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ÚJSZERŰ MEGKÖZELÍTÉSEK A VÁLLALATOK STRATÉGIAI 
VEZETÉSÉBEN 

 
Balaton Károly 

egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar 
3515 Miskolc, Egyetemváros, tel: 46/565111/1733 

e-mail: szvbk@uni-miskolc.hu 
 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az elmúlt 20 évben a stratégiai menedzsment jelentős változásokon ment keresztül világszerte. Az új 
megközelítések a gazdasági, társadalmi, politikai és technológiai változásokra adott válaszokként 
értékelhetőek. A felgyorsult környezeti átalakulások időszakában elavultakká váltak a korábbi, 
szisztematikus tervezésre épülő megközelítések. Érthető ezért, hogy a gazdasági válság után új utakat 
kerestek a vállalatok, mind a viszonylag sikeresek, mind pedig a komoly túlélési problémákkal küzdő 
társaik. Radikálisan új nézetek jelentek meg, amelyeket indokolt kritikusan szemlélni. Az azonban 
bizonyosnak tekinthető, hogy a jövőben nem lehetnek sikeresek a vállalatok a korábban alkalmazott 
stratégiai megközelítésekkel.  
 
SUMMARY 
Strategic management has gone through relevant changes during the last 20 years. The new 
approaches may be evaluated as responses to economic, social, politikal and technological changes. 
In the period of accelerated environmental changes the previous approaches based on rational 
planning have proved to be outdated. It is understandable that enterprises searced for new 
approaches, both the successful ones and those having serious difficulties for survival. Radically new 
views have emerged which should be viewed through a critical lence. However it seems to be sure 
that enterprised can not be successful in the future by relying on previously used strategic 
approaches. 
 
1. A VÁLTOZÁSOK MOZGATÓRUGÓI 
 
1.1. Globalizáció 
 
A vállalati szintű stratégiai vezetés átalakulását kiváltó tényezőket keresve mindenekelőtt ki kell 
emelnünk a globalizáció megjelenését és gyors ütemű elterjedését. Az információk, a tőke és a 
munkaerő nemzetközi áramlásának felgyorsulása oda vezetett, hogy a csupán hazai piacra 
koncentráló vállalkozásoknak is szembe kellett nézni a nemzetközi piacokon kialakult versennyel, 
hiszen a külföldi vállalkozások megjelentek a hazai piacokon is, nem egy esetben komoly 
konkurenciát eredményezve a lokális vállalatoknak. A gyors ütemű változások alkalmazkodásra 
kényszerítik a vállalatokat, hogy meg tudjanak felelni a vevői elvárásoknak. Az alkalmazkodás a 
sikeres vállaltoknál többnyire nem a régi termékek és technológiák alkalmazásával valósul meg, 
hanem az innováció révén új termék- és szolgáltatás-kínálattal. 
Magyarország Európai Uniós csatlakozása 2004-ben felgyorsította a globalizációs hatások hazai 
megjelenését. Új, korábban nem várt versenytársakként jelentek meg a velünk párhuzamosan 
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csatlakozó közép-kelet-európai országok vállalatai, amelyek egyes iparágakban, pl. tejipar jelentős 
piaci részesedést szereztek a magyar vállalatok kárára (Balaton, 2015).Új, korábban nálunk nem 
létező iparágak jöttek léte (pl. autóipar) amelyek létrehoztak egy beszállítói hálózatot, amelyben a 
technológiák új elemei jelentek meg, s korszerű gyártási rendszerek valósultak meg. Hasonlóan gyors 
fejlődés valósult meg a gyógyszeriparban, az informatikában és a biotechnológiában.  
A versenyképesség növelése a magyar gazdaság növekedési lehetőségeinek alapvető befolyásoló 
tényezőjévé vált. A hazai gazdaság ugyanakkor jelentősen hátrébb sorolódott a nemzetközi 
versenyképességi rangsorban. Az újabb elemzések szerint hazánk a régión belüli korábbi vezető 
helyről a sereghajtóvá csúszott le a nemzetek versenyképességi listáján (Chikán és Czakó,2014). A 
EU-csatlakozás előtti 32. helyről a 61. helyre csúszott vissza Magyarország  az országok nemzetközi 
rangsorában. Különösen aggályos, hogy a hazai tulajdonban lévő kis- és középvállalatoknál alig 
találhatunk példákat kutatás-fejlesztési tevékenységre és innovációra. 
A világgazdasági átrendeződés folyamatában új hatalmi központok jelentek meg. Kína, India, 
Brazília, Oroszország (BRIC államok), - illetve gyakran e csoporthoz sorolják még Dél-Afrikát is – 
a világ jövőbeli meghatározó gazdaságaiként jelentek meg a gazdasági előrejelzésekben. Kína a világ 
második legnagyobb gazdaságává nőtte ki magát, India világméretekben meghatározó szerepet tölt 
be egyes iparágakban (pl. informatika), s növekedési üteme is messze meghaladja a világ átlagát. 
Brazília és Oroszország jelenleg komoly gazdasági gondokkal küzd, de hosszabb távon jelentős 
növekedési potenciállal rendelkeznek. Az USA kormánya vámok kivetésével, illetve a korábban 
külföldön végzett termelő tevékenységeknek az anyaországba való visszatelepítésével kíván javítani 
a foglalkoztatási helyzeten, valamint az állam pénzügyi egyensúlyán. Ezek a lépések azonban nem 
csak pozitív hatásokkal járnak.  A termelés USA-beli folytatása a költségek – mindenekelőtt a 
munkaerő-költségek – jelentős növekedésével járnak, ami rontja a USA termékeinek világpiaci 
versenyképességét. Ma még nem megítélhető, hogy az importból befolyó többletadók hogyan 
viszonyulnak az exportból származó bevételekhez és adókhoz. 
 
2. A NAGYFOKÚ KÜLSŐ BIZONYTALANSÁG VÁLLALATI KEZELÉSE 
 
A nagyfokú bizonytalanság kezelésére fejlesztették ki és alkalmazzák a vállalatok az ún. „korai 
figyelmeztető rendszereket” (early warning systems). E rendszerek az információforrások széles körét 
vizsgálják (pl.: sajtóhírek, szállítók véleménye, vevők véleménye, versenytársak megítélése, 
gazdaságkutató és közvélemény-kutató intézetek tanulmányai, egyetemi kutatók véleménye). Az így 
begyűjtött véleményeket kritikai elemzésnek vetik alá, hiszen lehetséges például, hogy egy 
versenytárs irigységből, vagy presztízsrombolási szándékkal adott negatív véleményt a vállalatról. 
A világgazdasági válság, s annak gyors ütemű terjedése új kihívások elé állította a világ gazdagabb 
államait. A 2008 szeptemberében kirobbant válság a korábbiakhoz viszonyítva nagyságrendekkel 
gyorsabb ütemben terjedt szét a fejlett gazdaságokban. Hazánkban kezdetben az volt a hivatalos 
álláspont, hogy a válság nem fog jelentős hatást gyakorolni a magyar gazdaságra. Két hónappal 
később az MNB arra koncentrálta erőit, hogy el tudjuk kerülni a magyar gazdaság 
fizetésképtelenségét. A válság a hálózatokra jellemző horizontális kapcsolatrendszereken keresztül 
terjedt el a világban, amelynek mechanizmusairól ma is kevés információval rendelkezünk (Barabási, 
2016). A bürokratikus berendezkedés, az igazi vezető egyéniségek hiánya a változó körülményekhez 
való lassú alkalmazkodásban nyilvánul meg. A politika világát ugyanakkor áthatotta a mérhetetlen 
korrupció, ami hiteltelenné teszi a politikai vezető rétegeket. A fentiekben vázolt tényezők a 
gazdasági vállalkozások környezetét rendkívül kiszámíthatatlanná tették. Emiatt a stratégiai 
vezetésben korábban alkalmazott – alapvetően a tervezésre támaszkodó – módszerek elavultakká 
váltak. Új megoldások keresésére van szükség ahhoz, hogy a vállalatok meg tudják őrizni 
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versenyképességüket. Az 1970-es és 80-as években uralkodó stratégiai megközelítés a környezeti 
alkalmazkodást állította a középpontba. Ez arra a logikus gondolatra épült, hogy a vállalati 
stratégiáknak alkalmazkodni kell a mindenkor fennálló környezeti feltételekhez, tehát az adaptáció a 
stratégia kialakításának központi kérdése kell, hogy legyen.  
A vállalatok stratégiai tervezésében azonban egyre nagyobb gondot jelentett a gyorsuló ütemű 
környezeti változások megjelenése. Különösképpen érzékelhető volt a hetvenes évekre jellemző 
részletes, bürokratikus stratégiai tervezési rendszerek alkalmazása során. Nagyobb méretű 
vállalatoknál a stratégiai tervek kidolgozása gyakran egy, másfél éves folyamatot jelentett. Emiatt 
rendszeresen előfordult, hogy mire készen lett a stratégiai terv, az máris elavult volt.  
A nyolcvanas évek elejétől kezdve a vállalatok a részletesen kidolgozott stratégiai tervekkel szemben 
a rövidebb, de gyorsabban kidolgozható és megváltoztatható stratégiai koncepciókat kezdték 
preferálni, hogy könnyebben összhangba tudják hozni a stratégiai irányvonalat és a környezeti 
feltételeket. A stratégiai irányvonalat összehangolták a szervezet egyéb jellemzőivel: struktúra, 
kultúra, személyzet, vezetési stílus, irányítási és ellenőrzési rendszerek. Az így kialakított un. 7S 
modell a szervezet teljes részvételét hangsúlyozza a környezeti alkalmazkodás során (Balaton et al. 
(2010). Bármelyik elem megváltozik a hétből, meg kell vizsgálni, hogy milyen változtatások 
szükségesek a többi összetevőben ahhoz, hogy az összhang megmaradjon a szervezeten belül.  
 
3. A SZCENÁRIÓ-TERVEZÉS 
 
Az 1970-es és 80-as években uralkodó stratégiai megközelítés a környezeti alkalmazkodást állította 
a középpontba. Ez arra a logikus gondolatra épült, hogy a vállalati stratégiáknak alkalmazkodni kell 
a mindenkor fennálló környezeti feltételekhez, tehát az adaptáció a stratégia kialakításának központi 
kérdése kell, hogy legyen.  
A szenárió-tervezés alapgondolata az, hogy a környezet folyamatosan változik, de nem tudjuk 
pontosan megmondani, hogy milyen irányú lesz a változás. A szenárió-tervezés elért nem egy konkrét 
jövőbeli állapotot próbál meghatározni, hanem a változások által érintett sávot. Geometriai példával 
illusztrálva a szenárió-tervezés egy körszeletet próbál kijelölni a változások lehetséges irányát és 
terjedelmét illetően. 
Erre a sávra próbálja meg definiálni a változásokat irányító tényezőket, (tényező-változók) valamint 
a változások által érintet változókat (eredmény-változók). A változásokat előidéző és az 
eredményváltozók közötti összefüggések feltárása ad lehetőséget a vállalat számára, hogy oly módon 
alakítsa a változást előidéző tényezőket, hogy azok a vállalat számára kedvező eredmény-változókat 
idézzenek elő. 
 
4. AZ ERŐFORRÁS ÉS KÉPESSÉG-ALAPÚ STRATÉGIA FELFOGÁS ELTERJEDÉSE 
 
A 80-as években jelent meg, majd a 90-es években fejlődött ki a stratégia erőforrásokra és 
képességekre alapozó felfogása. Az új koncepció szerint a vállalati stratégia-alkotás középpontjába 
nem a környezethez való alkalmazkodást kell állítani, hanem a vállalat meglévő erőforrásaira és 
képességeire kell építeni a stratégiát ahhoz, hogy a vállalkozás tartósan sikeres lehessen. A stratégia 
kialakítása az alábbi logikára épült (Grant, 1991): 

• Először is azonosítani kell a vállalat meglévő erőforrásait. Ennek során a fizikai, pénzügyi, 
személyi és szellemi erőforrásokat egyaránt figyelembe kell venni.  

• Ezután fel kell mérni, hogy a meglévő erőforrások felhasználásával a vállalat milyen 
képességekre tud szert tenni. 
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• A következő lépés annak azonosítása, hogy a meglévő erőforrások és képességek alapján a 
vállalat milyen jövedelemtermelési képességekkel rendelkezik. 

• Ezután ki kell választani azokat a stratégiákat, amelyek leginkább ki tudják használni a 
vállalati képességeket. 

• A következő lépésben rögzíteni kell a követendő stratégiákat. 
• A folyamat utolsó lépése a meglévő képességbeli hiányosságok azonosítása, majd azok 

megszüntetése. 
A vállalati stratégiák fenti logika alapján történő kialakítása a kilencvenes évek közepe óta vált 
szélesebb körben alkalmazottá. A gyakorlatban azonban kiderült, hogy az egy időpontban meglévő 
erőforrások és képességek a gyors környezeti változások időszakában hamar elavultakká válhatnak, 
illetve a versenytársak előbb, vagy utóbb megszerzik ezeket az erőforrásokat és képességeket, s 
megszűnik a vállalat versenyelőnye.  
Az elméleti irányzaton belül az első fejlődési lépést a komplex képességek előtérbe kerülése 
jelentette. Ez azt jelentette, hogy nem egyedi erőforrásokra és képességekre kell a hangsúlyt helyezni, 
hanem azok összetett kombinációira. Ezen erőforrás- és képesség-kombinációk nem csak a kodifikált 
(rögzített), dokumentumokban hozzáférhető képességekre építenek, hanem azok nehezen kiismerhető 
és másolható kombinációira. Minél összetettebb egy képesség, annál nehezebb annak másolása, 
illetve más vállalatokhoz való átvitele.  
A fejlődés következő lépcsőjében megjelent a dinamikus képességek koncepciója, illetve annak 
gyakorlati alkalmazása. A felfogás abból indul ki, hogy bármennyire is összetettek a vállalat által 
birtokolt erőforrások és képességek, azok csak korlátozott ideig képesek versenyelőnyt nyújtani a 
vállalat számára. Ennek magyarázata egyrészt abban van, hogy a versenytársak egy idő után el tudják 
sajátítani azokat, másrészt pedig a környezeti változások következtében a meglévő erőforrások és 
képességek elavultakká válhatnak, s ezért szűnik meg a vállalat versenyelőnye. 
A feladat tehát az, hogy folyamatosan fejleszteni és tökéletesíteni kell a képességeket, hogy mindig 
a versenytársak előtt tudjon járni a vállalat. Ezt fejezi ki a dinamikus képességek koncepciója, tehát 
a vállalat vezetésének a folyamatos megújulásra kell törekedni, s ily módon biztosítani a 
versenyelőnyt. E gondolatmenetet követve a vállalat „átmeneti versenyelőnyre” (transient advantage) 
tehet szert, s folyamatosan dolgozva azon elérheti, hogy az egymást követő átmeneti versenyelőnyök 
hosszabb távon is előnyös pozíciót biztosíthatnak a vállalat számára (McGrath, 2013). 
A képességek fejlesztésében fontos szerepe van a szervezeti tanulásnak. A tanulás irányulhat egyrészt 
a múltbeli tapasztalatok feldolgozására (learning by exploitation), másrészt a kísérletezés révén 
történő új tudás megszerzésére (learning by exploration) (March, 1991). A gyakorlati tapasztalatok 
azt mutatják, hogy nehéz a kétféle tanulás egyidejű alkalmazása egy vállalatnál. A múltbeli 
tapasztalatokra épülő tanulás gyakran elnyomja a kísérletezést, s elmarad a vállalat megújulása. 
Fordítva is előfordulhat az egyoldalú tanulás, amikor a kísérletezés preferálása miatt nem fordítanak 
kellő figyelmet a javításra, tökéletesítésre, azaz a tapasztalatok alapján történő tanulásra. 
A vezetéstudomány egyik fő kérdése, hogy miképpen lehet egyidejűleg megvalósítani a múltbeli 
tapasztalatok feldolgozását és a kísérletezés útján történő tanulást. Az eddig alkalmazott megoldások 
fajtái: - A felsővezetők között megosztják a kiaknázással és a kísérletezéssel kapcsolatos 

feladatokat; - A középvezetői szinten alakítanak ki az egyik, illetve a másik tanulási típussal foglalkozó 
vezetői pozíciót; - Az elsőszámú vezető feladatává teszik a kétféle tanulás összehangolását; 
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- Külső partnereket vonnak be egyrészt a kiaknázási feladatokra, másrészt a kísérletezéssel 
való tanulás megoldására. 

Mindegyik fenti megoldásnak vannak előnyei és hátrányai, s a konkrét szervezeti kontextus, illetve 
az érintett személyek képessége határozza meg, hogy mennyiben lehet eredményes az egyik vagy 
másik megoldás. Az eredményes megoldás ún. „kettős képességű szervezetet” eredményez, amely a 
mai üzleti viszonyok között sikerrel alkalmazható. 
 
5. A HÁLÓZATELMÉLET ALKALMAZÁSA 
 
A szervezetek a hagyományos felfogás szerint hierarchikus rendszerek, amelyekben az irányítás a 
szervezet felső szintjeiről indul ki, s utasításokkal, illetve szabályokkal, vagy ösztönzési eszközök 
alkalmazásával irányítja az alsóbb szinteken lévő szervezeti egységeket vagy személyeket. Az alá- és 
fölérendeltségi viszonyok tehát alapvető jelentőségűek a szervezetek életében. Ezt a felfogást 
alakította ki a klasszikus iskola, de ezzel számolt az emberi viszonyok iskolája és a döntéselmélet is.  
Az azonos szinten lévő egységek (személyek) közötti kapcsolatot a felettes szervezeti egység 
(személy) biztosította. Hazánkban is hosszú időszakon át érvényesült ez a szervezeti felfogás. A II. 
világháború után kialakult szocialista tervgazdasági rendszer is erre a szervezeti modellre épült, azzal 
a sajátossággal, hogy a legtöbb szervezeti döntés a hierarchia legfeljebb (politikai) szintjein született 
a gazdasági ügyekben is. A rendszer merevsége, a körülöttünk lévő világ változásai egyre gyakrabban 
jelezték, hogy elavult ez a modell, de – a politika primátusa alapján – annak megváltoztatására nem 
volt lehetőség. Részben ezzel is magyarázható, hogy a hazai vállalatok nem tudtak intenzív üzleti 
kapcsolatokat kialakítani a tőkés gazdaságok vállalataival. A szükséges horizontális kapcsolatokat 
ugyanis megzavarta a felsőbb szintek hierarchikus beavatkozása. A vezetők ebben a helyzetben 
„Janus arcú” vezetők képét mutatták (idézet Dobák Miklós Corvinus egyetemi előadásából, 2014.), 
akiknek egyik arca felfelé – a hierarchia felsőbb szintjei felé mutat, másik arca pedig oldal-irányba, 
az üzleti partnerek felé. A kettő együtt nem lehetséges, s előidézi a kognitív disszonancia jelenségét 
az érintett vezetőknél (Kindler, 1974). 
A gyakorlatban ez a disszonancia úgy oldódott fel, hogy a vállalati vezetők a felsőbb hierarchia 
követelményeihez igazodtak, hiszen attól függött mind a vállalat jövőbeli lehetősége (akár a 
fennmaradása is), valamint a vezetők pozícióinak megőrzése és a javadalmazásuk. A fentebb említett 
„Janus arc” úgy vált „egyarcúvá”, hogy a vezetők kiiktatták a horizontális kapcsolatokkal való 
foglalkozást, s a hierarchia követelményeivel azonosultak (lásd: a politikai megbízhatóság szerepe a 
vezetőkkel szemben a rendszerváltást megelőzően.)A rendszerváltást követően gyors ütemben 
(ugyan az állami vállalatoknál viszonylag lassabban) leépült a hierarchikus alárendeltség a vállalatok 
és a felügyeleti szerveik viszonyában, s a piaci kapcsolatokra koncentrálhattak a vállalatok.  
A hálózatok létjogosultsága a hierarchia leépülésével párhuzamosan egyre fontosabb szerepet kapott. 
Ebben a tanulmányban nem foglalkozunk a hálózatok valamennyi típusával és azok irányultságával, 
hanem a vállalaton belüli, illetve a vállalatok (és más szervezetek, intézmények) közötti horizontális 
kapcsolatokra koncentrálunk. A hálózati kapcsolatok egyes formái már a rendszerváltozást 
megelőzően megjelentek és működtek. Gondoljunk itt a vállalatközi termék- és információ-
áramlásra, a személyes kapcsolatokra, a fővállalkozói rendszerekre, a helyi piaci kapcsolatokra, a 
magángazdaság létező elemeire. A rendszerváltást megelőző évtizedben a nagyvállalatokon belüli 
gazdasági munkaközösségek (VGMK, azaz vállalati gazdasági munkaközösség), az önálló jogi 
személyként megjelenő Gazdasági Munkaközösségek, (GMK), a helyi társulások fontos 
tapasztalatokat nyújtottak a magángazdaság piaci viszonyok közötti kifejlődéséhez.  
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A vállalaton belüli horizontális kapcsolatokat felhasználó hálózatok fontos szerepet kaptak a termék- 
és információáramlás működtetésében, s ezáltal a vevői igények korábbinál sokkal rugalmasabb 
kielégítésében. A kutatás-fejlesztés – beszerzés – termelés – készletezés – értékesítés – értékesítés 
utáni szolgáltatások tevékenység-láncolat az egyik legfontosabb elem a vállalatokon belüli hálózati 
kapcsolatokban. Feltétlen említést érdemelnek a vállalatok közötti hálózatok, amelyekkel a 
szervezetközi logisztika,  a JIT termelésirányítás és más üzleti területek foglalkoznak (lásd pl. Chikán, 
2008,Szász L. - Demeter K. (2017).) 
A vállalaton belüli hálózatosodásnak van egy másik vetülete is, amely témánk szempontjából 
legalább olyan fontos, mint a termék- és információáramláshoz kapcsolódó hálózatok. A szocialista 
rendszertől örökölt nagyvállalatok felbomlásával sajátos vállalatközi hálózatok alakultak ki. A Dunai 
Vasmű például 20 jogi személyiséggel rendelkező vállalatcsoportra bomlott, de hasonló példákkal 
találkozhatunk a Videotonnál, a Bakony Műveknél, s még hosszan sorolhatnánk ezeket a példákat. E 
vállalatcsoportok sajátossága, hogy az irányításban mind a hierarchikus, mind pedig a hálózatos 
elemeket felfedezhetjük. Hierarchikus irányítás jellemzi például azokat a vállalatcsoportokat, ahol a 
termelési folyamat több önálló vállalat részvételével valósul meg. Ilyen esetben célszerű fenntartani 
a hierarchikus irányítást a termelés-termezés és programozás szintjén, hogy a folyamatos 
termékáramlás megvalósulhasson. Más területeken viszont a hálózatos irányítás elemei dominálnak.  
 
6. A HÁLÓZATOK ÉS KLASZTEREK SZEREPÉNEK FELÉRTÉKELŐDÉSE 
 
A vállalatok működésére hosszú ideig az volt a jellemző, hogy a tevékenységek integrált szervezeti 
keretek között valósultak meg, s a hierarchikus irányítás koordinálta a tevékenységeket. A környezeti 
változások felgyorsulása, valamint a számítógépes hálózatok megjelenése oda vezetett, hogy a 
vállalatok egyre több tevékenységet szerveztek ki vállalaton kívülre, s vállalatközi együttműködés 
keretében valósulnak meg az összetett tevékenységek.  
Ez a folyamat eredményezte a hálózatok elterjedését, amely a piac és a hierarchia közötti megoldást 
jelent. Jól látható ez a fejlődés például az autóiparban, az építőiparban, de a gazdasági és társadalmi 
élet más területein is. A hálózatok alkalmazásával a vállalatok sokkal rugalmasabban tudnak 
alkalmazkodni a változó feltételekhez, s alacsonyabb költségek mellett tudják megvalósítani a 
tevékenységeket, mint az integrált hierarchikus szervezetek.  
A hálózatok sajátos formáját képviselik a klaszterek, amelyek földrajzilag közel lévő, s szoros 
együttműködésben megvalósuló szervezeteket jelentenek. Ennek leghíresebb példája a Szilícium-
völgy, de Európában is számos klaszter alakult ki, pl. Észak-Olaszországban a sonka és csempe 
klaszterek, a Ruhr-vidéki ruházati klaszter, stb. 
Hazánkban a klaszterek eddig kevés sikeres példát mutattak, amelynek egyik magyarázó tényezője a 
bizalom hiánya a potenciálisan együttműködő szervezetek között. A klaszterek létrejötte nem jelenti 
a hierarchikus irányítás megszűnését. Egy vállalat például lehet egy hierarchikus nagyvállalat egyik 
divíziója, amely ugyanakkor klaszterhez kapcsolódik a saját működési körén és földrajzi körzetén 
belül. Ilyen esetben a nagyvállalat hatásköri rendszerében kell szabályozni a klasztertag 
divízióönállóságának területeit, illetve korlátait. A klaszterek fő előnye, hogy munkamegosztást 
alakítanak ki egymás között, s közösen oldanak meg olyan feladatokat, amelyek valamennyi 
klasztertag számára hasznosak. Észak-Olaszországban például számos borászati klaszter jött létre, 
amelyek közösen oldják meg az értékesítési feladatokat pl. a nagy áruházi láncok felé. Egyedül a 
kisebb borászat nem lenne képes arra, hogy olyan mennyiségben szállítson standard borokat, amely 
mennyiség megfelel az áruházlánc igényeinek (lásd: Chikán, 2008). 
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7. A VÁLLALKOZÓ VEZETÉS JELLEMZŐI 
 
A bizonytalan és gyorsan változó környezetben működő vállalkozásoknál a siker részben azon múlik, 
hogy rendelkeznek-e olyan vállalkozói képességekkel rendelkező vezetőkkel, akik képesek arra, hogy 
szembenézzenek a kihívásokkal, s azokra újszerű válaszokat adjanak. (Hortoványi, 2010.) 
A vállalkozó vezetők a bizonytalanságot természetesnek tekintik, hiszen az új lehetőségeket kínál a 
vállalat számukra. Nagyfokú innovációs készség jellemzi őket, keresik az újdonságot, s ennek 
érdekében kockázatokat és konfliktusokat is felvállalnak. Jellemzőjük a proaktivitás, azaz elébe 
menni a várható változásoknak, sőt megpróbálni befolyásolni a változások irányát. Magas fokú a 
bizonytalanság vállalási hajlandóságuk, ebben a környezetben érzik jól magukat. A tanulás iránti 
igényük meghaladja az újdonságokkal szembeni aggályaikat és félelmeiket. Erős versenyszellem 
jellemzi ókat. Nem az árral való sodródásra törekszenek, hanem a trendek meghatározását tekintik 
feladatuknak. A változtatások keresztülvitele érdekében nagyfokú az autonómia iránti igényük, 
szeretik irányítani az eseményeket, s nem kedvelik a szoros irányítást és ellenőrzést.  
A szociológiai szakirodalom a vállalkozó vezetőket a „belülről irányított” vezetők kategóriájába 
sorolja (Nemes, 1981). A belülről irányított vezetői szerepfelfogást a kezdeményezőkészség, a 
kockázatvállalási hajlandóság, a konfliktusok felvállalása jellemző a magasabb szintű eredmény 
elérése érdekében. Úgy fogják fel vezetői szerepüket, hogy ők mozgatják az eseményeket, s 
meghatározzák a haladás irányát. Ellentétük a „kívülről irányított” vezető, akire az a jellemző, hogy 
igyekszik megfelelni az elvárásoknak, kerüli a kockázatokat és a konfliktusokat, jó személyes 
kapcsolatok kialakítására és ápolására törekszik.  
Piacgazdasági körülmények között határozott igény van a vállalkozó vezetőkre. Probléma viszont, 
hogy a működő oktatási rendszerek nem igazán kedveznek a vállalkozó vezetők kinevelésének. Szerte 
a világon a business school-ok oktatási programjaiban a technikák, módszerek elsajátításán van a 
hangsúly, s a kreatív gondolkodási képességek kifejlesztése hátrányban marad. Harold Levitt három 
típusú vezetőt különböztetett meg: iránykijelölő (pathfinder), problémamegoldó és megvalósító 
vezető (Leavitt, 1987). Az iránykijelölő vezető nem merül el a napi problémák megoldásában, azokat 
beosztottjaira bízza. Ő a jövő lehetőségeivel, a hosszabb távú perspektívákkal foglalkozik. Ezek a 
koncepciók alapozzák meg a vállalat jövőbeli stratégiáit. 
A problémamegoldó vezetők rengeteg adattal dolgoznak, azokat elemezve próbálnak megoldást 
találni a felmerült döntési helyzetekben. A strukturáltság, a részletes szabályozottságra törekvés 
jellemzi a vezetői tevékenységüket. 
A megvalósító vezető kiemelkedő képességekkel rendelkezik az emberek meggyőzésében és 
motiválásában. Képes elfogadtatni elképzeléseit, s a beosztottak felsorakoznak mögötte, s támogatják 
a kiadott feladatok végrehajtását. 
Leavitt véleménye szerint egy vállalatnál mindhárom vezetői típusra szükség van. Tapasztalatai 
szerint az Egyesült Államok vállalatainál az a probléma, hogy alig találunk iránykijelölő vezetőket. 
E probléma oka a szerző szerint az egyetemi oktatásban rejlik. Megjegyzi, hogy a business school-
okban szinte minden tárgy az elemzéssel foglalkozik: pénzügyi elemzés, piac elemzés, költség-
elemzés, piaci részesedés elemzés, stb. Az egyetem tehát megtanít a technikák elsajátítására és 
alkalmazására, de nem készít fel az önálló, kreatív gondolkodásra. A szerző szerint oktatási reformra 
lenne szükség ahhoz, hogy nagyobb számban legyenek a kreatívan gondolkodó, iránykijelölő vezetők 
(Leavitt, 1987). 
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8. MENNYIBEN HASZNÁLHATÓAK A JÖVŐBEN AZ EDDIG ALKALMAZOTT 
STRATÉGIA-ALKOTÁSI MEGKÖZELÍTÉSEK?  
 
A fentiekben láthattuk, hogy az üzleti világ gyorsuló ütemű változásai új lehetőségeket és kihívásokat 
jelentenek a vállalatok vezetői számára. Felmerül a kérdés ekkor, hogy mennyiben alkalmazhatóak 
az eddigi stratégia-alkotási módszerek a megváltozott körülmények között. Ez a gondolatkör már 
régóta jelen van a stratégiai menedzsment szakirodalmában. Mintzberg már az 1980-as években arról 
írt, hogy a stratégiai tervezés helyett a stratégiai gondolkodást kell előnyben részesíteni. Azaz nem a 
részletesen kidolgozott terv a fontos, hanem az, hogy a vállalat rendelkezzen jól átgondolt 
koncepcióval a jövőbeli működésére vonatkozóan (Mintzberg, 1990). 

Evans és Wurster (2000) szerint az internet radikálisan átalakítja az iparágakat, emiatt az iparág-
elemzés Porter által kidolgozott modellje jelentős változtatásokra szorul. Véleményük szerint az 
eddig alkalmazott, racionális döntéshozatalra és formalizált eljárásokra épülő módszerek 
haszontalanok a jövőben, ezek helyett új megoldásokat kell kitalálni. A szerzők véleménye szerint a 
káoszelmélet nyújthatja a megoldást, azaz a fizika bizonytalansággal kapcsolatos törvényeinek 
megismerése és alkalmazása szükséges.  
Eisenhardt és Sull (2001) szintén a korábban alkalmazott elemzési módszereket kritizálják. 
Véleményük szerint nem a részleteket feltáró elemzések kellenek, hanem néhány egyszerű 
hüvelykujj-szabály, amely alapján a vállalat kialakíthatja, illetve szükség esetén megváltoztathatja 
stratégiáját.  
A fenti – sokszor radikális – nézetekben jogosnak tekinthető a változás igényének kifejeződése. 
Mindazonáltal nem hiszem, hogy emiatt minden eddig használt megközelítést és módszert ki kellene 
dobni. A tapasztalatok inkább azt mutatják, hogy a korábbi és a változásoknak jobban megfelelő új 
módszerek együttes alkalmazása a kívánatos a jövőben. A helyzet hasonló ahhoz, amit March 
professzor a múltbeli tapasztalatokon, illetve a felfedezésen alapuló stratégia-alkotás kapcsán kifejtett 
(lásd fentebb), azaz, hogy a kettő összhangjának megtalálása jelentheti a hosszabb távon is sikert 
ígérő megoldásokat (March, 1991). 
A stratégiaalkotás módszereinek megváltoztatását a kialakult szabályok, rutinok is befolyásolják, s 
korlátozhatják a változtatások. A szervezetelmélet szerint a szervezeti tagok szembenéznek az 
„útfüggőség” problémájával, azaz hogy a korábban alkalmazott gondolkodásmód és gyakorlat 
befolyásolja a jelenbeli, illetve a jövőre irányuló gondolkodásunkat. Emiatt gyakran késik az új 
megközelítések elfogadása. Mintzberg szerint a stratégiai menedzsment legfontosabb feladata, hogy 
felismerje, meddig célszerű az eddig alkalmazott módszereknél maradni, illetve mikor kell váltani és 
új környezet – stratégia – szervezet konfigurációkat kialakítani (Mintzberg et al.: 1998). 
Az útfüggőségnek vagy egy személyes, és egy szervezeti dimenziója. A szervezeti dimenzió azt 
jelenti, hogy a szervezeti rutinok, szabályok a múltbeli működési mód irányába terelik a konkrét 
jelenlegi feladatok megoldását, a döntések meghozatalát, ezáltal viszont akadályozzák az újszerű 
megközelítéseket. Az útfüggőség egyéni dimenziója azt jelenti, hogy az emberek többségére 
jellemző, hogy analógiákat keres a felmerült problémák megoldására, ismert típusokba igyekszik 
besorolni az újonnan felmerült megoldásokat (Simon, 1982.) Amennyiben sikerült egy típusba 
besorolni a problémát, akkor az adott típusnál alkalmazott megoldások közül választhatunk a 
probléma megoldása érdekében. A kiválasztott megoldási módszerek véletlenszerűek is lehetnek, 
azaz éppen az a módszer került a döntéshozó elé, minden szisztematikus és tudatos szelekció nélkül. 
James March és szerzőtársai a döntéshozatal „szemetes kanna” modelljeként írta le ezt a problémát. 
(Cohen, March és Olsen, 1972). 
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9. KÖVETKEZTETÉSEK 
 
A vállalatok vezetésének alkalmazkodni kell a változó környezeti feltételekhez. Mint azt fentebb 
láttuk, az elmúlt 30 évben jelentős átalakulások mentek végbe a vállalkozások társadalmi, politikai, 
technológiai és gazdasági környezetében. A stratégiai menedzsmentben bekövetkezett változások 
alapvetően a változó igényekkel és lehetőségekkel magyarázhatóak. Az alkalmazkodás, a 
versenyképesség megőrzése új és új megoldásokat igényel a vállalatok vezetésétől. Ebben a 
környezetben azok a vállalatok lehetnek sikeresek, amelyek hamar felismerik a változások irányait, s 
megfelelő válaszokat tudnak adni az új kihívásokra.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A társadalmi vállalkozások egyik kulcsfontosságú hozzájárulása abban ragadható meg, hogy olyan 
új megoldásokat vezetnek be, amelyek mérséklik a társadalmi egyenlőtlenségeket. Amint arra 
rámutatunk, ez a funkció nemcsak a társadalmi harmónia, hanem a tartós fejlődés szempontjából is 
kiemelt jelentőségű. Kérdés ugyanakkor, hogy milyen motívumok motiválják az újítások bevezetésére 
a társadalmi vállalkozásokat: elsősorban a társadalmi igényekből indulnak ki, vagy más szereplők 
hatása az erőteljesebb. Tanulmányunkban egy 2017-es, 220 társadalmi vállalkozás megkérdezésén 
alapuló vizsgálat adataira támaszkodva bemutatjuk, hogy elsősorban mely területeken látnak ezen 
vállalkozások vezetői kitörési lehetőségeket. Ebből arra tudunk következtetni, hogy megújulási 
stratégiájuk, ötleteik átgondolása során milyen irányokba keresik a kitörést. Elemzésünk alapján 
megállapítható, hogy a különböző szervezeti formában működő vállalkozások nemcsak 
vállalásaikban térnek el, hanem a lehetőségeiket is más tényezőkben látják, mely főként a 
forráselosztásért felelős érintettek felé való viszonyulásukban mutatkozik meg.  
 
SUMMARY 
One of the main contributions of social enterprises to the common good lies in their ability to 
introduce new solutions that can mitigate social inequalities. As we point out, this function is crucial 
not only for social harmony, but also for long-term development. However, it’s still unclear what the 
main motivating factors are behind innovation implementation: the needs of the society, or the 
influence of other stakeholders. In this study, we uncover the areas that are considered as breakout 
opportunities by the managers of social enterprises based on a 2017 survey conducted among the 
managers of 220 Hungarian social enterprises. Their answers reveal the directions of typical 
renewal strategies that social enterprises seem to follow in order to achieve growth and financial 
stability. Our analysis reveals that enterprises of different organization forms differ in their impact, 
as well as in the outside possibilities they embrace as a priority, which is manifested in their different 
attitudes toward stakeholders in financial supporting roles.  
 
1. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
Az elmúlt két évtized legnagyobb hatású gazdaságtörténeti művei arra hívták fel a figyelmet, hogy a 
nyugati világ jólétnövekedésének alapja a polgárok jogaik, kötelességeik és lehetőségeik szerinti 
egyenlősége, az erre épülő politikai pluralizmus, és az ebből fakadó befogadó gazdasági 
intézményrendszer (North et al., 2009; Acemoglu – Robinson, 2012; McCloskey, 2016). Ugyancsak 
az elmúlt évtizedek megfigyelése az, hogy a nyugati társadalmakban a jövedelemi-vagyoni 
egyenlőtlenségek növekedőben vannak (Piketty, 2014), a mediánjövedelem hanyatlik, vagy 
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legalábbis stagnál (McAfee – Brynjolfsson, 2014). Nolan és társai (2018) számításai rámutatnak arra, 
hogy a sok országban, így hazánkban is elvált egymástól az egy főre eső reál GDP és a háztartások 
átlagos mediánjövedelem alakulása. 1979 és 2014 között az USA egy főre eső GDP-je majdnem 80%-
al bővült, miközben a háztartások mediánjövedelme csak 15%-al. Ebben az időszakban a KSH adatai 
szerint Magyarországon az egy főre eső reál GDP éves növekedési üteme 1% alatt volt, míg Nolanék 
számítása szerint a háztartások mediánjövedelmének változása ettől több mint 2%-al elmaradt, vagyis 
csökkent (Nolan és társai, 2018). A World Inequality Report (2017) legfrissebb számításai szerint 
Európán belül 33%-ról 37%-ra emelkedett a legfelső decilis jövedelemből való részesedése 1980 és 
2016 között (bár ezzel az értékkel még mindig messze Európában a legkedvezőbb a helyzet, hiszen a 
2016-os arány Kínában 41%, Észak-Amerikában 47%, míg Indiában 55%). 
A jövedelmi szétszakadás a lehetőségek egyenlőségére épülő társadalom felbomlásával fenyeget, ez 
viszont a hosszú távú fejlődést veszélyezteti. A társadalmi innováció azt ígéri, hogy félig piaci alapon 
olyan megoldásokat vet fel, amelyek a jövedelmi egyenlőtlenségeket csökkentik, és ilyen módon 
alapvetően hozzájárulhat a növekedéshez. A társadalmi innováció megvalósítói között a legnagyobb 
szerep a társadalmi vállalkozásoknak jut, ezért tanulmányunkban azt vizsgáljuk meg, hogy melyek a 
hazai társadalmi vállalkozások sikertényezői. 

Tanulmányunk először ismerteti a társadalmi innováció és a társadalmi vállalkozások összefüggéseit, 
rámutat a társadalmi vállalkozások jelentőségére. Ezt követően bemutatjuk a vizsgálatunk alapjául 
szolgáló adatbázist, és a vizsgálat módszereit, végül ismertetjük a társadalmi vállalkozások 
sikertényezőit, erősségeit és gyengeségeit. 
 
1.1. A társadalmi innováció és a társadalmi vállalkozások jelentősége 
 
A társadalmi innováció és a társadalmi vállalkozások megítélése egyáltalán nem egységes a 
szakirodalomban. Az OECD 2010-es szakmai anyagának melléklete kilenc társadalmi innováció 
definíciót sorol fel (214-215. o.), a társadalmi vállalkozásokra pedig huszonkilencet. Nagyon 
egyszerű, és ezért sok tekintetben szabadon értelmezhető definíciókkal, és egészen komplex 
meghatározásokkal egyaránt találkozhatunk. Mulgan és társai szerint a társadalmi innováció nem 
más, mint olyan új ötletek csoportja, amelyek addig nem teljesített társadalmi igényeket céloznak 
meg, és egyben működnek is (Mulgan et al., 2007).  
Az összetettebb definíciók jellemzően ugyancsak kiemelik a közösségi jelleget (Lazányi, 2017). 
Westley és Antadze szerint a társadalmi innováció új termékek, folyamatok és programok 
bevezetésének olyan komplex folyamata, amely mélyen megváltoztatja annak a társadalmi 
rendszernek az alapvető rutinjait, erőforrás és hatalmi útjait, valamint hiteit, amelyben az innováció 
lezajlik (Westley – Antadze, 2010). Az OECD LEED programja a gazdasági innovációval összevetve 
így határolta le a fogalmat 2011-ben: A társadalmi innováció különbözik a gazdasági innovációtól, 
mert nem egyszerűen új termelési módok bevezetésére, vagy új piacok kiaknázására törekszik, hanem 
azért születik, hogy olyan új igényeket szolgáljon ki, amelyeket a piac nem elégített ki (bár később a 
piac is közbeléphet), vagy a beilleszkedés új, a korábbinál kielégítőbb lehetőségét teremti meg azon 
keresztül, hogy szerepet juttat az embereknek a termelési folyamatban (idézi Nicholls – Simon – 
Gabriel, 2015, 3. o.). Nichollsék összefoglaló munkájukban végül e mellett állapodnak meg: 
Különböző szintű szándékos újítások, amelyek változást hoznak és a közjavak termelésében, 
elosztásában és fogyasztásában jelentkező szuboptimális megoldásokat célozzák, ahol közjószág alatt 
olyasmit értenek, ami meghatározott normatív és kultúrafüggő kontextusban értelmezett közösségi 
hasznot hajt (Nicholls – Simon – Gabriel, 2015). Kis-Orloczki a körforgásos gazdaság elveivel 
kombinálja a társadalmi innováció fogalmát (2019). 
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Saját definíciónk rögzítése előtt röviden vázoljuk az általunk alkalmazott vizsgálati keretet. Az ún. 
AJR-modell szerint (Acemoglu – Johnson – Robinson, 2004) a piaci verseny innovatív hatása és a 
gazdasági verseny során fennálló egyenlőség akkor teljesül, hogy a politika ezeket erősítő szabályokat 
alkot; ennek viszont előfeltétele a magának a politikai rendszernek a plurális volta. Amennyiben ezek 
a feltételek adottak, a hosszú távú fejlődés elvileg biztosított, ugyanakkor a piaci kudarcok, és a 
verseny eredményeként megjelenő jövedelmi egyenlőtlenségek torzulásokhoz vezetnek. Ezek a 
kudarcok az állami szerepvállalás növekedését váltják ki, de közismert módon az állam terjeszkedése 
a kormányzati kudarcok elszaporodásához vezet: a politikailag kevésbé aktív (pl. szegényebb) 
rétegek preferenciáinak figyelmen kívül hagyása, alacsony hatékonyság és felelőtlen döntések az 
információs aszimmetriák valamint a kollektív felelősség miatt. Ebből kifolyólag az állam ugyancsak 
kudarcot vall a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentésében, és ezért az esélyek egyenlősége, ami a 
tartós fejlődés záloga, nem érvényesülhet. 

A társadalmi innováció elsődleges jelentősége a közösségen belüli jövedelmi-társadalmi leszakadás 
megakadályozásában rejlik. Igaz ugyan, hogy a társadalmi innováció teljesülését gyakran nem 
pénzbeli nyereségben mérjük (mert sokkal fontosabb az immateriális értékekben megjelenő 
társadalmi gyarapodás), a megvalósítása erőforrások lekötését és folyamatos felhasználását igényli, 
ezért az ületi fenntarthatóság a hagyományos vállalatokéhoz hasonlóan itt is megjelenik. Így a 
társadalmi innováció során érvényesülhet a verseny szelekciós hatása (nem úgy, mint az állam 
működésében). Ezért a társadalmi innováció fogalmát mi az állami szférán kívül értelmezzük, ahol a 
verseny kényszeríti ki a jobb megoldások keresését. Értelmezésünkben tehát a társadalmi innováció 
nem más, mint részben vagy egészben újnak nevezhető piaci igények kiszolgálását szolgáló termék, 
szolgáltatás, eljárás vagy erőforrás-allokációs megoldás, ami közösségi-társadalmi haszon elérését 
célozza és üzleti fenntarthatósági, versenyszelekciós nyomás alatt áll. 
 
1.2. A társadalmi innováció és a társadalmi vállalkozások kapcsolata 
 
Társadalmi innovációs ötleteket több aktor is megvalósíthat. Elvileg nem kizárt, hogy üzleti 
vállalkozások hajtanak végre ilyen újításokat. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása napjainkban 
sok példát hoz ilyen projektekre. Az állami bürokrácia szintén megvalósíthat társadalmi innovációkat 
(például állami vállalatokon keresztül). Az előbbi esetben viszont a végső cél mégis a profit, utóbbinál 
pedig a szavazat, ezért a közösségi hasznot célzó ötletek zöme nem ezektől a szereplőktől várható. 
Az ilyen, harmadikutas szereplők egyrészt a hagyományos vállalatokra hasonlítanak, mert saját 
bevételeikből kell fenntartsák magukat, másrészt az állami szférával is vannak közös elemeik, 
amennyiben közösségileg hasznosnak ítélt célokat jelölnek ki maguknak. Bár később még részletesen 
visszatérünk a kérdésre, ezeket a kettős elvárások alapján működő („double bottom line”) 
harmadikutas szereplőket az egyszerűség kedvéért társadalmi vállalkozásoknak nevezzük.  
Miként lehet üzletileg is fenntartható, miként termelhet a kiadásait fedező bevételeket egy olyan ötlet, 
ami közösségi célt szolgál, de közben olyan más ötletekkel versenyez, amelyek vagy profitcélból 
születtek, tehát üzletileg hatékonyabbak, vagy közpénzből fenntartottak, tehát bevétel teremtési 
nyomás nincs rajtuk? Az elméleti válasz az előző pontban leírtak alapján egyértelműen 
megfogalmazható, de azzal tisztában vagyunk, hogy a gyakorlati válasz megadása ennél sokkal 
nagyobb kihívást jelent. Az alábbi lehetőségek sorolhatók fel: 
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1. Olyan piacon tevékenykedik, ahol a magas tranzakciós költségek miatt a hagyományos üzleti 
modell hatékonysági problémákkal küzd (pl. szövetkezetek). 

2. Olyan megoldásokat mutat fel, amit a közösség tagjai értékesnek tartanak, és ezért hajlandóak 
érte lényegesen többet fizetni, mint a hasonló piaci jellemzőkkel bíró versenytársakért (pl. 
biotermékek, helyi termékek, kézműves termékek univerzuma). 

3. A személytelen állami bürokrácia hierarchiája helyett kisebb vállalkozási formában működnek, 
ezért sokkal erősebb az ösztönzés az eredmény elérésére, és a valós közösségi igények 
megragadására. 

4. Valamilyen teljesítménymutató függvényében állami támogatásra is jogosultak lehetnek (pl. 
alapítványi oktatási intézmények).  

A társadalmi innováció fő megvalósítóinak a társadalmi vállalkozásokat tekintjük, amelyek bizonyos 
esetekben a piaci, más esetekben az állami szereplőkkel versengenek a fennmaradásért. Működésüket 
valós közösségi igények támasztják alá, de sikerességüket erősen befolyásolja a szabályozói 
környezet is. Egy támogató szabályozói környezet és a releváns intézmények fejlődése 
elképzelhetetlen a szektor fejlődésének és napjainkban mutatott jogi/szervezeti struktúrájának mély 
megértése nélkül. A tanulmányunk 2. részében ehhez nyújtunk segítséget. 
 
2. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
Adatbázisunk forrását egy társadalmi vállalkozásokra vonatkozó országos alapkutatás adta, melyet a 
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kollégái végeztek 2017-ben (a kutatás vezetői G. 
Fekete Éva, illetve Kádárné Horváth Ágnes voltak). Ennek során a kutatók a hazai társadalmi 
vállalkozásokról gyűjtöttek adatokat és fogalmaztak meg következtetéseket számos kérdéskörben. A 
program részeként kérdőíves felmérés során értékes adatbázis jött létre a vállalkozásvezetők 
véleménye alapján a szervezetek sikertényezői, erősségei és gyengeségei vonatkozásában. A szóban 
forgó kérdőíves felmérést a szerzők a „PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások 
ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” elnevezésű kutatási 
program keretében, az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság megbízásából készítették. A kérdőíveket összesen 220 szervezet képviselője töltötte ki, 
melyek nagy része a jelen cikkben vizsgált négy jogi szervezeti forma valamelyikébe tartozik. Ennek 
megfelelően a jelen tanulmány alapját képező vizsgálatok során 46 nonprofit kft., 57 egyesület, 39 
alapítvány és 59 szociális szövetkezet válaszait elemeztük. 
Tanulmányunk célja, hogy a társadalmi vállalkozások vezetői által üzleti lehetőségként látott 
területeket azonosítsa, és rámutasson a különböző szervezeti formában működő vállalkozások között 
e területen megfigyelhető különbségekre A lehetőségeket, potenciális sikertényezőket az alábbi 
kérdéssel mértük: „4.5. Milyen környezeti sajátosságot érzékel szervezete/vállalkozása 
lehetőségként?” A kérdőív összesen 15 lehetőség közüli választást tett lehetővé; a vállalkozások 
vezetőit arra kértük, hogy azokat jelöljék meg, amelyeket a legfontosabbnak érzik vállalkozásuk 
szempontjából. Az elemzés során az egyes lehetőségek sorrendjét az említések számossága alapján 
állítottuk fel, és külön sorrendet számoltunk mind a négy vállalkozási típusra is. A könnyebb 
értelmezhetőség kedvéért csak azokra a lehetőségekre térünk ki, amelyeket a válaszadók legalább 
10%-a megjelölt, mint fontosat a saját vállalkozása számára. 

 
3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 
A fejezetben bemutatjuk a társadalmi vállalkozások lehetséges négy szervezeti típusának: a szociális 
szövetkezeteknek, a nonprofit Kft.-éknek, az egyesületeknek és az alapítványoknak a környezeti 
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változásokkal kapcsolatos pozitív várakozásait, melyeket lehetőségként fogalmaztunk meg számukra, 
a fent ismertettek szerint. Elemzésünk alapját az 1. táblázatban szereplő adatok adják.  
 

1. táblázat: A társadalmi vállalkozások főbb lehetőségei jogi szervezeti forma szerinti bontásban 

 Sz. szövet-
kezet 

Nonprofit 
Kft. Egyesület Alapítvány 

1 

Európai Uniós 
támogatások 
növekedése 

3. 13% 3. 17% 1
4. 1% 3. 9% 9 

A 
magánszemélyek-
től érkező 
támogatások 
növekedése 

1
4. 1% 11. 3% 2. 14% 10. 5% 1

2 

A nonprofit szféra 
kedvezőbb 
társadalmi 
megítélése 

9. 4% 2. 20% 5. 7% 5. 8% 7 

A nonprofit szféra 
kedvezőbb 
politikai megítélése 

1
1. 3% 4.  16% 6. 7% 5. 8% 7 

Növekvő 
fizetőképes piaci 
kereslet a termék/ 

szolgáltatás iránt 

2. 16% 13. 1% 4. 10% 6. 7% 1
1 

Növekvő 
társadalmi 
szükséglet a 
termék/ 

szolgáltatás iránt 

1. 26% 8. 3% 1
3. 1% 1. 17% 1

2 

Az ország/régió/ 

helyi település jobb 
gazdasági helyzete 

4. 8% 1. 21% 1. 14% 8. 6% 7 

Önkéntes munka 
mértékének 
növekedése 

5. 7% 6. 6% 3. 10% 2. 13% 4 

Adatok forrása: G. Fekete et al., 2017 adatgyűjtései 

                                                 
1Sorszámok szélső értékeinek különbsége 
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Az 1. táblázat mind a négy társadalmi vállalkozás típus esetén két oszlopot tartalmaz: az első oszlop 
azt mutatja, hogy az adott lehetőség az adott vállalkozástípusnál hányadik leggyakoribb említett 
tényező, a második oszlop pedig azt, hogy az adott vállalkozási típus vezetői közül milyen arányban 
jelölték meg az adott lehetőséget. Ezen túl az 1. táblázat legutolsó oszlopában feltüntettük, hogy az 
adott tényező megítélésében mekkora a maximális különbség az egyes szervezeti formák adatai 
között.  
 
Az 1. ábra alapján lényeges különbség mutatkozik a társadalmi vállalkozások között a tekintetben, 
hogy az Európai Uniós támogatások növekedésétől, vagy a magánszemélyek által juttatott 
támogatások növekedésétől remélnek inkább segítséget. A nonprofit Kft.–ék és szövetkezetek 
jelentős pozitív várakozásokat fűznek az Európai Uniós források nyújtotta jövőbeli lehetőségekhez, 
ezzel szemben az alapítványok kisebb hányada (körülbelül 5%-a), az egyesületeknek pedig közel 
elhanyagolható aránya látja lehetséges pozitív hatásként az uniós szubvenciók bővülését. A kutatás 
eredményei azt is megmutatták, hogy azon jogi formáknál, ahol a közösségi források bővülésében 
kevesebben bíznak, ott a magántámogatások növekvő szerepére jobban számítanak, és fordítva. A 
szövetkezetek és nonprofit Kft.-ék példáin túl markánsan jelenik meg ez a „helyettesítő hatás” az 
egyesületeknél is, csak éppen fordított előjellel, a magántámogatások javára. 
 

 

1. ábra: Az egyesületek és alapítványok piaci működésének sikeréhez fontos tényezők jelölési 
arányai 

Forrás: G. Fekete et al., 2017 tanulmány adatgyűjtései 
 

A fentiek alapján hangsúlyoznánk, hogy a társadalmi vállalkozások leginkább üzleti orientációjú 
típusai, a szociális szövetkezetek és a nonprofit Kft.-ék számottevő hányada lát lehetőséget az Európai 
Uniós támogatások bővülésében. Ez az eredmény a társadalmi vállalkozások fejlesztése/ fejlődése 
szempontjából még komoly jelentőséggel bírhat, amennyiben ezen vállalkozások a saját 
pályázatlehívási, projektmegvalósítási képességeiket is mérlegelték amikor a pályázati források 
bővülésére lehetőségként tekintettek. 
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2. ábra: Az egyesületek és alapítványok piaci működésének sikeréhez fontos tényezők jelölési 

arányai 
Forrás: G. Fekete et al., 2017 tanulmány adatgyűjtései 

A 2. ábrán jól látszik, hogy a különböző szervezettípusokat képviselő válaszadók hasonlónak látták 
a nonprofit szféra társadalmi és politikai megítélésének javulásában rejlő lehetőségeket. Ami ezen 
változásokban rejlő lehetőségek jelentőségét illeti, abban már lényeges különbségeket találunk az 
egyes szervezeti formák között. A legnagyobb arányban a nonprofit Kft.-ék várnak pozitív hatást a 
területen zajló folyamatoktól, a legpesszimistábbak pedig a szociális szövetkezetek voltak e 
tekintetben.  

Minden szervezettípus hasonlónak látta a nonprofit szféra társadalmi megítélésének javulásában rejlő 
lehetőségeket a politikai megítélés változásaihoz mérten. Ami a társadalmi és politikai megítélés 
változásában rejlő lehetőségek jelentőségét illeti, abban már lényeges különbségeket találunk az 
egyes szervezeti formák között. A legnagyobb arányban a nonprofit Kft.-ék várnak pozitív hatást a 
területen zajló folyamatoktól, a legpesszimistábbak pedig a szociális szövetkezetek voltak e 
tekintetben.  

A 3. ábrán megjelenített eredmények alapján a termékeik vagy szolgáltatásaik iránt növekvő 
társadalmi jellegű szükséglet leginkább a szociális szövetkezetek és alapítványok szerint tartogat 
lehetőségeket, miközben a nonprofit Kft.-ék és egyesületek elenyésző része vár javulást a társadalmi 
igények növekedésétől. A fizetőképes piaci kereslet növekedését szintén a szociális szövetkezetek 
látják leginkább pozitív fejleménynek, az alapítványok tíz, az egyesületek hét százaléka ért ezzel 
egyet. A nonprofit Kft.-ék közül alig találhatunk optimistát ebben a vonatkozásban.  
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3. ábra: Az egyesületek és alapítványok piaci működésének sikeréhez fontos tényezők jelölési 

arányai 
Forrás: G. Fekete et al., 2017 tanulmány adatgyűjtései 

 
Azt láthatjuk tehát, hogy a társadalmi vállalkozások többsége nem lát vagy nem vár a piaci kereslet 
növekedésében pozitív fejleményeket, a piaci lehetőségek kihasználására pedig talán a szociális 
szövetkezeteknek lehet a legnagyobb esélye. Ezek az eredmények önmagukban nem okoznak 
meglepetéseket, az érdekesség inkább abban mutatkozik, hogy jelentős eltérés található a két üzleti 
orientáció szempontjából hasonlóan felépülő szervezeti forma, a szociális szövetkezetek és a 
nonprofit Kft.-ék között. Még a szociális szövetkezetek esetében a piaci kereslet változása a 
válaszokban legtöbbet jelölt külső lehetőség volt (26%-os jelölési aránnyal), addig a nonprofit Kft.-
éknél csupán 3% gondolja lehetőségnek, ezzel a 8. helyen szerepel a jelölési arányok sorrendjében és 
ami fontosabb, hogy a vállalkozások 97%-a nem osztja a véleményt. A termékeik vagy szolgáltatásaik 
iránt növekvő társadalmi jellegű szükséglet leginkább a szociális szövetkezetek és alapítványok 
szerint tartogat lehetőségeket, miközben a nonprofit Kft.-ék és egyesületek elenyésző része vár 
javulást a társadalmi igények növekedésétől. A fizetőképes piaci kereslet növekedését szintén a 
szociális szövetkezetek látják leginkább pozitív fejleménynek, az alapítványok tíz, az egyesületek hét 
százaléka ért ezzel egyet. A nonprofit Kft.-ék közül alig találhatunk optimistát ebben a 
vonatkozásban. Azt láthatjuk tehát, hogy a társadalmi vállalkozások többsége nem lát vagy nem vár 
a piaci kereslet növekedésében pozitív fejleményeket, a piaci lehetőségek kihasználására pedig talán 
a szociális szövetkezeteknek lehet a legnagyobb esélye. Ezek az eredmények önmagukban nem 
okoznak meglepetéseket, az érdekesség inkább abban mutatkozik, hogy jelentős eltérés található a 
két üzleti orientáció szempontjából hasonlóan felépülő szervezeti forma, a szociális szövetkezetek és 
a nonprofit Kft.-ék között. Még a szociális szövetkezetek esetében a piaci kereslet változása a 
válaszokban legtöbbet jelölt külső lehetőség volt (26%-os jelölési aránnyal), addig a nonprofit Kft.-
éknél csupán 3% gondolja lehetőségnek. A szempont ezzel a 8. helyen szerepel a nonprofit Kft.-ék 
jelölési arányainak sorrendjében és ami fontosabb, hogy a 3%-os jelölési arány azt jelenti, hogy ezen 
szervezetek 97%-a nem lát számára kedvező (üzleti) lehetőséget a jelenleg zajló piaci folyamatokban. 
Ebből a szempontból a szociális szövetkezetek megint csak életképesebbnek látszanak. 
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A 4. ábrán egy olyan tényezőpárra (az ország/régió/helyi település jobb gazdasági helyzete és az 
önkéntes munka mértékének növekedése) vonatkozó eredményeket mutatjuk be, melyek a 
kiemelkedő tényezők utólagos csoportosítása folyományaként nem kapcsolódnak egymáshoz 
közvetlenül olyan mértékig, mint ahogyan azt a fenti esetekben megszokhattuk.  

Az eredmények alapján a kisebb vagy nagyobb régió gazdasági helyzetének javulásában leginkább a 
nonprofit Kft.-ék látnak lehetőséget. Ezután sorrendben az egyesületek, az alapítványok és a szociális 
szövetkezetek következnek. A nonprofit Kft.-ék és szociális szövetkezetek véleményei jelentősen 
eltértek abban a kérdésben, hogy a gazdasági helyzet feltételezett javulása segítheti-e a működésüket: 
a nonprofit Kft.-ék lényegesen optimistábban látják helyzetüket ebből a szempontból (21 százalékos 
jelölési arány a szociális szövetkezetek 4 százalékával szemben). Az önkéntes munka növekedéséhez 
leginkább az alapítványok fűznek komolyabb reményeket. 

 

 
4. ábra: Az egyesületek és alapítványok piaci működésének sikeréhez fontos tényezők jelölési 

arányai 
Forrás: G. Fekete et al., 2017 tanulmány adatgyűjtései 

 
4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 
Egy olyan gazdasági-társadalmi környezetben, ahol a tipikusnak nevezhető jövedelmek emelkedése 
elmarad a gazdasági növekedés mértékétől, sőt, akár csökken is, a társadalom tagjainak lehetőségei 
ezért szűkülnek, és a lehetőségek egyenlősége kevésbé érvényesül, a társadalmi vállalkozások szerepe 
kulcsfontossá lehet. Megfelelő társadalmi innovációk lebonyolításával piaci kudarcokat 
küszöbölhetnek ki, a kormányzatnál jobb megoldásokat kínálhatnak társadalmi problémák 
megoldására, és, ami a legfontosabb, hozzájárulhatnak a társadalmon belüli lehetőségbeli és 
jövedelemi különbségek csökkentéséhez. 
Kulcsszerepük betöltésére akkor lehetnek alkalmasak a társadalmi vállalkozások, ha a lehetőségeik 
megítélésében e vállalatok vezetői nem látják gyökeresen eltérően a helyzetet, mint amit elméleti 
modellünkben felvázoltunk. E tekintetben vannak figyelmeztető jelek. A társadalmi vállalkozások 
többsége nem számít arra, hogy a termékei, szolgáltatásai iránt a közeljövőben növekszik a társadalmi 
igény vagy a fizetőképes piaci kereslet. Egész pontosan a többség ebben nem lát említésre méltó 
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lehetőséget, ugyanakkor kivétel is akad, elsősorban a szociális szövetkezetek, másodsorban pedig az 
alapítványok körében. Márpedig ha ebben a többség nem lát lehetőséget, ez azt jelenti, hogy 
társadalmi innovációs, fejlesztési törekvéseit sem elsősorban a társadalmi és piaci igények 
figyelembevételével kívánja megvalósítani. 

Helyette olyan irányokba fordulhatnak a társadalmi vállalkozások, ahonnan a fennmaradásukhoz 
szükséges erőforrások biztosabb megszerzését remélhetik. Ilyen egyéb támogatók lehetnek a 
jótékony célra áldozó magánszemélyek, a kormányzat, ill. ennek egy speciális esete, az Európai Uniós 
alapok. Szembetűnő, hogy a magánszemélyektől érkező jótékony célú támogatásokban egyedül az 
egyesületek látnak lehetőséget. Az alapítványok, és különösen a szociális szövetkezetek és a 
nonprofit kft-ék viszont főleg az Európai Uniós forrásokhoz fűznek nagy reményeket, még ez utóbbi 
cégforma esetén a politikai megítélés változása is lehetőségként jelenik meg. Vagyis a társadalmi 
innovációs ötleteket gyakran nem is a piacnak vagy a társadalomnak kell eladni. Pontosabban nem 
ebben lát lehetőséget a társadalmi vállalkozások többsége, hanem abban, hogy az Európai Uniós 
támogatásokat elosztó szervezeteket, esetleg a kormányzatot győzi meg a projektjei támogatásának 
hasznosságáról. Mindezt kiegészíti az is, hogy a település/régió/ország jobb gazdasági helyzetét 
egyedül a nonprofit kft-ék élik meg lehetőségként, ami megint csak arra utal, hogy ezek a cégek nem 
elsősorban a társadalmi-piaci környezetük állapotában látják a saját sikerük kulcsát. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
Az elmúlt években a világ pezsgőtermelési és pezsgőfogyasztási volumenében dinamikus növekedés 
figyelhető meg. A növekedési mutatók lényegesen meghaladják a csendes borok piaci trendjeit és a 
keresletben is ezek a tendenciák figyelhetők meg. A jelenlegi Tokaj eredetvédelmi rendszer 
termékleírásában helyet kapott a tokaji pezsgő, azonban az oltalmi rendszerbe való bekerülésekor 
nem képviselt olyan mértékű előállított és forgalmazott mennyiséget, amely szigorúbb szabályozás 
igényét vetette volna fel. A közösségi szőlő- és borfeldolgozó üzemek (Hercegkút, Tállya, 
Bodrogkisfalud) nyújtotta lehetőségek azonban a technológiai vívmányok tárházát vetik fel a 
borvidéki bortermelők számára, a lehetőség több mindenkit pezsgőkészítésre sarkall, felmerül a 
probléma, hogy egyrészt a jelenlegi szabályozás minden területre kiterjed-e, illetve a „Tokaj” 
karakter hogyan fogja betölteni a szerepét az uniformizált technológia mellett. Tanulmányomban a 
Tokaji pezsgő jelenlegi eredetvédelmi szabályozását elemzem és javaslataimat gyűjtöttem össze a 
fenntartható élelmiszertermelés törekvéseivel való összhang megteremtésére. 
 
SUMMARY 
In the last few years considerable dinamic grow-up has been appeared in the world sparkling wine 
production and consumption. The growth points of wines with carbon-dioxide exceed the values of 
normal wines and it can be noticed in the tendency of demand too. Somló and Tokaj Wine Region 
joined to the sparkling wine production too. According to the recent Protected Designation of Origin 
Wine (PDO) of Tokaj product specifications, Tokaji Pezsgő has place in the Tokaj PDO system but 
there has not got specific and strict production directions as it needs because of the produced quality. 
The number of sparkling wine producer is going to grow in the next years coming due to the increased 
market demand and the local producing possibilties in the common vinification and wine-making 
factories (Hercegkút, Tállya, Bodrogkisfalud). In my recent work, I have analyzed the current PDO 
Tokaj system regarding sparkling wine technology and sustainable food production, finally making 
suggestions forcing the protected origin values. 
 
1. BEVEZETÉS 

A szén-dioxidot tartalmazó szőlőalapú alkoholos italok csoportját a pezsgők (pezsgő, minőségi 
pezsgő, illatos szőlőfajtából készült pezsgő), habzóborok és gyöngyözőborok (gyöngyözőbor, szén-
dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor) alkotják. Ez a kategória az italfogyasztási trendekben 
az elmúlt években komoly figyelemre tett szert, mert dinamikus növekedést mutat mind az előállítás, 
mind a fogyasztás terén (Sidlovits, 2019). Magyarországon Somló után Tokaj is bekapcsolódott a 
pezsgőkészítésbe egyre fokozottabb ütemben.  
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Felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi eredetvédelmi szabályozások elegendők-e vagy szükséges 
lépéseket tenni arra vonatkozóan, hogy erős szerepe legyen a termőhely sajátosságának és a 
fenntarthatóság irányába mutasson az előállítás. A 2016-ban létrejött Tokaji Szőlő- és Bortermelési 
Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. 3 feldolgozó üzemet hozott létre a Tokaji 
Borvidéken (Hercegkút, Tállya, Bodrogkisfalud) és minden feltételt megteremtett a legmodernebb 
borkészítési technológiák alkalmazására. Azonban a technológia és a szőlőfajta így a borvidéken 
tevékenykedők jelentős részénél ugyanaz, a különbségek a termőhelyi adottságokból, az eltérő 
művelési módokból, az igényelt technológiából fog adódni, felmerül a kérdés, hogy a „Tokaj 
termékleírás” oltalmi rendszer ennek a különbségnek a biztosítására mennyire elegendő. 

További kérdés, hogy a növekvő gazdasági termelés a fenntartható mezőgazdasági termelés 
ökológiai, gazdasági és társadalmi aspektusainak mennyire képes megfelelni. 

 
2. A FENNTARTHATÓ ÉLELMISZERTERMELÉS 
 
A mezőgazdaság a nemzetgazdaság egyik legfontosabb ágazata és kiemelten jelentős hatással bír a 
fenntarthatóságra. A mezőgazdasági termékek szerepe jelentős a fogyasztásban, ezért az élelmiszer- 
és ellátásbiztonság szempontjai lényegesek az agrárium értékelésekor. Az élelmiszer-ellátás 
biztosítására, a jó minőségű és biztonságos élelmiszer előállítására vonatkozó elvárások kiemelt 
fontosságúak (Valkó, 2017).  

A mezőgazdasági termelésnek három fontos aspektusa van: gazdasági, környezeti és társadalmi 
szerepet is betölt (OECD, 2001; Boody et al., 2005; Huang et al., 2015).  
A mezőgazdasági tevékenység jövedelmezősége és életképessége elengedhetetlen, amelynek 
eléréséhez fontos a termelés hatékonysága, illetve a gazdaságok és az egész ágazat versenyképessége.  
Az agrártermelés a legnagyobb földterület használó, így a környezeti állapot és biodiverzitás 
megőrzésében a legnagyobb felelősséggel bíró gazdasági szektor. A mezőgazdasági tevékenység 
egyrészt felhasználja a természeti erőforrásokat - termőföldet, tápanyagokat és vizet-, és ezzel 
egyidejűleg jelentősen bocsájt ki szennyeződéseket – üvegházhatású gázokat, ammóniát és nitrogént 
(Valkó, 2008).  
A mezőgazdaság társadalmi aspektusában a vidék életképességének biztosítása emelendő ki. A 
mezőgazdaságra fontos szerep hárul a lakosság megélhetési feltételeinek biztosításában, ezzel a vidék 
lakosságmegtartó képességének növelésében. Az agrárium fontos tényező a tájkép befolyásolásában, 
a vidéki turizmusban és a helyi élelmiszer-feldolgozásban, valamint a vendéglátásban (Csete – Láng, 
2009).  
Láng István és munkatársai megfogalmazásában a fenntartható mezőgazdasági termelés olyan 
gazdasági növekedés, amely „harmonizál a természeti erőforrások regenerálódásával és a 
környezetterhelés asszimilációs képességével. Ezzel elérhető a folyamatos, mennyiségben 
korlátozott, de minőségben korlátlan gazdasági növekedés – amely alapja az érdekek, törekvések 
érvényesítésének –, a természeti erőforrások és a tágan értelmezett környezet óvása, végeredményben 
az egészségesebb emberi környezet és táplálkozás, az élet minőségének javulása” (Láng et al. 1995, 
17. o.).  
Az élelmiszerek biztosítása melletti három fő kritériumnak (környezeti minőség megőrzése, 
közgazdasági életképesség, és társadalmi egyenlőség) – amely megfeleltethető a fenntartható fejlődés 
három dimenziójának – egyszerre szükséges teljesülnie. Egy mezőgazdasági termelést folytató 
gazdaság nem nevezhető fenntarthatónak, ha termelékeny, de nem veszi figyelembe a környezeti 
elvárásokat, vagy környezetkímélő termelést folytat, de gazdaságilag hosszabb távon nem életképes. 
 
3. PEZSGŐK ELHELYEZKEDÉSE A BORTERMÉKEK KATEGÓRIÁJÁBAN 

3.1. A pezsgő fogalma 
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A pezsgő olyan termék,  

a) amelyet első vagy második alkoholos erjesztéssel nyernek — friss szőlőből, — 
szőlőmustból, — borból;  

b) amelyből a tárolóedény kinyitásakor kizárólag az erjedésből származó szén-dioxid szabadul 
fel; 

c) amelyben 20 oC-os hőmérsékleten, zárt tárolóedényekben tárolva 3 bar-nál nem kisebb 
túlnyomás uralkodik az oldott szén-dioxid jelenléte miatt;  

d) amely esetében az előállítására szánt küvék összes alkoholtartalma nem lehet kisebb, mint 
8,5 térfogatszázalék. 

 
3.2. Pezsgőkészítési eljárások 

A technológia alaplépései a következők (1. ábra): 
- alapbor elkészítése (első erjesztés); 

 - tirázs likőr (cukoroldat) és anyaélesztő adagolás az alapborhoz; 
 - második erjesztés; 
 - seprő eltávolítása és az expedíciós likőr adagolása; 
 - palackozás.  
 

 
1. ábra: A pezsgőkészítés alaplépései 

Forrás:https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Boraszati_tech
nologia/adatok.html 

 
Alapvetően háromféle eljárást különböztetünk meg: 

1., Méthode traditionnelle: palackban erjesztjük, degorzsálás jégdugó képzéssel 
2., Méthode transvasé: palackban erjesztés, degorzsálás szűréssel 
3., Méthode charmat: tartályban erjesztés és érlelés 

A champagne-i eljárás (méthode traditionnelle) A töltőbort ugyanabba a palackba töltik (0,75 literes), 
amiben erjed, majd később érlelődik, és amiben végül forgalmazzák. A megtöltött és koronadugóval 
lezárt palackokat 12-14˚C állandó hőmérsékletű pincében fekvő helyzetben 3-4 hónapig erjesztik. 
Ezalatt az élesztőgombák teljes egészében felélik a beadagolt cukrot (tirázs likőr), a palackban 
kialakul a kívánatos nyomásérték, a CO2 oldott állapotban lesz a borban, illetve összegyűlik a palack 
légterében. Mivel több cukor nincs, a gombák elpusztulnak, szétbomlanak testanyagaikra, és ezek is 
megjelennek a pezsgő ízvilágában. Ehhez az érleléshez idő kell, minimálisan 3, de esetenként ennél 
több év is. Az érlelés után a palackokban lévő seprőt a pezsgőmesterek több lépcsőben, szakszerű 
mozdulatokkal a dugóra rázzák, majd a palack nyakrészét kétujjnyi mélységig -25˚C fokos sóoldatba 
merítik. Itt megfagy a pezsgő, ez a jégdugó magába zárja az ott lévő seprőt is. A palackról a 
koronadugót eltávolítják, és a palackban lévő nyomás a jégdugót a seprővel együtt kilövi 
(degorzsálás). A palackot feltöltik expedíciós likőrrel, parafa dugóval és drótkosárral lezárják, majd 
címkézik. 
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A méthode transvoisé eljárásnál a töltőbor ún. magnum (1,5 literes) palackokba kerül, ebben történik 
a másodlagos erjedés és az érlelődés. Ez minimálisan 9 hónapot vesz igénybe. Ezután a palackok 
tartalmát zárt rendszerű ürítőgéppel, hűthető, nyomásálló tartályba juttatják. Itt kapja meg az 
expedíciós likőrt, majd a seprőt szűréssel eltávolítják. Hideg kezelésnek vetik alá, utána steril szűrés, 
palackozás, zárás, kiszerelés következik (a használatos palackok térfogata 0,2; 0,75; 1,5; és 3,0 liter 
lehet). Előnye ennek az eljárásnak az, hogy gyorsabban, kézi rázás nélkül lehet nagyobb tételt 
előállítani a másodlagos erjesztés során kialakuló ízek biztosítása mellett.  
 
A méthode charmat során a töltőbort nagy (esetenként hatalmas, akár 500 m³-es) nyomásálló 
tartályokba töltik. Ebben történik a másodlagos erjedés és az érlelődés, melynek időtartama minimum 
6 hónap. Ezt követően szűréssel seprőtlenítik, a tiszta, nyers pezsgőbe adagolják az expedíciós likőrt, 
majd hűtőtartályokba átfejtik. Itt hidegkezelést kap, melynek hőmérséklete -3; -4˚C, időtartama 1 hét. 
A hidegkezelés után a pezsgőt csírátlanító szűrőn vezetik át, ezután a hűtött töltőtankba kerül 
(Eperjesi, 1998). 
 
4. A VILÁG, AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TOKAJ PEZSGŐTERMELÉSE 

 
A világ és az EU bortermelését megvizsgálva (2. ábra) elmondható, hogy sem a világ, sem az EU 
bortermelése nem kiegyenlített és erősen ingadozik éves megoszlásban és nem igaz az az állítás, hogy 
amikor a világ bortermelése növekszik, akkor az EU-ban is növekedés figyelhető meg. 
 

 

2. ábra: A világ és az Európai Unió bortermelése 
Forrás:https://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics_en éshttp://www.oiv.int/en/statistiques/ 

alapján saját szerkesztés 
 

A pezsgőtermelést megfigyelve (3. ábra) azonban már dinamikus növekedés figyelhető meg, 
különösen igaz ez a 2013-at követő időszakra, 4 év alatt olyan ütemű volt a növekedés, mint előtte 
10 év során. A növekedési mutatók lényegesen meghaladják a csendes borok keresleti ütemét. 
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3. ábra: A világ pezsgőtermelése 
Forrás: https://www.idealwine.info/sparkling-wines-global-trends-and-challenges/ alapján saját 

szerkesztés 
 

Az OIV (2018) jelentése alapján (4. ábra) a növekedési mutatók lényegesen meghaladják a csendes 
borok keresleti ütemét és 2018-ban 6,26 billió euróra tehető az értéke, amely 20 %-os piaci 
részesedést képvisel a bor termékkategóriában. A világ legnagyobb pezsgőelőállító országai 
Európában találhatók: Olaszország, Franciaország, Németország, Spanyolország, őket követi USA, 
Argentína, Brazília, Oroszország, Ukrajna. Magyarország 2017-ben a világ pezsgő-előállítói között 
a 10-11. helyen szerepelt.  

 

 

4. ábra: A pezsgők nemzetközi kereskedelme 
Forrás: http://www.oiv.int/public/medias/6371/oiv-statistical-report-on-world-vitiviniculture-

2018.pdf alapján saját szerkesztés 
 

A Tokaji Borvidéken elsőként az 1971-ben alakult Tokaj-hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát 
kezdett el pezsgőkészítéssel foglalkozni a 1980-as években. A modernkori pezsgőkészítés azonban 
2009-ig váratott magára, ekkor kezdődtek a különböző tradicionális technológiájú palackos 
pezsgőkészítési eljárások nagyüzemi készítése. Ekkor még nagyösszegű jövedéki biztosíték letétele 
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mellett lehet pezsgőkészítésbe fogni, a jövedéki törvény módosítása 2013-ban tette lehetővé az évi 
10.000 literig történő kézműves pezsgőkészítést adóraktári keretek között. Ezt követően sorra 
jelentek meg nemcsak az országban, hanem a Tokaji Borvidéken is a pezsgőkészítők. Bekerült az 
OEM termékleírásba is és 2016-ra már az oltalom alatt álló eredetmegjelölésű tokaji borok sorában 
1,5%-ot tett ki mennyiségük (5. ábra). 2017-ben a termékleírásban módosításra került sor és az addigi 
charmat (tankpezsgős) technológiát a méthode traditionnelle, a palackban történő erjesztés váltotta 
fel. Ekkor támadt egy kis űr a rendszerben, a forgalmazott mennyiség minimálisan nőtt csak, mert az 
akkor 2 legnagyobb pezsgőállító (Boranal Kft. és Törley Pezsgőpincészet Kft.) nem kívánta ezt az 
eljárást alkalmazni, így a Tokaji Pezsgő névhasználatra sem tarthattak igényt. A 6. ábra adataiból jól 
látszik azonban, a kereslet nem enyhül és folyamatosan nő az előállítók köre, aki minőségi tokaji 
pezsgő termékeikkel szeretnének a piacon megjelenni. 

 
5. ábra: A Tokaji Pezsgő névhasználatra benyújtott mennyiségek alakulása az elmúlt 4 évben 

Forrás: Tokaji Borvidéki Hegyközségi Tanács adatbázisa alapján saját szerkesztés 

 
6. ábra: Az OEM Tokaji Pezsgő kategóriában kérelmezett tételek száma az elmúlt 4 évben 

Forrás: Tokaji Borvidéki Hegyközségi Tanács adatbázisa alapján saját szerkesztés 
 
 

5. SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI TERMÉKEK UNIÓS OLTALMA 
Az uniós szabályok 2009. augusztus 1-jén hatályba lépett új eredetvédelmi rendelkezései vezették be 
a borászati termékek eredet-megjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek uniós oltalmát. A borpiaci 
reform keretében alapvetően megváltoztak a borok eredetvédelmi szabályai. Az új rendszer a 
mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi jelzései és eredet megjelölései oltalmának 
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mintájára került kialakításra. Az új tanácsi rendelet ekategórián belül az egyéb termékekhez hasonló 
módon két eredetvédelmi kategóriát hoz létre; az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati 
termékekét (OFJ) és az oltalom alatt álló eredet megjelöléssel ellátott borászati termékekét (OEM). 
 
5.1. Oltalom alatt álló eredet-megjelölés 
 
Egy oltalom alatt álló eredet-megjelölést viselő borászati terméknek (a továbbiakban: OEMborok)a 
következő feltételeknek kell megfelelnie: 

• minősége és jellemzői alapvetően vagy kizárólag egy adott földrajzi környezetnek és 
azahhoz kapcsolódó természeti és emberi tényezőknek köszönhetők; 

• az alapanyagként felhasznált szőlő csak az adott eredet-megjelölés körülhatárolt 
termőterületéről származhat; 

• előállítását csak az adott földrajzi területen végezhetik; 
• csak a vitis vinifera fajhoz tartozó szőlőfajtából készülhet. 

 
A fenti követelményekből kifolyólag az OEM-borok minősége (karaktere) és termőhelye között 
elméletileg igen szoros kapcsolat áll fenn. 
 
5.2. Oltalom alatt álló földrajzi jelzés 
 
Egy oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő terméknek a következő feltételeknek kell megfelelnie: 

• olyan különleges minőséggel, hírnévvel vagy egyéb jellemzőkkel rendelkezik, 
amelyek földrajzi eredetéhez kapcsolhatók; 

• az alapanyagként felhasznált szőlő legalább 85%-a az adott földrajzi jelzés 
körülhatárolt termőterületéről származhat; 

• előállítását csak az adott földrajzi területen végezhetik;  
• csak a vitis vinifera fajhoz, vagy annak valamely vitis nemzetségbe tartozó fajjal 

történő keresztezéssel létrehozott szőlőfajtából készülhet. 
 
A fenti követelményekből kifolyólag az oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő borok (a 
továbbiakban: OFJ-borok) minősége (karaktere) és termőhelye között elméletileg gyengekapcsolat 
áll fenn. 
 
A két földrajzi árujelző típus közötti különbség tehát nem jogi vagy hierarchikus, hanem tartalmi 
természetű. Az új előírások kötelezővé teszik egy termékleírás elkészítését mindenegyes földrajzi 
árujelzőhöz. A termékleírásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

• a földrajzi árujelző; 
• a bor(ok) leírása (OEM-borok esetében főbb analitikai és érzékszervi jellemzők, OFJ-

borokesetében főbb analitikai jellemzőik, valamint érzékszervi jellemzőik értékelése 
vagy feltüntetése); 

• a borászati eljárások szabályozása (mely technológia tilos, mely kötelező); 
• az érintett földrajzi terület lehatárolása; 
• a maximális hektáronkénti terméshozam; 
• engedélyezett szőlőfajták; 
• a borminőség (borok leírása) és a lehatárolt termőterület közötti kapcsolat igazolása; 
• a termékleírás betartását ellenőrző hatóságok és azok feladatai; 
• bármilyen egyéb szabály. 
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Az EU-ban jelenleg (2018) 1753 bor visel oltalmat. Az oltalmazott termék jogi és intézményi védelme 
minőségi garanciát nyújt a fogyasztónak. Ez a típusú oltalom minden esetben kollektív jogosultságot 
biztosít, vagyis az adott földrajzi területen − a rendelkezések betartása mellett − valamennyi előállító 
jogosult a használatára. Ebből adódóan az oltalomnak nincs időbeli korlátja, átruházása nem 
lehetséges. 
 
6. A PEZSGŐ JELENLEGI HELYZETE A TOKAJ OLTALOM ALATT ÁLLÓ 
EREDETMEGJELÖLÉS TERMÉKLEIRÁSÁBAN 
 

6.1. Analitikai előírások: 
• az alapbor minimális összes alkoholtartalma: 9,0 %vol; 
• összes savtartalom: legalább 4,5 g/l; 
• tényleges alkoholtartalom: legalább 10,0 %vol; 
• maximális illósavtartalom: 0,8 g/l; 
• cukortartalom: a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint; 
• cukormentes extrakttartalom: legalább 15,0 g/l  
• összes kénessavtartalom: legfeljebb 185 g/l  
• minimális túlnyomás 20 °C-on: 3,5 bar (25 cl alatti kiszerelés esetén 3 bar)  

Fentieken túlmenően a maximális összes kénessav tartalom, az összes cukortartalom és a minimális 
túlnyomás 20°C-on a hatályos jogszabályok szerint.  
 

6.2. Érzékszervi jellemzők(8-10 °C hőmérsékleten vizsgálva):  
• szín: halvány színintenzitású megjelenéssel; 
• tisztasága: tükrös, átlátszó, üledékmentes; 
• illat: tiszta, közepes intenzitású gyümölcsös illataromával; 
• íz: élénk savtartalom, tiszta szőlőzamat, esetenként mineralitás érezhető. 

 
6.3. A pezsgőkészítésre vonatkozó különös borászati eljárás: 

A Tokaji pezsgő pezsgősítése csak palackban történhet.  
 

6.4. A szőlőtermesztésre vonatkozó szabályok: 
Pezsgő esetén a szőlő minimális cukortartalma 9 %vol, ami 14,9 mMo-nak felel meg. 
 

6.5. Maximális hozam: 

Legfeljebb 14 t/ha szőlő, vagy 100 hl/ha seprős újbor. 

6.7. Engedélyezett szőlőfajták: 

Furmint, Hárslevelű, Kabar, Kövérszőlő, Sárgamuskotály, Zéta 

6.8. Kapcsolat a földrajzi területtel: 
 

A Tokaji pezsgő alapvetően stílusában tér el a más termőhelyről származó pezsgőtől. A termőtáji 
adottságoknak és a Tokaji borvidéken engedélyezett fajtáknak köszönhetően nem a légiesség, hanem 
a gazdagság határozza meg a stílusukat. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK A TOKAJI PEZSGŐ EREDETVÉDELMI 
RENDSZERÉNEK MÓDOSITÁSÁHOZ A FENNTARTHATÓ ÉLELMISZERTERMELÉS 
FÜGGVÉNYÉBEN 

A jelenlegi szabályozás mindenben megfelel az Európai Unió 479/2008/EK rendeletében foglalt 
minőségi pezsgő kritériumoknak, de az eredetvédelem szempontjából a „Tokaji” jelleg, a termőhelyi 
sajátosság-szőlőfajták-termelők szoros kapcsolata nem jelenik meg. A szabályozás lehetővé teszi 
minőségi pezsgő készítését, de nem tükröződik, hogy mitől lesz OEM Tokaj. 

Az alapbornál engedélyezett fajták esetében mindenképpen szabályozni kellene, hogy legalább 60 %-
ban a borvidék 2 fő fajtájából – Furmint vagy Hárslevelű- tartalmaznia kell, mert védenünk kell a fő 
fajtákat a biodiverzitás csökkenésének megakadályozása végett, továbbá a pezsgőkészítéskor azt is 
mérlegeljük, hogy elsődleges célként nem a választékbővítés a cél, hanem az értékesítés, a keresleti 
trendekhez való igazodás alapján gazdasági érdekek, a megtermelt szőlő mind gazdaságosabb 
felhasználása. 

Nemcsak az alapbor készítéshez engedélyezett fajtakört kellene meghatározni, hanem a 
környezetkímélő művelési mód (agrárkörnyezet-, ökológiai gazdálkodás) betartását is elő kellene írni 
és annak megvalósulását szintén ellenőrizni kellene. 

Több olyan EU jogszabálybeli pont van, amely szerepel a jelenlegi termékleírásban, de több fontos 
nem: 

 A pezsgő alapboránál az alkoholtartalom növelése tilos. 
 Az EU az alapbornál a küvé elnevezést használja, Tokaj esetében is így kellene definiálni. 
 A küvé édesítése szintén tilos. 
 A tirázslikőr és az expedíciós likőr hozzáadása nem számít sem alkoholtartalom-növelésnek, 

sem édesítésnek. A tirázslikőr hozzáadása nem eredményezheti a küvé összes 
alkoholtartalmának 1,5 térfogatszázaléknál nagyobb mértékű növekedését. Ezt a növekedést 
a küvé térfogatszázalékban kifejezett összes alkoholtartalma és a pezsgőnek az expedíciós 
likőr hozzáadása előtti, térfogatszázalékban kifejezett összes alkoholtartalma közötti 
különbség számításával kell meghatározni. 

 Az expedíciós likőr hozzáadását oly módon kell végezni, hogy a pezsgő tényleges 
alkoholtartalma ne növekedjen 0,5 térfogatszázaléknál többel. 

 A küvét is alá lehet vetni savtartalom-növelésnek vagy savtompításnak. A küvé 
savtartalmának növelése és savtompítása kölcsönösen kizárja egymást. A savtartalom 
legfeljebb 1,5 gramm/literig (borkősavban kifejezve), azaz 20 milliekvivalens/liter felső 
határig növelhető. 

A 606/2009/EK rendelet 2. Melléklet C4 pontjának való megfelelés érdekében szabályozni kellene a 
tirázs- és expedíciós likőr összetételét.  
a, Az oltalom alatt álló eredet-megjelöléssel ellátott pezsgők és minőségi pezsgők előállítására szánt 
tirázslikőr csak a következőket tartalmazhatja: 
 a, szacharóz 
 b, sűrített szőlőmust 

c, finomított szőlőmustsűrítmény 
d, szőlőmust 
e, részben erjedt szőlőmust 
f, bor; 

de ennek készítését és összetételét dokumentálni kell, amelyet a hegybíró ellenőriz és származási 
bizonyítvánnyal igazolja a felhasznált alapanyagok OEM megfelelőségét. 
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Az élelmiszerekre vonatkozó közösségi szabályozás keretében és az OIV Nemzetközi borászati 
kódexében számos, a borászati eljárások során alkalmazott anyag tekintetében állapítottak már meg 
tisztasági és azonosítási előírásokat. A harmonizáció és az egyértelműség érdekében helyénvaló 
elsősorban ezeket a követelményeket alkalmazni. A 479/2008/EK rendelet 31.  cikke értelmében a 
szóban forgó rendelet hatálya alá tartozó termékek összetételének meghatározására szolgáló analitikai 
módszerek és azok a szabályok, amelyek segítségével megállapítható, hogy e termékek esetében 
alkalmaztak-e nem engedélyezett borászati eljárást, megegyeznek a nemzetközi bor- és 
mustvizsgálati módszereknek az OIV által összeállított gyűjteményében (Recueil des méthodes 
internationales d’analyse des vins et des moûts) ajánlott és közzétett módszerekkel és szabályokkal. 

 
b, Az expedíciós likőr a következőket tartalmazhatja: 

a, szacharóz, 
b, szőlőmust, 
c, részben erjedt szőlőmust, 
d, sűrített szőlőmust, 
e, finomított szőlőmust-sűrítmény, 
f, bor vagy 
g, ezek keveréke, 
h, borpárlat esetleges hozzáadásával. 

Minden pezsgőkészítőnek megvan a saját összeállítású likőr receptje. Az expedíciós likőr főbb alkotó 
elemei az édesítőanyag mellett: óbor, borpárlat esetleg érlelt pezsgő. 
Az expedíciós likőr hozzáadását oly módon kell végezni, hogy a pezsgő tényleges alkoholtartalma ne 
növekedjen 0,5 térfogatszázaléknál többel. 
 
Itt is elő kellene írni, hogy mit engedélyez a termékleírás felhasználni és az alapanyagok eredet-
megjelölését tekintve OEM kategória szükségességét írja-e elő. Fel kellene hívni a figyelmet, hogy 
az OEM kategória alatt az OEM Tokaj elvárást értjük, nem azonos azzal, ha OEM minőségű 
alapanyagot használ fel a termelő, de az nem a Tokaji Borvidékről származik. 
A borvidék által lehatárolt területen kell a tirázs- és expedíciós likőrt elkészíteni és erről származási 
bizonyítvánnyal kell rendelkezni, amelyet a gazdasági aktát vezető hegybíró ad ki. Amennyiben a 
közösségi feldolgozó készíti el ezeket a likőröket, a feldolgozó telephelye szerinti illetékes 
hegybírónak kell a készítést dokumentálnia és származási bizonyítvánnyal az eredetet igazolni. 
 
A küvé készítéséhez használt borok egészséges alapanyagból készülhetnek csak és meg kellene 
határozni a későbbiekre való tekintettel, hogy kézi szüretből származnak és a préseléskor a lényereség 
65%-ot nem haladhatja meg annak érdekében, hogy a préselés következtében a mustba kerülő 
polifenolok minél kisebb mennyiségben legyenek jelen. A pezsgőalap-borokra legveszélyesebbek a 
polifenolok, amelyek felelősek a későbbi nemkívánatos színmélyülésért. A második veszély a 
vastartalom, amely katalizálja a polifenolok oxidációját. 
 
Nem rendelkezett a jogszabály a palacktípusról, meg kellene határozni, hogy melyik üveget 
használjuk és milyen űrtartalommal.  

A cukortartalom szerint az OIV (2018) felmérése alapján 2017-ben az értékesített pezsgők a világban 
80 %-ban brut (7-15 g/l), 13 % demi-sec (33-50 g/l), 5 % extra brut (0-6 g/l) és 2 % egyéb 
kategóriájúak voltak. Érdemes lenne meghatározni, hogy a Tokaji pezsgő milyen cukortartalmú 
kategóriákban létezzen, hogy ne darabolódjon a márka számos változatra. 
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Az állandó minőség és a felismerhető stílusjegyeket meg kellene konkrétan fogalmazni, a már 
forgalomba lévő tokaji pezsgőkből kellene egy szakértőkből álló érzékszervi bírálatot szervezni, ahol 
ezeknek a jegyeknek a meghatározására lehetne fókuszálni. 
 
ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A minőségi és eredetvédett tokaji pezsgőkészítés során már elindult a szabályozási folyamat, önálló 
kategóriaként szerepel a Tokaji borvidék termékleírásában, azonban számos kérdés merül fel, 
amelyekkel muszáj foglalkozni annak érdekében, hogy átgondolt struktúra mentén méltón viselhesse 
ez a termékkategória a Tokaj nevet. 
A szabályozáson a piaci megismertetéshez kellene gasztronómiai térben is elhelyezni, a kulináris 
geográfia nyújtotta előnyök meghatározásához séfeket, gasztronómiai szakembereket kellene 
igénybe venni. 
Kellene borvidéki szinten egy pozícionálási koncepcióval rendelkezni, hogy melyik célcsoportot 
kívánjuk a tokaji pezsgővel megszólítani. 
Nagyon hasznos lenne a Tokaji Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetet kapacitálni arra, hogy 
fejlesszen ki olyan szárított fajélesztőt, amelynek használatával egyrészt biztonságosabb az 
alkalmazott technológia, másrészt pedig a stílusjegy kialakításában a termőhely egyből 
felismerhetővé válik. 
Az ökológiai fenntarthatóság terén fontos lenne a környezetkímélő művelési mód előírása és a 
borvidék két fő fajtájának (Furmint, Hárslevelű) hangsúlyát megőrizni. A gazdasági fenntarthatóság 
érdekében minél magasabb minőségi szint elérése elengedhetetlen és megkérdőjelezhetetlen. A 
társadalmi aspektus tekintetében az életpálya modellek ösztönzése, a fiatalok megtartása kiemelt 
szempont kell, hogy legyen és az oktatás, a gazdálkodók képzése, végzettség megszerzése ennek 
lehetőségét teremtse meg. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A kelet-közép európai államokat 2008-ban érte el a nemzetközi pénzügyi válság. A cikk azt vizsgálja, 
hogy a válság alatt (2008 és 2012) és a válság után (2013-2018) között hogyan alakult az Európai 
Unió keleti felében a magánhitelezés és milyen tényezők voltak felelősek az egyes országok eltérő 
hitelezési aktivitásáért. A fejlett országokra jellemző mérlegalkalmazkodás régiónkban is 
megfigyelhető volt. Válság alatt csökkent, fellendülés idején nőtt a hitelezés – de az országok 
teljesítménye nagy szóródást mutat. A válság alatt egy sajátos észak-déli megosztottság volt 
megfigyelhető. Magyarországtól északra a hitelállományok nem csökkentek, vagy (mint a balti 
államok esetében) gyorsan regenerálódtak. Magyarországon – a balkáni térség államaihoz 
hasonlóan a hitelállomány visszaesése tartósabb volt, és 2016-ig a növekedés is lassabb. 2016 után 
már mindenhol gyors hitelkiáramlást lehet tapasztalni. A hitelállomány alakulását válság idején 
elsősorban a GDP alakulása, a hitel-betét mutató válság kirobbanáskori értéke, valamint a szuverén 
adósbesorolás bizonytalansága magyarázza elsősorban. A válság utáni hitelállomány változás 
viszont elsősorban a rossz hitelállomány alakulásának és a hitel-betét mutató alakulásának a 
függvénye. 2016-tól a hitelállományok növekedése egyértelműen a GDP belső felhasználásával 
(fogyasztás + beruházás) magyarázható elsősorban. Minél nagyobb a belső felhasználás, annál 
erősebb a hitelezési aktivitás. Közép-Kelet Európában a hazai bankrendszer elsősorban a kis- és 
középvállalkozásokat finanszírozza, amelyek jellemzően belső piacra termelnek, és akkor vesznek fel 
hitelt, ha a termékeik és szolgáltatásaik iránti megnövekedett kereslet kielégítése hitelfelvételt 
igényel. A hitelezés alakulása és a reálkamatlábak között sokkal szerényebb kapcsolat figyelhető meg. 
 

SUMMARY 
The international financial crisis reached the Central-Eastern European countries in 2008. The 
paper examines how the private lending shaped during the crisis (2008-2012) and thereafter (2013-
2018) in the Eastern part of the European Union, and which factors were responsible for the different 
lending activity of the various countries. The deleverage – similarly as in the developed countries – 
also could be detected. During the crisis the lending decreased, during the recovery the lending 
increased with significant variance among the countries. During the crisis a special North-South split 
can be observed. The amount of private lending not decreased significantly – or regenerated quickly 
northern to Hungary, but in Hungary and south to Hungary the decline was constant and the recovery 
slower. After 2016 there is a quick rebuilding of private lending, but the progress is far less as before 
the crisis. During the crisis the amount of private lending was determined mostly by the GDP growth, 
the loan to deposit ratio and the sovereign debt ranking. After the crisis the speed of the recovery was 
the function of non-performing debt ratio and the loan to deposit ratio. From 2016 the growth of 
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private lending is determined by the change in domestic consumption and investment. In Central-
Eastern Europe the local bank system finances mostly the small and medium-sized enterprises, which 
produce in the domestic market and raise loan to meet the increasing demand for their products and 
services. The linkage between the real interest rate and the lending activity is not significant. 
 
1. BEVEZETÉS 
 
Az utóbbi időben érezhető lassulás történt a világgazdaságban. A GDP növekedésének üteme az 
egész világon lassult, és különösen igaz ez az Európai Unió nyugati felében. A kérdés az, hogy a 
gazdasági növekedés lassulni fog csak, vagy komoly recesszió várható. A válasz nagy részben függ 
a bankrendszer egészségi állapotától. A bankszektor ugyanis prociklikus működésű, és ha a 
fellendülés idején túl gyors a hitelállomány növekedése, az a recesszió idején nagyarányú nem 
teljesítő hitelt eredményez. A szennyezett hitelportfólió a bankokat a hitelezés visszafogására 
kényszeríti, hogy a tőkekövetelményeknek meg tudjanak felelni. A hitelezés visszafogása minden 
olyan gazdasági szektort visszavett, ami hitelekből finanszírozza magát, vagy a termékeit főleg 
hitelből veszik (építőipar, autóipar, tartós fogyasztási cikkek, beruházási javak).  
A jelen cikk az Európai Unió keleti felében vizsgálja a bankrendszer aktivitását és az arra ható 
tényezőket. Elsősorban a 2008-as válság előtti és az elmúlt 5 év banki aktivitását hasonlítja össze, 
hogy térségünkben várható-e a komoly, a pénzügyi szektorból kiinduló gazdasági válság.  

A cikk középpontjában a közép-kelet-európai országok hitelezési tevékenysége áll és az ezt 
befolyásoló tényezők. A cikk jellemzően a hitelezés dinamikájával foglalkozik, és azzal, hogy 
beszélhetünk-e a hitelezés oldaláról túlfűtöttségről a térség bankrendszerei esetében. 
A 2008-as válság elmélyülésében a bankrendszer jelentős szerepet játszott. A világ fejlett részén 
2008-ban és utána végigsöprő pénzügyi-gazdasági válság több ponton is hatott a vizsgált 
nemzetgazdaságokra. (Tressel, 2010)  
 
2. ELMÉLETI HÁTTÉR 
 
A bankok prociklikus viselkedését (tehát, hogy fellendülés idején hajlamosak a hitelezési aktivitás 
növelésével túlfűteni a konjuntúrát, viszont recesszió idején a hitelezés visszafogásával tovább hűtik 
a gazdaságot) alapvetően a magas tőkeáttétel okozza. A tőkeáttétel a finanszírozás szerkezetére utal, 
nevezetesen a kötelezettségek és a saját tőke arányát mérjük. Több mérőszáma létezik, mi a bankok 
esetében az összes eszköz/saját tőke arányt értjük alatta.  (Burke, 2015) 
A gazdaság különböző ciklusaiban a tőkeáttétel dinamikusan változik, ezt nevezzük 
mérlegalkalmazkodásnak. Fellendülés idején, mikor a nyereség magas, és a vállalati beruházások 
finanszírozására a vállalkozásoknak hitelre van szükségük, a tőkeáttétel növekszik. Recesszió idején 
a vállalatok eredményessége csökken és a céljuk a fix (bevételtől független) költségeik csökkentése. 
Mivel a kamat is egy ilyen fix költség, a költségek csökkentése érdekében a vállalatok a hitelek 
visszafizetésére és a tőkeáttétel csökkentésére törekednek. (Kiss – Szilágyi, 2014; 955. oldal)  

Mikroszinten a mérlegalkalmazkodás azt jelenti, hogy a vállalatok az árbevételük csökkentése miatt 
a költségeik csökkentésére kényszerülnek, ezért igyekeznek a hitelállományukat mérsékelni, hogy a 
kamatkiadásuk csökkenjen. Másrészt az alacsonyabb forgalom miatt a forgóeszköz-finanszírozási 
igényeik is csökkennek, és a beruházási kilátások is romlanak, ami mind a hosszú-, mint a rövid 
lejáratú hiteligényt csökkenti. Makroszinten a bankok oldalán jelentkezik hitelvisszafogás. A 
recesszió hatására nő a nem teljesítő hitelek állománya, ami csökkenti a bankok saját tőkéjét. A saját 
tőke csökkenése a hitelek visszafogására kényszeríti a bankokat, hogy a tőkemegfelelési 
direktíváknak eleget tudjanak tenni. Másrészt a romló hitelállomány miatt a bankok kockázatviselési 
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hajlandósága is romlik, így inkább a nagyobb biztonságot nyújtó befektetések (állampapírok) felé 
fordulnak a kockázatosabb hitelekkel szemben (De Bondt, 2002). 

A 2007-ben kezdődő gazdasági válság kezelésének egyik tapasztalata volt a bankok fent említett 
prociklikus gazdasági viselkedése. (Kovács, 2014)  

A pénzügyi válságot megelőzően a bankrendszerek viselkedése pont fordított volt. A vállalt 
kockázatra tekintet nélkül növelte a kihelyezései volumenét, ami (különösen az ingatlanpiacon) 
eszközár buborékok kialakulásához vezetett. (Kovács, 2014) 

A mérlegalkalmazkodás tehát gazdasági recesszióban természetes. Azonban nem mindegy mekkora 
a mértéke, és erre tekintettel a szakirodalom megkülönböztet „jó” és „rossz” mérlegalkalmazkodást 
(Bologna et al., 2014) Jó mérlegalkalmazkodás esetében a bank csak alkalmazkodik a megváltozott 
gazdasági környezethez, annak érdekében, hogy ne jusson csődbe. Rossz mérlegalkalmazkodásról 
akkor beszélünk, ha a hitelállomány visszaesése elsősorban a növekvő rossz hitelnek köszönhető. 
Ebben az esetben a hitelállomány visszaesésével együtt a tőkemegfelelés nem javul, sőt tovább 
romlik.   

A mérlegalkalmazkodást befolyásoló másik tényező az úgynevezett „fertőzési hatás”, ami azt jelenti, 
hogy az egyik ország bankrendszerének válsága válságot okoz egy másik országban is. A fertőzési 
hatásnak három csatornája van.  

A tőkecsatornán keresztül a válságban lévő bankrendszer a fertőzött ország bankrendszerének 
jelentős mértékben tulajdonosa. Mivel a hazai veszteségek fedezésére tőkére van szüksége, kiszívja 
a tőkét, elhelyezett betétet a fertőzött ország bankrendszeréből, arra kényszerítve leánybankjait, hogy 
fogják vissza a hitelezésüket.  

A pénzpiaci csatornán keresztül a fertőzött ország bankjai akkor kerülnek bajba, ha sokat hiteleztek 
a válságban levő ország bankjainak vagy vállalatainak. A gazdasági válság kitörése miatt szenvednek 
jelentős veszteségeket és a tőkevesztés miatt kényszerülnek a hazai hitelezés visszafogására.  

A szabályozási csatorna azt jelenti, hogy a bankrendszerre szerte a világon hasonló szabályok 
vonatkoznak. Az újabb és újabb pénzügyi válságok általában a banki prudenciális szabályok 
szigorodásával járnak, amihez a fertőzött országok bankjainak is tartani kell magukat.  

A 2008-as válságban is megfigyelhető volt a fertőzési hatás. Azok a bankrendszerek kerültek inkább 
bajba, ahol a külföldi tulajdon és a külföldi betétekre való ráutaltság nagy volt. (Cerutti – Claessens, 
2014)  

Ezen fertőzési hatást emelik ki a Világbank szakértői is a kelet-közép-európai bankok 
mérlegalkalmazkodása kapcsán. (Feyen et al., 2014) Minél nagyobb volt ugyanis a bankok külső 
forrástól való függése, annál inkább csökkent a hitelállományuk annak érdekében, hogy az 
anyabankjaiknak vissza tudják fizetni ezen forrásokat. A külföldi tőke részaránya nem játszott 
magyarázó szerepet a mérlegalkalmazkodásban, tehát mindegy volt, hogy a bank hazai vagy külföldi 
tulajdonban volt-e mindenképpen csökkentette a hiteleit, ha azokat részben külföldi forrásokból 
finanszírozta.  

A bankok válsága mellett néhány európai országban a szuverén adóssággal is baj volt (PIGS 
országok, Magyarország). Mivel a piacokon nem kaptak finanszírozást, nemzetközi pénzintézetekhez 
kényszerültek fordulni, akik jelentős megszorító intézkedésekhez kötötték a hitelnyújtást. Így ezen 
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államok nemhogy élénkíteni nem voltak képesek a saját gazdaságukat, de a gazdaságpolitika maga is 
mélyítette a válságot. (Vause et al, 2012) 

A válság csökkenti a jelzálog értékét, ami a bankokat a hitelezés visszafogására ösztönzi minden 
túlzottan eladósodott szegmensben. A hitelezés visszafogása csökkenti a lakossági beruházásokat és 
csökkenti a lakossági tartós javakat előállító vállalatok (elsősorban az építőipar és az autóipar) 
bevételét. Ezen vállalatok termelésük visszafogására kényszerülnek, ami elbocsátásokhoz és egyéb 
költségcsökkentő programok bevezetéséhez vezet és csökkentik a beruházási kiadásaikat is. Ez 
viszont csökkenti a lakosság jövedelmét, amitől már a fogyasztási kiadásai is csökkenni kezdenek. A 
tovaterjedő recessziót a bankok is érzékelik, mégpedig a (tovább)romló hitelportfólió formájában. A 
hitelezési veszteségek és a várható kockázatok emelkedése miatt a hitelfeltételeiket szigorítják és 
emelik a hitelkamatokat. A hitelfelvétel tovább csökken negatív módon befolyásolva az egyébként is 
csökkenő pályán lévő lakossági és vállalati beruházásokat.(BORNHORST- ARRANZ, 2013) 

A közép-kelet-európai országok szuverén adósság minősítésének és a banki mérlegalkalmazkodás 
kapcsolata megjelenik Benczúr és Kónya angolul megjelent tanulmányában. (Benczúr-Kónya, 2015) 
E-szerint minél jobban nőtt a válság évében egy adott ország CDS felára, annál nagyobb mértékben 
csökkent a külföldi források mértéke a válság időszakában. 

A válság hatására az európai unió országaiban jelentősen csökkent a magánhitelek nagysága 
(Schoenmaker-Peek, 2014) Különösen az általuk perifériának nevezett ország csoportban (Kelet- és 
Dél-Európa, valamint Írország) volt jelentős a hitelállomány csökkenése.  

A mérlegalkalmazkodást a hitelfeltételek szigorodásából vizsgálta a Világbank egyik tanulmánya 
(Feyen et al., 2012) Megállapítása szerint világszinten az európai feltörekvő piacokon (elsősorban a 
kelet-európai országok értendők ezen) szigorodtak a legnagyobb mértékben a hitelfeltételek a válság 
hatására, bár a bankok tőkemegfelelése (köszönhetően a jelentős külföldi anyabanki támogatásnak) a 
mi régiónkban a legmagasabb.   
 
3. A MÉRLEGALKALMAZKODÁS MÉRTÉKE AZ ELMŰLT 15 ÉVBEN 
 
Jelen kutatás célja a mérlegalkalmazkodás vizsgálata az Európai Unió keleti részében (a volt 
szocialista országok között) a 2004 és 2018 közötti időszakban.  
Egyrészt a fontosabb banki mérlegtételek alakulásával vizsgálom, hogy mennyire volt jellemző a 
gazdasági ciklus egyes szakaszaiban a bankrendszer mérlegalkalmazkodása, illetve, hogy mely 
országokban tapasztalható-e jelenleg a hitelállomány túlzott növekedése, ami később recessziót 
okozhat. 
Másrészt igyekszem feltárni azokat az okokat, melyek a jelenlegi hitelállomány növekedése mögött 
vannak és összehasonlítom őket a jelenlegi hitelállományt magyarázó tényezőkkel. 

A vizsgálatokat az adatok hiánya miatt nem az egyes bankokra, hanem az egyes országok 
bankrendszereire vonatkozóan készítettem el a Világbank, az Európai Központi Bank és az Európai 
Statisztikai Hivatal adataira támaszkodva.  

A vizsgált időszakot három 5 éves periódusra bontottam. 2004-2008 – a válságot megelőző időszak, 
2009-2013 – a válság időszakát és 2014-2018 közötti időszakot. A mérlegtételek vizsgálatára havi 
gyakoriságú adatokat lehet az Európai Központi Bank (továbbiakban ECB) adatbázisából letölteni a 
vizsgálat első részének adatbázisa kizárólag innen származik. Az adatok euróban vannak megadva, 
így azon országok esetében, amelyek nemzeti valutát használnak az állományok nagyságát az 
árfolyam is befolyásolja. 
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A vizsgálatba bevont változók a következők voltak: 

1. táblázat: A vizsgálat eredményváltozói 

Változó 
rövidítése 

Leírása 

NFC A nem-pénzügyi vállalatoknak adott hitelek állománya. (Vállalati hitelek) 
HL A háztartásoknak és non-profit szervezeteknek nyújtott hitelek állománya. 

(Lakossági hitelek) 
GS Az államháztartás tartozását megtestesítő értékpapírok állománya.(Állampapírok) 
EA Külföldi kihelyezések 
TA Mérlegfőösszeg 
TD A nem-pénzügyi hazai jövedelemtulajdonosoktól (nem-pénzügyi vállalatok, 

lakosság, önkormányzatok és non-profit szervezetek) gyűjtött betétek (Belföldi 
betétek) 

EL Külföldi források 
TE Saját tőke 

Forrás: saját szerkesztés 
 
A mérlegalkalmazkodás intenzitását az egyes változók relatív szórásával mértem. A vonatkozó 
időszakban kiszámoltam országonként az egyes mérlegtételek átlagát, valamint az állományi adatok 
szóródását. A szóródást az átlaggal osztva a mérlegingadozás mértékére kaptam egy mérőszámot. A 
relatív szórást mind változónként, mind országonként átlagoltam. A következő eredményt kaptam: 
 

2. táblázat: Az egyes banki mérlegtételek relatív szórása országonként 2004 és 2018 között 
Országok2 NFC HL GS EA TA TD EL TE Átlag 
EE 7.4% 6.7% 59.6% 30.3% 9.8% 24.6% 27.8% 15.6% 22.7%
LV 13.3% 16.2% 16.0% 31.2% 7.8% 21.2% 22.0% 19.4% 18.4%
LT 23.6% 32.4% 23.1% 34.6% 25.1% 33.6% 46.4% 35.0% 31.7%
SI 34.2% 27.7% 39.3% 33.2% 21.6% 18.2% 25.7% 21.6% 27.7%
SK 14.7% 54.9% 18.5% 46.1% 13.7% 39.8% 39.2% 24.2% 31.4%
BG 34.4% 34.4% 48.5% 39.7% 35.3% 41.1% 43.5% 50.2% 40.9%
CZ 29.0% 47.0% 33.1% 21.0% 34.8% 30.4% 87.3% 34.1% 39.6%
HR 9.6% 3.9% 54.6% 13.6% 1.5% 89.4% 13.6% 4.9% 23.9%
HU 17.3% 31.4% 34.6% 46.0% 22.8% 19.5% 46.0% 32.2% 31.2%
PL 28.4% 42.6% 38.7% 30.3% 33.1% 35.9% 30.3% 36.5% 34.5%
RO 25.0% 31.7% 65.6% 63.0% 26.0% 34.9% 63.0% 38.3% 43.4%
Átlag 21.5% 29.9% 39.2% 35.4% 21.1% 35.3% 40.4% 28.4% 31.4%

Forrás: ECB, saját szerkesztés 

Minél nagyobb a relatív szórásérték, annál nagyobb az adott tétel esetében a mérlegalkalmazkodás. 
Ha az országokat nézzük az általános mérlegalkalmazkodási intenzitás Románia esetében volt a 
legnagyobb. Románia után a következő a sorrend: Bulgária, Cseh Köztársaság, Lengyelország, 
Lettország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Észtország, Litvánia. 

                                                 
2 EE – Észtország; LV – Litvánia; LT – Lettország; Sl – Szlovénia; SK – Szlovákia; BG – Bulgária; CZ – Cseh 
Köztársaság; HR – Horvátország; HU – Magyarország; PL – Lengyelország; RO – Románia.  
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Az egyes mérlegtételeket vizsgálva a mérlegintenzitás sorrendje a következő: Külföldi források, 
Állampapírok, Külföldi kihelyezések, Belföldi betétek, Lakossági hitelek, Saját tőke, Vállalati 
hitelek, Mérlegfőösszeg. 

A mérlegfőösszeg mérlegalkalmazkodása a legkisebb. Ez azért van így, mert a bankok a 
konjunktúraciklusok változására a mérlegtételek átrendeződésével is szoktak reagálni. Válság alatt a 
kevésbé kockázatos eszköztételek felé tolódik a kihelyezés (állampapírok aránya nő), fellendülés 
idején a kockázatosabb eszközök súlya nő (külföldi kihelyezések, vállalati hitelek, lakossági hitelek). 
A külföldi források magas volatilitása is érthető. A válság előtti gyors hitelnövekedést a közép-kelet-
európai bankrendszerek nem tudták belföldi forrásokkal finanszírozni, ezért külföldön kerestek 
finanszírozást. A válság idején azonban a fertőzési hatás miatt a forrásokat minél hamarabb vissza 
kellett fizetni. A betétállomány volatilitása azért magas, mivel a belföldi források állománya 
folyamatosan növekedett az egész időszak alatt, majdnem minden ország esetében.  

Meglepően konzervatív a vállalati hitelek állománya. Az országok többségében a lakossági hitel 
jobban ki van téve az ingadozásnak, mint a vállalati hitel. E szabály alól csak Észtország, Szlovénia 
és Horvátország a kivétel.  

A mérlegalkalmazkodás szemléltetésére a vizsgált korszakot három azonos nagyságú szakaszra 
bontottam. A 2004-2008-as időszakot a válság előtti túlfűtöttség jellemezte. A 2009 – 2013 a válság 
időszaka, a 2013-2018 időszak a válság utáni élénkülés. Az egyes országokban kiszámoltam az egyes 
tételek %-os változását az alábbi képlet alapján: 
 
(1)     𝑉á𝑙𝑡𝑜𝑧á𝑠 =  ő  é  á á

ő   á á
− 1 

 
Nézzük először a válság előtti túlfűtöttség időszakát! A változások %-os értékeit az alábbi táblázat 
tartalmazza: 

3. táblázat: A mérlegtételek %-os változása a túlfűtöttség idején (2004-2008) 
Országo
k NFC HL GS EA TA TD EL TE Átlag 

SI 177.2% 169.3% -9.6% 472.3% 127.6% 49.9% 138.7% 89.8% 151.9% 

CZ 146.2% 347.8% 41.9% 116.0% 98.9% 85.0% 136.6% 75.1% 130.9% 

HR n.a. n.a. -77.0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

HU 
75.2% 218.4% 140.0

% 
220.1% 130.6% 68.6% 256.1% 89.1% 144.3% 

PL 
94.5% 320.5% 90.2% 45.9% 137.5% 118.4

% 
54.9% 79.3% 116.5% 

Átlag 
123.3
% 

278.0
% 

37.1% 213.6
% 

123.7
% 

80.5% 150.3% 83.3% 136.2% 

Forrás: ECB, saját szerkesztés 
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Sajnos csak a fenti országok esetében volt az ECB-nek adata. A fentiekből látszik, hogy minden 
vizsgált országban jelentősen nőtt a magánhitelek nagysága, a lakossági hiteleké gyorsabban nőtt, 
mint a vállalati hiteleké. Az állampapírok állománya mérsékeltebben nőtt – itt a kivétel 
Magyarország, ahol az állam eladósodottsága is jelentősen nőtt ebben az időszakban. Mivel a saját 
tőke és a hazai betétek növekedése nem érte el sehol sem a hitelállomány növekedését, a hiányzó 
forrás külső hitelfelvételből eredt. Különösen dinamikus volt a külföldi hitelállomány növekedése 
Magyarország esetében, Lengyelország esetében viszont a belső hitelállomány növekedését 
elsősorban haza források fedezték.  

Szerencsére a válság idején már csak Lettország és Horvátország esetében nincs adat. Az adatok már 
sokkal nagyobb különbségeket mutatnak az egyes országok esetében, mint az előző időszakban. 

4. táblázat: A mérlegtételek %-os változása a válság idején (2009-2013) 
Országok NFC HL GS EA TA TD EL TE Átlag 

EE -14.1% -10.3% 1203.2%
-
13.9% -9.7% 37.4% -55.4% 27.3% 145.6% 

LT -27.3% -15.5% 119.8% -5.0% -9.4% 31.3% -51.4% 47.7% 11.3% 

SI -31.1% 13.9% 206.3% 
-
17.6% -5.5% 8.7% -25.4% -5.7% 18.0% 

SK 1.9% 62.9% 31.9% 68.8% 36.8% 15.6% -39.2% 43.5% 22.3% 

BG 16.1% 3.3% 58.3% 78.1% 28.7% 52.0% -35.9% 39.3% 30.0% 

CZ 0.4% 34.3% 60.2% -0.7% 21.5% 26.2% 13.6% 52.7% 26.0% 

HU -25.1% -20.5% 22.1% 
-
37.9% -9.3% -1.3% -51.9% 11.1% -14.4% 

PL 15.7% 50.1% 4.2% 
-
19.5% 37.6% 51.7% 13.0% 74.5% 24.3% 

RO 6.9% -6.4% 479.5% 57.0% 8.2% 22.9% 28.0% 97.2% 90.3% 

Átlag -6.3% 12.4% 226.6% 12.1% 6.1% 27.2%
-
29.6% 43.1% 37.5% 

Forrás: ECB, saját szerkesztés 
 
A válság alatt a balti országokban, Szlovéniában, Romániában és Magyarországon csökkent a 
magánhitelek állománya. Minden országban a mérlegfőösszegnél jelentősebb mértékben nőtt az 
alacsony kockázatú állampapírok állománya, az alól csak Lengyelország volt a kivétel. 
Lengyelország abból a szempontból is kivételes, hogy itt egyik évben sem csökkent a GDP nagysága. 
Több olyan ország is volt, ahol a magánhitelek nagysága mindkét szegmensben (lakossági és 
vállalati) is növekedett. Ilyen volt Bulgária, Szlovákia, a Cseh Köztársaság, Lengyelország.  
A banki mérlegfőösszeg a balti országokban, Szlovéniában és Magyarországon csökkent, a többi 
országban növekedett. A saját tőke esetében az látszik, hogy Szlovénia kivételével a saját tőke 
mindenhol növekedett, így a régiós bankrendszer a szolvenciáját meg tudta őrizni. A válság alatt a 
külföldi források (és a külföldi kihelyezések) állománya általában csökkent, ez alól csak a Cseh 
Köztársaság és Románia volt a kivétel. A külföldi források visszafizetését az tette lehetővé, hogy 
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Magyarország kivételével a banki betétállomány euróban számolva mindenhol növekedett. 
Magyarországon a külföldi források törlesztése elsősorban a magánhitelezés rovására valósult meg – 
itt volt a hitelállomány visszaesése a legnagyobb a térségben. 
 
Nézzük most a válság utáni élénkülés számait! 
 

5. táblázat: A mérlegtételek %-os változása az élénkülés idején (2014-2018) 
Országok NFC HL GS EA TA TD EL TE Átlag 
EE 17.7% 28.1% -31.2% -75.4% 31.4% 55.9% 16.5% 32.6% 9.5% 

LV -19.3% -17.1% -4.3% -65.4% -22.1% 26.6% -66.8% 17.2% -18.9% 

LT 15.6% 30.9% -38.6% -49.9% 25.1% 61.7% -48.6% -6.1% -1.3% 

SI -34.6% 16.5% -35.5% -5.2% -12.3% 34.9% -28.1% 24.2% -5.0% 

SK 23.5% 78.0% -30.9% 87.6% 34.4% 33.4% 36.3% 18.3% 35.1% 

BG -6.3% 16.8% 66.6% 23.1% 20.5% 37.7% -33.2% 63.2% 23.5% 

CZ 34.2% 45.9% -26.0% 1.5% 49.9% 36.3% 249.8% 28.4% 52.5% 

HR -11.2% 0.6% 42.0% 14.9% 3.9% 23.1% 14.9% 0.5% 11.1% 

HU 3.2% -16.8% -8.6% 158.6% 8.6% 38.7% -7.1% 30.6% 25.9% 

PL 33.7% 24.3% 95.3% 51.0% 27.7% 38.6% -15.0% 24.5% 35.0% 

RO -5.4% 23.6% 31.1% 187.9% 14.1% 48.8% -52.2% -15.1% 29.1% 

Átlag 4.6% 21.0% 5.4% 29.9% 16.5% 39.6% 6.1% 19.8% 17.9% 

 

Az élénkülés adatsorait érdemes a túlfűtöttség táblázatával összevetni. Ebből az időszakból már az 
összes ország adatsora rendelkezésre áll. A legmarkánsabb adat az eddig nem szereplő Litvániáé. Ott 
jelentős hitelállomány csökkenést látunk, a külső forrásállomány leépülése mellett. Ott a 
bankrendszer még mindig válságban van. Jelentős magánhitelállomány csökkenést tapasztalunk 
Horvátország és Szlovénia esetében is. Lettország, Észtország, a Cseh Köztársaság, Lengyelország 
esetében jelentős hitelállomány növekedést láthatunk továbbra is. A hitelek növekedésének forrása 
azonban elmarad a túlfűtöttség esetében tapasztalttól és forrása a hazai betétállomány növekedése. 
Csehország kivételével a külföldi források csökkennek. A Cseh Köztársaságban viszont a 
túlfűtöttségre utaló jeleket tapasztalhatunk. Ott a nagyarányú hitelnövekedésnek jelentős részben 
külső források finanszírozzák. A balkáni államokban és Magyarországon a hitelek állománya euróban 
mérve inkább stagnál, vagy mérsékelten emelkedik a külső források erőteljes leépítése mellett. 
 
4. A MÉRLEGALKALMAZKODÁS MÖGÖTTI OKOK 
 
A mérlegalkalmazkodás mérőszámának a vállalati és a lakossági hitelállomány évi változását 
tekintettem. Ez lesz tehát a magyarázni kívánt függő változóm.  
A szakirodalom alapján négy tényező szerepét tartottam fontosnak megvizsgálni a közép-kelet-
európai bankrendszer esetében. Ezek a következők voltak: 
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1. Belföldi hitel/betét arány 
2. Nem teljesítő hitelállomány 
3. GDP növekedés 

 
H1: Feltételezem, hogy minél nagyobb volt a belföldi hitel/belföldi betét arány változása, annál 
nagyobb mértékben csökkent a nyújtott belföldi magánhitelek nagysága a válság alatt. A válság 
után pedig annál nagyobb mértékben nőtt. 

A portfólióromlás nagyságát a 2008-as és a 2013-as nem teljesítő hitelek százalékának változásával 
mértem. A portfólió átlagos minősége ugyanis a megfigyelt időszakban éppen 2013-ben volt a 
legalacsonyabb a vizsgált ország csoportban.  

H2: Feltételezem, hogy minél inkább nőtt a nem teljesítő hitelállomány, annál nagyobb a 
hitelállomány visszaesése is. A nem teljesítő hitelállomány csökkenésével viszont a hitelezés utáni 
étvágy nőtt. 

A gazdasági válság mélysége is jelentős befolyással lehetett a hitelállomány alakulására, ugyanis 
szűkült a potenciális hiteladósok köre. Recesszió idején nem kell kapacitásbővítő beruházást végezni 
és a forgótőkét is a lehető minimumon tartja a jól menedzselt vállalat. A gazdasági válság nagyságát 
a 2008-as és 2013-as reál GDP különbségével mértem. Azért választottam ilyen hosszú periódust, 
mivel a gazdasági válság a legtöbb vizsgált országban „W” alakú volt, két recessziós mélyponttal 
(2009 és 2012). 2014-ban már megindult a fellendülés. 

H3: Feltételezem, hogy minél nagyobb volt a GDP visszaesés, annál nagyobb a hitelállomány 
visszaesése is. Minél nagyobb a GDP növekedése, annál nagyobb volt a hitelállomány növekedése. 

A válságként értelmeztem a 2008 év végi és a 2013 év végi adatok között eltelt időt, míg a válság 
utáni periódust 2018 decemberi és 2012 év végi adatok különbségeként értelmeztem. 

4.1. A vizsgálat eredményei 

 
1. ábra: Hitelállomány változása a válságban és a válság után 

Forrás: ECB, saját munka 
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A válság utáni és alatti átlagos értéket a függőleges és a vízszintes vonal mutatja. Látható, hogy a 
válság alatt a balti országok, Szlovénia és Magyarország teljesített az átlag alatt, a válság után viszont 
csak Szlovénia értéke kiugróan rossz. A balti államokban a válság idején jellemző erős csökkenés 
után jelentős növekedés történt. Magyarországi hitelállomány növekedés valamivel mérsékeltebb. 
Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban a válság nem tükröződött a hitelállomány 
változásában, mindkét időszakban jelentős növekedés volt megfigyelhető. Ezek alapján a 
mérlegalkalmazkodás tekintetében (az ábra bal alsó sarkától mért távolság alapján) a következő 
klasztereket hoztam létre. 

1.  Lengyelország, Szlovákia, Csehország 
2. Észtország, Lettország 
3. Bulgária, Románia, Magyarország 
4. Szlovénia, Horvátország 

Horvátországot csak a 2010-től megfigyelhető adatok alapján soroltam be. 

A közép-kelet-európai országokban a hitelállomány és a GDP alakulása között a válság előtt és a 
válság után a következő ábra mutatja az összefüggést. 

 
2-3. ábra: Hitelállomány és a GDP kapcsolata 

Forrás: ECB, saját munka 
 

Látható, hogy a válság idején a mérlegalkalmazkodás nagyon jól magyarázható a GDP alakulásával. 
Minél nagyobb a GDP visszaesése, annál jelentősebb a hitelállomány visszaesése. A válság idején a 
balti államok és Magyarország esetében szenvedtek el a GDP csökkenésénél nagyobb hitelállomány 
veszteséget, míg a vonal feletti országok (Szlovénia, Románia és Csehország) esetében, viszont a 
hitelállomány visszaesése mérsékeltebb volt.  

A válság utáni helyzetet viszont már a GDP alakulása nem magyarázza. Románia után Magyarország 
esetében volt a GDP növekedése 2018 és 2012 között a legnagyobb, a hitelezés azonban tovább 
csökkent mindkét országban.  

A jelenség magyarázata az elmélet szerint a rossz mérlegalkalmazkodás lehet. Ha a bankrendszer sok 
rossz hitellel terhelt, a hitelállomány növekedése nem indul meg a magas észlelt kockázatok miatt. 
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6-7. ábra: Hitelállomány és rossz hitelarány kapcsolata 

Forrás: ECB, Világbank, saját munka 
 
A rossz hitelarány a GDP változásával szemben, sokkal erősebben magyarázza a válság utáni 
hitelezés alakulását, mint a válság idején, bár magyarázó ereje csak 20%-os. A válság alatt a litván, 
az észt és a magyar adat romlott, és a hitelezés is ezekben az országokban esett vissza a legnagyobb 
mértékben. A feltételezetthez képest viszont meglepő a román és a bulgár adat. Ott a rossz hitelek 
dinamikus emelkedése mellett is a hitelállomány dinamikusan bővült. A cseh, a szlovák, a lengyel 
hitelportfólió minősége nem romlott, így a hitelezési dinamika is erős maradt a válság alatt is. 
A válság után a hitelportfólió minősége mindenhol javult, ahol korábban rossz volt- 

Nézzük most a hitel-betét arány alakulását!  
 

 
8-9. ábra: Hitelállomány és a hitel-betét mutató kapcsolata 

Forrás: ECB, saját munka 
 
Látható, hogy a forráshelyzet mind a válságban, mind a válság után jól magyarázza a hitelállomány 
alakulását. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 
 
Az adatok és ábrák tanulmányozásából a következő következtetések vonhatók le. 

1. A fejlett országokra jellemző mérlegalkalmazkodás régiónkban is megfigyelhető volt. Válság alatt 
csökkent, fellendülés idején nőtt a hitelezés – de az országok teljesítménye nagy szóródást mutat.  

2. A válság alatt egy sajátos észak-déli megosztottság volt megfigyelhető. Magyarországtól északra 
a hitelállományok nem csökkentek, vagy (mint a balti államok esetében) gyorsan regenerálódtak.  

3. A hitelállomány alakulását válság idején elsősorban a GDP alakulása, a hitel-betét mutató válság 
kirobbanáskori értéke magyarázza elsősorban. A válság utáni hitelállomány változás viszont 
elsősorban a rossz hitelállomány alakulásának és a hitel-betét mutató alakulásának a függvénye.  

4. A válság utáni hitelállomány növekedését már nem lehet a GDP növekedésével magyarázni. 
Valószínűleg a növekedés inkább a GDP belső felhasználásával (fogyasztás + beruházás) 
magyarázható elsősorban. Minél nagyobb a belső felhasználás, annál erősebb a hitelezési aktivitás. 
Közép-Kelet Európában a hazai bankrendszer elsősorban a kis- és középvállalkozásokat 
finanszírozza, amelyek jellemzően belső piacra termelnek, és akkor vesznek fel hitelt, ha a 
termékeik és szolgáltatásaik iránti megnövekedett kereslet kielégítése hitelfelvételt igényel. A 
hitelezés alakulása és a reálkamatlábak között sokkal szerényebb kapcsolat figyelhető meg. 
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ÖSSZEFOGLALÓ  
Kérdőíves kutatásunk a társadalmi vállalkozások gazdálkodási problémáira irányult. a kérdőíves 
felmérés alapján megalkottuk a társadalmi vállalkozások b.-a.-z. megyei finanszírozási hierarchia 
modelljét, amit remélhetőleg egy országos adatbázison is Lesz lehetőségünk tesztelni. az általunk 
alkotott modell alapjául a finanszírozási elméletek közül a finanszírozási hierarchia elméletet 
választottuk és ezt adaptáltuk a társadalmi vállalkozások jellemző forrás szerkezetére. 
Megállapítottuk, hogy a társadalmi vállalkozások (ezen belül a szociális szövetkezetek) külső 
finanszírozásában meghatározó szerepet a közpénzek játszanak. Az első helyen az állami támogatás 
van, de a sikeres működéshez az önkormányzatok pénzbeli és természetbeni támogatása is lényeges. 
A piaci finanszírozás formái marginális szerepet játszanak. Tekintettel arra, hogy a finanszírozásban 
lényeges szerepet játszik az önkormányzatok ingyenes vagyonátadása, ezek jogi problémáinak 
tisztázása lényes a sikeres gazdálkodás szempontjából. 
 
BEVEZETÉS 

A társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatos kutatások az utóbbi időben erősödtek fel Magyarországon. 
(Lipták, 2017) Nem lehet ugyanis minden társadalmi probléma kezelését csak az államra bízni, a jól 
működő társadalmi vállalkozások sikeresen láthatnak el olyan feladatokat, melyeket az állam 
nehézkesen vagy túlságosan magas költséggel tudna csak megoldani.  
Jelen kutatás a finanszírozási probléma jelentőségét járja körül a társadalmi vállalkozások 
vonatkozásában. Egy kérdőív segítségével a társadalmi vállalkozások egy szegmensében mértük a 
finanszírozási és gazdálkodási kérdések fő problémáit és azok súlyosságát. A kérdőíves felmérés és 
korábbi szakirodalmak felhasználásával megalkottuk a társadalmi vállalkozások finanszírozási 
hierarchia modelljét és azokat a döntési pontokat, amikor az egyes finanszírozási forrásokról át kell 
térni egy másik finanszírozási forrásra. A modellt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
esettanulmányokon keresztül validáltuk, de remélhetőleg nem csak a megyei vállalkozások 
finanszírozásánál lehet felhasználni. 
 
1. A TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA, CSOPORTOSÍTÁSA 
 
A társadalmi vállalkozások szerepe nem elhanyagolható. Egy 2014-es felmérés szerint a társadalmi 
vállalkozások foglalkoztattatták a munkaerő 6%-t az Európai Unióban, ami 11 millió alkalmazottat 
jelent. (Cecop, 2014) 
A társadalmi vállalkozásoknak több definíciója is ismert. A legtömörebb definíció szerint a társadalmi 
vállalkozások piaci alapon működő gazdasági szervezetek, amelyek célja azonban nem közvetlenül 
a profit elérése, hanem valamilyen egyéb társadalmi céljuk van. (Peattie and Morley, 2008). Tehát 
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anyagi eszközeiket valamilyen piacképes termék vagy szolgáltatás értékesítésével szerzik, de nem a 
tulajdonosok vagyonmaximalizálása áll tevékenységük középpontjában, hanem rendkívül változatos 
egyéb cél teljesítése, mint például valamilyen közösségi probléma megoldása (például szociális, 
egészségügyi, oktatási feladat ellátása, környezetvédelem, a tagok foglalkoztatásának biztosítása, 
csökkent munkaképességűek rehabilitációja). (Repisky et al., 2019)  
Maga a definíció még nem mutatja be a társadalmi vállalkozások környezetét. Kik a részt vevő felek, 
milyen gazdasági formát választhatnak és hogyan működjenek. Erre ad választ a Gui-modell, amelyet 
a közép-kelet-európai környezetre vonatkozóan módosítottunk. (Gui, 1991) 
A társadalmi vállalkozásokat a módosított Gui-modell szerint négy oldalról alapíthatják. A 
kezdeményezés jöhet az államtól, a helyi önkormányzatoktól, valamilyen piaci vállalkozástól és a 
civil szférától, vagy ezek valamilyen kombinációjából. Az alábbi táblázatban néhány lehetséges 
példát mutatunk be a társadalmi vállalkozások keletkezésével kapcsolatban.  
 

1. táblázat: A társadalmi vállalkozások keletkezésének lehetőségei Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében 

Kezdeményező Támogatott cél Vállalkozási forma Tevékenység finanszírozása 
Önkormányzat Közfoglalkoztatás Köztulajdonú vállalat Közpénz 
Állam Versenyképes 

foglalkoztatás 
Szociális szövetkezet Közpénz, árbevétel 

Piaci 
vállalkozás 

Versenysport Gazdasági társaság Támogatás, jegyárbevétel 

Civil szféra Környezetvédelem Egyesület Tagdíj, árbevétel 
Forrás: saját munka 

 
A Gui-modell négy típusba sorolja a társadalmi vállalkozásokat: 
A vállalkozási non-profit cégnek (ENP – entrepreneurial non-profit organisation) van egy általános 
piaci tevékenysége, amiből a bevételét szerzi, de a bevételből társadalmi küldetést finanszíroz a 
társadalmi felelősségvállalás jegyében. Ezt a tevékenységét azonban nem közvetlenül az anyavállalat 
végzi, hanem a tevékenységet kiszervezi egy külön cégbe.  
A szociális szövetkezet (SC – social co-operative) a hagyományos szövetkezetek formájában 
működik, azaz a tagok egyenlő szavazati joga alapján, de kombinálja a magánérdeket a közérdekkel 
vagy egy speciális csoport érdekével.  
A szociális üzleti vállalkozás (SB – social business) a tevékenységét valamilyen meghatározott 
társadalmi cél vagy küldetés érdekében fejti ki. A tipikus társadalmi vállalkozás jellemzően 
valamilyen szociális szolgáltatást lát el (például idősgondozás, fogyasztóvédelem vagy 
környezetvédelem), de bevételét piaci alapon szerzi meg.  
Az állami, önkormányzati alapítású társadalmi vállalkozások célja a közszolgáltatások finanszírozási 
költségeinek csökkentése vagy a közszolgáltatások hatékonyabb működtetése. (PSE - public-sector 
social enterprise). Elsősorban közpénzekből működnek, de szolgáltatásaikért részben az ügyfeleikkel 
téríttetik meg.  
A külső finanszírozási források eredete szerint három helyről jöhetnek. A források egyik formája a 
közfinanszírozás, mikor a központi költségvetés támogatja közvetlenül, vagy közvetett módon 
(önkormányzatokon keresztül pályázati forrásból) a tevékenységüket. A közép-kelet-európai 
államokban a közpénz szerepe a domináns a nyugat-európai társadalmi vállalkozásokkal szemben 
(Nemes, 2018) 
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A társadalmi vállalkozások finanszírozásának második forrása az Uniós támogatások. Az uniós 
források azonban nem vállnak el élesen az állami forrásoktól, mivel jellemzően a magyar államon 
keresztül történik az Uniós források elosztása.(Kocziszky et al., 2017) 
A finanszírozási források harmadik forrása a magántőke. A magánvállalkozások a társadalmi 
felelősségvállalásuk jegyében is finanszírozhatnak non-profit célokat. A non-profit célok 
finanszírozása nem pusztán altruizmusból ered. A közösségi célok finanszírozását a fogyasztók 
értékelik és a vállalat termékeinek vásárlásával a hálájukat is kifejezhetik, így a növekvő eladáson és 
elismertségen keresztül a kiadások egy része meg is térül.  
Az alábbi ábra mutatja a társadalmi vállalkozások négy formájának kifejlődését és finanszírozási 
forrásaikat. 
 

 
1. ábra: A kiterjesztett GUI-modell 

Forrás: Gui (1991) és saját munka 
 
2. A FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK JELENTŐSÉGE A SZOCIÁLIS 
SZÖVETKEZETEKNÉL 
 
Ezen cikk szerzői munkatársai a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának (továbbiakban 
GTK) és a szociális szövetkezetek felügyelő szervének az Országos Foglalkoztatási Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban OFA) közös továbbképzési programjának a 
szociális szövetkezeti menedzser képzésnek.  
Ebben a képzésben számos társadalmi vállalkozás vezető munkatársát volt alkalmunk megismerni. 
Számukra készítettünk egy kérdőívet, amelyben a szociális szövetkezetek gazdálkodási 
problémájukról kérdeztük meg őket. A kérdőívet a cikk megírásáig 59 személy töltötte ki. A 
válaszolók megoszlása a következő volt. 
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2/a. táblázat: A kérdőíves felmérés válaszolóinak csoportosítása nem, végzettség, és a 
szövetkezetben betöltött pozíció szerint 

Nem szerint Végzettség szerint Pozíció a szövetkezetnél 
férfi 22 8 általános 2 alkalmazott 25
nő 37 érettségi 32 tag 17
 főiskola 16 tisztségviselő 3
 egyetem 7 elnök 12

doktorátus 1 külső szakértő 1
nincs válasz 1 alkalmazott és tag 1

Összesen 59 Összesen 59 Összesen 59
Forrás: saját munka 

 
A megkérdezettek között túlreprezentáltak voltak a valamilyen tisztséget betöltők, valamint a 
válaszolók iskolai végzettsége is magasabb volt, mint a szociális szövetkezekben foglalkoztatottak 
átlagos iskolai végzettsége. Ez nem meglepő, mivel a tanfolyamra nagyobb eséllyel jelentkeztek a 
magasabb iskolai végzettséggel és a tisztséggel rendelkezők.  
 
A megkérdezettek által képviselt szövetkezetek megoszlása a következő volt. 
 

2/b. táblázat: A kérdőíves felmérésben szereplő szociális szövetkezetek csoportosítása  

Tevékenységi ágak szerint Telephely régiója Településnagyság 
mezőgazdaság 13 Nyugat-Dunántúl 4 1 000 alatt 15
élelmiszeripar 8 Közép-Dunántúl 2 1 – 4 ezer 12
építőipar 9 Dél-Dunántúl 14 4-10 ezer 21
feldolgozóipar 9 Észak-Magyarország 8 10-40 ezer 6
kereskedelem 3 Észak-Alföld 9 40-100 ezer 0
idegenforgalom 8 Dél-Alföld 21 100 ezer felett 5
egyéb szolgáltatás 9 Közép-Magyarország 1 Budapest 0
Összesen3 117 Összesen 59 Összesen 59

Forrás: saját munka 
 
A megkérdezett szociális szövetkezek tevékenységében túlreprezentált a nemzetgazdasági általános 
helyzethez képest a mezőgazdasági és az ipari tevékenység és alulreprezentáltak a szolgáltatások. Ha 
megnézzük a székhely településnagyságát, akkor rögtön érhető is, hogy ez miért van így. A szociális 
szövetkezetek kis lélekszámú településeken működnek, ahol az emberek általában a 
mezőgazdaságból, vagy valamilyen ipari tevékenységből élnek. A szolgáltatásoknak kisebb a piaca, 
és a szolgáltatásokhoz általában magasabb iskolai végzettség is szükséges, míg a szociális 
szövetkezetek által foglalkoztatott munkaerő többsége alacsony képzettségű.   
A telephely elhelyezkedését illetően túlreprezentáltak az alacsony egy főre jutó GDP-vel rendelkező 
régiók (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl). Észak-Magyarországról és Észak-Alföldről a publikáció 
elkészítéséig nem volt jelentős a tanfolyami beiskolázás. A nyugat-dunántúli, közép-dunántúli és 
különösen a közép-magyarországi régió alulreprezentált helyzetét indokolja az, hogy itt a 
legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta, így a szociális szövetkezetek foglalkoztatási tevékenységére 
kisebb az igény.  

                                                 
3 A felmérésben több tevékenység is választható volt. 
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3. A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK FINANSZÍROZÁSI TÉRKÉPE 
 
A kérdőív finanszírozási forrásokra vonatkozó kérdése a következő volt: “Mennyire játszanak fontos 
szerepet az alábbi finanszírozási formák az ön által ismert szociális szövetkezet(ek)ben?” 
A válasz grafikus prezentációját a következő ábra mutatja növekvő fontossági sorrendben. A 
fontosságot úgy mértük, hogy az egyes válaszokhoz számokat rendeltünk. A csekély jelentőségűnek 
ítélt forráshoz az 1-t, az átlagoshoz a 2-t, a fontoshoz a 3-t, a z életbevágóhoz a 4-t. A nincs jelentősége 
0-t kapott, a nincs információm válaszokat figyelmen kívül hagytuk az átlag képzésénél.  
 

 
2. ábra: Az egyes külső finanszírozási források szerepe a szociális szövetkezet gazdálkodásában 

Forrás: saját munka 
 
A válaszolók szerint a legfontosabb szerepe az állami támogatásnak van. Ebben a kérdésben a 
legkisebb az információhiányosok aránya (1 fő) és ezt a legtöbben fontosnak, ha nem életbevágónak 
értékelték (36 fő, illetve 11 fő). Csak 1 esetben volt csekély a szerepe.  
Fontosság szerint a következő két forrás jellemzően a települési önkormányzathoz kötődik. A 
szívességi használat azt jelenti, hogy a szociális szövetkezet az önkormányzat valamilyen 
vagyontárgyát (leggyakrabban valamilyen helyiségét, földterületét) ingyen használhatja. Az 
önkormányzat természetesen pénzbeni támogatást is nyújthat, ez volt fontosság szerint a harmadik 
legfontosabb forrás.  
A tagi kölcsön a szövetkezeti tagok által adott ideiglenes forrás. Tekintettel arra, hogy a szociális 
szövetkezet jogi személyiséggel rendelkező tagja általában a helyi önkormányzat, a tagi kölcsön 
finanszírozásában is részt vesz. Az ingyenes hasznonkölcsön (ebben az esetben valamilyen 
működéshez szükséges eszközt használ ingyenesen a szövetkezet) szintén elsősorban az 
önkormányzatoktól származik.  
A haszonbérlet már ritkább és átlagosnál kevésbé fontos forrása az önkormányzat gazdálkodásának. 
Csak két válaszoló szerint életbevágó a szerepe.  
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A piaci vállalkozásoknál jelentős egyéb források csak marginális szerepet játszanak a szociális 
szövetkezet finanszírozásában. A vevői előleg és a szállítói hitel szerepe marginális, a bankihitel 
pedig a megkérdezett szövetkezeteknél csak két esetben fordult elő. 
 
Összefoglalva: a szociális szövetkezetek külső finanszírozásában a meghatározó szerepet a 
közpénzek játszanak. Az első helyen az állami támogatás van, de a sikeres működéshez az 
önkormányzatok pénzbeli és természetbeni támogatása is lényeges. A piaci finanszírozás formái 
marginális szerepet játszanak. A fentiek alapján alkottuk meg a társadalmi vállalkozások hierarchia 
modelljét. 
 
4. A TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI MODELLJE A 
HIERARCHIA ELMÉLET ÉS A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS VÁLASZAI ALAPJÁN 
 
A kérdőíves felmérés eredményéből világossá vált, hogy a társadalmi vállalkozások 
finanszírozásában a végleges juttatásoknak van domináns szerepe. Ezért a belső források mellett ezek 
játszanak domináns szerepet az önkormányzatok finanszírozásában. A végleges források két alapvető 
forrása az állami pályázati pénzek és az önkormányzatok támogatása.  
Az ideiglenes források jóval kisebb jelentőségű, ezen belül is az önkormányzatok kamatmentes 
ideiglenes forrásai a meghatározóak. A piaci ideiglenes források szerepe korlátozott, ezen belül is 
mérsékelt szerepe a kamatmentes forrásoknak van, a bankhitel szerepe marginális. 
A társadalmi vállalkozások Borsod-Abaúj-Zemplén megyei sorrendjére a következő finanszírozási 
modellt fejlesztettük ki az eredeti hierarchia modell módosításával: 

 

 
3. ábra: A finanszírozási hierarchia társadalmi vállalkozásokra adaptált modellje 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Az egyes forrástípusokon belül is jelentősége van a sorrendnek. A listákon a legfontosabb források 
szerepelnek az első helyen. 
A működésfinanszírozó források elsősorban a munkabérfizetésre adott támogatásokat jelentik. 
Előnyük, hogy egy bizonyos időszakban folyamatosan rendelkezésre állnak, és ha a társadalmi 
vállalkozás teljesíti a pályázati követelményekben meghatározott foglalkoztatási kötelezettségeit, 
kiszámíthatóan áll rendelkezésre. 
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Az eseti támogatások célhoz kötöttek. A kérdőív ezzel kapcsolatos kérdése a következő volt: “Milyen 
célokra pályázott a szociális szövetkezete az utóbbi két évben?” Több válasz jelölésére is lehetőség 
volt. A következő eredmény született: 
 

 
4. ábra: A szociális szövetkezetek által benyújtott pályázatok célja 

Forrás: saját szerkesztés 
Természetesen egy válaszadó több pályázati célt is megjelölhetett. Látható, hogy legtöbben 
gépbeszerzésre pályáztak, de többen vettek igénybe támogatást piackutatásra és munkatársak 
képzésére is.  
A végleges források másik része a működési terület önkormányzatától származik. Ez vagy pénzbeli 
vagy természetbeni formát ölthet. A szívességi használat azt jelenti, hogy a tulajdonos meghatározott 
lejárat nélkül adja ingyenes használatba ingatlanát (ami lehet épület, épületrész, illetve termőföld) a 
társadalmi vállalkozásnak. 
Az önkormányzati források dominálnak az ideiglenes forrásokon belül is. Tagi kölcsön elsősorban a 
szociális szövetkezetek önkormányzati tagjától származik, a többi tag szerepe elhanyagolható. A 
haszonkölcsön ingyenes eszközhasználatot jelent, míg a haszonbérletért az önkormányzat (gyakran 
jelképes) díjat számít fel.  
A kérdőív felmérése szerint mind a szállítói hitel, mint a vevői előleg szerepe marginális, de szállítói 
hitel gyakrabban fordul elő. Bankhitel felvételét a 33 válaszolóból kettő jelölte meg kevésbé fontos 
finanszírozási forrásként. 
 
5. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL RENDELKEZÉSRE BOCSÁJTOTT FORRÁSOK 
SZEREPE A SZOCIÁLIS SZÖVEKEZETEK FINANSZÍROZÁSÁBAN 
 
A szociális szövetkezetek, jogi formájukat tekintve szövetkezetek, tehát profitorientált társaságok. A 
szociális jelleget a legtöbb szövetkezet esetében addigi munkanélküli, vagy közfoglalkoztatott tagjaik 
más célú tovább foglalkoztatásában testesíti meg. A szociális szövetkezet másik jogi jellegzetessége, 
hogy egy tagja önkormányzat. Ezért ideális esetben, a munka világába, közfoglalkoztatás során már 
beszoktatott tartós munkanélküliek tovább foglalkoztatásában van a helyi társadalmi problémák 
megoldásában kiemelt szerepük. Ezért a szövetkezeti tag önkormányzatnak elsődleges érdeke, hogy 
a szociális szövetkezetek tartós fennmaradásával a helyi foglalkoztatást fenn tudják tartani, a szociális 
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védőhálón túli, munkájukból megélő, a helyi adót megfizető állampolgárokat tudjanak a szociális 
szövetkezetek alkalmazottjaként a településükön. (Csák-Mélypataki-Olajos 2019) 
Ezért a szövetkezetek tevékenységének eredményesebbé tételével a saját szociális problémáik 
megoldásában segítenek. 
A szövetkezetek legalapvetőbb tevékenységei közé tartozik a székhely, vagy fióktelep kialakítása. 
Ehhez szükséges teleket, épületeket, de sok esetben a bútort és a felszerelést is az önkormányzat tag 
bocsátja a rendelkezésükre. Amennyiben a telek, épület és a berendezés az önkormányzat vagyona, a 
megfelelő jogi forma a haszonkölcsön, ami alapján a szövetkezet használni tudja ezeket. 
 A haszonkölcsönt a Ptk. ingyenes használati formaként nevesíti, melyet csak akkor köteles a 
használatba adó ténylegesen is a rendelkezésére bocsátani a kölcsönbe vevőnek, ha azok a 
körülmények, melyek a szerződés megkötésekor fennálltak, később sem változtak meg lényegesen. 
A kölcsönbe vevőt a kölcsöntárgyak tekintetében csak a használat jogi illeti meg. Ha a kölcsöntárgyak 
használatából haszna származik, a kölcsönbe vevő köteles azt a kölcsönbe adónak kiadni. A 
kölcsönbe vevő a tárgyát, a kölcsönbe adó engedélyével másnak átadhatja, azonban a tárgyban 
bekövetkezetett károkért úgy felel, mintha a kárt maga okozta volna. Ha a kölcsönbe vevőnek a 
kölcsöntárgyra nincs szüksége, bármikor visszaadhatja a kölcsönbe adónak. Ha a kölcsönbe adó úgy 
ítéli meg, hogy a kölcsönbe vevő a kölcsöntárgyat nem rendeltetés-szerűen használja vagy rongálja, 
akkor azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Az azonnali hatálya felmondásnak akkor is 
lehetősége lehet, ha a felek között a jó viszony megromlott, és a kölcsönbe adó nem érzi biztonságban 
a tárgyát a kölcsönbe vevőnél. (Ptk. 6: 357-6:359§). 
 A haszonkölcsön mint forma, a polgári jog fent idézett szabályozásai alapján kiválóan alkalmas a 
támogatott szervezet, és ennek un. mentor tagja közötti szabályozás lebonyolítására olyan tárgyak 
vagy jogok esetén, melyek önmagában nem alkalmasak haszon előállítására. A haszonnal ugyanis el 
kellene a feleknek számolni, és ez újabb, fontos és nehezen kezelhető problémákra vezetne.  
Más a helyzet az önkormányzati tulajdonban lévő földek szociális szövetkezetek általi hasznosítása 
tekintetében. A mező-és erdőgazdálkodási föld a polgári jogi terminológiában a hasznot hajtó tárgy 
jellegzetes példája. A polgári jog szabályaihoz képest azonban nem lehet bármilyen jogcímen, és 
bárkinek használatba adni. 
 A szociális szövetkezetek, bár foglalkozzanak mezőgazdasági termék-előállítással vagy 
feldolgozással csak abban az esetben lehetnek ilyen földek használói, ha a jövedelmük legalább 50%-
a mezőgazdasági tevékenységből származik, és legalább egy olyan alkalmazottjuk van, akinek 
legalább középfokú végzettségük van.(2013.évi CXXIII.tv. Fftv 5§ 18.pont) Ezek az un. 
mezőgazdasági termelőszervezet jogszabályban meghatározott fogalmi ismérvei. A szociális 
szövetkezetnek a szerződés aláírása előtt már ilyen néven bejegyzett szervezetnek kell lennie.  
A földforgalmi törvény a földhasználat bevett jogcímei között nevesíti a haszonbérletet, a szívességi 
használatot és az alhaszonbérletet valamint a rekreációs célú földhasználat a bevett jogcím. E 
jogcímek közül, bár több ingyenes használati forma is van, a haszonbérlet az egyetlen melyet a 
szociális szövetkezetek is megköthetnek, mint földhasználó. 
Az alhaszonbérlet nagy élőmunka-igényes, és ezzel együtt nagy hasznot hajtó tevékenységekre 
bevezetett, olyan kivételes jogcím, ahol a felek közt fennálló haszonbérletbe átmeneti időre és 
tevékenységre belép egy harmadik személy, és az időszakra járó haszonból finanszírozza mind a 
haszonbérlő, mind pedig a haszonbérbe adó kalkulált hasznát. Ezt a hasznot a szociális szövetkezetek 
általában nem tudják a szerződésre rendelkezésre álló, egy éves időszak alatt előállítani.  
A szívességi földhasználat használója és használatba adója is, csak természetes személy lehet. E két 
személy egymásnak közeli hozzátartozója. Ez a kifejezés kizárja, hogy bármely jogi személy ilyen 
jellegű szerződést kössön. (2013. évi CCXIII.tv. Fétv. 68§ (1). bekezdés.) 
A rekreációs célú földhasználat szabályai az Fftv. az alábbi bekezdésben szabályozza:  



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

59 

  A rekreációs célú földhasználati szerződés a települési önkormányzat, mint használatba adó, 
valamint a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár, 
illetve mezőgazdasági termelőszervezetnek nem minősülő civil szervezet, mint használó között 
létrejött olyan szerződés, melynek alapján a használó a települési önkormányzat tulajdonában álló, 
legfeljebb 1 hektár területnagyságú földet a saját, illetve az együttélő családtagjai szükségleteit meg 
nem haladó mértékben használja, és szedi annak hasznait. A rekreációs célú földhasználati szerződés 
határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre, és legfeljebb 5 évre köthető meg. Ha a rekreációs 
célú földhasználati szerződés alapján a használó a földhasználatért ellenszolgáltatással tartozik, a 
szerződés megszűnésére a haszonbérleti szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. (Fftv. 38§ 1/a§)  
A rekreációs célú földhasználat tehát kizárólag non-profit szervezetek földhasználatára használható. 
A szociális szövetkezet azonban minden tekintetben for-profit szervezet, ahol a fenntartási időszak 
után folyamatosan alkalmasnak kell lennie arra, hogy tagjaik és alkalmazottjaik munkabérét és 
járulékait bevételeikből megtermeljék, és tevékenységük időtartama is várhatóan megtagadja az 5 
évet. (Olajos-Juhász 2018) 
A szociális szövetkezetek földhasználatának egyetlen eszköze a haszonbérlet. A haszonbérleti 
szerződések kapcsán azonban figyelniük kell arra, hogy a mezőgazdasági földek használata hatósági 
engedélyköteles tevékenység, ahol a birtokpolitika prioritásait figyelembe véve a jogi személyek 
földhasználatát megelőzik a természetes személyek földhasználata, és földek haszonbérlete esetén a 
túl alacsony és a túl magas haszonbérleti díj a felek között megkötött szerződés hatósági 
jóváhagyásának megtagadásához vezethet.(Szilágyi 2015) 
 
6. KÖVETKEZTETÉSEK 
 
Kutatásunk eredményét a 4. ábra foglalja össze, amiben megalkottuk a társadalmi vállalkozások 
finanszírozási modelljét. 
A cikk egyéb következtetései a következők: 

A szociális szövetkezetek külső finanszírozásában a meghatározó szerepet a közpénzek játszanak. az 
első helyen az állami támogatás van, de a sikeres működéshez az önkormányzatok pénzbeli és 
természetbeni támogatása is lényeges. a piaci finanszírozás formái marginális szerepet játszanak. 

A fenti kérdőívre adott válaszokból az rajzolódott ki, hogy a szociális szövetkezetek gazdálkodása 
alapvetően konzervatív. a termelési folyamatok egyszerűek, jelentősebb problémát csak a megtermelt 
termékek és nyújtott szolgáltatások piacának megtalálása jelent. a finanszírozás fő külső forrását a 
pályázati pénzek és az önkormányzati támogatások megszerzése jelenti, a tevékenység 
adminisztrálását pedig külső szakértő végzi. 

Az önkormányzatok alapvetően érdekeltek az általuk alapított szociálisszövetkezetek 
fennmaradásában, ezért közérdekből, főleg a tevékenységük idején több ideiglenes forrást is a 
rendelkezésükre bocsát. a szociális szövetkezetek földhasználata a földforgalmi jogalkotás által nem 
preferált terület. 

A fenti megállapításokat több szakirodalom megállapításával is összhangban van. (bartha et al, 2018) 
(Katonáné et al., 2017) 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A tanulmányröviden áttekinti az adatvédelem kereteit meghatározó jogi-, technológiai-, gazdasági- 
és társadalmi folyamatokat. Bemutatjaaz adatvédelmi szabályozás főbb mérföldköveit, a területet 
érintő jelenlegi technológiai trendeket, az adathasznosítás gazdasági, üzleti előnyeit, társadalmi 
oldalról pedig az adathasznosítás elfogadottságát, a lakossági bizalmat vizsgálja az intézmények és 
szervezetek által kezelt személyes adatok védelmét illetően.  
 
SUMMARY 
The paper offers a brief overview of the legal, technological, economic and social processes 
determining data protection. It also presents the major milestones of the regulation of data protection 
together with the current technological trends in the field, and the economic and business benefits of 
data use. From a social point of view, it examines the public confidence in data use and its social 
acceptance in terms of personal data protection managed by institutions and organizations. 
 
BEVEZETÉS 
 
Adatgazdaság, digitális gazdaság, Big Data, IoT olyan fogalmak, amelyekről 100 évvel ezelőtt még 
nem is hallottunk, ma már egyre gyakrabban. Az EMC Digital Universe Study szerint a világ 
adatmennyisége kétévente megduplázódik. A digitalizáció terjedése évről évre nagyobb méreteket 
ölt. Az IDC kutatóinak előrejelzése szerint2022-re a globális GDP legalább 60 százaléka már a 
digitális világhoz fog kapcsolódni. A világháló folyamatosan szélesedik, egyre több időt töltünk az 
interneten, egyre nagyobb adatforgalmat generálunk. A Visual Networking Index előrejelzése szerint 
3 év múlva a globális IP alapú adatforgalom már évi 4,8 zettabyte lesz, az internethasználók száma 
pedig eléri a 4 800 millió főt, a Föld teljes népességének 60 százalékát. Az adatok gyűjtése, kezelése 
és azok feldolgozása egyre nagyobb értéket képvisel. Az utóbbi időkben számos olyan hír került 
napvilágra, hogy a gyűjtött adatokat nem megfelelően használták fel, a milliók által használt Google-
t és Facebook-ot is megvádolták, hogy visszaéltek a felhasználóik adatával. Életünk kezd 
adatcsomaggá változni, akárhányszor kapcsolatba kerülünk a világhálóval, naplózzák a napi 
tevékenységünket, viselkedésmódjainkat, egészségügyi-vásárlási szokásainkat, sőt akár a 
helyváltoztatásainkat is. Ezek után felmerül a kérdés, hogy mennyire érezzük magunkat 
biztonságban, mennyire vannak bennünk félelmek az adataink védelmét illetően? Az IDC prognózisa 
szerint 2022-re a kiszolgálók fele már titkosítani fogja az adatokat, a biztonsági figyelmeztetések több 
mint felét mesterségi intelligencia alapú automatizálás kezeli és 150 millió embernek már blockchain 
alapú digitális identitása lesz. 
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1. ADATVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 
 
Az adatvédelem szabályozásának története mindössze néhány évtizedre nyúlik vissza. Rövid 
története ellenére a szakirodalom jellemzően két vagy három korszakot különböztet mega technológia 
fejlődés és a társadalmi változások mentén. Majtényi munkáját alapul véve három (Jóri, 2005 szerint 
is)szabályozási generáció különíthető el Az első az1970-es évekhez köthető, amikor az állami, 
számítógépes nyilvántartásokkal szembeni védelmet kívánták szabályozni. A második generációs 
szabályok az1980 és 1990-es években jelentek meg. Ekkora papíralapú nyilvántartásokat is a 
szabályozás hatálya alá kezdték vonni,az automatizált adatok mellett. A következő korszak fő 
jellemzője az európai integráció sajátosságainak figyelembevétele, és a szektorális szabályok 
megjelenése. 
 
Fejlődéstörténeti szempontból az első meghatározó szabályozás a német hesseni törvény. Az 1970-
es években egy egységes népességnyilvántartó adatbázis kialakítását kezdték meg Németországban, 
amely végül teljesen más formában valósult meg, azonban megszületett Európa első adatvédelmi 
törvénye, amely döntően befolyásolta az elkövetkező adatvédelmi irányelveket. A következő 
korszakra a háztartásokban és az üzleti világban is megjelenő számítógép terjedése volt a legnagyobb 
hatással. Ezt követte a számítógépeket hálózatba kötő internet megjelenése. Az informatikai és 
kommunikációs technológiák fejlődése átalakította az üzleti szférát. A vállalati és ügyféladatok 
elektronikus adatbázisba szervezése ügyfélkapcsolati- és vállalatirányítási rendszerek kialakítását 
tette lehetővé. A fogyasztók számára a leglátványosabb terület a marketingeszközök változása volt, 
új kommunikációs csatornákon (elsősorban e-mail) keresztül megvalósuló, egyre kifinomultabb 
direktmarketing technikák és online marketing eszközök jelentek meg. Tulajdonképpen ekkor 
kezdődött el az adatok kereskedelmi célokra történő felhasználása. Az 1980-as években már 
létrejöttek az első nemzetközi jogi dokumentumok, amelyek egyértelműen a határokon átnyúló 
adatáramlás növekvő jelentőségét mutatták4 Az Európa Tanács 1981-es adatvédelmi egyezménye 
szintén a kor legjelentősebb adatvédelmi dokumentuma volt az 1995-ös EU adatvédelmi irányelvének 
elfogadásáig (átvétele minden EU tagállam számára kötelező volt). A szabályozás történetében 
jelentős mérföldkő volt 1994-es Bangemann jelentés is. Itt jelent meg először az a kettősség, hogy 
egyik oldalról biztosítani kell az adatok szabad áramlását (ebben az időszakban jelenik meg az 
Európai Unió kiemelt programjai között az információs társadalom kiépítése és annak fejlesztése), 
másrészről garantálni kell a magánszféra megfelelő védelmét is. Később ez válik az online 
szolgáltatásokba vetett bizalom megteremtésének egyik fontos eszközévé, és az információs 
társadalom kialakításának egyik lényegi szabályozási kérdésévé (Szőke, 2013).A következő nagy 
mérföldkő az EU által 2016. április 27-én megalkotott 2016/679-es rendelet volt, amely hatályon 
kívül helyezte a korábbi 95-ös rendeletet. A szükséges változtatások végrehajtásához kétéves türelmi 
időt adtak az illetékes hatóságok, majd ezután 2018. május 25-én hivatalosan is életbe lépett az 
Általános Adatvédelmi Rendelet, másnéven GDPR (General Data Protection Regulation), mely azóta 
is hatással van az európai és természetesen a magyarországi felhasználókra és adataikra, valamint az 
adatokat kezelő és feldolgozó cégek életére egyaránt.  
 
Magyarországon az első adatvédelmi szabályozást az 1992. évi LXIII. (másnéven Adatvédelmi) 
törvény megalkotása jelentette, amely a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szólt.5Ezt váltotta a jelenleg hatályos jogszabály az információs önrendelkezési 

                                                 
4 Ilyen például a magánélet védelméről és a személyes adatok határokon átívelő áramlásáról szóló OECD irányelv.  
5 Később kiegészítették az Európai Parlament és Tanács 1995. október 24. 95/46/EK irányelvével. 
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jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (másnéven Info) törvény. Ennek 
eredményeként hozták létre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH)2012-
ben, melynek feladata a két információs jog védelme és a magyarországi adatkezelések 
törvényességének felügyelete lett. Mindemellett aPolgári Törvénykönyvbe bekerült a magánélet 
(magánszféra) védelme is a személyiségei jogok közé.6 A törvény kimondja, hogy „mindenkinek joga 
van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között személyiségét szabadon érvényesíthesse, 
és hogy abban őt senki ne gátolja. Az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat 
mindenki köteles tiszteletben tartani. Nem sért személyiségi jogot az a magatartás, amelyhez az 
érintett hozzájárult”.7A szabályozás magával hozta a területhez kapcsolódó fogalmak tisztázását is, 
illetve számos új fogalom bevezetését. Az 1. ábra ezeket foglalja össze. 
 

1. ábra: Az adatvédelemhez szorosan kapcsolódó fogalmak 
Forrás: saját összeállítás 

 
2. ADATGAZDASÁG  
 
Az adatgazdaság alapvetően hálózatok rendszere, amely több részrendszerre bontható. Egyik 
elemének tekinthető a dolgok internete más néven IoT (Internet of Things)8, amelybe a legegyszerűbb 
szenzoroktól kezdve az okostelefonokon át a háztartási gépeken keresztül a különböző hatóságok 
mérőeszközei tartoznak bele (Horváth, 2019). A Statista 2019-ben az internethez kapcsolódó 
eszközök számát 10,7 (ebből a fogyasztói 6,2; az ipari eszközökét 4,5)milliárdra becsülte. 
Előrejelzésük szerint 2025-re meghaladja majd a25 milliárdot is. A rendkívüli mértékben terjedő IoT 
szolgáltatások folyamatosan az adatvédelem központjában állnak, mivel használatuk számos (jogi-, 
társadalmi, politikai) kockázatot is rejthet magában (Huamani & Ziegler, 2019). Az IoT eszközökön 
áthaladó adataink tulajdonosai bár mi vagyunk, azonban maga az eszköz rendszerének szándékos 
vagy gondatlan „hibáiból” adódóan adatainkat illetéktelenek más célra is felhasználhatják, illetve 
harmadik felek számára is elérhetővé válhatnak. Napjainkban az olyan új technológia vívmányok, 
mint például a hangvezérlés vagy hang alapú keresés (lásd Google “OK, Google”, az Apple Siri, a 

                                                 
6A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről(PTK) 2:43.§- a szerint a személyiségi jogok sérelmét jelenti 
különösen a) az élet, a testi épség és az egészség megsértése; b) a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás 
megsértése; c) a személy hátrányos megkülönböztetése; d) a becsület és a jóhírnév megsértése; e) a magántitokhoz és a 
személyes adatok védelméhez való jog megsértése; f) a névviseléshez való jog megsértése; g) a képmáshoz és a 
hangfelvételhez való jog megsértése. [Nevesített személyiségi jogok]  
7 PTK2:42.§ 
8 Egyedien azonosítható elektronikai eszközöket jelöl, amelyek információkat gyűjtenek, és képesek egy másik, 
hasonlóan „okos” eszközzel kommunikálni anélkül, hogy emberek közötti, vagy ember és eszköz közötti közvetlen 
interakcióra lenne szükség. 
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Microsoft Cortana, az Amazon Alexa vagy a Samsung Bixby asszisztensek) drasztikus terjedése 
mellett egyre nehezebb védeni a saját szféránkat. A Google hang alapú keresései 2018-ban már az 
összes keresés több, mint ötödét tették ki. Egyes előrejelzések szerint pár éven belül az online 
keresések több, mint fele már hangvezérelt lehet. 
 
Az adatgazdaság hálózatába kapcsolódnak az online platformok is, amelyek óriási adatmennyiséget 
állítanak elő, kezelésük komplex technológiai környezetet (hardvert, szoftvert és hálózati modelleket) 
feltételez. Összefoglalóan ezt hívjuk Big Datának, amely lehetőséget nyújt a nagymennyiségű, nagy 
sebességgel változó, különféle adatok feldolgozására. Az adatok hasznosítása ma már több szinten és 
számtalan területen jelen van. Akár globális vagy területi szintről, akár nemzetgazdasági ág, vagy 
ágazatokról, közjavakról vagy magánjavakról, vállalati gazdálkodási, vagy döntéstámogatási 
területekről beszélünk az adatok felhasználása egyre hatékonyabban és egyre magasabb szinten 
történik. Az egészségügyben az adatok összekapcsolása lehetővé teszi például a betegségek gyorsabb 
diagnosztizálását, korai felismerését. A közlekedésben segíti összekapcsolni és automatizálni a 
forgalmi hálózatokat, a mezőgazdaságban időjárás-előrejelzésre, a termőföld anyagszerkezetére 
vonatkozóan nyújt hasznos információkat (Horváth, 2019).Az adat a vállalati gazdálkodásnak is az 
alapvető eleme, vagyont képvisel, használják elemzésre, előrejelzésre, kereskedelmi célokra. 
Napjainkban ugrásszerűen növekszik a különböző vállalatirányítási, analitikai szoftverek 
megjelenése és azok fejlesztése. Számos új marketingeszköz jelenik meg, a korábbi e-mail mellett, 
ma már úgynevezett tartalom-, vagy keresőmarketingről is beszélünk. A hirdetési formák is 
folyamatosan átalakulnak (lásd Pay Per Click hirdetés), a közösségi média szerepe rendkívüli 
mértékben felértékelődik, egymást követik a különböző technológiai újítások, fejlesztések. Az adatok 
feldolgozása mellett, azok tárolása és elérése is új megoldási módokat kíván. Folyamatosan terjednek 
a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, amely ma már lehetővé teszi a különböző hálózatok, 
szolgáltatások, alkalmazások, kiszolgálók és felhasználók számára egymás hálózati elérését, valamint 
az erőforráskészletek rugalmas használatát. Napjainkban már arra vonatkozóan is találunk adatokat, 
hogy mi történik az interneten például 60 vagy 1 másodperc alatt. A 2019-es évet vizsgálva az 
interneten percenként körülbelül 40 millió ember küld Messenger, vagy Whatsup üzenetet, 4,5 millió 
videót játszanak le a YouTube-on, 1 millió ember jelentkezik be a Facebookra, 460 ezer tweet jelenik 
meg a Twitteren, 47 ezer képet posztolnak az Instagramon, és 750 ezer dollár értékű vásárlás történik 
(LoriLewis&OfficiallyChadd, 2019). Magyarországon jelenleg egy online vásárlás átlagos értéke 15 
400 Ft körül alakul. Az eNET 2019 áprilisában végzett online kutatása alapján a magyar felnőtt 
internetezők 91 százaléka legalább egyszer már vásárolt az interneten keresztül az elmúlt egy évben. 
Legdinamikusabban az okostelefonon vásárlók, a készpénzmentes fizetési módokat preferálók, 
illetve a külföldi webáruházból vagy külföldi aukciós oldalon vásárlók aránya nőtt. Nem véletlen, 
hogy az adatvédelem területen különösen kiemelt terület lett a pénzügyi szolgáltatások köre. 
Napjainkban a pénzügyi fogyasztóvédelem, a biztonságos tranzakció, az ügyféladatok védelme 
központi téma, számos intézményi, gazdasági és technológiai kérdést vet fel folyamatosan.  
 
A 2018 májusában hatályba lépett GDPR-rendelet azokra a vállalkozásokra, szervezetekre 
vonatkozik, amelyek EU-állampolgárok személyes adatait tárolja, továbbá azokra a vállalkozásokra 
is érvényes, amelyeknek székhelye nem az Európai Unióban van, de tárolja vagy feldolgozza EU-
állampolgárok személyes adatait. Egy évvel a GDPR bevezetését követően 67 olyan esetről lehet 
tudni, amelyben valamely EU tagállam adatvédelmi hatósága a rendelet megsértéséért pénzbírság 
megállapítása mellett döntött. A GDPR 83. cikkének 5. pontja szerint legfeljebb 20millióeuró összegű 
közigazgatási bírsággal, illetve a vállalkozások esetében az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci 
forgalmának legfeljebb 4 %-át kitevő összeggel kell sújtani (a kettő közül a magasabb összeget kell 
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kiszabni). Az eddig kihirdetett bírságok összesítve 36 439 930 eurót, azaz több mint 120 milliárd 
forintot tett ki. A pénzbüntetéssel végződő eljárások számában Magyarország, Németország és 
Csehország szerepel az első helyen. A két legnagyobb összegű bírságot az Egyesült Királyság 
adatvédelmi hivatala (ICO) állapította meg a British Airways és a Marriott International ügyeiben, 
míg a második helyen a Francia hatóság (CNIL) szerepel, például a Google 50 millió eurós 
büntetésével (Kovács, 2019). Magyarországon az Info törvény 61 §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság a törvény be nem tartásáért szintén bírság kiszabásának 
szükségességét állapíthatja meg, melynek mértéke 100 ezertől 20 millió forintig terjedhet. Hazánkban 
az eddig kiszabott és nyilvánosságra hozott 9 büntetés, közel 50 millió forintos összbüntetést jelent.  
 
3. TÁRSADALMI ELFOGADOTTSÁG 
 
A bizalom mérése, számos gazdasági mutatóban, mint befolyásoló tényező van jelen, mivel a 
fogyasztók aktív mozgatórugója a piacokon, különösen az állami és piaci szabályozások tekintetében. 
Az Európai Bizottság 2006-tól rendszeresen méri a lakossági bizalmat a különböző területeken, így 
2015-ben az adatvédelemhez kapcsolódóan is végzett egy kérdőíves kutatást a tagállamok között. A 
2. ábra a különböző intézményekbe és vállalatokba vetett bizalmat mutatja abban a tekintetben, hogy 
ezen szervezetek megfelelően védik e a személyes adatainkat. A kutatás vizsgálta a nemzeti állami 
hatóságok (adóhatóság, társadalombiztosítási igazgatóság stb.), az európai intézmények (Európai 
Parlament, Európai Bizottság stb.), a bankokés pénzintézetek, az egészségügyi és orvosi 
intézmények, az üzletek és áruházak, az internetes cégek (keresőmotorok, online közösségi hálózatok, 
e-mail szolgáltatások stb.), valamint a vezetékes és mobiltelefon társaságok és internet szolgáltatók 
megítélést. Az EU 28 tagállamában végzett felmérés eredményeként megállapítható, hogy a 
tagállamok eredményeinek átlagában a hét vizsgált szervezettípus közül az egészségügyi 
intézményekbe vetett bizalom volt a legmagasabb (74% teljes mértében megbízik a szervezetek 
adatkezelésében), míg az internetes cégek iránt a legalacsonyabb (24%). 
 

2. ábra: Más felek általi személyes adatok megfelelő kezelésébe vetett lakossági bizalom 
Forrás: Saját szerkesztés (Európai Bizottság, 2015) alapján 

 
Az egészségügyi és orvosi intézményekbe vetett bizalom, szinte valamennyi tagállamban a 
legmagasabb. Uniós szinten Görögországban, Lengyelországban és Romániában a legalacsonyabb. 
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Magyarországon a válaszadók 68%-a bízik ezekben az intézményekben. A nemzeti állami 
hatóságokat tekintve a válaszadók kétharmada vélte úgy, hogy védik a személyes adataikat. 
Finnországban és Svédországban bíznak a leginkább az emberek a hatóságokban, míg 
Görögországban, Horvátországban és Romániában a legkevésbé valószínű. Néhány országban nőtt a 
nemzeti hatóságokkal szembeni bizalom a személyes adatok védelme iránt, ugyanakkor a legtöbb 
tagállamban csökkent, főleg Magyarországon, Spanyolországban és Portugáliában. A pénzügyi 
szektort vizsgálva átlagosan minden második ember bízik abban, hogy a bankok és a pénzügyi 
intézmények megfelelően védik a személyes adataikat. Az északi országok lakossága mutatja itt is a 
legnagyobb bizalmat., ahogy az európai intézményekbe vetett bizalom esetén is. Ezzel szemben a 
többi szervezetekben jelentősen kevesebben bíznak. Mindössze öt tagállam (Írország, Finnország, 
Dánia, Litvánia, és Észtország) volt, ahol a válaszadók legalább fele állította, hogy bízik az 
üzletekben és áruházakban, abban a tekintetben, hogy megfelelően járnak el a személyes adataik 
védelme érdekében. A boltokba vetett bizalom mértéke Franciaországban (29%), Csehországban, 
Hollandiában, Lengyelországban és Bulgáriában volt a legalacsonyabb. Hasonló a helyzet a vezetékes 
vagy a mobiltelefon szolgáltatók és internetszolgáltatók megítélése esetén is. Négy tagállam 
(Litvánia, Ciprus, Észtország és Finnország) állította csak a válaszadók többsége, hogy bízik a 
szervezetekben, míg Csehországban, Olaszországban, Franciaországban és Spanyolországban a 
legkevésbé jellemző. Végül az online vállalkozások iránti bizalom mértékét vizsgálva hét tagállam 
volt, ahol minden harmadik ember nyilatkozott úgy, hogy bízik az internetes cégekben. Legmagasabb 
volt a bizalom Írország, Litvánia, Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Szlovákia, Horvátország 
esetén, míg legalacsonyabb Görögország, Németország, Spanyolország, Hollandia és Franciaország 
viszonylatában. Magyarországon a legjobban az egészségügyi intézményekben bíznak az emberek 
(68 százalék), ezt követi a nemzeti állami hatóságok (61%), az európai intézmények (54%), majd a 
bankok, a telefon- és internet szolgáltatók, ahol egyaránt 47 % nyilatkozott úgy, hogy megbízik a 
szervezetekben. Hazánkban a lakosság az üzletek és áruházak (40%) illetve az internetes cégek (27%) 
személyes adatok megfelelő kezelésében bízika legkevésbé. 
 
ÖSSZEGZÉS 
 
Az adatgazdaság gyorsan változik és hatalmas méretekben nő évről évre, behálózva az élet minden 
területét. Vállalati oldalon a felhasználóközpontú szemlélet, az adathasznosítás üzleti előnyeinek 
felismerése, a technológiai trendek változásának követése központi kérdés. Fogyasztói oldalon az 
adathasznosítás társadalmi elfogadottsága vet fel számos kérdést. Ahogy az emberek rájönnek 
adatlábnyomuk kiterjedésére, úgy követelik ki az adataik feletti ellenőrzést és felügyeletet. Kritikusok 
szerint a vállalatok a jövőben még fizetni is fognak az adatainkhoz való nagyobb fokú hozzáférésért. 
Társadalmi szinten azonban ahiányos ismeretek sokszor félelmet is okoznak és elutasítást szülnek. 
Az Európai Unió által végzett adatvédelmi felmérés szerint atagállamokban az emberek többsége az 
egészségügyi és orvosi intézményekben, a nemzeti állami hatóságokban és a pénzintézetekben bíznak 
leginkább abban a tekintetben, hogy a személyes adataikat megfelelően védik. Ezzel szemben az 
online cégek, illetve a telefon- és internetszolgáltatók iránt a legalacsonyabb a bizalom. 
Magyarországon az - uniós átlageredményekhez hasonlóan - az egészségügyi szervezetek és állami 
hatóságok iránt a legnagyobb a bizalom, míg az internetes cégek, illetve az üzletek és áruházak iránt 
a legalacsonyabb. Ebben sokat segíthetne a  megfelelő kommunikáció, a folyamatok átláthatósága és 
a megfelelő biztonsági és felügyeleti rendszerek telepítése . Ezáltal növekedne a bizalom is, amely 
alapvetően meghatározó és erősen befolyásoló tényezőnek számít az adatvédelem területén. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az egészségügyi rendszereknek biztosítani kell a megfelelő intézményeket a megnövekedett igények 
kielégítésére. A demográfiai tényezők változásának hatására az egészségügyi rendszerek komoly 
kihívások előtt állnak. Az egészségügyi fekvő szakellátásnak két szintjét különböztetik meg, az aktív 
és krónikus ellátás. A nemzetközi összehasonlíthatóság érdekében az aktív ellátást célszerű használni, 
mivel a krónikus ellátás alatt nem mindenhol ugyanazt értik. Korábbi tanulmányom eredményeként 
az európai OECD országokat elemezve fajlagos ágyszám és fajlagos egészségügyi GDP alapján 
kategorizáltam. Jelen tanulmányban klaszterenként vizsgálom meg a demográfiai, egészségügyi 
mutatók alakulását. Felfedezhető-e összefüggés, hasonlóság a várható élettartam, az átlagos életkor, 
halálozási arányszám illetve esetleg betegségmutatók vonatkozásában. Tendenciájukat tekintve van-
e hasonlóság. 
 

SUMMARY 

Health systems need to provide the adequate institutions to meet increased needs. As a result of 
changing demographics, health systems face major challenges. There are two levels of inpatient 
health care, acute and chronic care. For the sake of international comparability, acute care should 
be used as chronic care is not understood everywhere. As a result of my previous study, I categorized 
European OECD countries by number of bed per thousand people and health GDP per capita. In this 
study, I examine the development of demographic and health indicators by clusters. Is there any 
correlation or similarity in life expectancy, average age, mortality rate or possibly disease 
indicators? There is a similarity in their tendency 
 
BEVEZETÉS 
 
Az ország egészségügyi rendszere fontos szerepet tölt be egy társadalomban, gazdaságban. Az 
egészségügyi rendszer fejlettsége, színvonala meghatározza a lakosság egészségi állapotát ezáltal 
mindennapjait, gazdasági hatásáról sem megfeledkezve. Az egészségügy az egyik legnagyobb 
foglalkoztató és a háttéripara is jelentős hatással van a gazdaságra. Vizsgálataim az OECD 
országokra, azon belül is Európára terjednek ki.  
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1. TENDENCIÁK 
 
A fejlett országokban a társadalom egyre inkább elöregedik, a korfák torzulnak az idősebb korosztály 
javára. Az európai országokban amennyiben nem változik a tendencia 20-30 év múlva az idős 
korosztálynál tapasztaljuk majd a népesség legnagyobb arányát.  
A fejlett országokban a népesség csökkenését gondolnánk, de meglepő információkat tár fel az 1. 
ábra. Az évi átlagos növekedési üteme a népességnek az OECD országokban kisebb-nagyobb 
mértékű növekedést mutat néhány ország kivételével, mint Magyarország, Észtország, Lettország, 
Portugália. Magyarországon évente átlagosan 0,2 %-kal csökkent a népesség 1990 és 2015 között.  
 

 
1. ábra: A népesség évenkénti átlagos változása 1990-2015 között az OECD országokban (%) 

Forrás: saját szerkesztés OECD adatok alapján 
 

A korfák torzulását magyarázza a születéskor várható élettartam növekedése is, amely több tényező 
együttes hatásának eredménye. Az emberek tudatosabban táplálkoznak, egészségesebben igyekeznek 
élni. Az orvostudomány fejlődése és a gyógyszerek segítségével sok korábbi gyógyíthatatlan 
betegséggel lehet együtt élni, tovább élni. A 2. ábrán az 1990-es és 2014-es születéskor várható 
élettartam alakulása látható az OECD országokban. 
 

 
2. ábra: Születéskor várható élettartam az OECD országokban 1990, 2014 

Forrás: saját szerkesztés OECD adatok alapján 
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Az európai országokra fókuszálva mindenhol átlagosan 5 évvel nőtt a születéskor várható élettartam 
24 év alatt, de vannak rosszabb mutatójú országok, mint amilyen Magyarország is. 
 
2. ELEMZÉS 
 
Az országok többségében a várható élettartam növekedése következtében (is) a népesség száma nő, 
ugyanakkor a tudomány fejlődésének következtében (is) a társadalom egyre inkább elidősödik. Az 
egészségügyi rendszereknek az így keletkező többletigényeket el kell látniuk. Az idősebb korosztály 
nagyobb mértékben veszi igénybe az egészségügyi ellátó rendszereket. Ezek finanszírozásához, 
fenntartásához az államnak hozzá kell járulnia.  
Önmagában a GDP nagysága kevés megítélni egy-egy ország egészségügyi rendszerét. Vizsgálandó 
az is, hogy mennyit fordít a bruttó hazai termékéből egészségügyi rendszere finanszírozására. Ezt 
mutatja a 3. ábra. 
A fajlagos értékeket összehasonlítva nagyon kicsi részét teszi ki az egy főre jutó GDP-nek az egy 
főre jutó egészségügyi folyó kiadások nagysága az OECD országaiban. Norvégia, Luxemburg és 
Svájc erősen kiugró fajlagos GDP értékeihez képest a legtöbb vizsgált ország 20 ezer és 60 ezer US 
dolláros sávban helyezkedik el. Viszont a fajlagos egy főre jutó egészségügyi kiadásokkal 
kapcsolatban már nem látni ilyen nagy mértékű ingadozásokat.  
Az egészségügyi fekvő szakellátásnak két szintje létezik, aktív és krónikus ellátás. Korábbi 
tanulmányomban már kifejtett okokból az aktív ellátás adatai alkalmasak leginkább országok közötti 
összehasonlítások elvégzésére. Ezért használom az akut adatokat.  
 

 
1. ábra: 

Forrás: saját szerkesztés OECD adatok alapján 
 
Az 1960-1970-es években az ország egészségügyi rendszerének fejlettségét a kórházi ágyak számával 
is mérték minden országban. Kórházi ágyszám-centrikus egészségügy jött létre. Az 1980-as években 
azonban Nyugaton már elkezdték csökkenteni. Ezt az irányt Magyarország csak a rendszerváltás után 
kezdte követni.  
Az európai OECD országokban a kórházi ágyak és aktív kórházi ágyak évi átlagos változásának 
mértékét vizsgálva 2007-2013 között megállapítható az ágyak számának csökkenő tendenciája.  
Korábbi vizsgálataimban klaszteranalízist készítettem az európia OECD országok adataira.   
A klaszterelemzés a fajlagos egészségügyi folyó kiadások és az 1000 főre jutó akut ágyak száma 
alapján mutat egy tipizálást az európai OECD országok között. (4. ábra) 
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A klasztereket nagyon jól lehet azonosítani az adott ország egészségügy finanszírozási rendszere 
alapján.  

• Piros: A Beveridge modell klasszikus formája, valamint a Skandináv változata. Centralizált állami 
egészségügyi szolgálat jellemzi. A klasszikus költségvetési rendszerekhez hasonlóan bázisalapú 
intézményfinanszírozáson alapul. A II. világháború után terjedt el Angliából. National Health 
Service (NHS) (nemzeti egészségügyi szolgálat) a központi szerv Angliában. A forrásokat 
leginkább adókból biztosítják. Ingyenesség csak a szigorú szabályok betartása mellett biztosított. 
Például a kórházi ellátás csak akkor ingyenes, ha háziorvosi beutalóval érkezik a beteg, erősítve 
ezzel az alapellátás kapuőri funkcióját. Mindegyik országban adóból finanszíroznak, a Skandináv 
országokban a területi önkormányzatok által fenntartott egészségügyi központok a jellemzők. 
Mindegyik országban közszolgáltatás révén biztosítják az egészségügyi ellátást. (Egyesült 
Királyság, Írország, Izland, Dánia, Svédország, Finnország) 

 

 
4. ábra: Klaszterelemzés az 1 főre jutó egészségügyi folyó kiadások és az 1000 főre jutó 

akut ágyak száma alapján 2013 adatok felhasználásával 
Forrás: saját szerkesztés OECD adatok alapján 

 
• Lila: Észtországban egy biztosítós társadalombiztosítási rendszer működik, de a többi országban 

az angolszász, Beveridge modell – NHS rendszer, mely adókból finanszírozza az ellátásokat. A 
déli országokban ennek egy kissé módosult változata alakult ki, melyekben ágazati biztosítók is 
léteznek. (Észtország, Lettország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Törökország, 
Görögország) Alacsonyabb fajlagos ágyszám a Beveridge modellből adódóan és alacsonyabb 
fajlagos költség jellemzi ezt a csoportot az országok gazdasági helyzetének következtében.  

• Kék: fejlett nyugat-európai országok, Bismarcki modell alapján felépített egészségügyi 
rendszerekkel. (Németország, Ausztria, Belgium) Az egészségügyi szolgáltatásokat a köz és 
magánszféra vegyesen biztosítja. A legmagasabb fajlagos ágyszámokat ezekben az országokban 
látjuk. Bizonyítva, hogy nemcsak a szocialista rendszer, de a bismarcki rendszer is 
ágyszámcentrikus volt. Két alapelve a szolidaritás a biztosítottak között és a munkáltatói 
hozzájárulás kötelező jellege. Járulékokból biztosítják a forrásokat. A rendszer lényege, hogy 
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minden járulékfizetésre képes állampolgár kötelezően jövedelmének megadott %-os arányában 
fizeti a társadalombiztosítási járulékot, és csaknem minden állampolgár (vidéki parasztság, városi 
munkanélküliek, legfelső gazdag réteg nem) részesül egészségügyi szolgáltatásban. A kötelező 
társadalombiztosításon kívül megtalálhatók a magánbiztosítók is. A kötelező biztosítás bizonyos 
jövedelemszint felett már nem kötelező. 

• Zöld: volt szocialista országok tartoznak ide, melyek a szovjet Szemaskó és a német Bismarcki 
modell keverékéből kialakult finanszírozási rendszerekkel rendelkeznek. A tervgazdaság keretei 
között állami költségvetésből az önkormányzatokon keresztül finanszírozták maradványelven az 
egészségügyet. Jelentős eredménye volt a közegészségügy kiépítése. Erős központosítás 
jellemezte. Ebbe a csoportba került Franciaország egészségügyi rendszere szintén a Bismarcki 
modellt követi, noha az ábra is jól mutatja, hogy kissé eltérő a többi országtól. Ezek az országok 
alacsony fajlagos egészségügyi folyó kiadással és magas fajlagos aktív ágyszámmal rendelkeznek. 

• Sárga: Ez a csoport a legkevésbé azonosítható. Luxemburgban társadalombiztosítás által tartják 
fenn az egészségügyi rendszert, és vegyes tulajdonú egészségügyi szolgáltatók vannak. 
Norvégiában adóalapú a finanszírozás és főként közszolgáltatók találhatók. Svájc pedig az 
amerikai modellre hasonlít, erős öngondoskodás jellemzi, és főként magánszolgáltatók találhatók. 
(Szabadpiaci modell (vegyes rendszer) (USA modell, Medicare, Medicaid rendszer). Piaci elven, 
egyéni öngondoskodáson alapuló rendszer. Magánszolgáltatók és magánbiztosítók alkotják az 
ellátási és finanszírozási oldalt, de állami kontrollal. A biztosítás nem mindenkinek kötelező, és 
az esetek egy részében a befizetés nem jövedelem, hanem kockázatarányos. Európában Svájc 
rendelkezik hasonló rendszerrel.)De jellemzően magas ezekben az országokban a fajlagos 
egészségügyi kiadás mértéke. Legtöbbet ezekben az országokban költenek egészségügyi 
kiadásokra fajlagosan.  

A klaszterek alapján megvizsgáltam, miképpen alakulnak az egyes országok demográfiai és 
egészségügyi rendszerre vonatkozó adatai. 
A kórházak jellemzően akut ágyakkal rendelkeznek. Ezért is vizsgáltam meg, miként alakulnak a 
GDP arányában a folyó egészségügyi kiadásokra fordított kiadások minden egészségügyi szolgáltató 
illetve csak a kórházak vonatkozásában.  
Az 5. ábrán már az általam azonosított klaszterek szerint vannak az országok rendezve, így láthatók 
a klasztereken belüli azonosságok vagy éppen egyenetlenségek.  
 

 
5. ábra: 

Forrás: saját szerkesztés OECD adatok alapján 
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Jellemzően kétszerese az összes egészségügyi kiadás aránya a kórházakra fordított kiadások 
arányának.  
A Magyarországot is magába foglaló klaszterben, valamint a módosított déli Beveridge modell 
országaiban láthatók az alacsonyabb értékek. 
 

 
6. ábra: 

Forrás: saját szerkesztés OECD adatok alapján 
 

Megvizsgálva a klasztereket demográfiai mutatók alapján meg lehet állapítani, hogy a magasabb 
fajlagos GDP-ű országok esetében kedvezőbb értékeket látunk az évveszteséget vizsgálva. (6. ábra) 
Az alacsonyabb GDP-ű országcsoportok esetében nagyon hektikus illetve magas értékeket látni.  
 

 
7. ábra: 

Forrás: saját szerkesztés OECD adatok alapján 
 

A születéskor várható élettartam esetében három klaszternél közel azonos értékek láthatók, csak 
Szemaskó-Bismark-i modellt valamint a módosított Beveridge modellt alkalmazó országok, melyek 
alapvetően alacsonyabb fajlagos GDP-vel rendelkeznek térnek el jelentősen. Sajnos Magyarország is 
a sereghajtók közé tartozik. (7. ábra) 
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8. ábra: 

Forrás: saját szerkesztés OECD adatok alapján 
 

A születési arányszámnál már nem láthatók olyan nagy eltérések, mint az előző mutatók esetében. (8. 
ábra) Talán Törökországot emelném ki kiugró születési arányszámával, de ott a legalacsonyabb az 
idősek aránya is. Törökország esetében még a klasszikus piramis alakú korfa rajzolódna ki. (9. ábra) 
 

 
9. ábra: 

Forrás: saját szerkesztés OECD adatok alapján 
 

A 10-es ábrán a fajlagos alkoholfogyasztás teljesen hektikus képet mutat, még klasztereken belül is. 
Nem állapítható meg összefüggés egyik klaszter esetében sem a klasztereken belül található országok 
között.  
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10. ábra: 

Forrás: saját szerkesztés OECD adatok alapján 
 

Hasonló következtetésre jutottam a kalóriabevitel vonatkozásában. Nincs hatással az egészségügyi 
rendszer az átlagos kalóriabevitel alakulására. (11. ábra) 
 

 
11. ábra: 

Forrás: saját szerkesztés OECD adatok alapján 
 

Magyarország a második legalacsonyabb átlagos kalóriabevitelű ország volt 2017-ben. 
A 12-es ábra a fajlagos kórházi ágyszámot és fajlagos akut ágyszámot szemlélteti. A klasszikus 
Bismarcki modellel működő országok értékei kimagaslanak (Németország, Ausztria, Belgium). 
Szintén magasabb fajlagos ágyszámokat látunk a volt szocialista országok esetében, de nem olyan 
kiegyenlített, mint a másik klaszter esetében. A Beveridge modell alapján működő országok a 
legalacsonyabb fajlagos értékűek, míg a módosított Beveridge modellűek valamivel magasabb és elég 
eltérő értékeket vesznek fel.  
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12. ábra: 

Forrás: saját szerkesztés OECD adatok alapján 
 
Többváltozós regressziós függvénnyel modelleztem a születéskor várható élettartam befolyásoló 
tényezőit 2017-es európai OECD adatok alapján. Végeredményként a halálozási arányszám, a várható 
évveszteség és a folyó egészségügyi kiadások a GDP százalékában mutatkoztak szignifikánsnak a 
változóim közül.(A korrigált R^2 98,4 %).  Az összefüggésből megállapítottam, ha 1 %-kal nő a 
egészségügyi kiadások GDP-n belüli aránya, a születéskor várható élettartam 0,09 évvel nő az OECD 
országok körében.  
Egy másik regressziós kapcsolatban azt vizsgáltam, milyen tényezők hathatnak az ezer főre jutó aktív 
ágyak alakulására. A következő változók bizonyultak szignifikánsnak,  
 

Születéskor várható élettartam -0,47038 
1000 főre jutó születések száma -0,622 
65 éves vagy idősebbek aránya a népességben 
(%) -0,33732 
Folyó eü-i kiadások a GDP %-ban, minden 
szolgáltató 0,386749 
Alkoholfogyasztás l/fő 15 év feletti népesség 
körében 0,143406 
Kcal (kilokalória) / fő / nap 0,002418 

 
de a szórásazonosság feltételének ellenőrzése után még három változót eltávolítottam a modellemből. 
Az ennek eredményeképpen kapott modellben (korrigált R^2 56%) ha 1 %-kal nő a folyó 
egészségügyi kiadások GDP-n belüli aránya, akkor 0,387 ággyal nő az ezer főre jutó aktív ágyak 
száma, míg ha 1 %-kal nő a 65 évesnél idősebbek aránya a népességben, akkor 0,337 ággyal csökken 
az ezer főre jutó aktív ágyak száma. Valamint ha 1 literrel nő a fajlagos alkoholfogyasztás, akkor 0,14 
ággyal nő az ezer főre jutó aktív ágyak száma. Az alkoholfogyasztás káros mellék hatásain Ak 
eredményeképpen a betegek akut osztályokra kerülnek. Érdekes összefüggésekre világított rá a 2017-
es adatok regressziós elemzése.  
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3. KÖVETKEZTETÉSEK 
 
A tanulmányban megvizsgált demográfiai és egészségi állapotra jellemző mutatók az azonos 
klaszterhez tartozó országok esetében is jellemzően nem mutatnak azonosságot. 
Megállapítható, hogy az egészségügyi rendszerek szempontjából jól azonosítható klasztereket lehet 
létrehozni a fajlagos ágyszám illetve fajlagos egészségügyi GDP alapján, a várható élettartam, a 
demográfiai mutatók, az évveszteségek, a különböző kockázati tényezők mutatói nem mutatnak a 
klaszterek alapján indokolható különbségeket.  
Ezért fordultam elemzésemben regressziós statisztikai vizsgálatokhoz, melyek meglepő eredményre 
vezettek, például az idősebb népesség arányának növekedésének hatására csökken a fajlagos aktív 
ágyszám. Könnyen beláthatjuk, hogy idősebb emberek esetében nem feltétlenül az aktív, sokkal 
inkább a krónikus betegellátás iránt nő meg az igény. A regresszió-analízissel, vagy sztochasztikus 
kapcsolatok elemzésével további mélyebb összefüggések feltárására van lehetőség.  
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ABSTRACT 
On the basis of the evolution of the theory of strategic management under review and the practice of 
its use, the theoretical and practical significance of the further development of the theoretical and 
methodological foundations of the formation of enterprise strategies corresponds to the current 
complexity and variability of the external environment. environment is proven. 
A classification of competitive strategies of industrial enterprises has been developed, which is 
adapted to the specifics of the repair services market according to the criterion of the depth of 
strategic transformations. The approaches of scientists to determining the role of competition in 
strategic management are analyzed. The importance of market competition in the process of 
developing a strategy is revealed. The concept of enterprise competitive strategy has been clarified. 
The necessity of developing a classification of competitive strategies according to the criterion of the 
depth of strategic transformations is substantiated. The developed classification demonstrates the 
necessary degree of radicalization of strategic changes. The content of the proposed competitive 
strategies is disclosed, the conditions for their use are specified. Key words: strategy, competition, 
competitive strategy, classification of competitive strategies. 
As a result of the analysis of the considered approaches to the development of strategies of foreign 
and domestic strategic management theorists, it was revealed that most of them focus on the process 
of development and implementation of the strategy, and a minority on the content of the strategy. This 
confirms the relevance and scientific and practical importance of developing a methodological 
approach to developing strategies that combines a significant aspect of strategies with the process of 
their development and meets current economic conditions. 
 
INTRODUCTION 
In the context of market relations in Ukraine, under the influence of the integration and globalization 
tendencies of the modern world economy, its liberalization, dissemination and improvement of 
information technologies, it is of utmost importance to search for strategic development alternatives 
for Ukrainian enterprises. Increasing competition at the national and international level requires 
finding ways to strengthen the position of enterprises by developing competitive strategies that take 
into account the specifics of the market in which they operate. This necessitates the development of 
scientific and methodological tools that will allow, in accordance with competitive conditions and 
market specifics, to develop a strategy for the enterprise aimed at successful adaptation to them and 
achieving sustainable high efficiency of activity. 
There is now a general increase in competition, driven by fundamental changes in the global 
economic space. In turn, increasing competition in the global economy exacerbates the problem of 
finding a means of strengthening the competitive position of enterprises, which actualizes the need 
for a strategic management process, a central place in which strategy is given. 
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Based on these provisions, it is an important and urgent task to develop an adapted to the specifics 
of the market of services to repair the classification of competitive strategies of industrial enterprises 
by the criterion of the depth of strategic transformations. 

 
1. ANALYSIS OF EXISTING RESEARCH AND PUBLICATIONS 

 
Competition is of particular importance in the process of formulating strategies. It is the presence of 
rivals and their interaction that drives market actors to make the best use of resources. This is 
confirmed by the research of many scientists. The analysis of researches of scientists, in the sphere 
of scientific interests of which there is a problem of formation of the enterprise strategy, allows to 
conclude that most of them emphasize the importance of competition, its analysis in the process of 
strategy development. 
Yes, Ms. Lamben points out that the development strategy should be a compulsory component of 
competitor positions and actions (Lamben, Zh.-Zh.,1996). T. Bogdan believes: "As long as there is 
competition, the strategy should remain in focus" (Bohdan T., 2008, p. 37). A.Arhipov notes that "... 
the study of competition is one of the most important components of market research, which creates 
the basis for the development of strategies and tactics in the market" (Arkhipov A.M., 2008). 
Kononenko H.S. emphasizes the updating of development strategies for Ukrainian enterprises in 
connection with the intensification of internal and external competition (Kononenko H.S., 2009). 
According to Ivanov Y.B. "Competitive strategy of the enterprise is one of the most important 
components of strategic management" (Ivanov Y.B., 2006, p. 9). A number of scientists ( Veres 
Somosi M., 2017; Kocziszky G., 2018; Pererva P.G., 2016; Sikorska M., 2017; Kobielieva T.O., 
2016; Reichling P., 2018; Poberezhnyi R., 2014; Kosenko O.P., 2017; Gutsan O., 2017) investigate 
strategies called competitive or competitive behavior strategies, typifying them according to 
classification criteria, which in one way or another characterize the place, mode of struggle or purpose 
of enterprises in market competition, which emphasizes the importance of the latter in the strategic 
choice of enterprises. Since businesses differ in their position in market competition, they may require 
strategies that have the depth of transformation required to achieve their primary goals, which 
enhances the scientific and practical value of developing a competitive strategy classification based 
on this criterion.  

 
2. RESULTS OF THE RESEARCH 

 
In the Ukrainian economy, repair service companies play a significant role, which is growing in the 
conditions of high deterioration of the main industrial assets of the industry. The problem of 
upgrading critical manufacturing facilities lies with energy, engineering, and other leading 
businesses. Therefore, the modernization of the technological base and the overhaul of the production 
facilities of many industrial enterprises are the key to their effective activity. Thus, the demand for 
repair services is increasing. However, in conditions of adverse macroeconomic situation in the 
country, some companies that require repair services try to solve these problems independently by 
organizing the relevant units (Lamben, Zh.-Zh., 1996; Kononenko, H.S., 2009), thus creating 
competition for enterprises specializing in the provision of repair services. Understanding 
competition as an extended rivalry between entities that are mutually constrained to achieve their 
goals (Porter M.E., 2017), competitors for the repair service are competitors of similar businesses, 
consumers, potential competitors, entities that shape the legal environment, suppliers. resources, 
manufacturers of goods substitutes (Fig. 1).  
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In order to reveal the content of competitive strategies, it is proposed to identify the key elements of 
competitive strategies, which is shown in Fig. 1. 

Considering the competitive environment of repair services companies in the broad sense (Arkhipov 
A.M., 2008), it should be noted that the entities that set up units for self-repair of the necessary 
equipment, equipment, occupy a special place among the existing competitors in the market. In order 
to confront them, companies that specialize in repair services need to develop a competitive strategy 
based on competitive advantage. For repair service providers, the competitive advantage is, first and 
foremost, the cost benefit of having a positive scale effect and the ability to innovate that require 
significant investment and be a difficult problem for self-repairing business entities. 

 

Figure 1 - Key elements of competitive strategies 

Competitive strategies of repair companies according to the criterion of the depth of strategic 
transformations are divided into: 

I. Strategies for radical change, which by nature of transformation are divided into: 
1) strategies for acquiring basic competitive advantages, which by type of advantage are 

divided into: a) maximum satisfaction of the needs of the target group of consumers; 
b) the provision of services in high demand; c) innovative orientation; 
d) creation of a rare set of consumer properties; 
2) strategies for changing the directions of activity or the degree of its independence, which 

in the direction of transformations are divided into: a) concentric diversification; 
b) transition to related activities; c) merger with the manufacturers of repaired machinery at 

the rights of their service center; d) merger with a competitor; e) exit from the market. 

II. Strategies for partial changes, which in the direction of transformation are divided into: 
1) strategies for changes in consumers, which by type of transformation are divided into: 
a) extension of the repair nomenclature; 
b) selection of foreign consumers; c) attracting consumers from new areas, industries, areas 

of activity; d) change of target market segment; 
2) cooperation strategies, which by way of implementation are divided into: a) integration 

with the manufacturers of refurbished equipment; b) turnkey joint repair; 
3) cost change strategies that are broken down into: 

Competitive 

strategy 

Directing strategic 
change 

Type of competitive 
advantage 

Consumer needs Market reach 

Strategic alliances 
and partnerships 

Priority areas for 
resource use 
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a) reducing the cost of services; 
b) getting rid of excess resources; 
c) reducing the differentiation of services with a focus on the most cost-effective ones; 
d) exploiting the positive effect of scale by absorbing competitors; 
4) a strategy for maintaining the existing position. 

The first set of radical change strategies envisages radical transformations in the enterprise in terms 
of strategic development. The use of such strategies is appropriate for businesses that have not 
achieved significant success due to strategic uncertainty or the choice of a faulty strategy or inefficient 
implementation, and no local changes can provide the desired results and significantly change the 
situation. In this case, businesses should identify or create competitive advantages that match their 
capabilities and market needs and will be the basis for implementing appropriate strategies. If such 
measures do not provide the desired results that can be achieved by changing the line of business or 
complementing it with related types, then appropriate strategies are appropriate. If radical change is 
not possible, enterprises should turn to outside competitors for stronger competitors or manufacturers 
to merge with them, if beneficial to the latter. Otherwise, this activity should be discontinued 
altogether and alternative business options considered or resources owned by other owners should be 
used to gain more from them. 

The second group of partial change strategies involves local transformations in those problematic 
areas of activity that do not allow maximum results to be achieved. The use of such strategies is 
appropriate for successful enterprises that have reached their full potential, but not fully, and the cause 
of this situation is localized, and its removal does not require radical changes. 

A promising direction of strengthening the competitiveness of enterprises in the provision of repair 
services is to create an innovative nature of their development through the introduction of new 
technologies, corporate structure, effective use of the achievements of scientific and technological 
progress (Bohdan T., 2008). Thus, the innovation orientation of repair companies and the use of 
positive scale effects are the main competitive advantages that underpin a successful competitive 
strategy for these businesses. 

Assessing the level of performance of an enterprise is an integral part of the process of developing 
competitive strategies, which is especially relevant in the face of increasing competition. There are 
proposals to make such an assessment based on the concept of business value, cash flow and a 
balanced scorecard. But most often, profitability ratios are used as indicators of economic efficiency. 
It is their use that is most appropriate for evaluating performance, reflecting the current return on 
resources used. However, they give an idea of a particular area of business. In addition, the current 
return on the resources used is also characterized by capacity, turnover, productivity, etc., depending 
on the specific direction of the analysis. 

Therefore, for a comprehensive assessment of the effectiveness of the company, it is advisable to take 
into account those indicators that characterize its activities in the main areas. Thus, for the surveyed 
enterprises, the main activity is production activity, namely, the implementation of repair and 
maintenance of electric motors, generators and transformers. Therefore, evaluating its effectiveness 
is an extremely important area of analysis. 

For this assessment we propose to use the following set of indicators: the coefficient of profitability 
of production, the coefficient of profitability of products - to characterize the profitability of 
production activity, the coefficient of capitalization of fixed assets and the indicator of productivity 
of labor - to assess the capacity and return, respectively, of the basic resources of production activity. 
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Marketing direction in analyzing the performance of an enterprise is also important, since it is an 
integral part of the activities of enterprises seeking to achieve commercial success in a market 
economy. To evaluate it, we propose to calculate a rate of return on sales - to characterize the ratio of 
financial result to marketing efforts, which are ultimately expressed in the demand that was able to 
create an enterprise for their products. It is also advisable to evaluate the performance of the personnel 
of the enterprise engaged in marketing, which is reflected in such proposed indicators as the 
coefficient 66 ratio of unsold products to sales and the coefficient of net income due to the existence 
of receivables for services. In the study of the effectiveness of the industrial enterprise is also a 
significant area of financial. To assess financial performance, it is advisable to use a return on equity, 
which characterizes the return on the financial resources of the enterprise that creates no liabilities. 
To assess the financial performance of an entity, it is advisable to use autonomy and financial stability 
ratios, which express the entity's equity, and coverage ratios, to characterize the ability to convert its 
assets into cash to repay short-term liabilities. It is also important to analyze the activity of an 
industrial enterprise in a management direction, which requires the use of an indicator that reflects 
the ultimate return on all resources owned by the enterprise and characterizes the effectiveness of 
management, which best illustrates the indicator of return on assets. It is also advisable to use 
profitability and administrative cost ratios to evaluate the effectiveness of administrative activities. 

But in order to obtain a comprehensive assessment of the level of efficiency of the enterprise and to 
compare its competitors with each other, it is advisable to build an integral indicator that combines 
the listed partial indicators for different areas of activity, differing in size and units. Among the main 
existing approaches to the construction of an integral indicator of efficiency should be the following: 
based on the calculation of the geometric geometric partial indicators (Kononenko, H.S., 2009), the 
ratio of sales to all types of costs (Arkhipov A.M. (2008), the use of fuzzy sets theory (Porter M.E., 
2017). But using these methods does not allow us to achieve our goal. 

To obtain a comprehensive measure of the efficiency of an enterprise, which generalizes a large 
number of features - partial indicators of efficiency, and the possibility of using it to compare 
competing enterprises among themselves, it is most appropriate to build a taxonomic indicator as a 
method of comparative multidimensional analysis, the sequence of computational procedures of 
which is described in (Bohdan T., 2008). It provides a complete reduction of the multidimensional space 
of object attributes, which differ in size and unit of measure, and, taking values from 0 to 1, allows 
to obtain a convenient scale of the obtained estimates to determine the level of business performance. 

 
3. CONCLUSIONS 

 
As a result of research of theoretical aspects of competition development, such features of 
competition, which are inherent to it at the present stage of development of Ukraine, are revealed, as 
high level of monopolization, high barriers of entry to monopolized markets, imperfection of the 
legislative base, and proved the contradictory nature of competition in modern Ukraine on the basis 
of manifestation its advantages and disadvantages, and the coexistence of two opposing tendencies: 
to monopolize and enhance competition, which are in dialectical unity and struggle. 
The authors reveal the role of competition in the development of strategies, which is that it acts not 
only a factor that necessitates the development of strategies, but also a necessary component of the 
subject of analysis in the process of their formation. On the other hand, the implementation of 
enterprise strategies changes their positions and opportunities among competitors, and thus the 
competition in the market itself, which allows to establish the interconnection and interdependence 
of market competition and strategy. Identifying the close relationship between strategy and 
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competition requires a more detailed study of the recent and further development of the definition of 
"competitive enterprise strategy", in the new interpretation of which would be taken into account. To 
this end, it is proposed to define “enterprise competitive strategy” as a set of measures aimed at 
ensuring high efficiency of functioning and gaining a strong competitive position. 

The role of market competition in the process of strategy development is revealed. The concept of 
enterprise competitive strategy has been clarified, which is defined as a set of measures reflecting the 
path from the existing position of the enterprise to the desired one, aimed at ensuring high efficiency 
of functioning and successful adaptation to the conditions of the competitive environment. The 
classification of competitive strategies of industrial enterprises according to the criterion of the depth 
of strategic transformations is adapted to the specifics of the repair services market, which 
demonstrates the necessary degree of radicalization of strategic changes. A methodological toolkit 
for selecting competitive strategies for industrial enterprises can be a direction for further scientific 
and practical research. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
Egészen a legutóbbi évekig a vállalkozások értékét a hagyományos mérleg keretein belül határozták 
meg, de korunk tudás alapú gazdaságának gyors terjedése (1. ábra) egyre inkább megkérdőjelezi ezt 
a hagyományos értékelési módot. (Tóth, 2005.) A gazdaság napjainkban is jelentős átalakuláson 
megy keresztül, melyhez a globalizáció, az információ-technológia forradalma, a verseny kiélesedése 
is hozzájárul. A materiális javak továbbra is jelentős szerepet játszanak a javak és szolgáltatások 
előállításában, de jelentőségük a tudás alapú eszközökkel szemben visszaszorulóban van. (Gyökér, 
2004., 49.- 50 o.) A gazdasági működés és a társadalmi fejlődés alapköve a tudományos ismeretek 
folyamatos fejlesztése, a megszerzett tudás hatékony felhasználása. A tudásalapú hozzáadott érték 
megjelenítésének lehetőségeit vizsgáljuk meg pénzügyi kimutatásokban a hazai, illetve a Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szabályai szerint. 
 
SUMMARY 
Until recent years, the value of businesses has been determined in the frame of the traditional balance 
sheet, but the rapid spread of our knowledge-based economy (Figure 1) is increasingly infirming this 
traditional way of valuation. (Tóth, 2005.) The economy is still undergoing a major transformation, 
to which globalization, the revolution in information technology and the intensification of competition 
also contribute. Tangible assets continue to play a significant role in the production of goods and 
services, but their importance is diminishing in relation to knowledge-based assets. (Root, 2004, pp. 
49-50). The cornerstone of economic operation and social development is the continuous 
improvement of scientific knowledge and the effective use of acquired knowledge. We look at the 
possibilities of presenting knowledge-based value added in financial statements in accordance with 
the rules of Hungarian and International Financial Reporting Standards (IFRS). 
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1. ábra: A társadalom átalakulása 

Forrás: ANOTHER DAY IN DMS, 2016 
 

Az immateriális javak eredményezik a vállalati növekedés és a részvénytulajdonosi érték legnagyobb 
részét, ugyanis az immateriális javak jelentős része un. „puha” eszköz, vagyis számviteli szempontból 
nehezen megfogható. (Lev, 2004., 39. o.)  

Az IFRS Keretelvek alapján a beszámolás során alkalmazott minőségi jellemzők közül alapvető 
fontosságú a relevancia és a valósághű bemutatás. A relevancia elvárásának megfelelően a 
beszámolónak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely hatással lehet a felhasználók 
döntéseire (természetesen figyelembe véve az információ hasznát és előállításának és költségeit). 
Ebből az következik, hogy a vállalkozások teljes immateriális vagyonának ismerete szükséges lenne, 
mivel releváns információt hordoznak a gazdálkodók erőforrásairól.  
A pénzügyi kimutatásokban szereplő adatoknak azonban a valósághű bemutatás elve alapján 
teljesnek, semlegesnek és hibáktól mentesnek is kell lenniük. Az erőforrások megjelenítése és 
értékelése során a relevancia és a megbízhatóság elvárásainak való megfelelés közötti egyensúly 
megtalálása jelentős kihívást okoz. (Gröjer 2001).  

A jelenlegi IFRS szabályozás meglehetősen leszűkíti a megjeleníthető tételek körét, valamint eltérő 
módon kezeli a külső forrásból megszerzett és a belső előállítású eszközöket. Így az is előfordulhat, 
hogy egy üzleti kombinációnál a felvásárló cég megjeleníthet olyan eszközöket (pl. know-how-t, 
márkanevet, szabadalmat, vevőkapcsolatokat), amelyet a felvásárolt gazdálkodó előzőleg nem 
mutathatott ki, mivel azokat belső forrásból fejlesztette ki. Ez utóbbi anomália a kiinduló pontja 
mindazon törekvéseknek, amelyek a beszámolási paradigma változtatására, kiegészítésére, vagy akár 
leváltására irányultak.  

Az IFRS rendszerben az immateriális eszközök esetében – mint az egyéb vagyonelemek esetében is 
– két szempontrendszer együttes figyelembe vétele szükséges a mérlegképesség megállapításához. 
Az első szempont, hogy megfelel-e a tétel a standardok által meghatározott definícióknak– jelen 
esetbe az eszköz és az immateriális eszköz definícióinak –, a második pedig a mérlegképességi 
kritériumok rendszere, amelyek a különböző vagyonelemek mérlegbe való beilleszthetőségéről 
rendelkeznek.  
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1. táblázat: Immateriális eszközök mérlegképességének feltételrendszere az IFRS szabályrendszer 
alapján 

Mérlegképesség feltétele az IFRS rendszerében 
fogalmi megfelelés megjelenítési kritériumoknak való 

megfelelés eszköz immateriális eszköz 
• múltbeli események 

eredményeként 
gazdálkodóegység 
ellenőrzése alatt áll 

• gazdálkodó 
egységnek várhatóan 
jövőbeli gazdasági 
hasznot teremt 

• azonosítható  
• fizikai 

megjelenéssel 
nem rendelkező  

• nemmonetáris 
 

valószínű, hogy az 
eszköznek 
tulajdonítható 
várható jövőbeli 
gazdasági hasznok be 
fognak folyni a 
gazdálkodó 
egységhez  

az eszköz 
bekerülési értéke 
megbízhatóan 
mérhető 
 

Forrás: saját szerkesztés 
 

A definíciók és megjelenítési kritériumok miatt a tudásjavak közül nagyon kevés jelenik meg a 
pénzügyi beszámolóban, mivel nehezen feleltethetők meg a definícióknak, nehezen 
számszerűsíthetők, és számos bizonytalansági tényezőt hordoznak.  

Az IAS 38 standard a vagyonelemeket eredetük szerint különbözteti meg:a külső forrásból szerzett 
immateriális eszközöknél automatikusan teljesültnek lehet tekinteni a megjelenítési kritériumokat, 
így ezek bekerülhetnek a mérlegbe a többi vagyonelem közé (amennyiben a definícióknak 
megfelelnek). A gazdálkodó által létrehozott (belső előállítású) immateriális javak esetében azonban 
csak kevés tétel felel meg a kritériumoknak. A standard egyedül a kísérleti fejlesztés költségeit említi 
aktiválható tételként, de ezt is csak szigorú feltételek teljesülése esetén. Az általunk kiemelten kezelt 
tudásjavak a belső előállítású erőforrások kategóriájába tartoznak, így a mérlegben való 
szerepeltetésük jelenleg csak ritka esetekben lehetséges, értékük jellemzően a tárgyév eredményében 
kerül elszámolásra. 

Érdemes megvizsgálni a leggyakrabban előforduló tudásjavak és a standardalkotók által 
megfogalmazott definíciók és a megjelenítési kritériumok viszonyát (2. táblázat).  

 
2. táblázat: A tudásjavak megjelenítési lehetőségei az IFRS és a magyar számviteli szabályrendszer 

alapján 

Vagyonelem neve 

IFRS szabályrendszer Számviteli törvény 

Megfelelés a 
definícióknak 

Megfelelés a 
megjelenítési 
kritériumoknak 

 

Dolgozói 
kompetenciák 

NEM, ellenőrzés 
hiánya 

NEM, megbízható 
mérési alap hiánya NEM 

Vezetési/műszaki 
szaktudás 

NEM, ellenőrzés 
hiánya 

NEM, megbízható 
mérési alap hiánya NEM 

Kutatás IGEN 
 

NEM, bizonytalan 
gazdasági hasznok 
 

NEM 

Fejlesztés IGEN 

IGEN, 
meghatározott 
kritériumok 
teljesülése esetén 

IGEN, Kísérleti 
fejlesztés 
fogalmában 
meghatározott 
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Vagyonelem neve 

IFRS szabályrendszer Számviteli törvény 

Megfelelés a 
definícióknak 

Megfelelés a 
megjelenítési 
kritériumoknak 

 

követelmények 
teljesülése esetén 

Innováció IGEN, ha az adott 
ismereteket jog védi, 
vagy a 
munkavállalóknak 
kötelezettsége van a 
titoktartásra 

IGEN, ha tudatos 
tevékenység 
eredményeként jön 
létre és értékének, 
költségének mérése 
megbízható 

IGEN, Szellemi 
termékek és Vagyoni 
értékű jogok 
fogalmában 
meghatározott 
követelmények 
teljesülése esetén 

Piaci-műszaki 
ismeretek, 
technológiák 
(know-how) 

Alapítás, 
átszervezés 

NEM, azonosíthatóság 
hiánya 

NEM, várható 
jövőbeli gazdasági 
hasznok hiánya 

IGEN, döntés alapján

Forrás: Kovács 2016. felhasználásával, saját szerkesztés. 
 
1. KVÁZI immateriális javak 
 
A legjelentősebb különbségek a hazai, illetve az IFRS szabályok között a saját előállítású 
immateriális javak esetében fordul elő. A számviteli törvény alapján az alapítás- átszervezés és a 
kísérleti fejlesztés költségei aktiválhatók: 

• Alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, 
megkezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos - 
beruházásnak, felújításnak nem minősülő - a külső vállalkozók által számlázott, valamint a 
saját tevékenység során felmerült olyan közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet 
kimutatni, amelyek az alapítás-átszervezés befejezését követően a tevékenység során a 
bevételekben várhatóan megtérülnek. Ide tartoznak - többek között - a minőségbiztosítási 
rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költségei, valamint az ásványkincs-kutatási 
tevékenység során felmerült olyan költségek, amelyek a kapcsolódó beruházás, felújítás 
bekerülési értékében nem vehetők figyelembe, feltéve, hogy e költségek a kutatási 
tevékenység eredményeképpen kitermelt ásványkincs hasznosításából származó 
bevételekben várhatóan megtérülnek. 

• A kísérleti fejlesztés aktivált értékeként a jövőben hasznosítható, a kísérleti fejlesztés 
eredményének jövőbeni hasznosításakor az árbevételben megtérülő, a kísérleti fejlesztés 
eredménye érdekében felmerült olyan számlázott összeget és a saját tevékenység során 
felmerült közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet figyelembe venni, amelyek 
aktiválható termékben - szellemi termék, tárgyi eszköz, készlet - nem vehetők számításba, 
mivel a létrehozott termék piaci - várható piaci - árát meghaladják. A kísérleti fejlesztés 
állományba vett aktivált értéke nem haladhatja meg azt az összeget, ami várhatóan megtérül 
a kapcsolódó jövőbeni gazdasági haszonból a további fejlesztési költségek, a várható 
termelési költségek, illetve a termék értékesítése során közvetlenül felmerülő értékesítési 
költségek levonása után. A kísérleti fejlesztés aktivált értékeként lehet kimutatni a 
megkezdett, de az üzleti év mérlegforduló napjáig be nem fejezett kísérleti fejlesztés - a 
jövőben várhatóan megtérülő - közvetlen költségeit is. Ez esetben a kísérleti fejlesztés aktivált 
értéke nemcsak a kísérleti fejlesztés többletköltségeit foglalja magában, hanem azon termékek 
közvetlen költségeit is, amelyeket csak később, a kísérleti fejlesztés befejezésekor lehet a 
készletek, a tárgyi eszközök, a szellemi termékek között állományba venni a kísérleti 
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fejlesztés aktivált értékének csökkentésével. Az alap- és alkalmazott kutatás költségei, 
valamint a kísérleti fejlesztés közvetett és általános költségei nem aktiválhatók. 

 

Az IFRS-ek alapján ellenben csak bizonyos fejlesztési költségek aktiválhatóak, amennyiben azok 
bizonyíthatóan megtérülnek. Kutatásnak minősül az új tudományos vagy technikai ismeretek 
megszerzésére irányuló eredeti és megtervezett vizsgálat, az anyagok, eszközök, folyamatok 
alternatíváinak keresése, megalkotása, kiértékelése és végső kiválasztása, ha nem állapíthatók meg 
teljes bizonyossággal, hogy az esetleg előállított eszközből származik-e haszna a jövőben a 
vállalkozásnak, megtérülnek-e kiadásai. Kutatásnak minősülő tételek minden esetben ráfordításként 
számolhatók el. 

A fejlesztés a kutatás eredményeire, vagy egyéb ismeretekre támaszkodik, célja új anyagok, 
termékek, szerkezetek, folyamatok és rendszerek létrehozása, vagy a már bevezetettek lényeges 
javítása. (Kántor, 2015) Jellemző tevékenység a gyártást megelőző prototípusok, modellek tervezése, 
létrehozása, tesztelése, illetve az új vagy továbbfejlesztett anyagok, eszközök, folyamatok 
kiválasztott alternatíváinak megtervezése, létrehozása, tesztelése. 

Ezeket aktiválni kell amikortól és ameddig megfelel minden kritériumnak: 

• Technikailag(műszakilag) megvalósítható 
• Szándék az eszköz fejlesztésének befejezésére  
• A szükséges technikai, anyagi és egyéb erőforrások rendelkezésre állnak a befejezéshez, 

használathoz vagy értékesítéshez 
• Képes megvalósítani, használni vagy értékesíteni az eszközt a vállalkozás. 
• Képes bizonyítani, hogy a jövőben haszna származik belőle (létezik piaca, használni tudja) 
• A vállalkozás képes megbízhatóan mérni az előállítás költségeit a fejlesztés alatt. 

Ha a vállalkozás nem tudja elkülöníteni a kutatás, illetve a fejlesztés fázisát egymástól az immateriális 
jószág előállításakor a kiadásokat úgy kell kezelnie, mintha azok csak a kutatási fázisban keletkeztek 
volna, és minden kiadást ráfordításként kell elszámolnia, aktiválásra nincs lehetősége. 
 
2. AZONOSÍTHATÓ IMMATERIÁLIS JAVAK 
 
A számviteli törvény, és az IFRS-ek alapján is kötelező az immateriális javak között kimutatni a 
szerzett jogokat, illetve a szellemi terméket: 

• Vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, - számviteli törvény 
speciális szabálya alapján, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen: a 
bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a 
licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó 
egyéb jogok. 

• Szellemi termékek közé sorolandók (függetlenül attól, hogy használatba vették-e azokat vagy 
sem) az iparjogvédelemben részesülő alkotások (különösen: szabadalom, használati minta, 
formatervezési minta, know-how, védjegy, földrajzi árujelző, kereskedelmi név), a szerzői 
jogvédelemben részesülő szerzői művek és szomszédos jogok (különösen: szoftvertermékek, 
műszaki tervek), a jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk révén monopolizált szellemi 
javak. 

Az IFRS a vagyoni értékű jogok esetében, az ingatlanokhoz kapcsolódó jogokra vonatkozó 
megkülönböztetést nem alkalmazza. 
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3. TUDÁSALAPÚ HOZZÁADOTT ÉRTÉK KEZELÉSE  

 
Egyik számviteli szabályrendszer sem engedi azonban aktiválni a kapcsolati listákat, illetve az emberi 
erőforrást. Ezek értékét is érzékelhetjük amennyiben egy kezdő és egy működő cég értékét 
összevetjük. A startupok értéke sok esetben növekedhet úgy is, hogyha nincs magas bevétele. A 
sikeresek általában kiváló felhasználói bázissal és nagyszerű szakemberekkel lesznek nagyon 
értékesek. (Hegedűs, Pál, 2017) 
 
„Nem jó ötlet megpiszkálni a mérleget. Bár a szellemi tőke nagyon fontos, ki kell hagyni a mérlegből. 
A mérleg a kézzel fogható dolgoknak való… nem az embereknek, vagy ötleteknek” (Rutledge 1997) 
 
A fenti idézet elgondolkodtató, mert kétségtelen, hogy a tudás értékének meghatározása nem 
egyszerű feladat, azonban az alkalmazottak ismereteinek többletértékként való elismertetésével 
kapcsolatban az Európai Bizottság már 1995-ben állást foglalt Fehér könyvében. A Fehér könyv úgy 
fogalmaz, hogy az Európai Bizottság COM 94/319 számú, „Az ipari versenyképesség az Európai 
Unióban” című közleményével összhangban, meg kellene találni annak a módját, hogy a vállalatok a 
képzés területén megvalósított beruházásaikat vállalati mérlegükben eszmei befektetett eszközként 
tüntethessék fel. (Európai Bizottság, 1995.) 
A szellemi tőke mérésére lehetőség lenne a piaci érték és a könyv szerinti érték különbségének 
felhasználásával történő kalkulációval, de ebben az esetben az árfolyamra ható különböző tényezők 
torzíthatnak, illetve a goodwill megállapítása is megoldást jelentene, azonban erre lehetőség csak a 
cég értékesítésekor adódik. A szellemi tőke értékének mérésére két főirányzat alakult ki. Egyrészt a 
hagyományos számviteli rendszer és pénzügyi kalkulációk továbbfejlesztése (Bozsik, Szemán, 
Musinszki, 2019.), másrészt a természetes összetevők mennyiségi jellemzői alapján történő közelítés. 
Ezek alapján a szellemi tőke pénzben kifejezett értékének meghatározása lehetséges: (Gyökér, 2004., 
54-56. o.) 

− Direkt módszerekkel, amelyek a szellemi tőke összetevőit próbálják megállapítani, majd 
megbecsülik annak pénzben kifejezett értékét: 
• Sullivan intellektuális javak értékelésére szolgáló eljárása, amely a szellemi tulajdon 

értékének becslésére szolgáló módszertani javaslat, 
• a kanadai könyvvizsgálók intézetének (TVC – Total Value Creation) eljárása, amely a 

tervezett pénzáramok diszkontálását alkalmazza, 
• Nash jövőközpontú elszámolási módszere (AFTF – Accounting for the Future) , amely szintén 

a jövőbeli pénzáramok diszkontált értékét használja, de a hozzáadott értéket az időszak eleji 
és időszak végi AFTF különbsége mutatja. 

− A piaci kapitalizáción alapuló modellek, amelyben a cég piaci értéke és a könyv szerinti értéke 
különbségére koncentráltak: 
• Stewart a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözeteként értelmezi, 
• Standfield befektetői piaci értéke (IAMV = Investors Assigned Market Value) amely a 

következő hányadossal számol: (tőzsdepiaci érték / (tárgyiasult tőke + szellemi termékek 
aktuális, komplex értéke)), 

• Tobin-féle q, amely a piaci érték/könyv szerinti érték arányt azzal korrigálja, hogy a könyv 
szerinti érték helyébe a pótlási költségeket állítja. 

− Az eszközök megtérülésére (ROA – Return on Assets) építő számítások: 
• Stewart-féle EVA (Economic Value Added), a hozzáadott értékre épülő értékelési eljárás, 

amely a vállalat kimutatott profitját korrigálja az immateriákkal kapcsolatos ráfordításokkal,  
• Baruch Lev tudástőke hozadékának meghatározására kidolgozott módszere. 
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− Scorecard típusú módszerek amelyek – a direkt módszerekhez hasonlóan – meghatározzák a 
szellemi tőke egyes összetevőit, de nem kívánnak ezekhez pénzértéket hozzárendelni: 
• Norton Kaplan-féle Balanced Scorecard, 
• Edwinsson-féle Skandia, 
• Marr és Schiuma-féle Knowledge Audit Cycles. 

 

 
2. ábra: A szellemi tőke pénzben kifejezett értéke meghatározásának lehetséges módszerei 

Forrás: szakirodalom feldolgozás alapján saját szerkesztés 
 
Az emberi erőforrás értékelésével kapcsolatban felmerülő további probléma ennek a folyamatnak az 
esetleges negatív megítélése – lévén nem rabszolgatartó társadalomról van szó –, illetve a 
pszichológiai hatása. Ebersberger (Ebersberger, 1981.)véleménye alapján az alkalmazottak sorsa az 
értékek hozzájuk rendelésével megbélyegződik, az amortizációval pedig elértéktelenedik. Juhász 
(Juhász, 2004.)ezért az emberi erőforrás értékelésének célját úgy definiálja, hogy az „annak 
meghatározása, hogy mekkora értéket teremt a vállalat azáltal, hogy a jelenlegi dolgozóitól 
megvásárolt munkavégző képességet és/vagy munkaidőt éppen az adott módon használja fel.” 
Az emberi tőke mérése az 1950-es években jelent meg, míg a téma számviteli kezelésének kutatása 
a 60-as években kezdődött (HRA – Human Resource Accounting, HRCA – Human Resource Costing 
and Accounting). Tekintsük át a fontosabb emberi-erőforrás értékelési modelleket: 
− Theodore W. Schultz az emberi tőkével foglalkozó publikációiban rámutatott, hogy a „human 

capital”, ha az emberi tényezőbe befektetett beruházásként fogjuk fel, mennyiségileg épp úgy 
mérhető, mint a fizikai tőke. A méréshez számítási módszert is adott, az Egyesült Államokra 
vonatkozó konkrét számításaival bebizonyította, hogy az emberi tőke nagyságrendileg azonos a 
fizikai tőkével. (Schultz, 1983., 18. o.) 

− Giles és Robinson (idézi Juhász, 2004.) modelljében a vállalat alkalmazottainak értéke 
meghatározott szorzószámok segítségével megállapítható. Az éves fizetéssel szorozva kapjuk 
meg, hogy mennyit ér a dolgozó a vállalat számára. Legélesebb kritikát ez a felfogás azért kapta, 
mert így a szervezeti hierarchia csökkentése értéket rombolna. 

− Pène (idézi Juhász, 2004.) három megközelítést javasol, egyrészt a munkaerő megszerzésével 
kapcsolatos költségek aktiválását, másrészt a pótlási költségek meghatározását, végül a jövőben 
általa előállított érték becslését.  

Direkt módszerek

•Sullivan intellektuális 
javak értékelésére 
szolgáló eljárása

•a kanadai 
könyvvizsgálók 

intézetének (TVC –
Total Value Creation) 

eljárása

•Nash jövőközpontú 
elszámolási módszere 
(AFTF – Accounting 

for the Future)

Piaci kapitalizáción 
alapuló modellek

•Stewart  értelmezése

•Standfield befektetői 
piaci értéke (IAMV = 

Investors Assigned 
Market Value

•Tobin-féle q

Eszközök 
megtérülésére (ROA –
Return on Assets) építő 

számítások

•Stewart-féle EVA 
(Economic Value 

Added

•Baruch Lev tudástőke 
hozadékának 
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kidolgozott módszere

Scorecard típusú 
módszerek 

Norton Kaplan-féle 
Balanced Scorecard,
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Skandia,

Marr és Schiuma-féle 
Knowledge Audit 

Cycles
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− Juhász (Juhász, 2004.) által kidolgozott humán többletérték modell a lízingelt eszközhöz 
hasonlóan „tőkésítve” jeleníti meg az emberi erőforrást, azaz a munkavállalókkal kapcsolatos 
várható jövőbeni fizetési kötelezettségeket – így például a béreket, adókat, járulékokat – a 
vállalatnál várhatóan eltöltött munkaviszonyt figyelembe véve, jelenértékre számított összegén. 
Problémája, hogy a jelenértékre történő számításhoz szükségünk van egy megfelelő 
diszkontrátára. 

− Az immateriális javak mérlegben való szerepeltetésével kapcsolatban tett erőfeszítéseket a 
Pharmacia, amikor a dolgozók éves bérköltségét – mivel az elbocsátáskor a dolgozónak éves 
bérköltségét kell kifizetni végkielégítéséként – szerepeltette az eszközök között, vele szemben 
pedig egy dolgozókkal szembeni feltételes kötelezettségvállalást mutatott ki. (Gyökér, 2004., 53. 
o.) 

− A Pharmacia gondolatát fejlesztette tovább a Sveiby, aki megalkotta a Morgan & Banks cég 
esetében az immateriális javak mérlegét, amelyet a következő ábra szemléltet. (Sveby, 1998.) 

 

3. ábra: Az immateriális javak mérlege 
Forrás: Sveby, 1998. 

Megfigyelhető, hogy a könyvekben nem megjelenő tudásvagyon Sveby-hez hasonló tipologizálását 
adja a Kaplan&Norton féle Balanced Scorecard, illetve Leif Edvinsson (1993) is. 

 

 

3. táblázat: A szellemi tőke összetevői három megközelítésben 
Sveiby Kaplan & Norton Edvinsson & Malone 
Belső struktúra Folyamat nézőpont Szervezeti tőke 
Külső struktúra Vevői nézőpont Vevői tőke 

Alkalmazottak kompetenciái Növekedés és tanulás 
nézőpont Humán tőke 

Forrás: Sveby, 1998. 
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4. NEM AZONOSÍTHATÓ IMMATERIÁLIS JAVAK 

 
Üzleti vagy cégértékként kell kimutatni a jövőbeni gazdasági haszon reményében teljesített 
többletkifizetés összegét, azaz a megvásárolt üzletágért fizetett ellenérték és a tételesen állományba 
vett egyes eszközök piaci értékének a tételesen állományba vett, átvállalt kötelezettségek értékével 
csökkentett értéke közötti különbözet, ha a fizetett ellenérték magasabb. A számviteli törvény idén 
hatályba lépett módosítása meghatározza az üzletág fogalmát: „az üzletág a gazdálkodónak szervezeti 
szempontból független, önállóan működőképes egysége (ide értve a telephelyet, üzlethálózatot is), 
amely a hozzá tartozó vagyonnal (eszközökkel, kötelezettségekkel, céltartalékokkal és időbeli 
elhatárolásokkal) önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására képes.” Mivel gazdasági tartalmát 
illetően jelentős különbség van az egyedi eszközök értékesítése, valamint tartozások átvállalása és az 
üzletág átruházása között a telephely értékesítéssel összefüggésben keletkezett különbséget már nem 
lehet üzleti vagy cégértékként kimutatni. Az üzletág átruházás új elszámolási szabályai figyelembe 
veszik az IFRS által alkalmazott szabályokat is. 
 
5. JAVASLATOK 
 
Annak ellenére, hogy az immateriális javak pénzben történő kifejezése nem egyszerű feladat érdemes 
fontolóra venni megjelenítését a mérlegben.A téma szakirodalmában számos megoldás található, 
amelyekben két főirányzat alakult ki. Egyrészt a hagyományos számviteli rendszer és pénzügyi 
kalkulációk továbbfejlesztése, másrészt a természetes összetevők mennyiségi jellemzői alapján 
történő közelítés.  
Az immateriális javak bekerülési értékének felvételével párhuzamosan a saját tőke értékét 
megnövelve – az értékhelyesbítéshez illetve a valós értéken történő értékeléshez hasonlóan – az 
eredményt nem befolyásolná a megjelenítés, csak információt szolgáltatna. 
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SUMMARY 
The article is devoted to topical problems of evaluation and management of innovative development 
of the state at the regional level due to the formation of the components of the state innovative capacity 
assessment. Analyzed the objective conditions and causes of the problem situations in the economy 
and set objectives to ensure intellectual resource of the process of development of economic systems. 
The directions of development of innovative potential of Ukraine and its regions are taken into 
account, taking into account foreign experience, which made it possible to offer basic approaches to 
improving methodological support of identification of the current state of innovative potential of 
economic systems of state and regional levels of government. 

 
INTRODUCTION 
Nowadays economic development of the leading countries of the world depends in a greater degree 
not on the availability, volume and level of acquisition of material production resources, finances 
and lands used, but on the availability and level of innovation developments, as well as the intensity 
of their implementation in the national economy.  
The transition to an innovative type of economy is of great importance for the overall development of 
the national economy. But at the same time, this process opens not only promising opportunities, but 
also creates certain difficulties and problems in the way of its realization.  
In such conditions, the efficiency, reliability and safety of the functioning of innovation development 
management mechanisms become of particular importance, which in turn requires the mobilization 
of scientific and technical, social and economic, humanitarian and intellectual potentials, the 
awareness of the society of the urgency and importance of these tasks, ensuring active communication 
of government and society. 
Activation of innovation activity is a prerequisite for further qualitative and quantitative 
development of the national economy, and in this context, the development and establishment of a 
powerful innovative potential in the country as one of the factors of economic growth become 
important independent value. 
To date, there has been no significant development of the national innovation system in Ukraine. 
Since 2000, the share of innovation-driven business entities has fluctuated annually within the range 
of 8-15% of their total. In 2018, Ukraine ranked below the average with a global innovation index 
and ranked 43rd among 126 countries in the world 
This state of development of the national innovation system is closely linked to the lack of 
methodological support for managing the development of its innovation potential. 
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1. ANALYSIS OF RECENT RESEARCHES AND PUBLICATIONS 

 
There are significant developments in research into the nature and role of innovation potential and 
the technologies used at national and regional levels. Famous scientists such as E. Brooking, P. 
Drucker, L. Edwinson, M. Castells, M. Malone, P. Samuelson, B. Santo, R. Solow, and F. Hayek 
have made a significant contribution to this problem. The national school of research on management 
of development of innovative potential of the country and its regions was created by the works of: L. 
Antonyuk,  V. Heitz, M. Kizim, O. Lapko, I. Matyushenko, P. Pereva, V. Semynozhenko, whose 
scientific works cover issues of scientific and technical policy, transfer of innovative technologies, 
determination of potential and factors of influence on innovative development of economic systems. 
Further research addresses such undisclosed issues as the link between intellectual capital and 
mechanisms for managing innovation development, and evaluating the innovative potential of the 
state. The presence of a complex of under-researched problems has determined the relevance of the 
material outlined in this scientific study. 
 
2. THE ESSENCE OF INNOVATIVE POTENTIAL 

 
The essence of the innovation of the economy lies in the transition of the latter to an intensive type 
of extended reproduction, which is based on scientific and technological progress and innovation as 
factors that ensure the competitive advantages of socio-economic systems.  
The need to develop an innovative component of the Ukrainian economy has been repeatedly 
confirmed in the writings of domestic scientists and official government documents. However, 
according to international rankings, which assess innovation potential, technological and innovative 
competitiveness, Ukraine's position looks rather weak. Based on current global trends, it is possible 
to determine that in our time the leaders in development are those countries where the emphasis is 
placed on such basic production resources as knowledge, intelligence, innovative programs, 
information technologies and high technologies. With full confidence such potential could be defined 
as "innovation potential", which became a conceptual reflection of the phenomenon of innovation 
activity. 
Innovative potential reflects the ability of the economy and industrial complexes of the regions of the 
country to change their parameters for the rational use of available economic opportunities aimed at 
a qualitatively new level of development. 
The current period of the Ukrainian economy requires the active participation of the entire national 
system of intellectual resources. These resources need to be identified, evaluated and disclosed in 
order to make effective use of their potential in practical economic activities. The current world 
experience should also be used in the context of Ukrainian reforms.  
In the United States and Europe (France, Spain, Slovenia, Poland, Germany, Bulgaria), the effective 
use of intellectual capital is seen as a strategic factor for enhancing innovation through capacity 
building. In these countries, it is widespread to undertake measures to assess the intellectual capital 
of business entities engaged in various types of economic activity. This assessment is part of the 
process and process technology of managing intellectual capital development. In the countries under 
consideration, intellectual capital significantly influences the formation and efficient use of 
innovative potential, which is envisaged as one of the main goals of creating national innovation 
systems and building the institutional and infrastructural support for its functioning. 
Its effective use depends on the level of action of the organizational and institutional mechanisms that 
contribute to the realization of innovative capabilities and capabilities. In addition, the innovation 
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potential reflects the ability of the economy and its industrial complexes to mobilize and change its 
parameters for the rational use of available economic opportunities, and is aimed at a qualitatively 
new level of development. 
Innovation potential cannot exist at all - by itself. It must be directly linked to a specific level of a 
particular economic system. The innovative potential of an economic system means its different level 
in accordance with the level of the economic system itself. This can be a separate enterprise, industry, 
region, and ultimately country.  
The innovative potential of an individual enterprise may be the ability to generate innovation under 
certain conditions, the actual development of the enterprise itself. 
The innovative potential of a region can be seen as the aggregate capacity to generate, under certain 
conditions, the innovative development of sectors of the socio-economic system within a specific 
region.  
The innovative potential of an industry is understood as the ability to generate, under certain 
conditions, the innovative development of an individual industry, respectively. 
Finally, the innovative potential of a country, as a socio-economic system, accumulates all the 
innovation potentials of regions, industries and enterprises and, at the same time, is a wider 
phenomenon than their mere totality.  
Much attention is paid to the issue of determining innovative potential in the scientific economic 
literature, but the available information does not allow for its unequivocal interpretation. The lack of 
a clear scientific definition of "innovative potential" as an economic category makes it difficult to 
make practical recommendations for the evaluation, formation and effective use of innovative 
potential, which negatively affects the final results of innovative activity in the country. But the vast 
majority of definitions are based on the use of a resource approach, thereby presenting innovation 
potential as a set of resources (material, intellectual, informational, scientific, technical, financial, 
etc.) required for innovation.  

Thus, we can distinguish the main approaches to the definition of innovation potential: 
- innovation potential as a set of resources that can be mobilized for innovation; 
- innovation potential as an opportunity to carry out innovative activity; 
- innovation potential, as the ability to innovate 
- innovation potential, as a desire to continue innovation. 

These approaches are complementary in that the ability to innovate implies the availability of specific 
opportunities, and the availability of opportunities is a prerequisite that ensures an adequate level of 
willingness and ability to innovate. 
At the macro level, innovation potential represents the readiness of society for change and 
development. This readiness is based on dedicated infrastructure and mechanisms to ensure the active 
society's renewal, competitiveness and self-development.  
So, based on the results of the conducted research on the essence and concepts of "innovation 
potential", we consider that the definition of innovation potential that most fully reflects its economic 
essence is the following: effective innovation. " 
The main condition for modern development is not just the creation and enhancement of innovation 
potential as such, but the use of already existing innovation potential and ensuring its growth in those 
areas that can provide real socio-economic returns.  
One of the conditions for effective management is the creation of an adequate managed information 
and analytical base and mechanism of its functioning, as well as recommendations for making 
management decisions on the development and reproduction of innovative potential. 
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3. EVALUATION OF INNOVATIVE POTENTIAL 

 
Realization of the innovative potential of the national economy and ensuring its growth in order to 
obtain socio-economic returns is a major factor in the development of the said economic system in 
modern conditions. Therefore, it is important to consider the assessment of innovation potential.  
The purpose of evaluating innovation potential is to identify the areas of innovation development that 
provide opportunities for enterprises to transition to the production of competitive products, 
significantly increasing their resilience and flexibility with respect to changes in the external 
environment. 
By analyzing indicators of the innovation potential of the economic system, it is possible to: 

- to carry out an adequate assessment of the state and readiness of the said system for the 
activation of innovative processes; 

- analyze and predict development trends, identify major strengths and weaknesses; 
- to prepare recommendations on the formation of an innovative strategy of the economic 

system and a mechanism for its implementation, which will strengthen the market position of the 
system; 

- to form and improve information flows to increase the effectiveness of management 
decisions. 
There are different methodological approaches in the economic literature to assess the innovation 
potential of different economic systems in terms of its ability to shape an innovatively active 
economy. 
Various international organizations are developing their own systems of indicators that assess the 
innovation potential of the national economy.  
The most commonly used practices in the world, including when comparing countries, include the 
following approaches to assessing innovation potential: 

- technology and technology potential index (“Technology index”, World Economic Forum) 
as a component of the integral indicator of the country's competitiveness assessment in the global 
economy ; 

- a system of indicators for the evaluation of innovation activity of the Commission of the 
European Communities (CES), which is used for comparative analysis of the evaluation of the 
development of innovation activity in EU countries; 

- Assessment of technological competitiveness of countries, developed by the American 
National Science Foundation (NCF) (since 1991); 

- The World Bank's Knowledge for Development (K4D) methodology, which assesses the 
readiness and capabilities of a country to move to an innovative development model; 

- formal approaches to assessing the effectiveness of VAT developed by individual 
researchers, based on the author's understanding of the nature and effectiveness of the innovation 
system. 
In his article Knyazevich A. proposes to use the Global Innovation Index (GII), developed by the 
INSEAD International School of Business, to evaluate national innovation potential. 
Based on the normative approach of Moskvinoyu O.S. has proposed a three-stage methodology for 
assessing innovation potential , which includes such steps as: 

1. Description of the normative model of the state of innovative potential through a system of 
quantitative and (or) qualitative requirements for resource and performance characteristics of the 
potential. 
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2. Assessment of the actual state of innovation potential (taking into account the developed 
regulatory model). 

3. Characterization of possible directions of strengthening of innovative potential of the region 
(taking into account the results of the conducted analysis). 

Authors M. Kovalev and O. Shashko developed a group innovation index to evaluate the 
innovative potential of the region as an economic system, which includes: 

- state-of-the-art indexes; 
- indices that highlight the internal structure of the national innovation system, which, in turn, 

contains a cluster innovation potential, a complex of logistical and financial resources; 
- indices that reflect the effectiveness of the innovation system in terms of the use of 

investment potential resources by elements of the innovation sphere and characterize the ability of 
these elements to interact; 

- Indices that reflect the current state and dynamics of the main indicators of the national 
innovation system. 

Based on the analysis of different approaches to the evaluation of the innovation potential of 
economic systems, a scientific approach to determining the state of innovation potential of the 
economic system has been developed: 

1. Choosing the type of economic system and determining the purpose of evaluating its 
innovation potential. 

2. Identifying the components of the system's innovation potential. 
3. Substantiation of partial indicators characterizing the components of innovation potential. 
4. Preliminary analysis of the innovation system. 
5. Rationing of partial indicators. 
6. Justification of the method of calculation of the integral index. 
7. Determination of the weighting coefficients of the constituents of the integral. 
8. Analysis of the received data, development of recommendations. 

This approach of sequential implementation of the integral assessment action from the formation of 
a system of indicators to the direct analysis of data (ranking of economic entities) most fully reflects 
the capabilities of the evaluated innovation potential. 
Thus, a comprehensive assessment of the innovation potential of the economic system involves, first, 
the existence of a valid and scientifically validated system of indicators, and secondly, the existence 
of a statistical base.  
In addition, indicators of innovation potential not only determine the further development of its own 
economic system, but also characterize the degree of its readiness to create, develop and disseminate 
different types of innovations and to realize the results of innovation activities. 
 
4. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 
The analysis of the points of view on the definition of innovation potential indicates that the vast 
majority of definitions are based on the use of a resource approach, thereby representing the 
innovation potential as a set of resources (material, intellectual, informational, scientific, technical, 
financial, etc.) necessary for the implementation of innovative activities. This gives grounds for 
considering the resource component of innovation potential, while also emphasizing its significant 
dependence on the level of science and technology in the country. 
The directions of development of innovative potential of Ukraine taking into account foreign 
experience are determined, which gives an opportunity to offer the basic approaches for improvement 
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of methodological support of identification of the current state of innovative potential of economic 
systems of public administration. 
It is substantiated that the transitivity of the modern period, instability of the process of development 
further increase the attention to the economy of the knowledge type and to the organizational and 
economic mechanisms of management of scientific and technological progress and innovative 
development. 
The analytical analyzes applied to the codes of innovative development allow to allow the reliability 
of the use of integral, complex results for the Coefficient of innovation potential, which differ in 
different economic systems. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A vállalkozási aktivitás fokozása érdekében fontos annak kiderítése, hogy milyen tényezők formálják 
a vállalkozási szándékot és hogyan befolyásolható ezek alakulása. A cikkben a GUESSS kutatási 
projekt 2016-os adatbázisának felhasználásával a visegrádi országok, Lengyelország, Csehország, 
Szlovákia és Magyarország adatait elemezve keressük a vállalkozói hajlandóság főbb alakító 
tényezőit és ezek nemzeti eltéréseit. Ehhez Ajzen tervezett magatartás elméletét használjuk fel, amely 
az attitűdök, a szubjektív normák és az észlelt magatartási kontroll vállalkozói hajlandóságra 
gyakorolt hatását tételezi fel. 
Eredményeink szerint ezek szignifikáns magyarázó tényezői a vállalkozói hajlandóságnak, ezért az 
válik kulcskérdéssé, hogy hogyan lehet ezeket megváltoztatni, valamint, hogy ebben a felsőoktatási 
intézmények milyen szerepet játszathatnak. 
 
SUMMARY 
In order to increase entrepreneurial activity is essential to find out what factors shape 
entrepreneurial intent and how they can be influenced. In this article, we use the GUESSS research 
project 2016 database to analyse the main determinants of entrepreneurial willingness and their 
national variations by analysing data from the Visegrad Countries, Poland, the Czech Republic, 
Slovakia, and Hungary. To do this, we use Ajzen's theory of planned behaviour, which assumes the 
effect of attitudes, subjective norms, and perceived behavioural control on entrepreneurial 
willingness. 
According to our findings, these are significant explanatory factors for entrepreneurial intention. 
Therefore, the critical question is how to change them and what role higher education institutions 
can play. 
 
BEVEZETÉS 
 
A kis- és középvállalatok meghatározó szerepet töltenek be a nemzetgazdaságok gazdasági 
teljesítményének fokozásában és a foglalkoztatás terén (Carree és Thurik, 2010, Hope 2016). 
Társadalmi szerepük a kreativitás és önmegvalósítás, valamint a társadalmi célok elérése terén is 
előtérbe kerül. Éppen ezért nagyon fontos kérdés, hogy hogyan ösztönözhető minél több vállalkozás 
létrejötte és miként érhető el, hogy ezek gyors növekedésre és jelentős értékteremtésre legyenek 
képesek. 
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A kutatási eredmények azt sugallják, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők nagyobb arányban 
hozzák létre vállalkozásaikat magasabb hozzáadott értéket előállító ágazatokban (pl. high-tech 
iparágak), magasabb alaptőkével alapítják meg vállalkozásukat (Richert és Schiller (1994, 
hivatkozza: Lüthje és Franke (2002), továbbá növekedésorientáltabbak (Schrör 2006, Autio, 2005). 
A felsőoktatásban részt vevő fiatalok vállalkozói szándékának ösztönzése és vállalkozói aktivitásuk 
fokozása ezért fontos gazdaságpolitikai kérdés. Jelen cikkben Ajzen tervezett magatartás elméletének 
a felhasználásával a GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey) projekt 
2016-os adatbázisán vizsgáljuk a vállalkozásindítási szándék legfontosabb alakító tényezőit, valamint 
azt, hogy a szándékot tekintve vannak-e érdemi eltérések a visegrádi országok között. 
 
1. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A vállalkozásösztönzésen belül kitüntetett figyelmet kap a fiatalok vállalkozóvá válása. Ezzel 
foglalkoznak például az Entrepreneurship 2020 Action Plan (EC (2013), a Youth Entrepreneurship 
in Europe: Values, Attitudes, Policies (EUROFOUND (2015) és az Erasmus for Young Entrepeneurs 
(EYE (2015) dokumentumok, amelyek közös megállapítása, hogy a felsőoktatásban tanulókat 
komplex módon kell segíteni a jó gyakorlatok megismertetésével, a vállalkozási ismeretek 
oktatásának korszerűsítésével és a pénzügyi támogatások elérhetővé tételével. A fiatalok alatt az 
ENSZ a 15 és 24 éves életkor közöttieket érti, az Eurostat a15 és 29 éves korosztályt, a GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor) a 18-34 éveseket. Ugyan az egyetemi-főiskolai hallgatók csupán speciális 
részhalmazát képezik a fiatalok csoportjának, de vállalkozási szempontból igen meghatározó részét 
(magasabb hozzáadott értékű, növekedésorientáltabb vállalkozásokat indítanak), ezért munkánk 
során csak rájuk koncentrálunk és csak a felsőoktatásban hallgatókra terjesztjük ki a korosztály 
vizsgálatát.  
A szakirodalomban gyakran feltett kérdés, hogy hogyan befolyásolható, hogyan ösztönözhető a 
vállalkozói aktivitás, és hogy mely tényezők befolyásolják a vállalkozásindítással összefüggő 
elképzelések alakulását.  
Egyszerűnek tűnő megoldás a vállalkozásindításhoz szükséges anyagi erőforrások biztosítása. Ám 
megfigyelhető, hogy ez nem indít el tömeges vállalkozói aktivitást. Az erőforrások (pénz, tárgyi 
feltételek) rendelkezésre bocsátását szükséges, de nem elégséges feltételnek tartjuk a vállalkozási 
folyamat segítése terén. Ugyanez igaz a formális intézményi környezetre, így az adórendszerre, 
adminisztratív terhekre. 
Leggyakrabban az oktatás szerepét emelik ki a szakirodalomban, és annak szignifikáns hatásával 
mindenki egyetért. Ugyanakkor számos szakmai vita bontakozik ki azzal összefüggésben, hogy 
milyen megoldások lennének szerencsések az oktatásban.  
Számos cikk foglalkozik a társadalmi környezet szerepével a vállalkozási folyamatban. Autio és 
Wennberg (2010) kutatási eredményei szerint az egyén közösségének normái és attitűdjei jobban 
befolyásolják az egyén vállalkozói viselkedését, mint az egyén saját attitűdjei és érzékelt én-
hatékonysága (self efficacy).  
A szerteágazó irodalomban eligazodást jelenthetnek azok az összetett modellek, amelyek a fenti 
hatásokat (egyén, társadalom, intézményrendszer) egy komplex rendszerbe igyekszenek besűríteni. 
Ilyen modell például a szociális kognitív elmélet (Social Cognitive Theory) (Bandura, 1977, 1989), 
a vállalkozás esemény modell (Entrepreneurial Event) (Shapero és Sokol, 1982), vagy a cikk alapjául 
választott tervezett magatartás elmélete elnevezésű modell is (Theory of Planned Behaviour) (Ajzen, 
1991). 
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Mindhárom modell kiemelt szerepet tulajdonít az egyén értékrendjének, attitűdjeinek, 
benyomásainak, beemeli a környezetet, a társadalom felől érkező jeleket és hangsúlyozza ezek 
egymásra hatását.  
 

2. A VISEGRÁDI ORSZÁGOK ÉS A VÁLLALKOZÓI AKTIVITÁS 
 
A Visegrádi Együttműködés Országait (visegrádi országok), Lengyelországot, a Cseh Köztársaságot, 
a Szlovák Köztársaságot és Magyarországot többféle tényező kapcsolja össze. A gazdasági és 
társadalmi fejlődésre ezek a tényezők fontos hatást gyakorolnak. Az egyik ilyen tényező a II. 
világháború után kialakított szocialista gazdasági-társadalmi berendezkedés, amely szinte teljesen 
felszámolta a magántulajdont, a közép- és nagyvállalatokat államosította és az ún. tervgazdasági 
rendszerben működtette azokat, a kisvállalkozásokat ellehetetlenítette egy-két szolgáltatási ágazat 
kivételével. Az 1989-1990-es rendszerváltozásig kisebb-nagyobb reformok próbálták 
alkalmazkodóképessé tenni az egyes országok gazdaságait, ezek a reformok azonban soha nem 
nyitottak teret látványosan a magántulajdon alapú vállalkozásoknak. 
Alapvető változás a politikai és gazdasági rendszerváltozás után következett be a vállalkozások 
területén. Megkezdődött a kárpótlás, a privatizáció és a gazdasági intézményrendszer átalakítása, 
amely a piacgazdaság kiépítését célozta. Vállalkozók és vállalkozások nélkül ez nem lehetett volna 
működőképes modell. Vállalkozók lettek a privatizált „szocialista” vállalatok menedzserei, a bújtatott 
vállalkozásokban (gmk, vgmk) magukat vállalkozóként kipróbáló tehetséges szakemberek 
(mérnökök, közgazdászok stb.). A volt közép-kelet-európai országok rendszerváltoztatásának sikerét 
a 2004-es EU csatlakozás bizonyítja leginkább, hiszen ekkorra kialakultak azok a politikai és 
gazdasági intézmények, amelyek tartósan biztosíthatták a V4 országok demokratikus és 
piacgazdasági fejlődését. Számos kutatás eredménye jelzi, hogy a vállalkozási hajlandóság 
alakulását, fejlettségét az 1990-es évek gazdasági-társadalmi folyamatai határozzák meg (Szerb és 
Trunbull, 2015). 
A vállalkozói aktivitás jelenlegi helyzetének mérésére alkalmazható egyik eszköz a Global 
Entrepreneurship Monitor által kalkulált Global Entrepreneurship Index (GEI), amely az egyéni 
képességek és attitűdök mellett az intézményi és vállalkozói ökoszisztéma szerepét is figyelembe 
veszi (Szerb és Trunbull, 2015). A visegrádi országok a vizsgált országok első harmadában 
helyezkednek el, Lengyelország 30., Szlovákia 36., Csehország 38., Magyarország pedig 50. volt a 
vizsgált országok rangsorában 2018-ban. 
Holienka és munkatársai a V4 országok lehetőség és kényszer vezérelt fiatal vállalkozóinak 
tulajdonságait vizsgálták a GEM adatbázisok alapján (Holienka et. al., 2016). Megállapításuk szerint 
az önbizalom és a kapcsolati háló kiemelkedően fontosak a vállalkozásindítás során, meghatározónak 
bizonyult továbbá a hibától való félelem. A GUESSS adatbázisra épülő eredményeik szerint a 
visegrádi országokban további szignifikáns befolyásoló a hallgatók kora, tanulmányai és családi 
vállalkozói hátterük (Holienka et. al. 2017). 
 
3. A KUTATÁS KONCEPCIÓJA ÉS HIPOTÉZISEI 
 
A GUESSS kutatási koncepciója Ajzen modelljén alapszik (Ajzen, 1991). Ez az oka annak, hogy 
vizsgálataink során ezt a modellt választottuk a szakirodalomban fellelhető komplex modellek közül. 
Ajzen modellje (tervezett magatartás elmélet) azt célozza meg, hogy az emberi viselkedést három 
tényező segítségével írja le. Vélekedése szerint az egyén viselkedését az egyénnek a viselkedés 
lehetséges kimenetelére vonatkozó elképzelései és ezen kimenetelek értékelése, (behavioral beliefs), 
mások várakozásaira vonatkozó elképzelései, valamint az ezeknek megfelelni vágyás (normative 
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beliefs) és az adott viselkedést elősegítő, vagy gátló tényezők meglétére és azok erősségére vonatkozó 
elképzelései (control beliefs) vezérlik (Ajzen, 2006b). Ezen vélekedések eredménye, megtestesülése 
a modellt alkotó attitűd, szubjektív norma és az észlelt magatartási kontroll. A modell bármilyen 
viselkedés előrejelzésében segítségünkre lehet, így a vállalkozásindítási hajlandóság terén is. 
Összehasonlító vizsgálatokat is találunk a szakirodalomban, ahol más modellekkel vetik össze és 
találják alkalmasnak a vállalkozói hajlandóság és aktivitás témakörben történő felhasználásra 
(Krueger et al., 2000).  
Az elmélet szerint az attitűdök, a szubjektív normák és az észlelt magatartási kontroll együttesen 
befolyásolják a vállalkozóvá válás szándékát, amely elvezet a tényleges cselekvéshez. Az 1. ábra 
Ajzen tervezett magatartás elméletét mutatja. 
 

 
1. ábra: A vállalkozásindítási szándék alakító tényezői 

Forrás: Ajzen, (2006a) 

Az Ajzen modell egyik központi gondolata a szándék és a cselekvés megkülönböztetése. A komoly 
vállalkozói szándék még nem jelenti azt, hogy az adott cselekvés ténylegesen meg is valósul, azaz 
sor kerül a vállalkozásindításra. A szándék az attitűdök, a szubjektív normák és az észlelt magatartási 
kontroll függvénye. Komoly szándék nélkül nem várható tényleges cselekvés. Ugyanakkor a 
tényleges cselekvést befolyásolják olyan objektíve rendelkezésre álló tényezők, mint például a 
szükséges források, lehetőségek elérése (pénz, idő stb.), amelyek az adott szándék megvalósításához 
szükségesek. Ezt a tényezőt a modell aktuális magatartási kontrollnak nevezi (actual behavioral 
control) és Ajzen modelljének újabb változata tartalmazza csupán (Ajzen, 2006a). 
A modell szerint a vállalkozásindításra irányuló attitűd és a vállalkozási szándék között pozitív irányú 
összefüggés van. Minél kedvezőbb az egyén vállalkozásindítással összefüggő beállítottsága, 
várhatóan annál nagyobb lesz a vállalkozásindítási szándéka is. A támogató szociális környezet, a 
társadalmi normák (szubjektív norma) is pozitívan hathatnak a vállalkozásindítási szándékra. Minél 
inkább úgy észleli az egyén, hogy környezete pozitívan viszonyul vállalkozásindítási elképzeléseihez, 
annál inkább várható, hogy szándékot mutat majd saját vállalkozás megvalósítására. 
A harmadik tényező az észlelt magatartási kontroll szintén közvetlenül befolyásolja a 
vállalkozásindítási szándékot, de a tényleges cselekvésre is hatást gyakorolhat. Az észlelt magatartási 
kontroll kétféle módon hat a szándékra és a cselekvésre. Egyrészt minél inkább úgy érzi az egyén, 
hogy képes kontrollálni az eseményeket, annál inkább szándékában állhat saját vállalkozási 
tevékenységbe fogni (locus of control). Másrészt az én-hatékonyság (self efficacy) szintén pozitív 
irányba tolja a vállalkozási szándékot. Minél inkább úgy érzi az egyén, hogy birtokában áll a 
vállalkozásindításhoz szükséges képességeknek és tudásnak, annál inkább elképzelhetőnek tartja 
saját vállalkozásának beindítását. Azonos szándék mellett az észlelt kontroll eltérő mértéke eltérő 

Attitűdök 

Szubjektív normák 

Észlelt magatartási 
kontroll 

Szándék Cselekvés 

Aktuális magatartási 
kontroll
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kitartást és erőfeszítést fog eredményezni az egyének részéről, így a cselekvés sikerességét 
közvetlenül befolyásolja (Ajzen, 2006b).  
A szándékot befolyásoló tényezők egymással is összefüggnek, illetve az észlelt magatartási kontroll 
két dimenziója a kontrollálhatóság és az én-hatékonyság között is létezik kapcsolat. Ez a kapcsolat 
lehet egymást erősítő, de elképzelhető, hogy ellentétes irányú a hatás. Elképzelhető, hogy az az egyén, 
aki úgy érzi, hogy rendelkezik a szükséges képességekkel és tapasztalatokkal, egyúttal úgy is érzi, 
hogy képes kontrollálni is az eseményeket. Ugyanakkor lehetséges, hogy a szükséges képességek és 
tapasztalatok megléte ellenére is úgy érzi, hogy az események kicsúszhatnak a kezei közül. 
A bemutatott modell logikáját követve következő hipotéziseket teszteljük a cikk keretei között: 
H1: Minél kedvezőbb az egyén vállalkozásindítással összefüggő attitűdje, annál inkább szándékot 
mutat saját vállalkozás indítására. 
H2: A szubjektív norma pozitív irányban befolyásolja a vállalkozásindítási szándékot. 
H3: Az észlelt magatartási kontroll pozitív irányú szignifikáns hatással van a vállalkozásindítási 
szándékra.  
H4: A visegrádi országok között szignifikáns eltérés adódik a hallgatók vállalkozásindítási szándékát 
illetően. 
 
4. ADATBÁZIS ÉS MÓDSZERTAN 
 
A GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey)9 egyetemisták 
megkérdezésével a hallgatók vállalkozásindítással kapcsolatos elképzeléseit és vállalkozási 
tevékenységét vizsgálja. A kutatás legfontosabb célja, hogy azonosítsa azokat az egyéni 
motívumokat, személyes háttérbeli jellemzőket (családi háttér) és intézményi tényezőket 
(felsőoktatási környezet), amelyek a vállalkozóvá válási folyamatot érdemben befolyásolhatják.  
A vizsgálat alapjául szolgáló 2016-os adatbázis 50 ország 122.509 hallgatójának válaszait 
tartalmazza. Ebből 15.971 hallgató került ki a visegrádi országokból, 5182 magyar, 6388 lengyel, 
1135 cseh és 3266 szlovák hallgató.  
A visegrádi országok adatbázisába került hallgatóknak 63,7 százaléka nő. 75,3 százalékuk 25 év 
alatti, 17,1 százalékuk 25-30 év közötti, a fennmaradó hallgatók ennél idősebbek. Legnagyobb 
hányaduk, 34,6 százalékuk gazdasági és jogi területen tanul, 22,4 százalékuk pedig műszaki 
tanulmányokat folyat. 9,8 százalékuk került ki az orvosi és egészségtudományok, 7,4 százalékuk a 
társadalomtudományok, 5,7 százalékuk a matematika és természettudományok, 5,5 százalékuk a 
bölcsészettudományok, végül 0,7 százalékuk a művészettudományok területéről. A fennmaradó 
hallgatók az egyéb kategóriát jelölték meg a képzési területre vonatkozó kérdésnél. A hallgatók 68,8 
százaléka BSc, 24,3 százaléka MSc szintű tanulmányokat folytat. További 6,9 százalékuk egyéb 
területeket jelölt meg (PhD, MBA stb.). Az 1. táblázat a visegrádi országok válaszadóinak főbb leíró 
statisztikáit tartalmazza. 
  

                                                 
9 A kutatási projekt vezetője a Szt. Galleni Egyetem, ők állították össze a kérdőívet, koordinálták az egyes országokat 
képviselő csoportok tevékenységét, a kérdőívek fordítását az adott ország nyelvére, valamint az elektronikus kérdezést. 
A nemzetközi és az egyes országok adatbázisait Szt. Galleni Egyetem munkatársai állították össze és küldték meg az 
országokat képviselő csoportoknak, akik elkészítették országjelentéseiket és önálló tudományos kutatásokat folytatnak. 
A kutatási projekt honlapja: http://guesssurvey.org.  
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1. táblázat: A visegrádi országok hallgatóinak leíró statisztikája 

Ország Képzési szint, nem % Szak %

Magyarország 
N=5.182 

Alapszak 73,1 Bölcsészet 3.8
Mesterszak 14,4 Műszaki 28,0
Egyéb 12,5 Orvos-/egészségtudomány 15,5
Nő 58,6 Jog és gazdaság 33,2
Férfi (%) 41,4 Matematika és természettudomány 4,6
 Művészet 0,5

Társadalomtudomány 4,7
Egyéb 9,7

Lengyelország 
N=6.388 

Alapszak 73,9 Bölcsészet 3,8
Mesterszak 22,9 Műszaki 24,5
Egyéb 3,2 Orvos-/egészségtudomány 7,2
Nő 64,4 Jog és gazdaság 31,7
Férfi (%) 35,6 Matematika és természettudomány 4,9
 Művészet 0,1

Társadalomtudomány 7,7
Egyéb 20,0

Cseh 
Köztársaság 
N=1.135 

Alapszak 57,2 Bölcsészet 5,1
Mesterszak 39,7 Műszaki 20,0
Egyéb 3,1 Orvos-/egészségtudomány 4,1
Nő 62,2 Jog és gazdaság 46,6
Férfi (%) 37,8 Matematika és természettudomány 4,8
 Művészet 3,5

Társadalomtudomány 2,5
Egyéb 13,5

Szlovák 
Köztársaság 
N=3.266 

Alapszak 56,3 Bölcsészet 11,6
Mesterszak 37,3 Műszaki 10,4
Egyéb 6,4 Orvos-/egészségtudomány 7,8
Nő 71,0 Jog és gazdaság 38,2
Férfi (%) 29,0 Matematika és természettudomány 9,1
 Művészet 0,9

Társadalomtudomány 12,9
Egyéb 9,1

Forrás: saját számítás a GUESSS 2016 adatbázis alapján 

Megjegyzés: Bölcsészet (nyelvészet, kultúra, vallás, filozófia, történetem); Társadalomtudomány 
(pszichológia, politológia, pedagógia); Műszaki (IT és építészet); Művészet (művészet, design, 
színművészet, zene) 
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A vállalkozásindítási szándék elemzéséhez a 2. táblázatban szereplő változókat használtuk, az Ajzen 
modell logikája szerint. 
 

2. táblázat: A vizsgálatba bevont változók 
Tényező Változók (1-7 terjedő Likert-skálán) 
Vállalkozási 
szándék (INT) 

Kész vagyok valamit tenni azért, hogy vállalkozó lehessek; Szakmai célom, 
hogy vállalkozó legyek; Mindent meg fogok tenni azért, hogy elindítsam 
és működtessem saját vállalkozásomat; Elhatároztam, hogy a jövőben 
létrehozok egy céget; Nagyon komolyan gondolkoztam már egy 
vállalkozás elindításán; Határozott szándékom, hogy egyszer majd saját 
vállalkozást indítsak. 

Attitűdök 
(ATT) 

A vállalkozóvá válás számomra több előnyt jelent, mint hátrányt; A 
vállalkozói karrier számomra vonzó; Ha lenne lehetőségem, vállalkozó 
lennék; Vállalkozónak lenni számomra nagy megelégedettséget jelentene. 

Szubjektív 
normák (SUB) 

Ha vállalkozó lennél, hogyan vélekedne környezeted? (közeli család/; 
barátok/diáktársak 

Észlelt 
magatartási 
kontroll – locus 
of control 
(LOC) 

Általában képes vagyok megvédeni saját érdekeimet; Amikor terveket 
készítek, majdnem biztos vagyok abban, hogy valóra is váltom azokat; 
Általában képes vagyok befolyásolni, hogy mi történjen az életemben 

Észlelt 
magatartási 
kontroll – én-
hatékonyság 
(SEF) 

Kérjük, jelöld meg, milyen mértékű kompetenciákkal rendelkezel az alábbi 
feladatok végrehajtásában! Új üzleti lehetőségek felismerése; Új termékek 
és szolgáltatások létrehozása; Innováció menedzselése egy vállalaton belül; 
Mások vezetése és meggyőzése/motiválása; Üzleti hálózat kiépítése; Új 
ötlet, vagy fejlesztés piacra történő bevezetése; Egy üzlet sikeres 
menedzselése. 

Forrás: GUESSS 2016-os kérdőív 
 
3. EREDMÉNYEK 
 
Az egyetemi, főiskolai hallgatók vállalkozási szándéka eltér a visegrádi országokban, ugyanez igaz a 
modell összes alkotóelemére, az attitűdökre, az érzékelt magatartási kontrollra és a szubjektív 
normákra (a Kruskal – Wallis próba és a posthoc teszt) megerősítették az országok közötti 
különbségek fennállását). 
Első lépésben azt néztük meg, hogy az Ajzen modellben szereplő tényezők, az attitűdök, az észlelt 
magatartási kontroll (kontollálhatóság, én-hatékonyság) és a szubjektív norma szignifikáns 
magyarázói-e a vállalkozásindítási szándéknak a visegrádi országok esetében. Ennek érdekében 
többváltozós lineáris regressziót alkalmaztunk. 
Annak érdekében, hogy a modell paramétereit értelmezhessük, a többváltozós regresszióra vonatkozó 
feltételeknek teljesülniük kell (Szilágyi és Varga, 2011). Az elméleti hibatagok normalitását 
grafikusan ellenőriztük. A homoszkedaszticitást (homoscedasticity) pontfelhő diagram segítségével 
vizsgáltuk, amely alapján megállapítottuk, hogy a hibatag homoszkedasztikus. A multikollinearitást 
a VIF tényezővel mértük (Variance Inflation Factor – Varianciainflációs tényező), ennek alapján a 
vizsgálatba bevont változók között csak gyenge multikollinearitás áll fenn. A szakirodalom szerint 
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nincs egyértelmű küszöbszám a multikollinearitás káros voltának jelzésére (Kovács, 2008). Általában 
a mutató öt és e feletti értéke jelez erős multikollinearitást.  
Az elemzést a 4 országra külön-külön végeztük el. Így egyrészt megfigyelhetjük adódnak-e eltérések 
a visegrádi országokban, másrészt kisebb elemszámú mintán végezhetjük el a vizsgálatot. A 3. 
táblázat tartalmazza a modell determinációs együtthatóit, a 4. táblázat pedig abban segít, hogy az 
egyes változók parciális hatását elemezzük. 
 

3. táblázat: A modell jellemzői 

visegrádi országok R R2 Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Magyarország 0,874a 0,765 0,764 0,92160
Lengyelország 0,818a 0,670 0,669 0,99318
Cseh Köztársaság 0,872a 0,761 0,760 0,94540
Szlovák Köztársaság 0,875a 0,766 0,766 0,89711

Forrás: saját számítás, GUESSS 2016 adatbázis alapján 
 

4. táblázat: Koefficiensek 

V4 Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi-
zed 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 
Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 
Zero-
order 

Partia
l Part 

Toleranc
e VIF 

HUN (Constant) -,421 ,086  -4,927 ,000      
ATT ,819 ,010 ,798 84,896 ,000 ,868 ,780 ,604 ,573 1,745
SUB  -,032 ,014 -,019 -2,349 ,019 ,413 -,034 -,017 ,741 1,349
LOC  ,006 ,015 ,003 ,393 ,695 ,277 ,006 ,003 ,776 1,289
SEF  ,183 ,013 ,131 13,608 ,000 ,601 ,196 ,097 ,548 1,823

POL (Constant) -,516 ,082  -6,330 ,000      
ATT ,852 ,011 ,729 75,326 ,000 ,806 ,708 ,575 ,622 1,608
SUB  -,028 ,013 -,019 -2,243 ,025 ,310 -,030 -,017 ,814 1,228
LOC  -,085 ,014 -,053 -5,988 ,000 ,316 -,079 -,046 ,744 1,343
SEF  ,250 ,013 ,184 18,658 ,000 ,568 ,241 ,143 ,599 1,668

CZE (Constant) ,298 ,165  1,799 ,072      
ATT ,896 ,020 ,837 44,794 ,000 ,862 ,825 ,713 ,725 1,380
SUB  -,029 ,029 -,018 -1,017 ,309 ,308 -,033 -,016 ,799 1,252
LOC  -,211 ,029 -,130 -7,334 ,000 ,108 -,232 -,117 ,803 1,246
SEF  ,183 ,029 ,125 6,228 ,000 ,467 ,199 ,099 ,628 1,591

SVK (Constant) -,684 ,098  -7,018 ,000      
ATT ,866 ,013 ,800 67,364 ,000 ,870 ,785 ,613 ,587 1,704
SUB  -,028 ,016 -,018 -1,687 ,092 ,396 -,032 -,015 ,760 1,317
LOC  ,004 ,018 ,002 ,214 ,831 ,327 ,004 ,002 ,766 1,305
SEF  ,185 ,018 ,128 10,346 ,000 ,603 ,191 ,094 ,544 1,839

Forrás: saját számítás, GUESSS 2016 adatbázis alapján 
 
A táblázat eredményei alapján a leginkább az attitűdök vannak hatással a vállalkozásindítási 
szándékra. Az attitűdök közvetlen hatására a modell korábbi tesztjei is utalnak (Autio et al., 2001, 
Krueger et al., 2000, Nishimura és Tristán 2011, Liñán és Chen 2009, Gubik, 2013). Minél 
kedvezőbben viszonyul az egyén a vállalkozói tevékenységhez, annál inkább el tudja képzelni magát 
a vállalkozói szerepben. 
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További érdemi magyarázó az észlelt magatartási kontroll én-hatékonyság változója, itt azonban a 
standardizált regressziós koefficiens értéke jóval alacsonyabb. Itt szintén pozitív irányú az 
összefüggés és minden vizsgált országban felfedezhető. A szignifikáns eredmény arra utal, hogy 
minél inkább úgy érzik a válaszadók, hogy birtokában vannak a szükséges tudásnak és 
információknak, annál erősebb szándékot mutatnak saját vállalkozásuk beindítására. 
Az észlelt magatartási kontroll másik változója a kontrollálhatóság (internal locus of control) esetén 
csak Csehországban és Lengyelországban találtunk szignifikáns kapcsolatot, de utóbbinál a parciális 
korrelációs együttható értéke azt jelzi, hogy a vállalkozásindítási szándék varianciájában 
magyarázatában csak csekély magyarázóerővel vesz részt, így ezen ország esetén nem tudjuk igazolni 
az összefüggést. Marad Csehország, ahol a locus of control szignifikáns kapcsolatban van a 
vállalkozásindítási szándékkal, de a kapott negatív előjel ellent mond a kiinduló hipotézisünknek. 
Ugyanis Ajzen modellje és a korábbi tesztek alapján azt feltételeztük, hogy minél inkább úgy érzi az 
egyén, hogy irányítani tudja sorsát, annál inkább pozitívan alakul vállalkozásindítási szándéka is. 
Csehország esetén további tesztekkel (egyéb, a karriertervekre vonatkozó kérdések bevonásával) 
ellenőriztünk, hogy kontollálhatóság (internal locus of control) vállalkozói tervekre gyakorolt hatását 
és hasonló eredményekre jutottunk. 
A szubjektív normát tekintve Magyarország és Lengyelország esetén találunk szignifikáns értékeket, 
de mindkét országban túlságosan alacsonyak a béta értékek és a parciális korrelációs együtthatók, 
azaz itt sem tudjuk elfogadni kiinduló hipotézisünket. Hasonló eredményre vezetett a korábbi tesztek 
egy jelentős része is (Autio et al., 2001, Krueger et al., 2000, Nishimura és Tristán 2011, Liñán és 
Chen, 2009, Gubik, 2013).  
A parciális korrelációs együtthatók ellenőrzésével igazoltuk ugyanakkor a szubjektív norma és az 
attitűd közötti pozitív szignifikáns összefüggést valamennyi vizsgált ország vonatkozásában. Azaz a 
vállalkozói gondolatok társadalmi elfogadottsága (ha elfogadjuk ezt az oksági irányt) kedvezően 
befolyásolja a vállalkozói attitűdöket. A normák tehát az attitűdökön, és nem közvetlenül fejtik ki 
hatásukat a vállalkozásindítási szándékra. A szubjektív norma a hallgató környezetének vélekedését, 
támogatását vagy elítélő viszonyulását testesíti meg. Tudjuk, hogy a volt szocialista országokban a 
vállalkozók jelenleg is alacsony társadalmi elfogadottságnak örvendenek. Ezt erősíti meg Szerb és 
munkatársai elemzése is (Szerb, Kocsis-Kisantal (2008), amely a magyarországi helyzetet 
meglehetősen negatívan írja le. Mindez nem kedvez a hallgatói vállalkozói elképzeléseknek, ha 
elfogadjuk a norma, attitűd, szándék között fent leírt összefüggéseket.  
Az én-hatékonyság és a kontollálhatóság (internal locus of control) közötti pozitív irányú összefüggés 
is megfigyelhető a visegrádi országokban. A tudás és információk birtoklása összefügg a kontroll 
érzésével. Az okság irányának megállapításához további vizsgálatra van szükség, hiszen nem világos, 
hogy a nagyobb tudás és több információ okozza-e a hallgatók nagyobb magabiztosságát, vagy a 
tudás kedvezőbb szubjektív megítélése következik ebből a nagyobb magabiztosságból.  
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A további kapcsolatok esetén már eltérések vannak a vizsgált országok között, amelyek 
magyarázatához további elemzésre lenne szükség. Ezeket a kapcsolatokat az 5. táblázat tartalmazza. 
 

5. táblázat Parciális korrelációs együtthatók 
 HUN POL CZE SVK 
INT - ATT 0,780 0,708 0,825 0,785 
INT - SUB -0,034 -0,03 -0,033 -0,032 
INT - SEF 0,196 0,241 0,199 0,191 
INT - LOC 0,006 -0,079 -0,232 0,004 
ATT - SUB 0,236 0,179 0,157 0,194 
ATT - SEF 0,147 0,126 0,045 0,133 
ATT - LOC 0,031 0,159 0,188 0,025 
SUB - SEF 0,09 0,12 0,2 0,154 
SUB - LOC 0,141 0,127 0,093 0,096 
SEF - LOC 0,354 0,308 0,381 0,330 

Forrás: saját számítás, GUESSS 2016 adatbázis alapján 
 
Túllépve a modellváltozók közötti parciális kapcsolatok és oksági kapcsolatok vizsgálatán a lineáris 
regressziós modell további bővítéseként beépítettük a nem, a kor, a családi vállalkozói háttér és a 
felsőoktatás változóit (vállalkozói tanulmányok és egyetemi vállalkozói atmoszféra), de ezek a 
változók érdemben már nem tudták növelni a modell magyarázó erejét. 
A kor változó esetén nincs kapcsolat a vizsgált változókkal. A nem változó és a vállalkozásindítási 
szándék között gyenge szignifikáns összefüggés mutatható ki szóráselemzés segítségével, de a 
lineáris regresszióba beépítve (dummy változóként) a modell magyarázó ereje csak rendkívül kis 
mértékben, mindössze egy-tized százalékponttal emelkedik. 
A családi vállalkozói háttér esetén hasonló az eredmény, a szóráselemzés szerint gyenge kapcsolat 
van a családi vállalkozói tapasztalat és a vállalkozásindítási szándék között, ám a lineáris regressziós 
modellben már nem teljesít jól. 
Végül az egyetemi atmoszféra és a vállalkozói oktatás szignifikáns pozitív irányú összefüggésben áll 
a vállalkozásindítási szándékkal, de a modell tényezőinek (attitűdök, normák és kontroll) kontroll 
alatt tartása esetén ez a kapcsolat már nem kimutatható. A parciális korrelációs együtthatók 
elemzésével azt tudjuk megállapítani, hogy a felsőoktatás hatását mérő változók az én-
hatékonysággal való szignifikáns összefüggésük révén vesznek részt a modellben. 
A hallgatói vállalkozói elképzelések formálásában nagy szerepet játszhat az oktatás, témánk 
szempontjából kiemeleten a felsőoktatás. A lehetséges megoldások értékelésében az ismertetett 
eredmények szerint az alábbiak tűnnek hasznosnak: 
• A vállalkozásokkal összefüggő ismeretek és információk összegyűjtése, rendszerezése és 

elérhetővé tétele. Legjobb, ha ez párhuzamosan, több csatornán keresztül történik, azaz az 
információk elérhetők egy arra megfelelő felületről, a tudásanyag a kurzusok részévé válik, 
illetve az intézmény rendelkezik vállalkozói központtal. A tudás és tapasztalat és az ezzel 
összefüggő kontroll élmény növelheti a vállalkozói attitűdöt és így hozzájárulhat a 
vállalkozásindítási szándék növeléséhez is.  
Vállalkozói atmoszféra kialakítása, elkötelezettség a vállalkozói értékek iránt, amely beépül a 
tantervekbe, de megjelenik a kommunikációban is. Ez szintén az én-hatékonyságon keresztül 
gyakorolhat befolyást a szándékra.  

• Jó példák bemutatása a behelyettesítő tapasztalatok (vicarious experience) megszerzése 
érdekében. Bandura (1995) szerint a hozzánk hasonló, de a vállalkozások terén sikereket elért 
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hallgatók történetei, a jó példák megismerése nagyban hozzájárul az én-hatékonyság növeléséhez 
és így a pozitív attitűd kialakulásához. 

• Személyes tapasztalatok megszerzésének biztosítása (Bandura 1995 megfogalmazásában ezek a 
megküzdési tapasztalatok (mastery experience), amelyet az egyéni fejlődés hallgatók általi 
felismerésének és az oktatók/mentorok részéről az egyéni eredményekre történő 
visszacsatolásnak kell követnie.  

A vállalkozási szándék szignifikáns eltérést mutat a visegrádi országokban, de az általunk tesztelt 
alakító tényezők valamennyi vizsgált országban hasonlóan érvényesülnek.  
Eredményeink alapján kiinduló hipotéziseink közül a H1 (attitűdök pozitív hatása) és a H4 (a 
visegrádi országok vállalkozási szándékbeli eltérései) fogadható el. A szubjektív norma hatására 
vonatkozó H2 hipotézist elvetettük, a norma az attitűdökön keresztül, közvetett módon hat a 
vállalkozási szándékra. Elvetettük továbbá az észlelt magatartási kontroll hatására vonatkozó H3 
hipotézist is, itt ugyanis csak az észlelt magatartási norma egyik eleme, az én-hatékonyság esetén 
támasztható alá a szignifikáns összefüggés. 
 
ÖSSZEGZÉS 
 
A vállalkozásösztönzés fontos területe a vállalkozóvá válásra vonatkozó döntés megszületésének 
megértése, hiszen ez vezethet olyan gyakorlatok kialakításához, amelyek növelni tudják a saját 
vállalkozásban gondolkodó fiatalok arányát.  
A cikkben azt vizsgáltuk, hogy mely tényezők alakítják a vállalkozásindítási szándékot, és milyen 
eltérések vannak a V4 országok között. Eredményeink szerint a vállalkozási szándék V4 országokbeli 
eltérései szignifikánsak, ugyanakkor a döntés fő mozgatói (attitűdök, normák stb.) meglehetősen 
hasonlóak. A vállalkozási szándék elemzésekor Ajzen tervezett magatartás elméletét használtuk fel, 
amely ugyan nem kimondottan a vállalkozói hajlandóság modellezésére született, de segít megérteni 
a döntés összetettségét, és segíthet megtalálni azokat a kulcsterületeket is, ahol érdemben be lehet 
avatkozni a kedvezőbb tendenciák érdekében. Az Ajzen modell egyes tényezői szignifikáns 
magyarázóknak bizonyultak vizsgálatunkban, ezek az attitűdök és az én-hatékonyság, valamint 
közvetetten, az attitűdön keresztül kifejtve hatását a társadalmi normák. E mellett a hallgatók családi 
háttere, tanulmányai is meghatározzák a vállalkozásindítási elképzeléseket.  
Eredményeink és az azokból levonható tapasztalatok a következők: 
• Az attitűd a vállalkozásindítási szándék meghatározó alakítója. Formálása meglehetősen 

időigényes lehet, következetes és hosszú távú beavatkozást követel meg.  
• A társadalmi normák, azaz környezet vélekedése (család, barátok) fontos alakítói a vállalkozói 

attitűdöknek. A társadalom felől érkező pozitív megerősítés mellett (amely nehezen 
befolyásolható, lassan alakítható) a felsőoktatás lehet a normák alakításának talán egyetlen 
viszonylag hatékony eszköze. 

• Az én-hatékonyság, amely a vállalkozásindítással, vállalkozási folyamattal kapcsolatos tudásra 
vonatkozik, szintén szignifikáns meghatározója a vállalkozásindítási szándéknak. A 
magabiztosabb hallgatók (magasabb internal locus of control) esetén az én-hatékonyság is 
magasabb, így a tudásátadás mellett életszerű vállalkozói helyzetek kipróbálása, begyakorlása is 
növelheti a szándékot. Erre utal a felsőoktatási változók és az én-hatékonyság közötti 
szignifikáns összefüggés is. 

• A szakirodalomban gyakran ismertetett összefüggés a nem, a kor már nem tudnak érdemben 
növelni a modell magyarázó erején. Hatásuk vélhetően az eltérő attitűdökben, az eltérő észlelt 
magatartási kontrollban jelenik meg.  

A feladat tehát nem egyszerű. Azt már régen tapasztaljuk, hogy a hallgatók vállalkozásindítási 
szándékának ösztönzése érdekében többre van szükség, mint egyszerűen biztosítani a 
vállalkozásindításhoz szükséges anyagi forrásokat, vagy csökkenteni a vállalkozás adminisztratív 
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terheit. Ezek a vállalkozás szükséges, de nem elégséges feltételei. A feladat most olyan összehangolt 
cselekvési tervek kidolgozása lehet, amely a vállalkozásindítási szándék egyes tényezőit rendszerben 
értékeli, és egyszerre fejleszti.  
Munkánk korlátja, amelyet az eredmények értékelésénél is figyelembe kell venni, hogy elemzéseink 
csak az egyetemi, főiskolai hallgatókra terjedtek ki, nem pedig a teljes felnőtt lakosságra. Tekintve a 
szakirodalomban gyakran hangoztatott generációs eltéréseket (lásd például Tari, 2010, Lerf, 2014), 
minden bizonnyal korlátokba ütközne az eredmények általánosíthatósága, ugyanakkor a 
felsőoktatásra vonatkozó megállapítások értéket képviselhetnek a döntéshozók számára. A téma jobb 
megéréséhez kvalitatív kutatás (esettanulmányok, interjúk) vezethet el, amely a most beazonosított 
tényezők működési logikája, változtathatósága terén növelhetné a megértésünket. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A növekvő felsőoktatási intézmények számával párhuzamosan csökkeni kezdett a diákok száma, 
melynek következtében erősödő verseny tapasztalható a piacon. A diákok megnyerésére, 
elköteleződésére irányuló hatékony beiskolázási kampány helyszíne kibővült az online térrel. Ha az 
egyetemek által nyújtott képzéseket felsőoktatási szolgáltatásként értelmezzük, akkor a továbbtanulni 
kívánó diákok a vevők. 
A releváns szakirodalmak alapján bemutatjuk a közösségi marketing kialakításának folyamatát, 
valamint az egyes lépésekhez tartozó eredmények értékelését mutatószámok segítségével. 
Ezutánelemeztük az Intézetünk tavalyi beiskolázási kampányát a Facebook Hirdetéskezelő program 
segítségével; majdaz érintett szakjaink első éves hallgatói körében kérdőíves megkérdezést végeztünk 
a kampány hatékonyságának ellenőrzése érdekében. Természetesen érvényesül a szinergia hatás, 
hiszen a hagyományos és az online beiskolázási kampány hatása összeadódik, így nehezen 
különíthető el az eredmény. 
 
SUMMARY 
In parallel with the growing number of higher education institutions, the number of students starting 
to reduce, that this has resulted in strengthening competition can be experienced on the market. The 
location of the schooling campaign has enlarged with the online space to gain the students and their 
approval. If universities are interpreted as higher education services, the students who want to further 
education are the customers. 
Based on the relevant literature, we present the process of developing community marketing and 
evaluating the results of each step with the help of indicators. Then we analysed our Institute's last 
year's enrolment campaign with the help of the Facebook Ad Manager; then we conducted a 
questionnaire survey among the first year students of our relevant professions to check the 
effectiveness of the campaign. Of course, the synergy effect prevails, as the impact of the traditional 
and online schooling campaign adds up, making it difficult to distinguish the result. 
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BEVEZETÉS 
 
Paradigmaváltás tapasztalható a felsőoktatási intézmények marketingkommunikációs kampányait 
illetően. A hagyományos eszközök mellett (például felsőoktatási kiállítás, nyílt nap, középiskolás 
beiskolázás, felvételi kiadvány, stb.), egyre nagyobb szerepet kap az online tér. Az intézeti és tanszéki 
honlapok, felvi.hu és az egyéb továbbtanulással foglalkozó portálok gazdag információforrást 
jelentenek.  
A felsőoktatási intézmények felismerték a közösségi médiában rejlő kiaknázatlan lehetőségeket. A 
célcsoportot képező fiatal tanulók tudatosan kerülik a reklámokat, azonban szívesen használják az új 
médiaeszközöket (Bányai – Dudás, 2010; Tóbi – Törőcsik, 2013). A közösségi médiahasználat 
nagyrészt az okostelefonon zajlik. Divatos kifejezésként terjed a FOMO (fear of missing out), amikor 
a fiatalok attól tartanak, hogy lemaradnak az online világ híreiről, ezért állandóan követik az 
eseményeket telefonjukon. Ezen folyamatok ismeretében kezdte el alkalmazni Intézetünk a 
2017/2018-as felvételit megelőző időszakban a Facebook hirdetést. Tapasztalataink alapján a 
hallgatók informálása és a velük történő kommunikáció során az Intézet Facebook jelenléte 
nélkülözhetetlen. A facebook személyes adattárának és gazdag közösségi hálózatának kiterjedése, 
intenzitása és mélysége rendkívüli marketing lehetőségeket kínál (Laudon – Traver, 2017). Jelen cikk 
célja a tavalyi beiskolázási facebook kampány eredményeinek kauzális összefüggéseinek 
feltárásamarketingkutatás segítségével.  
 
1. ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS 
 
A közösségi média meghatározó szerepe 
A közösségi kereskedelem (social commerce) és közösségi hirdetések jelentősége megnőtt az utóbbi 
években. Shen (2012) az új piaci helyzet eredményeképpen, a közösségi kereskedelmet az 
elektronikus kereskedelem új formájaként említi, mely a közösségi média átfogó megközelítését 
foglalja magába (online média, amely támogatja a közösségi interakciókat és felhasználói 
tevékenységeket), melynek célja, hogy elősegítse a termékek és szolgáltatások értékesítését. Az 
egyetemek által nyújtott képzések, tulajdonképpen felsőoktatási szolgáltatásként értelmezhető, 
melyből egyenesen következik, hogy a vevők a továbbtanulni szándékozó diákok. Ennek értelmében, 
a Facebook kampány kialakításánál az ő igényeiket és szokásaikat kell figyelembe venni. Zhang et 
al. (2014) leírja, hogy a közösségi média hatására megváltozott az emberek kapcsolatteremtési módja. 
Ez kihatott a vállalatok és a vevői között lévő interakciókra is (Zhang – Benyoucef, 2016, in: Liébana-
Cabanillas – Alonso-Dos-Santos, 2017). Például az online chatbot-ok kialakításánál automatizálták a 
gyakran ismételt kérdéseket. Tulajdonképpen a különböző opciók közötti választás felel meg a 
szegmentálásnak, továbbá az egyénre szabott szolgáltatás nyújtásának.  
Az online világban fokozottan igaz az a mondás, hogyha nem fizetsz egy szolgáltatásért, akkor Te 
magad vagy a termék! A Facebook elsődleges bevétele a hirdetésekből származik, mely a felhasználói 
adatok felhasználásán alapul. A vállalat összegyűjti a személyes adatokat, szegmentálja a 
felhasználókat és ezeket értékesíti, melynek következtében a megrendelők könnyen, alacsony 
költséggel érik el célcsoportjukat. Természetesen az adatokat csak korlátozott módon értékesítik és 
többször eladják.  
2018 utolsó negyedévében 2,32 milliárd aktív Facebook felhasználó volt a világon (Statista, 2019). 
Magyarországon a 16-74 éves korcsoport 84%-a regisztrált a közösségi oldalakon, míg az uniós átlag 
csupán 65% (Eurostat, 2017). Ebből 60% tehát 5,8 millió ember használja aktívan hazánkban a 
közösségi médiumot, 49% 4,8 millió fő mobiltelefonon (Hootsuite, 2018).A célcsoportunk a 18-24 
év közötti korosztályba tartozik, ahol a lányok 9%-a, fiúk 10% használja ezt a platformot, mely 
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összesen 1,1 millió főt jelent hazánkban (Hootsuite, 2018). A Facebook versenytársaként említhető 
Instagrammon a 18-24 közötti korosztályból körülbelül 0,6 millió fő van jelen (Lévai, 2018). 
Megítélésünk alapján, nagy az átfedés a Facebook és az Instagramm felhasználói között, ezért ebben 
még nem kezdtük el az Instagrammon történő hirdetést. 
A Facebook-on alapvetően a felhasználók három különböző viselkedési módját tudjuk 
megkülönböztetni, melyek a következők: kedvelés, kommentelés és megosztás. A kedvelésnél a 
legkisebb az elköteleződés, míg a tartalom megosztásánál a legnagyobb.  
Muntinga et al. (2011:15-17) a közösségi média magatartást három szinttel jellemzi: 

• fogyasztás, mely egy részvételi magatartás anélkül, hogy az egyén hozzájárulna a 
tartalomhoz. Ebben az esetben a felhasználó olvassa és figyeli a posztokat. 

• hozzájárulás, mely a felhasználók és a tartalmak, valamint a közreműködők közötti 
kölcsönhatásokat jelenti. Ebbe beleértjük a fórumokon való részvételt és a 
hozzászólásokat egyaránt. 

• létrehozás, a tartalom előállítására és közzétételére vonatkozik.  
Minden közösségi média viselkedés különböző erősségű kognitív erőfeszítést képvisel  
(Kim – Yang, 2017). Piolat et al. (2005) szerint az emberek több kognitív erőfeszítést használnak, 
amikor létrehoznak, mint amikor üzenetet fogyasztanak. Hosszútávon célként tűztük ki, hogy az 
oldalunkat látogatók ne csak passzívan olvassák, hanem maguk is aktívan generálják a tartalmat.  
A közösségi médiában a hirdetések személyre szabhatók. Például, ha egy tanuló korábban rákeresett 
az Intézetre, akkor a Facebook oldalán könnyedén el lehet helyezni egy továbbtanulásról szóló 
hirdetést. Taylor et al. (2011) leírja, hogy a Facebook reklámstratégiájának a része a személyre 
szabás, mely relevánssá teszi a tartalmat a felhasználók számára.  
 
A közösségi marketing kialakításának folyamata és hatékonyságának értékelése 
Laudon és Traver (2017) a közösségi marketing kialakításának folyamatát a következő öt lépéssel 
jellemzi: 

1. rajongók szerzése, 
2. elköteleződés, 
3. megerősítés (elérés), 
4. közösségépítés, 
5. márka erősítése. 

A folyamat minden lépésének hatékonysága értékelhető mutatószámok segítségével. A 
mutatószámok alkalmazása azért terjedt el az online területek esetében, mert objektív mérést biztosít. 
Természetesen itt is igaz az a kontrollingos szemlélet, hogy egy mutatószám önmagában nem sokat 
mond, ezért inkább több mutatószámot együttesen, azaz mutatószám rendszert érdemes használni. A 
lépésenkénti hatékonyságvizsgálat beavatkozási pontot biztosít, vagyis, ha a folyamat bármely pontja 
nem megfelelően sikerült, akkor az azonnal kiderül.  
A közösségi marketing kialakításának folyamata (1. táblázat) a rajongók toborzásával kezdődik. 
Hirdetésekkel arra ösztönözhetjük a látogatókat, hogy részt vegyen a közösség életében, például egy 
online marketing kvízen.  
Második lépés az elköteleződés kialakítása, melyhez olyan tartalmat (infografika, fotó, blog, érdekes 
hír stb.) kell szolgáltatnunk, amely rendszeresen felkelti a látogató figyelmét,továbbá érdekelje 
annyira, hogy kövesse az adott oldalt.  
A látogatók elköteleződése után kihasználhatjuk a közösségi oldalak tényleges funkcióját. 
Ösztönözhetjük a felhasználókat, hogy kedveljék, kommenteljék és osszák meg posztjainkat az 
ismerőseikkel. Ez már a harmadik lépés, amikor a megosztások révén további felhasználókat érhetünk 
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el, akik szintén a célcsoportunkat jelentik. Nemcsak arról van szó, hogy több embert érünk el, hanem 
a közösségi tevékenység révén az eredetileg megcélzott csoport is többször fogja az üzenetet látni.  
Ahogy elértük a célcsoportunk ismerőseit is eljutunk a folyamat negyedik lépéséhez a 
közösségépítéshez. Az utolsó lépés a márkaerősítés az értékesítés révén. Ez a jelen témában még nem 
releváns.  
Az 1. táblázat tartalmazza a közösségi marketing folyamatait, valamint az egyes lépésekhez tartozó 
értékelő mutatószámokat. 

 

1. táblázat: Facebook marketingeredmények mérése 
Közösségi marketing folyamata Mérés 

Rajongók szerzése 
(megjelenítések) 

• Hozzászólások és fizetett hirdetések száma a 
Facebook oldalon (megjelenítések). 

• Azok aránya, akik a kedvelések vagy 
kommentek alapján rajongókká váltak. 

• A megjelenítések aránya a rajongóknál. 

Elköteleződés 

• Posztok, kommentek és válaszok száma. 
• Az oldal megtekintéseinek száma. 
• A látogatók által létrehozott like-ok száma. 
• Azoknak a száma, akik részt vettek a játékokon, 

versenyeken, felhasználták a kuponokat. 
• Az oldalon eltöltött átlagos időtartam. 
• Like-ok száma posztonként. 

Megerősítés (elérés) 
• Más oldalakon elhelyezett tartalmat like-olók, 

megosztók, posztolók százalékos aránya (az a 
sebesség, amellyel a rajongók megosztják a 
tartalmat). 

Közösségépítés 

• A havi interakciós arány a tartalommal (a havi 
posztok, kommentek és tevékenységek a 
Facebook oldalon). 

• A rajongók oldalon eltöltött ideje havonta. 
• A pozitív és negatív kommentek aránya. 

Márka erősítése (értékesítés) 

• Az online értékesítés százalékos aránya (vagy 
bevétele), amelyet a facebook linkek generálnak 
más platformokhoz, például e-mailekhez, 
keresőmotorokhoz és hirdetésekhez képest. 

• Facebook alapú vásárlások aránya a többi 
forráshoz képest (konverziós ráta). 

• A rajongók barátainak konverziós rátája. 
Forrás: Laudon – Traver (2017:476) 

 

Az 1. táblázat alapján látható, hogy a Facebook marketingeredmények mérése konkrét 
mutatószámokat tartalmaz. A Facebook Analytics segítségével, a kampány értékelésére a fenti 
mutatószámokon kívüli összefüggéseket is megpróbáltunk feltárni. 
 
2. FACEBOOK KAMPÁNY HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE 
 
A beiskolázási kampányról röviden 
A beiskolázási kampányunk célja teljesen egyértelmű volt: felhívni a figyelmet az Intézetünk alap-, 
és felsőoktatási szakképzési szakjaira (kereskedelem és marketing, turizmus-vendéglátás) és a 
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potenciális hallgatók ösztönzése, hogy hozzánk jelentkezzenek. A kampány során három célcsoportot 
határoztunk meg (kereskedelem és marketing szak: külön férfiak és külön nők, turizmus vendéglátás 
szak: férfiak és nők együttvéve) és ennek megfelelően három hirdetést is hoztunk létre. A 
célközönségünk a 17-19 év közötti, Egyetemünk városában, vagy annak 50 km-es vonzáskörzetében 
élő középiskolások.  
Az érdeklődési körök tekintetében más és más területeket határoztunk meg a három célcsoport 
vonatkozásában. Az üzenetünk tulajdonképpen mindhárom esetben ugyanaz volt: jelentkezzenek 
hozzánk a potenciális hallgatók, amennyiben érdeklődnek az általunk oktatott szakmaterületek iránt.  
Ami a kommunikációs csatornákat illeti a Facebook-ot, az Instragam-ot és a Messenger-t használtuk.  
A kampány teljes költségvetése 50.000,- Ft volt, amelyet az alábbi módon osztottunk fel a hirdetések 
között: Ker-mark (Férfi): 15.000,- Ft, Ker-mark (Nő): 15.000,- Ft, Tur-vend: 20.000,- Ft.Ennél a 
kampánynál hagyományos értelemben vett eszközkombinációról nem beszélhetünk, mert csak a 
Facebook hirdetéseket alkalmaztunk.  
Ami pedig az intenzitást illeti a Facebook-ra hagyatkoztunk, egyedül a kampány kezdő és záró 
időpontját határoztuk meg.  
A realizálás megtörtént, a megadott költségkeretet kihasználva futott le a kampány, az előre 
meghatározott időintervallumon belül. Különösebb beavatkozásra nem volt szükség a megvalósítás 
során, egyedül a célcsoportokat kellett bővíteni: az alsó korhatárt 18-ról 17-évre változtattuk. 
 
A kampány eredményei 
A kampány ellenőrzésére a Facebook Hirdetéskezelője által felkínált elemzési lehetőségeket, 
mutatószámokat használtuk fel. Ezekből a folytatásban rövid ízelítőt adunk. Az 1. ábrán a Turizmus 
és vendéglátás szak kampányának adatai láthatóak. Összesen 2.845 főnek jelent meg a hirdetés, 
melyből 78-an kattintottak rá, ez 2,74%-ot jelent. Erre (78*256) 19.984 Ft-ot költöttünk.  
Ami elérés és a hivatkozáskattintás nemek szerinti bontását illeti, összességében nagyobb arányban 
értünk el nőket (63%), mint férfiakat (37%), viszont a hivatkozáskattintások tekintetében 
kiegyenlített volt az arány (50-50%). A hirdetések elhelyezése kapcsán kijelenthető, hogy a 
legnagyobb tömeget a Facebook-on keresztül értünk el, ennél gyengébben szerepelt a Messenger és 
leggyengébben az Instagram.  
 

 
1. ábra: Turizmus-vendéglátás kampány 

Forrás: Saját elemzés a Facebook Hirdetéskezelő alapján 
 
A 2. ábrán a Kereskedelem és marketing szak nőkre vonatkozó adatai alapján kijelenthető, hogy 1.672 
embert értünk el, melyből 59-en kattintottak a hivatkozásra, ez 3,53%. A demográfiát tekintve minden 
a beállítások szerint valósult meg, vagyis csak nőket értünk el és túlnyomó többségben az általunk 
meghatározott korcsoporton belül. A hirdetések elhelyezése kapcsán ugyanazt tudjuk elmondani, 
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mint a Turizmus-vendéglátás szak esetében: első helyen a Facebook, ezt követi a Messenger és végül 
az Instagram. Ez a sorrend mind az elérések, mind pedig a hivatkozáskattintások vonatkozásában 
megállja a helyét. 
 

 
2. ábra: Kereskedelem és marketing (női) kampány 

Forrás: Saját elemzés a Facebook Hirdetéskezelő alapján 
 
A 3. ábrán ugyancsak a Kereskedelem és marketing szak adatai szerepelnek, azonban a férfiakra 
vonatkozóan. Ebben az esetben, 961 főt értünk el, 45-en kattintottak az üzenetre, mely 4,68%. Tehát 
ez a kép és üzenet nevezhető elérés szempontjából a leghatékonyabbnak. Az elért Facebook 
felhasználók demográfiai jellemzői alapján elmondható, hogy a célzás ebben az esetben is jól sikerült: 
csak férfiakhoz jutott el a hirdetésünk és túlnyomó többségben ahhoz a korcsoporthoz, amelyet 
előzetes kiválasztottunk. A hirdetés elhelyezése tekintetében itt is a Facebook volt a „legsikeresebb”, 
ezt követi a Messenger és jócskán lemaradva az Instagram. 
A kereskedelem és marketing kampány (nők és férfiak) sikeresebbnek tekinthető, mint turizmus-
vendéglátás. A célcsoportunk esetében, tehát az egy szavas angol nyelvű kifejezések kedveltebbek, 
mint a teljes magyar mondatok. Az ábrákon látható, hogy komoly összegeket fizettünk egy 
kattintásért, következésképpen rendkívül erős verseny folyik a felsőoktatás piacán a diákok 
megszerzéséért. 
 

 
3. ábra: Kereskedelem és marketing (férfi) kampány 

Forrás: Saját elemzés a Facebook Hirdetéskezelő alapján 
 

Visszamérés kérdőíves megkérdezés segítségével 
A Facebook kampány hatékonyságának ellenőrzése érdekében kérdőíves megkérdezést végeztünk az 
érintett szakjaink első éves hallgatói körében. A vizsgálat alapsokasága kb. 150 fő. Az önkitöltős 
kérdőívek megválaszolására 2018. november 27-december 5. között került sor oly módon, hogy az 
első évesek előadásaira és gyakorlataira vittük be a kérdőívet és kértük meg őket a válaszadásra. Az 
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óralátogatási „hajlandóságot” jól szemlélteti, hogy a 150 potenciális válaszadóból mindössze 66-ot 
sikerült elérni a többszöri próbálkozás ellenére is. A folytatásban bemutatásra kerülő eredmények 
ennek a 66 hallgatónak a véleményét tükrözik. 
A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy a kérdőív nem kizárólag a Facebook kampány 
hatékonyságának visszaméréséről szólt, többek között szerepeltek benne olyan kérdések, mint 
például, hogy (1) miért döntöttél továbbtanulás mellett? (2) Mennyire voltak meghatározók Számodra 
a különböző „információforrások” a továbbtanulással kapcsolatban? (3) Mi volt az oka annak, hogy 
az Egyetemünket választottad? (4) Mi volt a legmeghatározóbb oka annak, hogy az Egyetemünket 
választottad? (5) Mi volt a legnagyobb kétséged az Egyetemünkkel kapcsolatban? (6) Milyen 
szako(ka)t jelöltél meg a felvételi során? (7) Miért választottad azt a szakot, amelynek most a 
hallgatójavagy? Ezen felül számos demográfiai kérdést is feltettünk a hallgatóinknak, úgymint (8) 
Milyen szakon tanulsz jelenleg? (9) Milyen finanszírozási formában? (10) Nem, (11) Életkor, (12) 
Lakóhely (település), (13) Melyik középiskolában érettségiztél? (14) Honnan jársz be az egyetemre 
napi szinten? (15) Család anyagi helyzete, (16) Család Egyetemünkhöz való kötődése. Ezekre a 
kérdésekre adott válaszokról – terjedelmi korlátok miatt – jelen cikk keretei között nem adunk 
részletes tájékoztatást úgy, ahogy a minta összetételét sem ismertetjük részletekbe menőkig. 
Az első igazán lényeges kérdésünk – a Facebook kampány hatékonyságának visszamérése kapcsán - 
az volt, hogy találkozott-e a Facebook hirdetéssekkel. Tisztában vagyunk vele, hogy ilyen 
időtávlatból nehéz ilyesmire visszaemlékezni, úgyhogy a rend kedvéért újra megmutattuk a 
válaszadóinknak a hirdetéseket és ők csak ezután válaszoltak. Ahogy azt az alábbi ábra is mutatja 
1,6-8,2 százalék között volt azok aránya, akik – saját bevallásuk szerint - találkoztak a hirdetésünkkel. 
 

 
4. ábra: Találkozott-e a Facebook hirdetéssel? 

Forrás: Saját szerkesztés 
Meglátásunk szerint ezek az arányok rendkívül alacsonyak, kiváltképp az 1,6 százalék, amely 
gyakorlatilag 1 főt jelent. 
A következő kérdésünkkel arra kerestük a választ, hogyan tetszett a hirdetés vagy hogyan tetszene, 
ha találkozna vele. A hatékonyság visszamérése szempontjából nyilvánvalóan azok a válaszok a 
mérvadók, amelyek a hirdetésekre emlékező hallgatóktól érkeztek. A következő évi kampányunk 
megtervezése szemszögéből viszont mindenki másé is. 
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5. ábra: Összességében hogyan tetszett vagy hogyan tetszene a hirdetés? 

Forrás: Saját szerkesztés 
 
A fenti ábrából láthatjuk, hogy a „tetszési index” nem ért el túl magas értékeket, mindössze 3,12-3,44 
közötti átlagokat kaptunk. Ez alapján azt gondoljuk, hogy a jövőre nézve bőven van még „játéktér” 
és fejlesztési feladat, hogy a célközönség ízlését minél jobban megközelítsük és számukra is vonzó 
hirdetésekkel rukkoljunk elő. 
A kutatásunkban nemcsak egy általános tetszik/nem tetszik kérdést tettünk fel, hanem azt is 
megkérdeztük a válaszadóktól, hogy konkrétan írják le, hogy mi az, ami tetszik nekik a hirdetésben 
és mi az, ami esetleg nem. Ezeket a válaszokat nagyon jól fel lehet használni a következő évi 
kampányunk megtervezéséhez, hiszen korrigálhatjuk azokat a kisebb-nagyobb hibákat”, amelyeket a 
célcsoport tagjainak nemtetszését váltotta ki. 
 
3. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 
A beiskolázási Facebook kampánnyal célunk a potenciális hallgatók figyelmének felkeltése és 
továbbtanulásra való ösztönzése volt. Összességében kijelenthető, hogy a közösségi médiák közül a 
Facebook-on keresztül sikerült a legnagyobb elérés mindhárom hirdetés esetében. Ugyanakkor a 
Kereskedelem és marketing szak férfiaknak szóló hirdetése volt a leghatékonyabb elérés 
szempontjából, ahol egy kattintásért 293 Ft-ot fizettünk, mely magasnak számít. Ez az összeg is 
mutatja, hogy erős a verseny a piacon.  
A marketingkutatás alapján elmondható, hogy a Turizmus-vendéglátás és a Kereskedelem és 
marketing férfiaknak szóló hirdetésével a megkérdezettek 7,7% és 8,2%-a találkozott, mely 
alacsonynak számít. A Kereskedelem és marketing nőknek szóló verziójára csupán egy fő emlékezett 
a megkérdezettek közül. Ezek mellett a „tetszési index” is bebizonyította, hogy a kampányt jobban a 
célcsoport igényeihez kell igazítani, akik jobban kedvelik az angol kifejezéseket, mint a magyar 
tőmondatokat.  
A különböző célcsoportok esetében különböző elemeket tesztelhetünk. Ehhez a Facebook-on létre 
kell hoznunk ugyanazokkal a beállításokkal a hirdetéseket, de különböző kreatív tartalmakkal, 
például eltérő képek alkalmazásával. Ha hetente változtatjuk a képeket, akkor egyértelműen 
meghatározható, hogy melyikkel értünk el több potenciális hallgatót. Így hosszú távon 
megismerhetőek a különböző célcsoportok. 
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Jelen cikkben a gyakorlatban megvalósított Facebook kampány kialakításának folyamatát és az 
eredmények értékelését ismertettük. Terveink szerint jövőre a kampányban több online eszköz 
(például videótartalom, kvíz, nyereményjáték) fog szerepelni, mely segíti a figyelem felkeltését és az 
érdeklődés kialakulását. Ezenfelül a megújuló intézeti honlappal kívánjuk sikeresebbé tenni az online 
kampányt. 
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ABSZTRAKT 
Hazánk nemzetközi kapcsolatai egyre élénkülnek, a technológia fejlődése, a globalizáció, a 
digitalizáció, robotizáció az elektronikus fizetőeszköz használata, az oktatás színvonala, a 
megtanultak gyakorlati alkalmazása jelentős mértékben hozzájárul az egyes nemzetgazdaságok 
versenyképességéhez. A versenyképesség a nemzetgazdaságok egyik alapvető teljesítménymércéje, 
amely során a gazdasági és társadalmi szempontok együttes figyelembevétele történik. 
Céljaink kitűzése és megvalósítása érdekében fontos tehát, hogy tisztában legyünk azzal, 
Magyarország versenyképessége milyen erős, miben vagyunk gyengék, milyen lehetőségeink vannak 
a továbblépéshez, a változások milyen további problémákat generálhatnak. 
Az egyes dimenziók, összetevők vizsgálata során jól látszik, hogy Magyarország tartja ugyan 
pozícióját, de vannak olyan pillérek, mint például a gazdasági teljesítmény, ahol országunk jóval 
hátrább került a rangsorban, e tekintetben szükséges válaszokat keresni a miértekre. 
Vizsgálataink számos területen rámutatnak arra, hol szükséges a beavatkozás annak érdekében, hogy 
a versenyképességi problémák kiküszöbölhetőek legyenek. Nem elég csak javaslatokat 
megfogalmazni és azokat hosszú távú stratégia részeként végre is hajtani, mert úgy érhet el országunk 
igazi sikert, ha javít a problémás területeken és megoldja a versenyképességi problémákat. 
Kulcsszavak: versenyképesség, IMD, indikátorok, verseny 
 
ABSTRAKT 
The international relations of our country are intensifying, the development of technology, 
globalization, digitalization, the use of electronic means of payment, the quality of education and the 
practical application of what we learned contribute significantly to the competitiveness of the 
individual national economies. Competitiveness is one of the basic benchmarks of national 
economies, taking economic and social aspects together. 
Therefore, in order to set and achieve our goals, it is important to be aware of how strong Hungary's 
competitiveness is, what we are weak at, what opportunities we have to move forward, and what 
additional problems may be generated by the changes. 
Examining the individual dimensions and components, it is clear that while Hungary holds its 
position, there are pillars, such as economic performance, where our country is ranked much lower, 
in this respect it is necessary to seek answers to why. 
Our research highlights a number of areas where intervention is needed to eliminate competitiveness 
problems. It is not enough just to formulate proposals and implement them as part of a long-term 
strategy, because improving our problem areas and solving our competitiveness problems can make 
our country a real success. 
Keywords: competitiveness, IMD, indicators, competition 
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1. BEVEZETÉS 
 
A versenyképesség fogalmát legtöbbször az egyes országok, régiók gazdasági teljesítményének 
összehasonlítására használják A nemzetgazdaság versenyképességének alakulása megmutatja, hogy 
egy adott ország mennyire képes olyan termékeket és szolgáltatásokat előállítani, amelyek a 
nemzetközi piacon keresettek, s mely által a lakosok reáljövedelme vonatkozásában tartós növekedés 
következik be. 
A nemzeti versenyképesség napjainkban az elméleti alapok kutatása, a mérésének módszertana, 
értékelése vonatkozásában számos bizonytalanságot hordoz, ezért csak az egyes összetevők mélyebb 
vizsgálata hozhat megfelelő eredményt. 
Hazánk nyitott gazdaság, a vállalkozásaink a hatékony működéshez szükséges belső piaccal nem 
rendelkezik, ezért különösen fontos számunkra, hogy a világgazdaságban egyre jövedelmezőbb 
árukkal vagy szolgáltatásokkal jelenjen meg, és ugyanilyen fontos követelmény a versenyképességet 
hátráltató tényezők feltárása. 
Az egyes országok versenyképességét befolyásoló gazdasági tényezőket, és az egyes országok 
teljesítményét sok módszerrel vetik össze. 
Az IMD svájci üzleti iskola Versenyképesség Központja (IMD World Competitiveness Center) 1989 
óta évente kiad egy Évkönyvet. A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF) is 
különböző objektív és szubjektív mutatók alapján számolja az országok versenyképességi indexét. 
Magyarország kiadta a saját versenyképességi jelentését is 2017. évben, illetve egy 330 pontból álló 
versenyképességi program is kiadásra került 2019-ben. 
Nemcsak vállalatok szervezetek versenyképességét számolhatjuk, hanem magának az országnak is 
kiszámítható a versenyképességi indexe. Az ország helyzetét a versenyképességi rangsorokon 
tekinthetjük meg, amely több intézmény, fórum is kiad. 
Az egyik legátfogóbb elemzést a Világgazdasági Fórum végzi el évente, amelynek eredménye a 
Global Competitiveness Report (Globális versenyképességi jelentés) című kiadványban jelenik meg. 
Magyarország ezen a listán a világ 60. legversenyképesebb gazdaságának számít. 
Az IMD svájci üzleti iskola Versenyképesség Központja (IMD World Competitiveness Center) 
versenyképességi rangsor 340 indikátor alapozza meg és 63 országot állít sorrendbe. Ebben a 
rangsorban 2019. évben Magyarország 47. helyen végzett, ami az előző évi pozíció is volt, tehát nem 
változott hazánk versenyképességi helyzete. 
Egy vállalat a versenyképességi helyzetének romlása miatt akár be is zárhat, kivonulhat a piacról, 
viszont ez egy állam vonatkozásában nem igaz, hiszen nem zárhatunk be egy országot azért, mert a 
helyzete leromlott a versenyképességi rangsoron, tehát romlottak az adott ország mutatóinak értékei 
vagy a többi ország versenyképessége növekedett adott országhoz viszonyítva. 
A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) abban látja a versenyképességi fenntartható 
felzárkózás lehetőségét, hogy magas életminőséget biztosít és emellett egy erős Magyarországot 
valósít meg. Mindkét területre pontosan megfogalmazza, hogy milyen jellemzőkkel kell rendelkezni, 
hogy megvalósulhasson. A magas életminőség elérhető az által, ha a fizetések mértéke megfelelő, az 
egészségügy színvonala magas, az oktatás versenyképes, biztosított a családbarát környezet, a nemzet 
képes megtakarítani az adósságállományának növelése helyett, illetve általános a pozitív jövőkép és 
gondolkodás. Erős Magyarország akkor érhető el, ha az államháztartás stabil, a kormányzás hatékony, 
a biztonság adott az országban, erős hazai vállalatok és középosztály van jelen. (MNB, 2019a) 
A versenyképességi helyzet javítása közben számolni kell a különböző hatásokkal, amelyek érik az 
országot. A verseny egyre nő a munkaerőért, főleg a képzett humán erőforrásért, a szolgáltatások 
globalizálódnak, egyes társadalmak elöregednek és mindeközben óriási a digitalizáció, robotizáció 
hatása a mai világban. (MNB, 2019a) 
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„A globalizálódó világ hatására számos olyan megoldás került előtérbe, amely támaszkodik a digitális 
technológiák, a mesterséges intelligenciával működő megoldások alkalmazására. A digitalizáció 
hétköznapjainkban történő jelentős térnyerése egyúttal számos konfliktust is generál, mert a fejlődés 
rendkívül gyors ütemű, s nem mindenki rendelkezik a megfelelő szintű tudással a digitális 
megoldások készségszintű alkalmazásához.” (Hegedűs, 2019) A digitalizált, mesterséges 
intelligenciát, akár robotokat alkalmazó technológiák nem kerülhetők ki többé, fontos az 
alkalmazásuk, hiszen könnyítik a boldogulást, gyorsítják a tevékenységet, hatékonyabbá teszik a 
működést, ami elengedhetetlen a versenyképesség fenntartásában, növelésében. 
A versenyképesség javításának egyik legfőbb elemét az adná Magyarország tekintetében, ha a hazai 
közép- és kisvállalatok (továbbiakban: KKV-k) termelékenysége növekedne. Az utóbbi időben az 
figyelhető meg, hogy a KKV szektor legnagyobb részét a mikrovállalkozások adják és a 
termelékenységük a szektorban jelenlévő vállalkozásoknak jelentősen elmarad az elvárt szinttől. Az 
MNB a KKV szektor termelékenységének növelésére is megfogalmazott javaslatokat, többek között 
javasolja a bérek és beruházások növelését, támogatja az exportpiaci aktivitást. (MNB, 2019a) 
 
2. A KUTATÁS FELADATA, CÉLITÜZÉSE, MÓDSZERE 
 
A kutatás első feladata a versenyképességi helyzet áttekintése, kiemelten fókuszálva a magyar 
helyzetre. 
A kutatás második feladata a versenyképesség javítását célzó javaslatok megfogalmazása. 
Jelen publikáció terjedelmi korlátok miatt csak részadatokat, a kutatás egy-egy szegmensét emeli ki, 
azonban ezek a részadatok önállóan is értelmezhetőek, az egyes összefüggések a részelemek 
tekintetében is vizsgálhatóak. 
A jelen tanulmány alapjául több szakirodalmi forrás szolgál. 
Az elemzés nem érinti versenyképességi helyzet teljes körű elemzését, az összegzés fejezet azonban 
az összefüggések miatt számos területre vonatkoztatható következtetéseket, javaslatokat fogalmaz 
meg. 
 
3. EREDMÉNYEK 
 
„A versenyképesség mind mikro-, mind makroszinten, azaz a vállalatok, iparágak, régiók és 
nemzetek feletti régiók szintjén azt jelenti, hogy az áruk, szolgáltatások értékesítésével, adásvételével 
tartósan jövedelmet és nyereséget realizálok, mellyel a gazdasági jólét gyarapszik és nő a 
foglalkoztatottság.” (Botos, 2000) 
A versenyképességet több szinten tudjuk értelmezni, elemezni. A szakirodalom 3 szintet különít el, 
amelyen elemezhető a versenyképesség: 

• a gazdasági szervezeteket, 
• az országokon belüli földrajzi vagy gazdasági régiókat, illetve 
• az országokat, azaz a nemzetgazdaságokat. (Szilágyi, 2008) 

Egy ország, nemzetgazdaság versenyképessége különféle mutatókkal jellemezhető, ilyenek például 
az egy főre jutó GDP, a reálárfolyam vagy a cserearány alakulása mutatószámok. A versenyképességi 
rangsort minden esetben az alapján állítják fel, hogy a nemzetek objektív és/vagy szubjektív mutatóit 
összehasonlítják egymással. 
Adott ország versenyképességének meghatározásához különböző tényezőket kell figyelembe venni, 
amelynek egyrésze nem változtatható. 
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6. ábra Nemzeti versenyképesség elemzésének modellje 

Forrás: Chikán, Molnár, Szabó, (2018) 
A természeti adottságok, ahogy a megnevezésükben is szerepel adott ország tekintetében adottak. A 
globális környezeten nem, illetve nehezen tudunk változtatni, ahogy a hagyományok és normák sem 
változtathatóak meg azonnali hatállyal. Az 1. számú ábra bal oldali, nagyobb részén található 
tényezők azok, amelyeknél változások mehetnek végbe. A versenyképességi elemzés modell 
kulcstényezői az intézmények, erőforrások, szakpolitikák, versenykörnyezet és az értékteremtés. 
(Chikán, Molnár, Szabó, 2018) 
Ezen tényezők részére fogalmaz meg javaslatokat az MNB által kiadott versenyképességi program 
is, amikor magas életminőséget és erős Magyarországot tűz ki célul. (MNB, 2019b) 
A Chikán A. féle versenyképesség elemzési modell jól összekapcsolható a Világgazdasági Fórum 
(World Economic Forum, WEF) által kiadott jelentés fő pilléreivel. A WEF-jelentés 12 fő pillért 
különít el, amelyek mindegyike kapcsolható valamelyik kulcstényezőhöz az 1. számú ábrán 
szemléltetett modellből. 
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1. táblázat A WEF versenyképességi indexaggregátumának kapcsolódó pillérei a versenyképességi 
elemzés modelljéhez 

Ajánlott versenyképesség-elemzési 
modellünk kulcstényezői 

A WEF versenyképességi 
indexaggregátumának relevánsan 
kapcsolódó fő pillérei 

Intézmények 1. Intézmények 
Erőforrások 2. Infrastruktúra 

4. Egészségügy és alapoktatás 
5. Felsőoktatás és szakképzés 
9. Technológiai felkészültség 
10. Piacméret 

Szakpolitikák 3. Makrogazdasági környezet 
Versenykörnyezet 6. Termékpiaci fejlettség 

7. Munkaerőpiaci hatékonyság 
8. Pénzügyi piacok fejlettsége 

Értékteremtés 11. Üzleti fejlettség 
12. Innováció 

Forrás: Chikán, Molnár, Szabó, (2018) 
 

A Világgazdasági Fórum (WEF) először 1979-ben adott ki jelentést, amelyben az országok 
versenyképességét vizsgálta, versenyképességi helyzetét jelenítette meg. 
A WEF-jelentésben kiadott rangsor objektív és szubjektív mutatók értékeire támaszkodik. A mutatók 
70%-a szubjektív, mert kérdőíves megkérdezésből származó adatokat tartalmaz, a maradék 30%-a 
objektív, ami azt jelenti, hogy hivatalos statisztikai adatokra épül. Általában a szubjektív értékeket 
szokták megkérdőjelezni, főleg olyan esetekben, amikor adott ország lentebb csúszik a 
versenyképességi rangsorban. Arra alapozzák a megkérdőjelezhetőséget, hogy ezek szubjektív 
adatok, nem támaszkodhatunk rá teljes mértékben, hiszen nem támasztható alá pontos adatokkal, mert 
a megkérdezés során nem biztos, hogy megalapozott válaszokat kapnak. (Vakhal, Palócz, 2018) 
A versenyképesség esetében is hasonló piramis állítható össze, mint a Maslow-piramis. Ez azt jelenti, 
hogy itt is építkezünk, tehát a pillérek egymásra épülnek, egy magasabban lévő pillér esetében nem 
érhető el javulást, ha az alatta lévő pillérek közül valamely szint esetében az adott országnak 
versenyképességi hátránya van. (Vakhal, Palócz, 2018) 
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7. ábra A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexének szerkezete 

Forrás: saját szerkesztés (Vakhal, Palócz, 2018) alapján 
 

A Világgazdasági Fórum (WEF) mellett az IMD is bocsát ki versenyképességi jelentést. Mindkettő 
kiadott rangsor számos országot értékel több területre kiterjedően különböző indikátorok 
használatával. 
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2. táblázat Világgazdasági Fórum, illetve IMD által használt versenyképességi indexek jellemzői 

 Világgazdasági Fórum 
(WEF) 

International Institute for Management 
Development (IMD) 

Értékelt 
országok 
száma 

140 63 

Kulcsterületek 

4 kategória 
12 tényező 

4 kategória 
20 tényező 

Támogató környezet 
(intézmények, infrastruktúra, 
IKT-adaptáció, makrogazdasági 
stabilitás) 
Humán tőke (egészségügy, 
készségek és képességek) 
Piacok (árupiac, munkaerőpiac, 
pénzügyi rendszer, piacméret) 
Innovációs faktorok (üzleti 
dinamizmus, innovációs 
készség) 

Gazdasági teljesítmény (nemzetgazdasági 
teljesítmény, nemzetközi kereskedelem, 
nemzetközi beruházások, 
foglalkoztatottság, árak) 
Kormányzati hatékonyság (közpénzek, 
adópolitika, intézményi keretek, gazdasági 
szabályozás, társadalmi szerkezet) 
Gazdálkodás hatékonysága 
(termelékenység, munkaerőpiac, 
finanszírozás, menedzsment, értékek és 
attitűdök) 
Infrastruktúra (alapinfrastruktúra, 
technológiai és tudományos infrastruktúra, 
egészség és környezet, oktatás) 

Indikátorok 
száma 98 340 

Súlyozás A 12 versenyképességi tényező 
egyenlő súllyal esik latba 

A 20 versenyképességi tényező egyenlő 
súllyal esik latba 

Forrás: saját szerkesztés (Vargha, Németh, Pályi, 2019) alapján 
 
Jól látható az 1. számú táblázatban, hogy mindkettő rangsornak más az előnye. A WEF-jelentés több 
országra kiterjed, ezáltal nagyobb képet ad a világ helyzetéről, ezzel szemben viszont az IMD rangsor 
több tényezőt vizsgál az országokkal kapcsolatban, amelyhez több indikátort használ fel, mint a 
Világgazdasági Fórum. (Vargha, Németh, Pályi, 2019) 
A versenyképesség rangsoralapú mérésében adódnak nehézségek. Általánosan elmondható, hogy az 
önkényes súlyozás jellemző a rangsorokra, ami azt jelenti, hogy a ranglista előállítója dönt arról, hogy 
az egyes indikátorokat, területeket milyen súllyal veszi figyelembe. Az átláthatósággal kapcsolatban 
is adódhatnak problémák, mert a megkérdezettek köre változó összetételű lehet, a kérdésekre adott 
válaszok plauzibilitása megkérdőjelezhető. Reprezentivitás tekintetében is felléphetnek problémák, 
mert a rangsorok nem szűrik a dezinformáltáságot, illetve nem elegendő adat került kinyerésre ahhoz, 
hogy objektív képet kaphassunk. (Veress, 2018) 
A vizsgálat arra világít rá, hogy a versenyképesség többféleképpen értelmezhető, jellemezhető 
ugyanakkor fontos mutatószám egy ország megítélése tekintetében is. Egy adott nemzetgazdaság 
számára rendkívül fontos, hogy minél jobb versenyhelyzetben legyen és a versenyképességi mutatói 
megfelelőek legyenek és ehhez szükséges, hogy ha adott a lehetőség akkor javításokat, változtatások 
eszközöljön az adott ország. 
A versenyképesség javításának egyik legfőbb mozgató elemét az adná Magyarország 
vonatkozásában, ha a hazai közép- és kisvállalatok (továbbiakban: KKV-k) termelékenysége 
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növekedne. A magyarországi KKV szektor legnagyobb részét a mikrovállalkozások adják és a 
termelékenységük a szektorban jelenlévő vállalkozásoknak jelentősen elmarad az elvárt szinttől. 
A KKV szektor versenyképességének problémáit, az alacsony tőkeellátottság, gyenge technikai 
színvonalon működő jelentős számú piaci szereplő okozza. A fennálló problémákat fokozza a 
megfelelő időben és helyen rendelkezésre álló nehezen mobilizálható humánerőforrás hiánya. A 
meglévő humánerőforrás küzd az elmúlt évtizedek félresikerült oktatási reformjaiból adódó készség 
és képesség hiányával. A mai szakmunkások egy része alkalmatlan a feladatok elvégzésére, azaz a 
bizonyítványok oklevelek egy része nem tudást adott, hanem csak egy papírt, mire lehetne képes. A 
lakatos nem derékszögbe „lakatolni”, a villanyszerelő deltába motort bekötni, burkoló felülről görbe 
falra csempézni, a nyelvvizsgával rendelkező idegen nyelven megszólalni nem tud, a könyvelő pedig 
többnyire csak adatot rögzít. 
Az MNB a KKV szektor termelékenységének növelésére is megfogalmazott javaslatokat, többek 
között javasolja a bérek és beruházások növelését, támogatja az exportpiaci aktivitást. (MNB, 2019a) 

 
Az European Comission kiadványa szerint az Európai Unióban 2017-ben a KKV szektorba tartozó 
vállalkozások közül 10-ből 9 mikrovállalkozás volt. Mikrovállalkozásnak tekinti a statisztika a 10-nél 
kevesebb humán erőforrást foglalkoztató vállalkozást. (European Comission, 2018a) 
A magyarországi KKV-szektor „fejlődésének feltétele a méretstruktúra átalakulása. A növekvő átlagos 
vállalatméret növeli annak esélyét, hogy a KKV-szektorban a foglalkoztattak száma növekedjen” 
(Béresné, Darabos, 2017) és ez az ország versenyképességére is pozitívan hatna. 
 

3. táblázat A vállalkozások száma kis- és középvállalkozási kategória szerint Magyarországon 
(2013–2017) 

adatok db-ban 
  2013 2014 2015 2016 2017 
Mikrovállalkozások 575.308 596.502 631.770 652.727 679.122 
Kisvállalkozások 29.197 30.372 32.157 32.852 33.620 
Középvállalkozások 4.961 5.041 5.221 5.184 5.286 
Nem KKV körbe tartozó szervezetek 5.368 5.514 5.719 6.104 6.365 
Összesen 614.834 637.429 674.867 696.867 724.393 

Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján 
 
A 2. számú táblázat jól mutatja, hogy ha azt vesszük figyelembe, hogy Magyarországon 2013. évtől 
2017. évre 109.559 új vállalat jött létre és ennek 94,76%-át teszi ki a létrejött mikrovállalkozások 
száma, akkor jól látható, hogy a vállalati szektor Magyarországon elaprózódott az elmúlt az 
időszakban. Tehát igen is szükség van a méretstruktúra átalakulására, hiszen a mikrovállalkozások 
termelékenysége nem közelíti meg a nagyobb méretű, több alkalmazottal rendelkező vállalatok 
ugyanezen mutatójának értékét. 
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1. ábra: A vállalkozások foglalkoztatottainak száma kis- és középvállalkozási kategória szerint 

(2013–2017) 
Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján 

 
Az 1. számú diagrammon megfigyelhető, hogy a mikrovállalkozások 2017. évben nagyságrendileg 
ugyanannyi főt alkalmaztak, mint a nem KKV szektorba tartozó szervezetek, ez azért fontos szám, 
mert az előző táblázatban látottak alapján 6.365 nem KKV körbe tartozó vállalat foglalkoztatott 
ugyanannyi humán erőforrást, mint 679.122 mikrovállalkozás, ez szintén azt mutatja, hogy 
elaprózódik a vállalati szektor. 
 
4. táblázat Vállalkozások száma, foglalkoztatottak és hozzáadott érték aránya méret szerint 2017. év 

vonatkozásában Magyarország szomszédos országaiban 

Megnevezés Mikro-
vállalkozás 

Kis-
vállalkozás 

Közép-
vállalkozás 

KKV-k 
összesen 

Nagy-
vállalkozás 

vá
lla

lk
oz

ás
ok

 
ar

án
ya

 (d
b)

 

Ausztria 289.698 35.924 5.320 330.942 1.120 
Horvátország 136.747 10.932 1.781 149.460 415 
Románia 426.629 45.731 8.431 480.791 1.664 
Szerbia 78.049 9.713 2.170 89.932 489 
Szlovákia 419.876 12.020 2.206 434.102 517 
Szlovénia 135.230 5.776 1.100 142.106 221 

fo
gl

al
ko

zt
at

ot
ta

k 
ar

án
ya

 (f
ő)

 

Ausztria 718.484 681.414 532.554 1.932.452 895.569 
Horvátország 303.649 208.063 184.202 695.914 326.232 
Románia 917.449 912.188 870.977 2.700.614 1.402.445 
Szerbia 215.064 193.919 224.883 633.866 430.776 
Szlovákia 647.209 229.766 235.023 1.111.998 432.062 
Szlovénia 217.411 110.012 113.349 440.772 160.084 

ho
zz

áa
do

tt 
ér

té
k

ar
án

ya
 (b

ill
ió

 €
) Ausztria 35,4 40,2 41,9 117,5 72,6 

Horvátország 4,5 4,9 4,8 14,2 9,2 
Románia 11,0 11,0 11,8 33,8 32,1 
Szerbia 1,4 2,5 3,3 7,2 7,7 
Szlovákia 7,9 4,8 6,4 19,1 17,3 
Szlovénia 5,2 4,5 4,9 14,6 7,8 
Forrás: saját szerkesztés az European Commision 2018. évi adatai alapján 
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A táblázatban szereplő adatok a DIW Econ által készített 2017. évi becslések, amelyek a strukturális 
üzleti statisztikai adatbázis (Eurostat) 2008–2015-es adatain alapulnak. Az adatok a „nem pénzügyi 
vállalkozásgazdaságra” vonatkoznak. Nem pénzügyi vállalkozások körébe sorolandó az ipar, az 
építőipar, a kereskedelem és a szolgáltatások, de nem tartozik ebbe a csoportba a mezőgazdasági, 
erdészeti és halászati vállalkozások köre, valamint a nagyrészt nem piaci szolgáltatási ágazatok, 
például az oktatás és az egészségügy. A 3 méretosztály a foglalkoztatottak száma alapján különítik 
el. 0 és 9 fő közötti alkalmazotti létszámmal bírnak a mikrovállalkozások. A kisvállalkozások 10 és 
49 fő foglalkoztatottal rendelkeznek, közepes méretű vállalkozások esetében a foglalkoztattak száma 
50 és 249 fő közé tehető. A nagyvállalatoknak legalább 250 alkalmazottja van. (European Comission, 
2018b) 
 

 
2. ábra: Kis- és középvállalkozások száma az EU-ban (2017) 

Forrás: saját szerkesztés Statista (2019) alapján 
 
ÖSSZEGZÉS 
 
Magyarország versenyképességi helyzetén javításokat szükséges eszközölni, amelyre több javaslat is 
megfogalmazható: 

• közigazgatásban végzett javítások: minőségemelés, átláthatóság javítás, bürokrácia 
csökkentése; 

• életszínvonal emelése: versenyképes oktatás, magas színvonalú egészségügy, családbarát 
környezet, pozitív jövőkép; 

• tudásalapú társadalomra törekvés: kutatás-fejlesztés területének támogatása, versenyképes 
oktatás. 

A versenyképességi helyzet javítására való törekvés természetesen nem lehet csupán egyetlen cél az 
ország, nemzetgazdaság számára. Az az ország, amely csak a rangsorban való előrehaladásra törekszik, 
más területeken lejtőnek indulhat, hiszen egy ideig a mutatószámok a versenyképesség javulását 
mutatják úgy is, ha közben a nemzetgazdaság adóssága nő. Tehát figyelni kell arra, hogy ne az egyetlen, 
hanem az egyik célja legyen egy országnak a versenyképességi helyzet javítása, hiszen így lehet 
kiegyensúlyozott, fenntartható gazdasági célrendszert fenntartani. (Vargha, Németh, Pályi, 2019) 
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ÖSSZEFOGLALÁS  
A társadalmi vállalkozások definiálása a jelentős szakirodalmi háttér ellenére nincs megoldva. Az 
ellentmondásos helyzet két fő okra vezethető vissza. Egyrészt az erőteljes intézményi támogatás 
hatására folyamatosan bővült a társadalmi vállalkozások köre, ami egy sok szempontból heterogén 
vállalkozási kört eredményezett. Másrészt bizonyos vállalati-vállalkozási kategóriákat egyes 
országok eltérő felfogásban használnak, ami a besorolási szempontok eltérő értelmezhetőségéhez 
vezet. Az egyértelmű definiálás igénye a tisztánlátás lehetőségének megteremtése, a fejlesztéspolitikai 
célok megalapozása és a különböző támogatások pontosabb célba juttatása szempontjából merül fel. 
A társadalmi vállalkozások léte szélesíti a megélhetési lehetőségek körét, csökkenti a társadalmi 
feszültségeket, nagyobb részben szemléletileg, kisebb részben közvetlenül is fékezi a 
környezetrombolás sebességét. Ebből kiindulva tanulmány javasolja a társadalmi vállalkozás 
egyfajta ernyő-kategóriájának megtartása mellett egy olyan belső struktúra kialakítását, amelyben 
két szigorúan definiált és egy lazább alkategória szerepel. 
 

SUMMARY  
Despite the remarkable literature background, the definition of social enterprises is not solved. There 
are two main reasons for this contradictory situation. On the one hand, as a result of strong 
institutional support, the range of social enterprises has expanded, which resulted in a company 
structure that is heterogeneous in many ways. On the other hand, certain enterprise categories are 
used with different content in different countries, which has guided to different interpretations of the 
classification criteria. The need for a clear definition arises in several aspects. The most important 
expectation: creating the terms of providing clarity for establishing development policy and accessing 
aid goals more precisely. The existence of social enterprises broadens the scope of livelihood 
possibilities, reduces social tensions, and the brakes on the rate of environmental degradation. 
Accordingly, the study suggests that, while retaining a kind of umbrella category for social enterprise, 
an internal structure should be developed that includes two strictly defined and a looser subcategory. 
 
BEVEZETŐ  
 
A legégetőbb szociális és környezeti problémák enyhítésére társadalmi-gazdasági oldalról ma 
jellemzően három konstrukció nyújt lehetőséget: a társadalmi innováció, a társadalmi vállalkozás és 
a vállalatok társadalmi felelősségvállalása. A három témakört a Miskolci Egyetem 
Gazdaságtudományi Kara kiemelt kutatási témájának tekinti.  Ennek keretében számos figyelemre 
méltó kutatási eredmény és tudományos közlemény született. 
A társadalmi vállalkozások száma és társadalmi-gazdasági jelentősége 1980-as évek óta világszerte 
nagy ütemben növekszik. A témának óriási irodalma van, jelentős tartalmi átfedésekkel továbbá 
számottevő súlyú és mennyiségű ellentmondásokkal. Saebi és szerzőtársainak (2018) tanulmánya a 
vonatkozó irodalmat domináns keretfeltételek nélkülinek, és meglehetősen töredezettnek minősíti, 
ami megduplázza a megfelelő tudás megszerzéséhez szükséges erőfeszítést, és gátolja a tudás 
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felhalmozódásának lehetőségét. Zollo és szerzőtársai (2018) szerint a társadalmi vállalkozás 
napjainkban az egyik legvitatottabb téma a menedzsment irodalomban.  
 Az előadás célja, a fogalmi kérdések tisztázásához való hozzájárulás. Áttekintést kíván adni 
rendezésre váró problémákról, és hozzá kíván járulni az adott területen időszerűvé vált 
kiútkereséshez. A kutatás alapvető módszerei: szakirodalom-feldolgozás, szakirodalom-elemzés és a 
gazdasági összefüggések logikai elemzése. 
  
1. A TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK KÖRÉNEK BŐVÍTÉSE   
 
1.1. A megélhetést nyújtó formák 
 
A társadalmi vállalkozás elsődlegesen a szegénységben és a mélyszegénységben élő rétegek számára 
megélhetést nyújtó gazdasági formaként jött létre. Valamiféle működő gazdasági szervezetként 
lényegesen korábban keletkezett, mint a hozzá kapcsolódó fogalom kialakulása. A kevésbé 
beazonosítható szervezeti előd-változatok már több ezer éve megjelentek. Péter (2018) 
megfogalmazása szerint „A társadalmi vállalkozások elődjei a történelem során a civilizációk 
többségében valamilyen formában már évezredek óta jelen vannak. Működésük ma is ismert modellje 
elsőként Angliában, Európa fejlettebb országaiban majd az elmaradottabb keleti és dél európai 
térségeiben, a társadalmak fejlődésével párhuzamosan az ipari forradalom kiteljesedése során jelent 
meg.” (p. 124) Karakteres megjelenésüket Andor (2012) is az ipari forradalom kiteljesedésének 
időszakára teszi: „Azok az erőfeszítések, melyekkel annak idején a munkavállalókat és 
hozzátartozóikat próbálták megóvni az iparosítás és a gazdasági válságok negatív hatásaitól, végül 
szövetkezetek és biztosító egyesületek formát öltő szociális vállalkozások megalapításához vezettek.” 
(p. 10)  
Magát a társadalmi vállalkozás (social enterprise) kifejezést az 1970-es években az amerikai 
nonprofit közösség alakította ki, amely ekkor kezdte meg hajléktalanok és más kockázatos helyzetű 
emberek munkalehetőségeinek megteremtésére a saját vállalkozásait létrehozni és működtetni (Alter 
2002; Kerlin 2006). 
Az 1970-es évek végétől gyakori példaként szerepelt Muhammad Yunus, mint „a szegények 
bankára”. A bankár 1974-ben tette meg azt a lépést, mely rávilágított, hogy sok szegény embernek 
minimális összegű hitel is nagy segítséget adhat a kitörésre. Yunus ugyanis ebben az évben látogatott 
el hazájába, Bangladeshbe. Tudomására jutott, hogy 42 bambuszzsámoly készítőnek mindösszesen 
27 dollárra lett volna szüksége ahhoz, hogy folytathassák a termelést, de számukra a bankok nem 
nyújtottak kölcsönt. Yunus saját zsebből biztosította a 27 dolláros kölcsönt, melyet a bambusz-fonók 
– üzletileg megerősödvén –viszonylag rövid idő múltán visszafizettek. Felismervén a szegényeknek 
nyújtandó kis összegű hitelekben rejlő nagy lehetőségeket, bankot alapított az ilyen típusú 
mikrohitelek nyújtására (Grámin Bank), mely igen nagy sikerrel működött. Munkásságának 
elismeréséül 2006-ban Nobel-békedíjat kapott (Martin – Osberg, 2007; Bayulgen, 2008; Chong, 
2008). 
Az 1970-es években a társadalmi vállalkozások létrehozásában még az az eszme dominált, hogy a 
szegénységben élők számára megélhetési lehetőséget teremtsenek. Ez a konstrukció – a tapasztalatok 
által bizonyítottan is – tompította a modern kapitalizmusnak a társadalomra gyakorolt hátrányos 
hatásait azáltal, hogy a szegénységben élő rétegek számára megélhetést biztosított. 
 
2.2. A fogalom tartalmának bővítési perspektívája  
 
A társadalmi vállalkozások kirobbanó növekedésének kezdete az 1980-as évek elejére tehető (Kerlin, 
2006). Két fő körülmény váltotta ki. Egyrészt ekkorra vált nyomasztóvá annak hatása, hogy a 
szociális szolgáltatások terén az állami szerepvállalás jelentősen csökkent (mint például az Egyesült 
Államokban, vagy Nagy-Britanniában). Másrészt a globalizáció hatására az egész emberiség számára 
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számos kedvezőtlen körülmény alakult ki, mint például az éghajlati probléma, a szegénység 
növekedése, a természeti erőforrások túlzott kiaknázása (Spitzeck – Janssen, 2010). 
A kedvező társadalmi fogadtatásából kiindulva a társadalmi vállalkozás politikai okokból is jelentős 
kormányzati támogatást kapott a gazdaságilag fejlett világban. Térnyerése érdekében számos 
intézkedés történt. Egyidejűleg szélesítették a fogalom tartalmi sávját. Abból indultak ki, hogy a 
vállalkozási formának egy szélesebb tartalmi sávú, befogadóbb változata hozzájárulhat a társadalmi 
elégedettség, és egyben a társadalmi hatékonyság növekedéséhez. A társadalmi vállalkozások köre 
viszonylag rövid idő alatt kimozdult az eredeti domináns funkcióköréből, és már nem csupán a 
szegénységben élő rétegek megélhetésének biztosítására irányult, hanem alkalmazni kezdték a 
társadalmi problémák egyre szélesebb körének enyhítésére is. Martin és Osberg (2007) tanulmánya 
szerint a társadalmi vállalkozói szellem annyira befogadóvá vált, hogy minden társadalmi 
szempontból kedvező tevékenység beletartozhat ebbe a vállalkozási kategóriába. Hubai (2016) 
szerint a fogalom ilyen intenzitású kibővülése és a hozzá kapcsolódó gyakorlat miatt a társadalmi 
vállalkozások eredeti jelentése kiüresedett.  
A társadalmi vállalkozások súlyának növelését és fogalmi körének kiszélesítését az OECD és az 
Európai Unió is egyaránt támogatja, illetőleg kezdeményezőként ösztönzi. „Kritikus jelentőségű egy 
olyan környezet megteremtése a társadalmi vállalkozások részére, ahol azok képessé válnak arra, 
hogy ne csak munkahelyteremtéshez járuljanak hozzá, hanem a szélesebb körű szociális és gazdasági 
szükségletek kielégítéséhez, valamint a társadalmi kohézió és befogadóképesség javításához is.” 
(OECD/European Union, 2013, p. 3). 
 Mindez arra utal, hogy a társadalmi vállalkozások fogalmát és működési rendszerét az eredeti 
funkció megtartása mellett, új funkcióterületek beolvasztásával egy szélesebb körű társadalmi 
célrendszernek kívánják alárendelni.  
 
2. AZ ELTÉRŐ FOGALMI KÖZELÍTÉSEK EREDŐI 
 
2.1. A nonprofit elv eltérő értelmezése  
 
Az Egyesült Államokban érvényes koncepció szerint a társadalmi vállalkozások a nonprofit 
szektorhoz tartoznak. Az amerikai felfogás azonban – a gazdaságtörténeti múltra alapozottan – a 
nonprofit vállalkozási körbe sorolja azokat a társadalmi vállalkozásokat is, melyek a társadalmi 
célokkal egyidejűleg profitcélokat is követnek (Thomas, 2004; Kerlin, 2006). Történetiségét tekintve 
a társadalmi vállalkozás definíciója elsőként az Egyesült Államokban alakult ki mely értelemszerűen 
az amerikai felfogás szerinti nonprofit elven alapult (Kiss, 2015). Ezt követően a nonprofit elvű 
megfogalmazást vette át az európai irodalom is. A hagyományos kontinentális felfogás szerint 
azonban a nonprofit elv azt jelenti, hogy nincs profitcél. Ebből számos tartalmi ellentmondás és 
félreértés keletkezett.  
Másfél évtizeddel ezelőtt Európában még erősen tartotta magát az a nézet, hogy a társadalmi 
vállalkozások kifejezetten nonprofit elven működhetnek. Találhatók erre vonatkozólag uniós 
dokumentumok is (Futó et al, 2005). Ebben az időszakban a társadalmi vállalkozások magyarországi 
irodalmában is meglehetősen általános a nonprofit jelleget hangsúlyozó felfogás.  
Más oldalról igaz ugyan, hogy az amerikai nonprofit cégeknek lehetnek profitcéljaik, számukra 
azonban tiltva van az osztalék, és az osztalék-jellegű kifizetés. Ebből következően az Egyesült 
Államokban a szövetkezetek semmilyen formája, így a szociális szövetkezetek sem minősülnek 
társadalmi vállalkozásnak. Bár az Egyesült Államok számos munkaközösséggel rendelkezik, melyek 
az európai szociális szövetkezetekhez hasonlóak, ezek az egységek nem szerepelnek az amerikai 
társadalmi vállalkozások körében (Kerlin, 2006). Itt már nem csupán elnevezésbeli különbségek 
vannak. Az európai és az amerikai társadalmi vállalkozások körének egységes felfogását ez utóbbi 
mozzanat eleve megakadályozza.  
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2.2. Az azonos nevű vállalkozási konstrukciók eltérő tartalma  
 
A gazdasági vállalkozásokra vonatkozó jogi sablonok, elnevezések és csoportosítási gyakorlatok az 
egyes országokban jelentősen eltérhetnek. Fogalmi szempontból ez is zavaró hatású. Az azonos név 
mögött meghúzódó tartalmi eltérési lehetőségének tipikus példája a szövetkezet. Európában a 
szövetkezeteket jellemzően a társadalmi vállalkozások körébe sorolják, beleértve a korlátolt 
felelősségű szociális szövetkezeteket, valamint az un. közös érdekű szövetkezeteket is (CIRIEC, 
2007, pp. 16-17; OECD/European Union, 2013, p. 3). Azonban Európa-szerte igen sokféle 
szövetkezeti konstrukció működik. Közülük egyesekre nem jellemző a társadalmi célkövetés. 
(Ilyennek tekinthetők például azok a szövetkezetek, melyek a szövetkező gazdálkodók 
tevékenységének csupán egyes részeit bonyolítják le szövetkezeti formában, továbbá a 
lakásszövetkezetek is, melyek versenypiaci kínálatot nem hoznak létre.) Emiatt felvethető a 
szövetkezeteknek a társadalmi vállalkozások szempontjából differenciált kezelése. Továbbá vizsgálat 
tárgyát képezheti, hogy a hagyományos szövetkezetek minden szempontból megfelelnek-e egy 
viszonylag korrekt módon definiált társadalmi vállalkozás kritériumainak.  
 Napjaink Magyarországának tipikus szövetkezete például nem sorolható a társadalmi 
vállalkozások körébe. A rendszerváltást követően a korábbi hagyományos szövetkezetek jellege 
gyökeresen megváltozott. A szövetkezeteknek olyan jogi háttere alakult ki, mely egyre inkább a 
tőketársasági formákéhoz hasonlít (Zsohár, 2011).  
 A szociális szövetkezet jó eséllyel alkalmazható a munkaerő-piacról kiszoruló, leszakadóban 
lévő rétegek életkörülményeinek jobbra fordítására, kulturális fejlődésük elősegítésére. 
Magyarországon a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény és a szociális szövetkezetekről szóló 
141/2006. (IV. 29.) Kormányrendelet teremtette meg a szociális szövetkezet, mint szervezeti forma 
létjogosultságát. Életbelépésük óta mindkét jogszabályt jelentősen módosították. 

2.3.   A kategória hivatalos használata 
 
A kategória hivatalos használata országonként változó. Számos országban saját besorolási 
kritériumrendszer szerint működtetnek és támogatnak társadalmi vállalkozásokat.  A magyar 
gazdasági jog nem definiál társadalmi vállalkozásokat (G. Fekete et al, 2017). A céljuk és 
tevékenységük alapján ebbe a körbe sorolható két legfontosabb, alaptevékenységként gazdálkodást 
folytató vállalkozási típus a szociális szövetkezet és a nonprofit gazdasági társaság. (Ez utóbbin 
belül bármilyen társasági forma alapítható: Bt, Kft, Rt.) 

A jog mindkét vállalkozási típust különös védelemben részesíti. A nonprofit gazdasági társaságot oly 
módon, hogy a nyeresége nem osztható fel (az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja), továbbá a 
társaság nem alakulhat át versenypiaci gazdasági társasággá. A szociális szövetkezet legfőbb 
gazdasági védelmét az jelenti, hogy forrásai között magántőke nem szerepelhet. Tekintettel a 
társadalmi vállalkozások státusának rendezetlen voltára, a társadalmi célokat szolgáló pályázatok 
esetén gyakori, hogy a pályázó szervezeteknek előminősítésen kell átesniük.  
 
3. A DEFINÍCIÓK ILLESZKEDÉSI TENDENCIÁJA 
 
Annak ellenére, hogy a társadalmi vállalkozások rendkívül sok, és egymástól jelentősen különböző 
definíciója szerepel az irodalomban, egyetértés mutatkozik abban a kérdésben, hogy a társadalmi 
vállalkozások definiálása nincs megoldva. A definíciós ellentmondásokat az OECD és az EU közös 
állásfoglalása a következőképpen oldja fel: „A társadalmi vállalkozás különböző definíciói ugyannak 
a valóságnak a különböző aspektusait hangsúlyozzák.” (OECD/European Union, 2013, p. 3) 
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3.1. A kettős célkövetés elvének általánossá válása 
 
2005 után egyre elterjedtebbé vált az a ma már uralkodó felfogás, hogy a társadalmi vállalkozás a 
gazdasági vállalkozások körébe tartozik, továbbá kettős célkövetés jellemzi.    
A társadalmi cél és a profitcél közti egyensúly megteremtésére törekszik, szem előtt tartva mind a 
pénzügyi fenntarthatóságot, mind a társadalmi hatás teljesülését. A kettős célból kiindulva a 
társadalmi vállalkozásokat hibrid természetűnek is nevezik (Például: Tóth et al, 2011; Starnawska, 
2016). 
Az idők folyamán a kettős célkövetés megfogalmazásában is jelentős hangsúlyeltolódások 
keletkeztek. A definíciók kezdetben a társadalmi célok között elsődlegesen a megélhetés 
biztosításával valamint a hátrányos helyzetűek életfeltételeinek javításával kapcsolatos témákat 
jelölték meg. Emellett a profitcél kifejezetten másodlagos célként szerepelt. Martin és Osberg (2007) 
meghatározásában például a profitcél még egyértelműen másodlagos. Eszerint ugyanis az ilyen 
vállalkozás is a bevételeiből fedezi a kiadásait, azonban az alapítás és működtetés során nem a 
profitszerzés képezi a fő mozgósító erőt, hanem a hátrányos helyzetű lakosság életfeltételeinek 
javítása. Továbbá természetesen a társadalmi vállalkozás is érhet el nyereséget, de nem ez a fő cél.  
A NESsT (Üzleti Tanácsadó Hálózat) 2011. évi definíciója már a fenti elvnek egy jelentős 
meghaladását mutatja: „Olyan tudatosan tervezett és működtetett vállalkozói tevékenység, ami 
társadalmi problémák innovatív megoldására jött létre. Kettős cél vezérli: a szervezet pénzügyi 
fenntarthatóságának javításán túl célja jelentős társadalmi hatás kifejtése. Mindezt folyamatosan, 
felelős módon és magas színvonalon nyújtott termékek és szolgáltatások értékesítésén keresztül éri 
el.” (Tóth et al., 2011, p. 5.)  
A kibővített társadalmi cél beépülése mellett a definíció további újszerűsége, hogy a vállalkozásnak 
már a létrejöttét is a társadalmi célhoz köti, továbbá az innovatív jelleget is megnevezi. Figyelemre 
méltó továbbá, hogy a cég fenntarthatóságának a javítása sorrendileg a társadalmi hatás előtt szerepel. 
Fenti típusú definíciókkal összefüggésben a legjelentősebb tisztázatlan kérdések:  

−   Nincs meghatározva, hogy a keletkező profit felhasználásának vannak-e korlátozó 
feltételei (gazdasági vállalkozásként eredmény-kimutatást kell készíteni).  

−   Nincs meghatározva a társadalmi célnak az a küszöbértéke, küszöbszintje, elvi 
minimuma, mely alapján egy vállalkozás a társadalmi vállalkozások körébe sorolható 
(csupán a „jelentős társadalmi hatás” van nevesítve).   

 
3.2. A pontosabb definíció iránti igény 
 
Számos tanulmány felveti szigorúbb, pontosabb tartalmi meghatározás szükségességét. A szigorúbb 
definiálást több tényezővel is indokolják. Ezek: a tisztánlátás igénye, a fejlesztéspolitikai célok 
megalapozása és a különböző támogatások pontosabb célba juttatása.  
Martin és Osberg (2007) ezzel kapcsolatos gondolatmenete a következő: A társadalmi vállalkozás 
eszméje egyre nagyobb népszerűségnek örvend, annak ellenére, hogy még mindig hiányzik egy 
világos definíció, amely képes lenne a megfelelő határokat kijelölni mind a befogadható szociális-
társadalmi célok tartalmának és súlyának meghatározásával, mind a vállalkozói oldal értelmezésével.  
A laza definíció következtében sok olyan vállalkozás is juthat finanszírozási forrásokhoz, mely 
egyébként nem kapna támogatást. Viszont emiatt sok olyan társadalmi vállalkozás létrejöttének a 
lehetősége elvész, amely valódi társadalmi innovációt és célokat hordoz. Ennek a veszélynek a 
kiküszöbölésére a társadalmi vállalkozásnak egy, a jelenleginél sokkal pontosabb meghatározása 
szükséges, amelyben nem a többi vállalattal való hasonlóságon van a hangsúly, hanem azon, hogy mi 
különbözteti meg őket az előzőektől. Pontos definiálás esetén azok, akik támogatják a társadalmi 
vállalkozást, összpontosíthatják erőforrásaikat egy jól beazonosítható téma létrejöttének 
támogatására, illetőleg működésének megerősítésére. Ennek hiányában a cinikusok még jobban 
indokolhatják a társadalmi innovációjuk szükségességét és életképességét. Így nagy eséllyel lehet 
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számítani a potenciális támogatók szkeptikussá válására, illetőleg elbizonytalanodására. A szigorúbb 
definiálás mind az érdekeltek, mind a támogatók számára egyértelmű iránymutatást adhat ahhoz, 
hogy megfelelő társadalmi vállalkozások jöjjenek létre és erősödjenek meg. A pontos definiálás 
segítheti a célirányos társadalmi innovációk kibontakozását is.  
3.3. Az Európai Bizottság definíciója 
 
Az Európai Bizottság 2011-ben (SEC (2011) 1278) azzal a céllal dolgozott ki egy meghatározást, 
hogy következetes és koherens módon meg lehessen különböztetni a társadalmi vállalkozásokat a 
hagyományos versenypiaci vállalkozásoktól, továbbá egy egyféleképpen értelmezhető, iránymutató 
meghatározást adjon az EU 29 tagországa számára, melyek különböző társadalmi-gazdasági 
összefüggések mellett eltérő hagyományokkal és eltérő társadalmi vállalkozás felfogással 
rendelkeznek. A definíció: 
„A társadalmi vállalkozás a szociális gazdaság szereplője. Fő célja, hogy társadalmi jobbító hatást 
fejtsen ki, szemben azzal, hogy profitot termeljen a tulajdonosok vagy a részvényesek számára. 
Működése során vállalkozóként, innovatív módon nyújt árukat és szolgáltatásokat a piac számára, és 
a megtermelt profitot elsősorban szociális célok teljesítésére használja. Irányítása felelősségteljes és 
nyitott, be vannak vonva az alkalmazottak, a fogyasztók és azok a stakeholderek, akik a kereskedelmi 
tevékenység révén érintettek. 
A Bizottság a ’társadalmi  vállalkozás’ kifejezés használhatóságához szükségesnek tekinti az alábbi 
kritériumok egyidejű teljesülését:  

−   közérdekű szociális vagy társadalmi célt szolgálnak, tevékenységük gyakran magas szintű 
társadalmi innováció formájában jön létre, 

−    a nyereséget főként újra befektetik a társadalmi cél elérése érdekében, és 
−   szervezeti felépítésük, illetőleg tulajdonosi rendszerük a küldetésüket tükröző demokratikus 

elveken nyugszik, vagy a társadalmi igazságosságra összpontosít.”  
(European Commission, 2015, p. 9) 

A definíció pontos értelmezhetőségét zavarja, a nyereség felhasználására vonatkozó kettősség. 
Ellentmondásosnak látszik, hogy az alapdefiníció szerint a vállalkozás „a megtermelt profitot 
elsősorban szociális célok teljesítésére használja” („…uses its profits primarily to achieve social 
objectives.”), a teljesülendő kritériumok megfogalmazásában viszont az szerepel, hogy „a nyereséget 
főként újra befektetik a társadalmi cél elérése érdekében” (profits are mainly reinvested with a view 
to achieving this social objective”.) Tehát messze nem ugyanazt jelenti, hogy a nyereséget elsősorban 
szociális célok elérése érdekében használják fel, illetőleg, hogy azt főként visszaforgatják az adott 
szociális cél érdekében.   
 Tehát a definíció nem tisztázza, hogy a társadalmi cél teljesítésének módja szempontjából két 
különböző elv szerint működő társadalmi vállalkozás tartozik ebbe a kategóriába. Ez azért is 
lényeges, mert az eltérő működési elv miatt a nyereség felhasználhatóságát eltérően kell 
meghatározni. Tekintettel azonban a kategória vállalkozásainak sok szempontú heterogenitására egy 
pontos és teljesen egyértelmű definíció kidolgozásának lehetőségei kétségesek.  
Az Európai Bizottságnak a definícióhoz kapcsolódó magyarázó szövege hangsúlyozza: Az idézett 
meghatározás magában foglalja a társadalmi vállalkozás három fő dimenzióját, vagyis a 
gazdálkodási, a szociális és a vállalkozás-irányítási dimenziót.  

−   A gazdálkodási dimenzió folyamatos, rendszerszerű gazdálkodási tevékenységet jelent. Ez 
megkülönbözteti a társadalmi vállalkozásokat a hagyományos nonprofit szervezetektől. (Az 
utóbbiak esetében a szociális célkövetés mellett a gazdálkodás folyamatos és rendszerszerű 
vitele nem szükséges.) 

−   A szociális dimenzió egy elsődleges és kifejezett társadalmi célkövetést jelent, amely 
megkülönbözteti a társadalmi vállalkozásokat a hagyományos versenypiaci vállalkozásoktól. 
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−   A vállalkozás-irányítási dimenzió olyan mechanizmusok meglétét jelenti, melyek révén a 
társadalmi célok beépülnek a szervezetbe. A társadalmi vállalkozás irányítási struktúrájának 
meghatározó jellemzői a szervezeti autonómia; demokratikus és /vagy részvételi 
döntéshozatal; valamint a nyereség és/vagy az eszközök elosztási korlátainak megléte.  Ez a 
vállalkozás-irányítási dimenzió tehát különbözik a hagyományos versenypiaci vállalkozások 
és a hagyományos nonprofit szervezetek/szociális szervezetek irányításától. 

A magyarázó szöveg hangsúlyozza továbbá, hogy társadalmi vállalkozás megkülönböztető és 
meghatározó jellemzője, hogy mindhárom dimenziónak egyszerre kell jelen lennie.  
Az Európai Bizottság által javasolt meghatározás nagy lépést jelenthet a társadalmi vállalkozások 
értelmezésének tartalmi egységesítése felé. Figyelembe veszi, hogy a különböző országokban a 
társadalmi vállalkozások értelmezését a társadalmi, a gazdasági, a politikai és a kulturális környezet 
egyaránt befolyásolhatja. A kapcsolódó magyarázó szöveg a társadalmi vállalkozásokat tartalmilag 
különbözteti meg a versenypiaci vállalatoktól és a hagyományos nonprofit szervezetektől. Azonban 
a nyereség felhasználhatóságával kapcsolatos értelmezési probléma mellett további pontosítások 
igénye is felmerülhet. (Ilyen az „elsősorban” és a „főként” jelzők használata, továbbá a „demokratikus 
és/vagy részvételi döntéshozatal”.) 
 
3.4. A gazdasági eredmények felhasználási szabályai nem egységesíthetők    
 
Az Európai Bizottság által javasolt meghatározásnak eredmény-felhasználással kapcsolatos 
ellentmondásos volta az adott helyzetben nem oldható fel. A társadalmi vállalkozások körének 
kiszélesítési folyamatában ugyanis olyan vállalkozási típusok kerültek egy kategóriába, melyek eltérő 
elv szerint oldják meg a társadalmi célkövetést. Eltérő módon kapcsolódik össze a társadalmi cél és 
az üzleti tevékenység, aminek következtében eltér a társadalmi célkövetésnek a gazdálkodási 
folyamatba való beágyazottsága. 

− Első típus: A társadalmi cél az üzleti tevékenység folytatásán keresztül valósul meg (ide 
sorolható a foglalkoztatási céllal alapított gazdasági szervezetek többsége).  

− Második típus: A társadalmi célt egy attól független üzleti tevékenység bevételeiből 
finanszírozzák (például környezetvédelmi cél, illetőleg hajléktalanok lakhatási lehetőségének 
támogatása).  

Természetesen előfordulhatnak hibrid típusú változatok is.  
 
3.5. A társadalmi vállalkozás, és a CSR 
 
A társadalom közös ügyeinek napirenden tartása szempontjából a CSR (a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalása)  a társadalmi vállalkozásokéhoz hasonló hatásokat is kiválthat. Ezen a ponton a 
CSR találkozik a társadalmi vállalkozások küldetésével (Pirson, 2009). A társadalmi vállalkozások 
küldetését, funkcióit a CSR természetesen nem tudja átvállalni. Továbbá a társadalmi 
felelősségvállalás definiálása számos olyan problémát is felvet, melyek a társadalmi vállalkozások 
kapcsán felmerülnek (Spitzeck - Janssen 2010).  
 A társadalmi vállalkozásoknak az irodalomban előforduló egyes igen laza definíciói lehetővé 
teszik, hogy akár a tipikus versenypiaci vállalatok CSR vállalásai is elégségesnek legyenek ahhoz, 
hogy a szokásos versenypiaci vállalatokat a társadalmi vállalkozások körébe lehessen besorolni. Ezt 
Szegedi és Bereczk (2017) tanulmánya meg is teszi. (A bemutatott egybemosási kísérlet az EU-s 
definíció fényében már messze nem tekinthető megalapozottnak, viszont megjelenése 
hangsúlyosabbá teszi a társadalmi vállalkozások egyértelmű definiálásának szükségességét.)   
 Noha az EU definíciója nem jogi, és nem tudományos diktátum, és talán nem is tekinthető 
véglegesnek, a tisztánlátás szempontjából nagy előnye, hogy határozottan megkülönbözteti a 
társadalmi vállalkozást a versenypiaci szektor vállalatától. A versenypiaci vállalkozás még jelentős 
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CSR tevékenység mellet sem feleltethető meg az Európai Bizottság (2015) anyagában szerepeltetett 
kritériumoknak. Továbbá versenypiaci vállalat esetében nem lehetséges, hogy a társadalmi 
vállalkozás itt szereplő három fő dimenziója egyidejűleg jelen legyen.  
 
4. AZ ÉRVÉNYES IRÁNYVÉTEL ÉS A TÁRSADALMI HASZNOSSÁG 
 
Greafe (2006) véleménye szerint a nem piaci logikán alapuló intézmények (mint a társadalmi 
vállalkozás, illetőleg a CSR) valójában a neoliberalizmus támogatását jelentik. Abból a szempontból 
egyet kell érteni ezzel a véleménnyel, hogy a kategóriák igen erős intézményi támogatása elsősorban 
politikai, illetőleg társadalompolitikai megfontolások alapján történik. A neoliberalizmus 
támogatásával egyidejűleg a kategóriák működtetése szélesíti megélhetési lehetőségek körét, 
csökkenti a társadalmi feszültségeket, nagyobb részben szemléletileg, kisebb részben közvetlenül is 
fékezi a környezetrombolás sebességét. Vagyis az emberek számára valamelyest élhetőbbé teszi a 
világot. Ezek hiányában a neoliberalizmus életszínvonalbeli, társadalmi és környezeti romboló hatása 
sokkal intenzívebb lenne. Vagyis a rendszer továbbélésének segítése mellett ezek a konstrukciók egy 
sokrétű károkozás jelentős fékezéséhez járulnak hozzá. Azzal is tisztában kell lenni, hogy jelenleg 
nincs tudományos alapon kidolgozott és gyakorlati szempontból megalapozott másik gazdasági 
modell-változat (Illés, 2018). Tehát a jelenleg járható út a károkozásnak a lehetőségekhez képesti 
fékezése (és esetleg azon vállalati modell-változatok gyakorlati súlyának növelése, melyek 
összhangban vannak a fenntarthatóság elvével. Illés 2016). A távoli jövő szempontjából hasznos a 
társadalom szociális érzékenységének, szolidaritási és innovációs készségeinek, reflexeinek, 
valamint demokratikus együttműködési képességének szinten tartása, fejlesztése. (A társadalmi 
innovációról: például Kocziszky et al., 2017.) 
 
5. A STRUKTURÁLÁS CÉLSZERŰSÉGE  
 
Jelenleg a társadalmi vállalkozás ernyője alatt nagyon sokféle vállalkozás áll, érdemi strukturálás, és 
a társadalmi célok hatékony definiálása nélkül. A napjainkra kialakult pozitív megítélésükre és 
hasznosságukra való tekintettel magát az elnevezést nem célszerű megváltoztatni, illetőleg az ide 
besorolható vállalkozások széles körét sem célszerű szűkíteni. 
A több-szempontú sokféleség miatt e vállalkozások átláthatóságának, és a társadalmi célok irányába 
való hatékony terelésének lehetőségei korlátozottak. Elsődleges teendő az alapkérdések rendezése. 
Különböző megfontolások szerint többféle megoldás is célravezető lehet.  
Kézenfekvőnek látszik például a következő megoldás: Meghagyni a társadalmi vállalkozásnak egy 
lazább, de viszonylag egyértelmű kritériumokat tartalmazó definícióját, majd ezen belül igen 
pontosan definiálni két kiemelt kategóriát. Így a társadalmi vállalkozáson belül három alcsoport 
lenne:  

− humán célú társadalmi vállalkozás, 
− közcélú társadalmi vállalkozás,  
− általános társadalmi vállalkozás. 

A humán célú társadalmi vállalkozás valójában a kategória legősibb változata. Valószínűleg ez 
igényelné a legnagyobb odafigyelést. A megélhetés biztosítási céllal alapított társadalmi 
vállalkozások esetében értelemszerűen a gazdasági tevékenység folyamatán belül valósul meg az az 
alapvető társadalmi cél is, aminek érdekében az adott vállalkozást létrehozták. Ez a változat tehát két 
szempontból is homogén vállalkozásokból állna: azonos (hasonló) lenne a társadalmi cél, és a 
társadalmi cél a gazdálkodási folyamatba ágyazottan valósulna meg. Ez a homogenitási fok lehetővé 
tenné egy viszonylag pontos definíció kialakítását. (A szükséges további finomítások már beépíthetők 
a vállalkozási forma jogi szabályozásába.) 
A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek három fő csoportra oszthatók. Ezek: 

− inaktív, a szervezett munkavégzés lehetőségei iránt kevésbé érdeklődő társadalmi rétegek,  
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− munkanélküliek, akik hosszabb ideje kiszorultak a munkaerő-piacról, és szakmai tudásuk 
valamilyen szinten megújításra szorul, 

− fogyatékkal élő emberek, akik számára nehézséget jelent megfelelő foglalkozást találni.  
A megfelelő állás- illetőleg munka-lehetőségek megteremtése, továbbá az ezek iránti érdeklődés 
felkeltése is különböző súlyú társadalmi innovációkat igényelhet. A leghátrányosabb helyzetű 
emberek vállalkozásaira vonatkozóan kifizetődő lehet egy viszonylag hosszabb ideig tartó állami 
támogatás, legalább addig, amíg el nem érik a megfelelő versenypiaci hatékonyságot. A különböző 
pályázati lehetőségek meghirdetése, illetőleg a mentorok felkészítése, mentori hálózatok kiépítése 
során a munkalehetőséget keresők eltérő helyzetétől, motivációitól nem szabad elvonatkoztatni. 
 Noha a humán célú társadalmi vállalkozásoknak ez a típusa két szempontból is nagyfokú 
homogenitást mutat, a gazdasági profil (figyelembe véve a széles körben publikált eseteket) rendkívül 
heterogén. 
A közcélú társadalmi vállalkozások körébe azokat a vállalkozásokat lenne célszerű besorolni, ahol a 
társadalmi cél is, és annak teljesítési szintje is viszonylag egyértelműen definiálható. A kezelhetőség 
szempontjából kedvező megoldás lenne, ha a jelzett vállalkozások közül ebbe a csoportba csak olyan 
cégek kerülnének, ahol a társadalmi célt egy attól független üzleti tevékenység bevételeiből 
finanszírozzák. Ez a homogenitási fok már lehetővé tenné az egyértelmű, korrekt definiálást. A 
kitűzött célok alapján képzett alcsoportok elemzése a gazdasági tisztánlátás javításához is 
hozzájárulna. Mivel ezekben a szervezetekben a gazdasági vállalkozási rész a maga komplexitásában 
versenypiaci tevékenység, itt elsősorban a vállalkozások társadalmi célok szerinti struktúrájának az 
ismerete lenne fontos. Ez alapján lehetne kidolgozni az állami és közösségi finanszírozású pályáztatás 
legcélszerűbb súlyozását. Természetesen a profilokra, és azok versenypiaci sikerességére vonatkozó 
ismeretek is hasznosak lennének. 
Az általános társadalmi vállalkozásokra vonatkozóan maradhatna a viszonylag lazább definíció, 
amely tág teret biztosíthatna a társadalmi vállalkozások körének bővüléséhez. Azonban viszonylag 
egyértelmű szabályra lenne szükség a vonatkozó társadalmi cél relatív súlyára vonatkozóan, továbbá 
bizonyos indirekt, de egyértelmű választóvonalak beépítése is indokolt lenne ahhoz, hogy ez a 
vállalkozási típus ne legyen egybemosható a CSR elve szerint működő, profitcélú vállalkozásokkal.   
A rendszer működőképességéhez szükséges lenne egy megfelelő nyilvántartási rendszer, ahova az 
érdekelt vállalkozások bejelentkezése önkéntes alapon történne, azonban a nyilvántartásba vételről 
egy megfelelően felkészült értékelő bizottság döntene.  
 
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 
A társadalmi vállalkozások számos szempontból játszanak fontos szerepet a társadalom életében. 
Kedvező társadalmi megítélésükből kiindulva térnyerésük jelentős intézményi támogatásban 
részesült, majd a kedvező hatás erőteljesebb kibontakoztatása érdekében jelentősen kiszélesítették a 
társadalmi vállalkozásokhoz sorolható tevékenységek körét. Ezek a folyamatok egy sok szempontból 
heterogén, korrekt módon nem definiálható kategóriához vezettek.  
 Az átláthatóság és a társadalmi célok irányába való hatékony terelés lehetősége érdekében 
célszerűnek látszik a társadalmi vállalkozás, mint ernyő kategória alá egy átlátható és kezelhető 
struktúrát rendelni. Például: humán célú társadalmi vállalkozás, közcélú társadalmi vállalkozás, 
általános társadalmi vállalkozás. 
 Az irodalomban felvetődik, hogy a nem piaci logikán működő megoldás valójában a 
neoliberalizmus támogatását jelenti. Ez igaz, éppen ebből fakad a jelentős súlyú intézményi 
támogatottsága. Azonban a neoliberalizmus továbbélésének segítése mellett ez a konstrukció egy 
sokrétű károkozás jelentős fékezéshez járul hozzá, az emberek számára valamelyest élhetőbbé teszi 
a világot. Azzal is tisztában kell lenni, hogy jelenleg nincs tudományos alapon kidolgozott és 
gyakorlati szempontból megalapozott alternatívája a modern kapitalizmusnak. Továbbá a távoli jövő 
szempontjából hasznos a társadalom szociális érzékenységének, szolidaritási és innovációs 
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készségeinek, reflexeinek, valamint demokratikus együttműködési képességének szinten tartása, 
fejlesztése. Nem lenne célszerű lemondani arról a társadalom-szervező, szociális érzékenységet 
fenntartó erőről, melyet a társadalmi vállalkozások kiválthatnak.   

Köszönetnyilvánítás  
A tanulmányban ismertetett kutató munka a „Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program” 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A méz kellemes, édes íze és kedvező táplálkozás-élettani hatásai miatt világszerte közkedvelt 
élelmiszer, népszerűsége az időről időre kipattanó mézhamisítási botrányok ellenére sem csökkent, 
azonban a megrendült fogyasztói bizalom miatta fogyasztók nagy része inkább a hazai, helyi méz 
fogyasztását részesíti előnyben. A mézvásárlás során fontos szerepet kap a termék származási helye, 
valamint annak termelőtől történő beszerzése. A helyi élelmiszerek vásárlása nem csak az 
élelmiszerbiztonság, hanem a fenntartható élelmiszerfogyasztás szempontjából is fontos. 
Kutatásunkban igazoltuk a valódi magyar méz, a magyar termelők és fogyasztók védelme, valamint 
a hamisítás visszaszorítása érdekében alkalmazott tanúsító védjegyek mézvásárlásban betöltött 
fontos szerepét. A fogyasztói tájékozottság és tudatosság erősödésével növekszik azoknak az 
információknak a fontossága, amelyek segítik a vásárlói döntéshozatalt. A megfelelő tanúsító 
védjegyek alkalmazása a fogyasztók és termelők számára egyaránt fontos, hiszen a fogyasztói bizalom 
erősítésével a hazai méhészek növelhetik versenyképességüket. 
 
SUMMARY 
The sweet taste and its numerous beneficial propertieshoney has become a popular food worldwide. 
However, the honey-industry is overshadowed by the phenomenon of global honey counterfeiting, 
which reduced the consumer confidence, therefore the majority of consumers prefer domestic, local 
honey consumption. The place of origin of the product and its purchase from the producer play an 
important role in their purchase. Buying local food is important not only for food security but also 
for sustainable food consumption. In our research, we proved the important role of certification 
marks in the consuming of original Hungarian honey, and in the protection against counterfeiting. 
As consumer awareness grows, the importance of information that helps consumers make decisions 
will increase. Using the appropriate certification marks is important for consumers and producers 
as well, as domestic beekeepers increase their competitiveness by strengthening consumer 
confidence. 
 
 



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

154 

1.BEVEZETÉS 
 
A méhészeti ágazat az mezőgazdaság szerves része, az Európai Unióban több, mint 620 ezer méhész 
termel mézet, hivatásos tevékenységként vagy hobbiként. Az EU számára létfontosságú a méhészeti 
ágazat, évente mintegy 14,2 milliárd euróval járul hozzá a méhészet a gazdasághoz (Európai 
Parlament, 2018), a növények beporzása (Sárospataki, 2005; Lampeitl, 2006), a méz és az egyéb 
méhészeti termékek előállítása (Árváné, 2011), valamint az apiturizmus (Kovács, 2017) által. A 
méhészet nemcsak gazdasági, hanem környezeti szempontból is jelentős a növények beporzása, az 
ökológiai egyensúly és a biológiai sokféleség megőrzése révén. A méz finom,édes íze, valamint 
számtalan kedvező táplálkozás-élettani hatása miatt világszerte egyre kedveltebb élelmiszer. 
 
1.1.Mézfogyasztás 
 
A méz gyártása és kereskedelme napjainkra globális méretű iparággá vált. A FAOSTAT (2019) és a 
Trademap (2019) adatai alapján Európa a világ legnagyobb mézfogyasztója, Kína, az Egyesült 
Államok és Törökország mellett. Európa mézfogyasztása meghaladja a teljes globális fogyasztás 
20%-át. 2009 és 2013 között a fogyasztás stabil maradt annak ellenére, hogy világviszonylatban 
emelkedtek az árak, a2009 és 2011 közötti növekedése után az európai mézfogyasztás enyhén 
csökkent 2011 és 2013 között. A 2009 és 2013 közötti időszakban a leggyorsabban növekvő 
fogyasztói piacok: Írország (évente +26%), Lettország (évente +22%), Románia (évente +15%), 
Horvátország (évente +14%), Észtország (évente + 11%) és Málta (évente + 11%) voltak. 
Šedík és munkatársai 2017-es tanulmányukban bemutatták a szerb és a szlovák méhkaptárok 
számának 2007 óta tartó növekvő tendenciáját, Szlovákiában nem csak a fogyasztás, de a 
méztermelés is stabil, míg Romániában a termelés folyamatos növekedést mutat. Németország a 
legnagyobb mézfogyasztó Európában, a teljes európai mézfogyasztás 23%-át képviseli (körülbelül 
85000 tonna). Európa további jelentősebb mézfogyasztó országai az Egyesült Királyság (a teljes 
európai fogyasztás 12%-a), Franciaország (10%), Spanyolország (8%) és Lengyelország (7%). 
(FAOSTAT, 2019; Trademap, 2019) 
 
1.2.Mézhamisítás 
 
A mézfinom, édes íze, valamint számtalan kedvező tulajdonsága miatt egyre népszerűbb élelmiszer, 
Šedík és munkatársai (2019) friss tanulmányukban kimutatták, hogy a mézet élelmiszerként és 
gyógyszerként is azonosítják és fogyasztják, valamint a fogyasztók többsége szerint a méz 
kimondottan gyógyító hatással rendelkezik. Azonban az Európába áramló mézimportnak, illetve a 
mézfogyasztás népszerűségének sajnos árnyoldala is van. Báró Ambrózy Béla már 1896-ban 
megfogalmazta a mézhamisítással kapcsolatos legnagyobb problémát, miszerint a méz az egyik 
legkönnyebben hamisítható élelmiszer. A fogyasztók számára ugyanis szinte lehetetlen 
megkülönböztetni a hamis és az eredeti terméket, így a nehéz felismerhetőség remek lehetőséget nyújt 
a hamisítók számára. 
A Londonban szerkesztett gazdasági hetilap,az Economist 2018. augusztus 30-án megjelent 
számában hívja fel a figyelmet a mézhamisítás veszélyeire. A méz a harmadik leggyakrabban 
hamisított termék a világon, sokszor kevernek hozzá cukrot, vagy rosszabb minőségű mézet, ezért 
már az Európai Parlamentben is erősödik a szándék arra vonatkozóan, hogy az Unió hatékonyabban 
lépjen fel a mézhamisítás ellen, a csalás ugyanis nehéz helyzetbe hozza a méhészeket, akik nem tudják 
felvenni a versenyt az olcsóbb, rosszabb minőségű, jellemzően kínai termékekkel (Európai 
Parlament, 2018). 
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A méz hamisítása a fogyasztók megtévesztésén kívül akár egészségügyi kockázatot is jelenthet. 
Bittsánszky és munkatársai (2018) kiemelték, hogy az élelmiszerbiztonságért az élelmiszer-előállítók 
és az élelmiszer-szolgáltatók vállalják a fő felelősséget. Lehota és Fürediné (2007) szerint a 
megszaporodott élelmiszer-biztonsági botrányok miatt megnövekedett a fogyasztói etnocentrizmus, 
mint kockázatredukciós tényező jelentősége, melynek köszönhetően a fogyasztók a nyomon 
követhető helyi élelmiszereket preferálják. A valódi magyar méz, a magyar termelők és fogyasztók 
védelme, valamint a hamisítás visszaszorítása érdekében az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 
(OMME) egyedi mézesüveget és zárszalagot biztosít a tagok számára. Ezen megoldások elsődleges 
célja a mézfogyasztók tájékoztatása az igazoltan természetes eredetű, és magyar méztermelőtől 
származó termékekről (OMME, 2010 és 2012). 
 
1.3.A helyi mézfogyasztás jelentősége 
 
A biztonságos mézfogyasztás egyik lehetséges módja a helyi, tanúsított termékek vásárlása. Šedík és 
társai (2018b) kutatásukban húsz különböző vegyes virágméz minta kémiai, biológiai, mikrobiológiai 
és antibakteriális tulajdonságait értékelték. Az első tíz minta egy tetszőlegesen kiválasztott 
szupermarketből vásárolt, a származási országként "EU és nem EU méz keverékeként" feltüntetett 
méz volt, míg a második tíz minta a hazai származást képviselő helyi méhészektől származott. A 
helyi méz jobb eredményeket ért el az antioxidáns aktivitásban és az antimikrobiális aktivitásban, 
mikroorganizmusok jelenléte egy esetben sem volt kimutatható. Nehézfémeket (kadmium, ólom és 
króm)egyik mintában sem találtak. 
Egyes fogyasztók véleménye szerint a helyi méztermékek fogyasztása az élelmiszer-biztonsági 
kockázatok elkerülésének az egyik módja, amely fontos szerepet játszik a nemzetközi 
mézkereskedelemben (Popp és munkatársai, 2018). A helyi termékek fogyasztásának előnyben 
részesítése azonban nem csak az élelmiszerbiztonság, hanem az ökológiai fenntarthatóság 
szempontjából is fontos. A népességnövekedés miatt az élelmiszer-fogyasztás környezeti hatása a 
jövőben várhatóan abszolút és relatív értékekben növekedni fog (McMichael és munkatársai, 2007). 
Dunay és munkatársai (2018) rámutatattak, hogy azok a gazdálkodók, akik – az általános gazdasági 
céljaikon túlmenően – a rövid ellátási láncot választják fő marketingcsatornájukként, néhány nem 
gazdasági célt, mint például a helyi értékek megőrzését, valamint a környezetbarát termelést a 
termelésük legfontosabb értékei közé sorolták. 
A fenntartható élelmiszerfogyasztást támogatja még az organikus termékek fogyasztásának előtérbe 
kerülése. Predanocyová és munkatársai (2018) szerint az ökológiai gazdálkodásból származó 
termékek fogyasztásának trendje figyelhető meg az élelmiszerpiacon, mely termékek esetében a 
fogyasztók számára az élelmiszer minősége és eredete fontos szerepet játszik. 
 
1.4.A tanúsító védjegyek szerepe 
 
A fent említett tényezőkön túl, az élelmiszerbiztonságot a védjegyek is garantálják, melyek bizalmat 
keltenek a fogyasztókban, megkönnyítve ezáltal vásárlói döntésüket. A védjegyek a származás 
tanúsítására (pl. magyar összetevő mennyiségére), illetve a minőségre/ellenőrzés tényére adnak 
garanciát a fogyasztó számára, már amennyiben a fogyasztó tisztában van a jelölés tényleges 
jelentéstartalmával. A védjegyeknek a marketingben számos, azonban egymástól lényegében nem 
eltérő definíciója létezik. A védjegy az áruk vagy szolgáltatások megkülönböztetésére szolgáló olyan 
jelzés vagy megjelölés, amelynek használata kizárólagos jelleggel csak a védjegyoltalom jogosultját 
illeti meg (Lontai és munkatársai, 2012). Atkin (2004) szerint a márkák és a védjegyek olyan üzenetet 
sugároznak, amelyek kifejezik és reagálnak az értékeinkre, az énképünkre, vágyainkra. George 
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(2006) értelmezésében a márkák, védjegyek segítségével különlegesnek érezhetjük magunkat és 
egyúttal a hovatartozásunkat is kifejezzük velük. A védjegy alapvetően a származásra utal, egyfajta 
garanciaként szolgál arra, hogy a termék vagy szolgáltatás egy adott forrásból származik és egy 
bizonyos minőségi szintet elér (Aboluian és Charnley, 2007). 
Az 1997. évi XI. törvény II. Fejezet 12. § (1), 101.§ (1) bekezdése szerint a védjegy olyan jel, ami 
megkülönböztet egy árut vagy szolgáltatást a versenytársak más, hasonló, vagy akár azonos tartalmú 
termékeitől, azonban nem kötelező eleme az élelmiszerek címkéjének. Védjegy lehet egy név, logó, 
ábra, szó, szlogen, betű, szám, kép, hologram, szín, vagy ezeknek a kombinációja: ”A védjegyoltalom 
alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára”. (1997. évi XI. törvény) 
A védjegyek alkalmazása nem csupán a fogyasztók számára előnyös. Azok a vállalkozások, amelyek 
a védjegyet (származást, minőséget) sikeresen tudatosítják a vásárlókban, versenyelőnyre tehetnek 
szert konkurenseikhez képest. Totth és munkatársai (2015) szerint a piaci verseny, valamint a 
hatalmas kínálat közepette a névtelen, nem pozícionált, önálló karakterrel nem rendelkező termékek 
és vállalkozások hátrányba kerülnek .Magyarországon számos védjegy használható az 
élelmiszereken, a méz esetében többek között az OMME által kibocsátott Magyar Méz-zárszalag és 
termelői Mézesüveg, a Magyar Termék (MT), az Év méze, az Év kiváló Magyar méze, a Nemzeti 
Parki Termék védjegyek, Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR), Kiváló Magyar Élelmiszer (KMÉ) és a 
különböző Helyi Márka védjegyek. Kutatásaink során a három országos szinten legjelentősebb 
védjeggyel foglalkoztunk, az elsőszámú méz minőséget és eredetet tanúsító védjegyekkel, vagyis a 
Magyar Méz-zárszalaggal, a termelői Mézesüveggel illetve a Magyar Termék védjeggyel. 
 
2.ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
Kutatásunk eredményei által szeretnénk bemutatni hazánkban a mézzel kapcsolatos tipikus tanúsító 
védjegyek ismertségét és fogyasztói megítélését, különös tekintettel a Magyar Termék Védjegyre, és 
az Országos Magyar Méhészeti Egyesület által kibocsátott Magyar Méz-zárszalagra, illetve termelői 
Mézesüvegre. A 2016-ban készült fogyasztói felmérésünk alapvető célja a mézzel kapcsolatos 
fogyasztói és vásárlói magatartás főbb jellemzőinek feltárása volt, valamint a mézminőséggel 
kapcsolatos fogyasztói ismeretek és elvárások megismerése. A kutatás fontos részét képezte a fent 
említett élelmiszeripari tanúsító védjegyek ismertségének és azok fogyasztói magatartásra gyakorolt 
hatásának vizsgálata, amelyre még nem készült hasonló jellegű kutatás a témában, így a feltárt 
eredmények alapján hiánypótlónak mondható. 
A mézfogyasztói és –vásárlói kutatások a Közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) statisztikai 
nagyrégióra (KSH, 2016) vonatkozóan készültek, hagyományos (PAPI) módszerrel. A minta 
kiválasztása során a következő szűrőfeltételt alkalmaztunk: csak olyan 18. életévüket betöltött 
személyek vehettek részt a vizsgálatban, akik legalább féléves rendszerességgel fogyasztanak mézet 
és részt vesznek a mézvásárláskor a kiválasztás folyamatában. A mintavétel 2015 augusztusa és 2016 
szeptembere között, több, mint 100 helyszínen, rétegzett mintavétellel (Sajtos és Mitev, 2007) történt. 
A rétegek a 2016-os országos mikrocenzus (KSH, 2017) adatok alapján kerültek kialakításra, ígya 
rétegek aránya a mintában megfelel a sokaságbeli arányoknak a régióra nézve nem, korcsoport és 
legmagasabb iskolai végzettség tekintetében. 
 
3.EREDMÉNYEK 
 
Rácz (2013) szerint a tudatos fogyasztói csoportok számára felértékelődik az információ szerepe a 
vásárlási döntési folyamat vásárlást megelőző szakaszában. A fogyasztók elvárják a hiteles és széles 
körű tájékoztatást a vásárolt élelmiszerekkel kapcsolatban. A különféle védjegyek ismertsége alapján 
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megállapítható, hogy a válaszadók többsége ismerte a Magyar Termék-tanúsító jelet (50,8%), míg az 
OMME termelői mézesüveg átlagos ismertsége 38,1% volt, az OMME zárszalag ismertsége 37,4% 
volt a mintában. A megkérdezettek 16,2%-a ismerte mind a 3 tanúsító védjegyet, a továbbiakban (a 
védjegyek szempontjából) tájékozott mézfogyasztóként azonosítjuk őket. Az elemzés során a teljes 
minta (1584 fő) és a tájékozott fogyasztók (256 fő) által adott válaszok közötti eltéréseket és 
kapcsolatokat szeretnénk bemutatni. 
A tájékozott mézfogyasztóként azonosított fogyasztók közül, életkor tekintetében az idősebb 
korosztály jelentősen dominált. A tájékozott fogyasztók jellemzően 50 év feletti (49,6%), legalább 
érettségivel (61,7%) rendelkező, az átlagosnál magasabb (51,2%) jövedelmű, budapesti (47,7%) és 
városi (32,4%) lakosok, többségében nők (62,1 %).Árváné (2011) kutatásai alapján feltételeztük, 
hogy a méz (ami a mézhamisítás miatt bizalmi terméknek tekinthető) vásárlása során kiemelten fontos 
annak eredete, így a fő beszerzési források a méhészek, illetve a termelői piacok. 
Šedík és munkatársai (2018a) szerint Szlovákiában a méz leggyakoribb beszerzése közvetlenül a 
méhésztől, valamint a mezőgazdasági termelők piacáról történik, a 25–40 éves válaszadók inkább 
szeretnének mézet vásárolni gyógyszertárakból vagy automatákból. Guziy és munkatársai (2017) 
szerint a fiatal generáció kevesebb mézet fogyaszt évente, mint az idősebb generáció, ezért kiemelték 
az oktatás szükségességét, melynek hatására a fiatalok mézfogyasztása növelhető lenne. 
A kutatásunkban megkérdezettek jellemzően a méhésztől (70,81%), boltban (43,9%) vagy piacon 
(39,7%) vásárolnak mézet. A közvetlen értékesítés aránya csaknem duplája a közvetett formának az 
összes válaszadó, és a tájékozott fogyasztók esetében is.Az összes válaszadó átlag értékéhez képest a 
tájékozott fogyasztók nagyobb arányban vásárolnak személyesen a méhészektől, 91,8%-uk választja 
a termelőket beszerzési forrásnak. Piacon a védjegyeket ismerők 48,0%-a, boltban 39,1%-uk vásárol 
mézet. Mind a teljes sokaságra (2,1%), mind a tájékozott fogyasztókra nézve rendkívül alacsony az 
internetes vásárlások aránya. A mézvásárlás jellemző helyszíneit vizsgálva a védjegyismertség 
alapján kialakított fogyasztói csoportban a méz beszerzési forrásai és a demográfiai változók 
kapcsolatát elemezve nem mutattunk ki szignifikáns összefüggést a vásárlás helyszíne és a 
megkérdezettek neme, életkora, legmagasabb iskolai végzettsége illetve lakóhelyének típusa között. 
A mintában szignifikáns összefüggés egyedül a jövedelem és a piacon történő vásárlás között volt 
kimutatható (p=0,024), a piaci beszerzés aránya gyakoribb a magasabb jövedelmű válaszadók között, 
a változók között gyenge kapcsolat áll fent (Cramer's V=0,210). 
Szakály és Szabó 2009-ben megjelent tanulmányukban a közvetlen értékesítésnek a mindennapi 
bevásárlásban betöltött szerepét vizsgálták. Megállapításuk szerint amennyiben a fogyasztók 
garantáltan magyar élelmiszert szeretnének vásárolni, akkor a boltok szerepe jelentősen kisebb a 
termelőktől való közvetett vagy közvetlen beszerzés arányához, illetve a piacok szerepéhez képest. 
A magyar fogyasztók a hazai élelmiszerek vásárlásakor előnyben részesítik a közvetlen értékesítés 
különböző formáit, ugyanis a termelői piacok, valamint a gazdáktól történő közvetlen beszerzés 
személyes légköre bizalmat kelt a fogyasztókban. Ezen megállapítást kutatási eredményeink 
alátámasztják, a megkérdezettek egyértelműen előnyben részesítik a termelőtől történő közvetlen és 
közvetett beszerzést a piaci vásárlással és a bolti beszerzéssel szemben. Vizsgálatunk a védjegyeket 
ismerő, tájékozott fogyasztók és a magyar eredetű, termelői mézet előnyben részesítő fogyasztói 
magatartás kapcsolatát mutatta ki (p<0.001).Az egész régióra vonatkozóan a megkérdezettek 
előnyben részesítik a magyar eredetű (85,8%) mézeket a külföldi mézekkel (14,2%) szemben, 
továbbá a termelői (81,7%) mézeket a boltokban kapható (18,3%) mézekkel szemben. Az átlaghoz 
képest a tájékozott fogyasztók jelentősen nagyobb arányban választják a magyar eredetű (95,7%), 
termelői (93,4%) mézeket. A védjegyismertség alapján kialakított fogyasztói csoportban a 
mézpreferenciák és a demográfiai változók kapcsolatát vizsgálva nem volt kimutatható szignifikáns 
összefüggés (p>0,05).Guziy és munkatársai (2017) megállapították, hogy mézvásárláskor a szlovák 
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fogyasztók számára rendkívül fontos a méz származási országa, ellenben az orosz fogyasztók inkább 
egyéb termékjellemzőket vesznek figyelembe vásárlásuk során. 
A vásárlást meghatározó terméktulajdonságok közül a magyar eredet a nagyon fontos tulajdonságok 
közé, amíg a származási régió, a márka, termelői név és a védjegy is az inkább fontos tulajdonságok 
közé sorolható. A védjegyismertség alapján kialakított fogyasztói csoportok és a mézvásárlást 
meghatározó terméktulajdonságok rangsorának kapcsolatát vizsgálva szignifikáns összefüggés 
mutatható ki a származási hely fontossága, és a hazai (p<0.001), védjeggyel ellátott (p=0,050), 
termelői (p<0.001) méz vásárlása között. Származási hely, régió vonatkozásában a hazai (p<0.001), 
termelői (p=0,002) méz vásárlása között szignifikáns összefüggés mutatható ki, míg a márka 
fontossága esetében a termelői mézek (p<0.001) kerültek előtérbe. A védjegyeket az inkább fontos 
és nagyon fontos kategóriába soroló megkérdezettek a minőségbiztosításra utaló jeleket keresik 
(p=0,011). A változók között általánosságban gyenge kapcsolat áll fent (Cramer's V<0,351). 
A mintára vonatkozóan általánosságban megállapítható, hogy a megkérdezettek több, mint 40%-a 
csak biztonságos helyről vásárol, 14%-a keresi a minőségbiztosításra utaló jeleket és több, mint 4%-
uk kevesebb mézet fogyaszt az elmúlt évek mézbotrányai hatására. Továbbá megállapítható, hogy a 
Tájékozott fogyasztói csoport reakciója jelentősen eltér a minta átlag reakciójától, többségüket 
befolyásolták az élelmiszerhamisítások, csaknem 67,2%-uk csak általuk biztonságosnak vélt helyről 
hajlandó vásárolni és a 32,8%-uk tudatosan keresi a minőségbiztosításra utaló jeleket. Ezek az 
arányok látványosan eltérnek, mint a teljes sokaság hasonló értékei. A tájékozott fogyasztók körében 
szignifikáns összefüggés a legmagasabb iskolai végzettség esetében volt kimutatható (p=0,005), ezek 
a fogyasztók jellemzően biztonságos helyről vásárolnak, a változók között gyenge kapcsolat áll fent 
(Cramer's V=0,242). A biztonságos helyről vásárolók előnyben részesítik a piacokat, a változók 
között szignifikáns összefüggés (p=0,026), gyenge kapcsolat (Cramer's V=0,139) mutatható ki. 
 
4.KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 
A fogyasztói tudatosság erősödésével növekszik azoknak az információknak a fontossága, amelyek 
segítik a vásárlói döntéshozatalt. A fogyasztói tájékozottság eltérő, de a tájékozottabb fogyasztók 
leginkább az 50 év feletti, legalább érettségivel és átlag feletti fizetéssel rendelkező fővárosi, városi 
lakosok közül kerülnek ki. 
A méz a bizalmi termékek közé tartozik, ezt támasztotta alá egyrészről, hogy a vásárlást befolyásoló 
tényezői között az eredet, és a minőség kapja a legnagyobb szerepet. Másrészt ugyancsak az 
előbbiekből következtethető, hogy a méz vásárlások során a direkt értékesítés aránya a fogyasztói 
tájékozottság mértékétől függetlenül is igen magas, a tájékozott fogyasztók esetében meg 
kiemelkedően az, megfelelve annak az általános tendenciának, mely szerint a kifejezetten hazai 
termékek vásárlása során a közvetlen értékesítés a legpreferáltabb. A méz esetében a magyar eredetű 
és a termelői mézek voltak kiemelten keresettek. A piaci beszerzés és a magas jövedelem között 
szignifikáns kapcsolat volt kimutatható, hasonlóan a származási hely fontossága, és a hazai, a 
védjeggyel ellátott, és a termelői méz vásárlása között. 
Az utóbbi évek mézhamisítási botrányainak is betudható, hogy a vizsgált mintában a védjegyek 
szempontjából tájékozott mézfogyasztók több, mint fele kizárólag az általa biztonságosnak vélt 
helyről vásárol mézet, közel harmaduk keresi vásárlása során a minőségbiztosításra utaló jeleket. 
Azok aránya viszont, akik a botrányok hatására visszafogták mézfogyasztásukat, elenyésző. 
A kutatás eredményei segíthetik a méztermelők piaci munkáját, a fogyasztókkal történő 
kommunikáció megfelelő eszközrendszerének a kialakítását, összességében erősítheti 
versenyképességüket. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A jelenkori digitalizáció jelentősen átalakítja a hagyományos társadalmi struktúrákat, befolyásolja 
az értékteremtő folyamatokat. A digitalizáció hatékony felhasználása lehetőséget nyújt a regionális 
felzárkózásra, a periférikus térségek társadalmi és gazdasági fejlesztése során is jelentős potenciál 
rejlik benne. A digitalizáció fogalma és tartalma a gyors technikai fejlődés miatt folyamatosan 
változik, ezért fontos feladat a fogalmi tisztázás és lehatárolás. További feladat annak áttekintése és 
elemzése, hogy a digitalizáció milyen módon jelenhet, illetve jelenik meg a társadalmi innovációs 
folyamatokban, hogyan változtatja, illetve szélesíti ki az ilyen típusú innovációs folyamatokat. Az 
elemzés során rámutatunk arra, hogy periférikus területeken a társadalmi innovációk sikerességében 
a digitalizáció kiemelt szerepet játszik. 
 
SUMMARY 
 Today's digitalisation is significantly transforming traditional social structures and 
influences value creation processes. Efficient use of digitization provides opportunities for regional 
convergence. It also has significant potential for the social and economic development of peripheral 
areas. The concept and content of digitization is constantly evolving due to rapid technical progress, 
so their clarification and delineation is an important task. Another task is to review and analyze how 
digitalisation can and does appear in social innovation processes and how it changes or expands this 
type of innovation process. It can be stated that digitalization plays a key role in the success of social 
innovation in peripheral areas. 
 
1.BEVEZETÉS 
 
Adigitalizáció térnyerésével fontos kérdéssé válik, hogy milyen szerepet tölthet be a társadalmi 
innovációs folyamatokban. A 21. században a digitalizáció, versenyképesség és innováció fogalmak 
egymással szorosan összefüggő, egymást befolyásoló és gerjesztő folyamatok. Joggal feltételezhetjük 
a digitalizáció és a társadalmi innováció hatékonysága közötti ok-okozati összefüggéseket. Ezek az 
összefüggések a periférikus (hátrányos helyzetű) térségekben -a társadalmi, kulturális és 
infrastrukturális jellemzők miatt - speciálisak. A periférikus térségek korlátai és lehetőségei a 
digitalizáció területén is megmutatkoznak és befolyásolják a társadalmi innovációk hatékonyságát. 
SWOT elemzés segítségével meghatározhatjuk az erősségeket és gyengeségeket, valamint a 
lehetőségeket és veszélyeket. Ezek alapján következtethetünk arra, hogy periférikus területeken a 
digitalizációnak a sikeres társadalmi innovációkhoz milyen szerepet kell betöltenie, valamint a siker 
érdekében milyen irányú társadalmi és gazdasági fejlesztéseket szükséges megvalósítani. 
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2. DIGITALIZÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ 
 
2.1 A digitalizáció fogalma és folyamata 
 
A digitalizáció folyamatát egyszerűen megfogalmazhatjuk, mert az nem más, mint az analóg jeleket 
digitális jelekké átalakító folyamat. Az 1. ábrán láthatjuk a hagyományos megközelítést. Az analóg 
forrás digitális jellé alakítása után az adatokat a felhasználói igényekhez kell alakítani. E folyamat 
három lépésből áll, szoftveres feldolgozásból, formai és tartalmi feltárásból, valamint metaadatok 
szerkesztéséből és végül optimalizálásból.A hétköznapi életünkben már természetessé váltak a 
digitalizációs technika eredményei. GPS alapú térképen tájékozódunk, a digitális médiát használjuk, 
online vásárolunk belépőjegyeket és árukat, digitális fényképeket nézegetünk a mobiltelefonunkon. 
Ezeket nem tudnánk digitalizáció nélkül megtenni. 
 

 
1. ábra: A hagyományos digitalizáció folyamata 

Forrás: saját ábrázolás 
 

A digitalizációs lehetőségek eszköztára folyamatosan fejlődik, így a digitalizáció értelmezése is 
folyamatosan fejlődik, mást jelent ma, mint néhány évvel ezelőtt. Ma már sokkal komplexebb 
értelemben gondolunk rá. Sok esetben a korábban még digitalizációként értelmezett folyamatokat 
már alapvető adottságként kezeljük, és a digitalizációt csak összetettebb műveletek esetén tartjuk 
megfelelő kifejezésnek. A 2. ábrán láthatjuk a digitalizáció komplex értelmezésének elemeit. A 
részletes elemzéstől eltekintve, pusztán az elemekre tekintve megérthetjük a digitalizáció 
komplexitását. A digitalizáció az élet minden területén megjelenik, online jelenlétet, adat- és 
információcserét jelent eszköz és ember között(Kollár és Poór, 2016). 
A digitalizáció gazdasági-társadalmi jelentősége hatalmas, az ipar 4.0, vagyis a negyedik ipari 
forradalom egyik alappiérének számít, hatással van az élet minden területére. Segíti és meggyorsítja 
a mindennapi életünket, kapcsolatokat, munkát. Elősegíti és ösztönzi a tanulást és a szórakozást, 
hozzájárul az élet minőségének növeléséhez. Önállóságra és innovációra ösztönöz, átalakítja a 
gazdaság és a mindennapi élet folyamatait(A digitalizáció és a Siemens, 2018). 
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2. ábra: A digitalizáció komplex értelmezése 
Forrás: Kollár és Poór, 2016 

 
A Siemens 2016-ban és 2018-ban kutatást végzett, amelyben felmérte a vállalati szektor digitalizációs 
helyzetét. Kialakítottak egy digitalizációs indexet, amely az alábbi kategóriák alapján számított 
aggregált index: 
 digitalizáció vállalaton belüli fontossága 
 digitalizáltság aktuális mértéke 
 a cég fejlesztésekkel kapcsolatos felkészültsége 
 digitalizációs tervek és lehetőségek 

 
A vállalatok 1-től 5-ig terjedő skálán értékelték a tényezőket. A digitalizációs index mindkét évben 
3,5 lett, ami látszólag nem mutat előrelépést, de 2018-ban már a kisvállalatok is bekerültek az 
értékelésbe. Ezek esetében a kutatás alacsonyabb értéket mutatott (3,2) mint az átlagérték, amiből 
arra következtethetünk, hogy amennyiben 2016-ban a kisvállalatok is bekerültek volna a mintába, 
akkor alacsonyabb lett volna az aggregált index értéke, ami arra utal, hogy valójában nőtt a 
digitalizáltság szintje a két év alatt. 2018-ban a középvállalati index 3,5, a nagyvállalati index 3,7 
volt(A digitalizáció és a Siemens, 2018). 
A vállalatok a digitalizáció feltételeit jobbnak ítélték meg 2018-ban,kevesebb hátráltató tényezőt 
láttak a digitalizációs fejlesztések megvalósításához.A vállalati megközelítésben a kisebb digitális 
potenciállal bíró kisvállalatok esetében az egyszerűbb informatikai beruházások is digitalizációs 
fejlesztésnek minősülnek, a nagyvállalatoknál inkább a komplex, nagy volumenű beruházásokat 
sorolják oda (A digitalizáció és a Siemens, 2018). 
Számunkra azért érdekes a felmérés, mert ugyan vállalati kört vizsgált, de a felhasznált módszertan 
adaptálható a társadalmi innováció digitalizáltságának vizsgálatához. A négy kategória (a fontosság, 
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a digitalizáltság mértéke, az arra való felkészültség és a jövőbeli elképzelések) a társadalmi 
problémák innovatív megoldása során is fontos feltételei a hatékony digitalizált megoldásoknak. 
 
2.2. Digitalizáció a társadalmi innovációk területén 
 
A társadalmi innováció új ötletek (termékek, szolgáltatások és modellek) kifejlesztése és alkalmazása 
a társadalmi igények kielégítése és új társadalmi kapcsolatok, együttműködések kialakítása 
érdekében (The European Commission, (2013), p6.). Amennyiben azzal a feltétellel élünk, hogy a 
probléma megoldásának elsődleges célja nem a profitszerzés, hanem a társadalmi jól-lét növelése, 
akkor: „A társadalmi innováció olyan nonprofit tevékenység, amely egy társadalmi probléma újszerű, 
innovatív megoldására irányul.”(Karajz és Kis-Orloczki ,2019, p2.) 
Az utóbbi években a digitális transzformáció - a profitorientált tevékenységeken túl -nagy hatással 
van a szociális és nonprofit területekre is. A digitalizáció- a társadalmi szereplők jobb informáltsága 
és a hálózatosítás mellett - lehetőséget nyújt új társadalmi termékek és szolgáltatások fejlesztésére. A 
digitálisan támogatott társadalmi innováció (röviden digitális társadalmi innováció (DTI))egy új 
keletű folyamat, amely során a társadalmi problémák megoldására digitális technológiákat 
alkalmazunk. 
A 3. ábrán nyomon követhetjük Geser (2017) tipológiáját. Két tényezőt vesz figyelembe a 
digitalizáció szemszögéből. A probléma azonosításánál, lehatárolásánál és a tényleges megoldásánál 
is használhatjuk a digitális technológiákat. Ez alapján négy típus ttudunk megkülönböztetni. A fehér 
üres négyzet a hagyományos társadalmi innovációt szemlélteti. Amennyiben az azonosításnál és/vagy 
a megoldásnál segítségül hívjuk a digitális technológiát, akkor beszélünk digitális társadalmi 
innovációról. Természetesen tágabb értelemben a társadalmi probléma azonosítása is egy eleme a 
problémamegoldás folyamatának. 
 

 
3. ábra: A társadalmi innováció tipológiája a digitalizáció szempontjából 

Forrás: Geser, 2017 
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3. DIGITÁLIS TÁRSADALMI INNOVÁCIÓK A PERIFÉRIKUS TÉRSÉGEKBEN 
 
3.1. Periférikus térségek lehatárolása 
 
Az elmaradott területek lehatárolása fontos kérdéskör a terület- és gazdaságfejlesztés, valamint az 
innováció-politika szempontjából. A lehatárolás során felmerülő problémák közül a legfontosabbak: 
a területi szint, az időbeliség, a fejlettséget (fejlettlenséget) mérő indikátorok. Számos indikátort 
ismerünk, amelyek felhasználhatók a releváns területi lehatároláshoz. A területi tőke koncepciója 
(indikátorok rendszere) az egyik lehetőség a térségi övezetek meghatározásához.  
 
3.2. A periférikus térségek jellemzése a területi tőke segítségével 
 
Egy adott terület fejlettségét - a gazdaságin kívül – számos tényező (szociológiai, kulturális, stb.) 
határozza meg. A területi tőke koncepciója alapján egy régió különböző típusú tőkeelemeit és ezáltal 
a regionális fejlődés irányvonalát is meg tudjuk határozni. Tehát a területi tőke alkalmas különböző 
régiók fejlettségének mérésére. Nem csak pénzben kiszámítható adatokat vizsgál, hanem figyelembe 
veszi a kulturális tényezőket és a társadalmi potenciálokat is. Az elmúlt két évtizedben a területi tőke 
számos koncepciója látott napvilágot, ezek közül a legismertebb, Camagni-féle (Camagni, 2009) 
elképzelést ismertetjük (4. ábra). Camagni két szempont a lapján csoportosítja a tőkeelemeket, a 
rivalizálás és a tárgyiasultság alapján. Mindkét szempont alapján 3-3 kategóriát alkot, így összesen 9 
elemcsoportot különböztet meg. A rivalizálás alapján köz-, kollektív-, és magán tőkeelemeket 
láthatunk, a tárgyiasultság szerint soft, vegyes és hard tőkejavakat figyelhetünk meg. Camagni a 
modell középső keresztjére (B, I, H, G, E mezők) és azok elemeire hívja fel a figyelmet, mert ezek a 
hagyományos elemek mellett (C, A, F, D mezők) nagy szerepet játszanak a regionális fejlődésben. 
 

 
4. ábra: A területi tőke eleme 

Forrás:(Camagni, 2009) 
 

A területi tőke segítségével számszerűsíthetők egy régióban a fellelhető materiális és immateriális 
tőketényezők, melyek a térség versenyképességének erőforrásait jelentik (Jóna, 2013; Lengyel, 
2012). Materiális tényezők többek között: a jövedelmek, a foglalkoztatottság, az épített környezet, az 
intézményi ellátottság, az infrastruktúra, a természeti környezet, a szolgáltatások, a szabadidős 
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lehetőségek és a vállalkozások jellemzői, immateriális tényezők: a képzettség, az internethasználat, a 
népességváltozás, az öregedés, a vándorlás, a helyi politika jellemzői, a felsőfokú oktatás, a 
színházak, a kultúra, az eltartottság, a közoktatás és a közegészségügy, stb. (Dombi és társai, 2017). 
 

 
5. ábra: A területi tőke és a versenyképesség kapcsolata  

Forrás: Kitson és társai, 2004 
 
Kitson és társai (2004) elképzelése alapján követhetjük nyomon a területi tőke elemei és a 
versenyképesség kapcsolatát (5. ábra). A versenyképességet három tényező határozza meg, a 
termelékenység, a foglalkoztatás és az életszínvonal. A területi tőke elemei (termelő, humán, 
társadalmi-intézményi, kulturális, infrastrukturális és tudás tőke), amelyek egymással is kapcsolatban 
állnak, határozzák meg a régió versenyképességét. 
 
3.3. A digitális társadalmi innováció SWOT elemzése 
 
SWOT elemzés segítségével megvizsgálhatjuk, hogy a digitális társadalmi innovációk esetében a 
periférikus térségekben milyen pozitívumokkal és/vagy negatívumokkal találkozhatunk. A területi 
tőke koncepciójában láttuk, hogy melyek azok a tőkeelemek (materiális és immateriális), amelyek 
szerepet játszanakaregionális fejlődésben és térségi kategorizálásában. A periférikus térségek 
elmaradottságát a tőkeelemekben jelentkező hiányosságok mutatják, amelyek a térség 
versenyképességét is behatárolják. Természetesen a kép a valóságban diverzifikált, de általában ezek 
a területi tőkeelemek összefüggésben állnak. Feltételezzünk most a SWOT elemzésnél egy „tipikus 
periférikus” térséget. 
Erősségek 
 A digitalizációhoz szükséges hálózati és egyéb informatikai infrastruktúra ma már 

általábanbiztosított azalacsonyabb fejlettségű régiókban is. 
 A relatíve magas munkanélküliség munkaerőt biztosíthat az alacsonyabb szakképzettséget 

igénylő területeken. 
 A kollektív cselekvésre és az együttműködésre való hajlam magasabb a periférikus 

térségekben. 
 Kollektív javak, természeti javak relatíve bőséges rendelkezésre állása. 

Lehetőségek 
 A DTI okozta társadalmi jól-lét növekedés csökkentia társadalmi különbségeket. 
 A digitális megoldások eliminálják a földrajzi távolságokat. 
 A helyi oktatási intézmények fejlesztése a képzett munkaerő megteremtésére. 
 A helyi vállalkozók (társadalmi) innovációs ismereteinek erősítése. 
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Gyengeségek 
 
 a magasabban kvalifikált (a digitalizációt kiszolgálni tudó) munkaerő hiánya. 
 alacsony innovációs potenciálés a K+F közvetítő szervezetek hiánya. 
 A hagyományos állótőkeállomány szűkössége, az innovációk magas költségei. 
 A digitális megoldások speciális tőkeigénye. 
 Az alacsony fejlettségi szint miatt alacsony az innováció iránti érdeklődés, a receptivitás 

hiánya. 
 
Veszélyek 
 
  A DTI-t befolyásoló kedvezőtlen demográfiai folyamatok 
 Az innovációs folyamatok kimenetele kétséges az alacsony társadalmi tőkeszint miatt. 
 Az innovációs folyamatok alacsony hatékonysága az alacsony K+F transzfer miatt. 

 
4. KÖVETKEZTETÉSEK 
 
A gyors informatikai és technikai fejlődés miatt a digitalizációs folyamatok is egyre összetettebbé 
válnak. Ezek egyrészt lehetőséget adnak, másrészt kihívást jelentenek a társadalom és a gazdaság 
szereplőinek. Azok a szereplők, akik nem követik a dinamikus fejlődést lemaradhatnak, nem tudják 
kihasználni a digitalizációban rejlő lehetőségeket. 
A digitalizáció megjelenése a társadalmi problémák innovatív megoldásában a digitalizáció 
komplexitásának növekedésével egyre nagyobb szerephez jut, összetettsége miattképes nagy 
hatékonysággal megoldani a problémákat, a társadalmi jól-lét növelő hatása magas. 
A területi tőke koncepció alkalmas a társadalmi innovációk és így a digitális társadalmi innovációk 
hatásainak elemzésére, regionális eltérések felmérésére, így periférikus térségek esetén is jól 
alkalmazható. A térségi innovációs potenciált meghatározó materiális és immateriális tőkeelemeket 
magába foglaló területi tőkével egy térség mélyebb összefüggéseit is meg lehet vizsgálni. 
Az elvégzett SWOT elemzés alapján elmondható, hogy egy periférikus térségek mutatnak 
erősségeket és gyengeségeket is A digitális társadalmi innovációk végrehajtásának tekintetében, 
valamint lehetőségeket is nyújtanak, de veszélyeket is rejtenek magukban. 
 
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a 
foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában 
valósul meg. 
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SUMMARY 
In the process of improving the corporate governance system, the need to create a compliance unit is 
conditioned by the adoption of a corporate strategy. In particular, an effective compliance control 
service, including compliance risk assessment, is important to achieve the strategic goals and 
objectives of the corporation (for example, when acquiring or selling a business, the initial and 
subsequent placement of stocks and bonds in foreign capital markets, obtaining foreign loans, 
attracting foreign loans, attracting strategic foreign investors). Hence the increased interest on the 
part of practitioners to analyze the impact of compliance control functions on the implementation of 
corporate governance principles, as well as the identification of those subject areas of corporate 
management that require constant compliance support. The article proposes the creation of a 
compliance service on the basis of four lines of compliance protection. Recommendations are given 
on the conduct of each line of compliance protection. The concept of three lines of protection is 
analyzed in detail, the cell is widely known in banking. Recommendations on its adaptation to the 
conditions of industrial enterprise are developed. The concept of the fourth line of compliance 
protection was formed and recommendations for its practical use in industrial enterprises were given. 

 
INTRODUCTION 
In the course of their activities, entrepreneurs are faced with a combination of different types of risk, 
which differ in place and time of occurrence, a combination of external and internal factors that affect 
their level and, therefore, in the way they are analyzed and in the description methods. As a rule, all 
types of risks are interrelated and affect the activities of the entrepreneur. Moreover, a change in one 
type of risk can cause a change in most of the others. The key to managing these risks is to establish 
controls that confirm that the company is fulfilling its internal and external requirements on an 
ongoing and regular basis. That is, you must arrange the processes in the company so that when the 
slightest opportunity arises to violate the rules and laws, you are immediately aware and could prevent 
them. The practice of the work of many international organizations as an effective risk management 
violation of laws, regulations, standards and instructions to use the compliance function. 
It should be noted that the ultimate goal of compliance is to protect the governing bodies of industrial 
enterprises, managers, deputies, employees of the enterprise, consumers and all counterparties from 
the risk of using the industrial enterprise for illegal purposes. Diagnosis of compliance risks and the 
use of tools and methods of risk management in this area serves the sustainable development of the 
enterprise, ensuring the achievement of its strategic goals, improving the efficiency of financial and 
economic activities. Identification of compliance risks that threaten the activities of the enterprise and 
management of such risks allows more efficient use of the resources of the enterprise, to ensure the 
safety of its property. In addition, the completeness and reliability of financial, accounting, statistical, 
managerial and other reporting is achieved by ensuring compliance with legislation, as well as internal 
policies, regulations and procedures of the enterprise. Special units are set up in the structure of 
industrial enterprises to best comply with compliance principles and standards. The enterprise and its 
employees must comply with the requirements of regulations in any case, regardless of the presence 
or absence of a system of bodies that ensure the proper and ethical conduct of business. Officials 
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designated by applicable law, constituent documents of a legal entity or by an executive body's order, 
along with the organization itself, are responsible for compliance with the current legislation. 
Therefore, the main task of the compliance authorities is to develop and implement various documents 
containing rules of conduct for employees in a particular situation, regulating different processes 
(directives, policies, procedures) and monitoring their implementation. The system of bodies 
responsible for ensuring compliance of an organization with the mandatory standards can be built 
differently in different organizations - it all depends on the needs and specifics of the enterprise. 

 
CONCEPT OF THREE LINES OF COMPLIANCE-PROTECTION 

 
The efficiency of organizational construction of the compliance service at an industrial enterprise can 
be significantly improved when using certain organizational models in its operation, the economic 
essence of which allows, first, organizationally to improve the work of the compliance service, and 
secondly, to ensure a high level of performance in the implementation of the compliance program as 
a whole. Reliable and effective systems of internal control and risk management contribute to 
improving the performance of any business. The responsibility for the smooth functioning of these 
systems rests with the management of the company, which aims to implement an integrated system of risk 
management and internal control, taking into account industry specificities. 
When building an integrated system, in addition to the sectoral affiliation, it is necessary to take into 
account the size of the organization, the regulatory environment in which it operates, corporate culture 
and a number of other factors. 
The analysis of possible organizational schemes of interaction between the risk management service 
of the enterprise and its business units allows us to offer as the most balanced with the elements of 
optimality a risk management strategy on the basis of the three lines of defense model. The idea of a 
three-level security model was publicized in 2013 by the International Institute of Internal Auditors 
(The IIA) standards as the most sustainable and effective. This model coordinates the processes of 
compliance risk management and internal control through a clearer and more specific definition and 
delineation of relevant functions and responsibilities. Successful implementation of the internal 
control system depends on the cooperation of the three lines of protection in compliance matters, the 
purpose of which is to protect employees, company leaders, shareholders and counterparties from 
compliance risks. 
The conceptual scheme of the three levels of protection of an industrial enterprise from compliance-
risks (Fig.1), in our opinion, has its own peculiarities of use and is proposed by us to improve the 
organizational construction of the compliance service and increase its efficiency. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 - Conceptual diagram of three levels of compliance protection 
Source: own creation 

The third line of defense is compliance audit 

The second line of defense is COMPLAINCE 

First line of defense - 

internal business control 
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The three lines of protection model (Fig.1) allows for a clear distinction between three separate 
functions, namely: management, risk and control (supervisory functions, such as, for example, risk 
management and compliance) and, in fact, internal audit ("the latter line of protection "). Thus, the 
model describes the organizational relationships between individual groups of employees (units) of 
an industrial enterprise: 

- employees of units that are carriers of risk (create, generate various kinds of risks), and also 
manage these risks (the first line of protection) are the carriers of risk, which manage them at the 
operational level; 

- employees of units that carry out supervisory supervision (second line of defense). These are 
compliance controllers who monitor, analyze, and monitor compliance risks; 

- employees of units that provide an independent guarantee (third line of defense). These are 
internal auditors who provide an independent assessment of the operation of the internal control 
system as a whole and the management of compliance risks. 
A more detailed model of the three-level system of enterprise protection against compliance risks is 
presented in Fig. 2. 
 

 
Figure 2 - Detailed scheme of three levels of compliance protection 

 

Figure 2 - Detailed scheme of three levels of compliance protection 

Source: own creation 
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The results of our research indicate that, at present, due to the low level of corporate governance, 
some industrial enterprises adhere to the approach whereby each structural unit is focused only on its 
direct, clearly limited functionality (centralized management system). In such circumstances, with 
the practical implementation of the three-level security model, its first line will actually be absent in 
the form of business units that manage compliance risks at their level. Accordingly, this imbalance 
will create more work for the second line of defense, while creating serious barriers to the 
development of a general culture of risk management in the enterprise (Yegorov S.A., 2009). Thus, 
to eliminate such imbalances, the three lines of protection must be formed in the form described in 
detail below. 
The first line of protection for business units (business functions) is operational internal control of 
business activities. The key task in the development of the first line of defense is to formulate a proper 
understanding of all the risks inherent in their business activities that are inherent in their immediate 
activities (including compliance risks). Using the first line of protection at the enterprise creates an 
organizational system in which the business units are responsible for the risks of all types (including 
compliance risks), the practical carriers of which are the same, ie these risks are generated by the 
business units themselves in the course of their activity. However, for the proper functioning of the 
first line of defense, the enterprise risk management service (with a centralized system may also be 
the compliance service) is obliged to provide business units with appropriate tools to effectively 
manage the level of relevant risks (eg, certain structure of limits and standards, key risk indicators 
etc.), while continuing continuous interaction with the business units themselves to develop and 
maintain the full effectiveness of the first line of defense (Yegorov S.A., 2009). 
The second line of defense (compliance and monitoring functions) is an integrated system of active 
compliance management. It consists of special risk management, control and compliance functions. 
The key role of this line of protection is given to the compliance service, which forms the appropriate 
risk management tools for the first line of defense, as well as internal regulatory documents for 
compliance risk management and regulation of the impact of structural units in the implementation 
of various business processes. The second line of defense also controls financial reporting, fraud risk 
management, quality control, compliance with corporate regulations and requirements. 
From a wide range of compliance risks, in practice the existence of specific compliance risks is 
distinguished in the second line of defense. This procedure is based on the fact that primary 
identification, assessment and control of compliance risks is carried out at the first level. And on the 
second line of defense, control and adequacy of the activity of the first level, on identification and 
management of compliance risks is carried out. Infrastructure units help to define the strategy, 
implement the production and commercial policy of the company, collect information to create a 
holistic picture of compliance risks. 

The typical production functions of a modern unit of an industrial enterprise for compliance risk 
management are as follows (Nisenbeim, 2018): 

- development and implementation of a methodological approach to compliance risk 
management; 

- coordination of enterprise actions in the field of compliance risk management; 
- consulting and methodological support of the compartment of risk management; 
- coordination and preparation of compliance risk reports; 
- training of employees responsible for managing compliance risks; 
- monitoring the implementation of the compliance risk management plan by the structural units, 

coordination of work with the internal audit service; 
- development and implementation of measures to improve compliance risk management; 
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- advising management on the design / implementation of control procedures, risk management 
that can be applied to reduce compliance threats, fraud prevention, etc .; 

- development of a single concept (framework) in terms of identifying, assessing, reviewing and 
developing response measures for compliance risks; 

- Tracking support for effective internal control practice, compliance risk assessment, 
compliance service, etc.; 

- providing support to management in the process of developing and implementing policies and 
procedures on internal control aspects, compliance risk assessments, etc.; 

- focusing on new compliance risks; 
- teaching management and staff the basics of compliance. 

These functions are necessary to ensure that the first line of defense operates without deviation and 
effectively. Thus, the second line of defense is vital, but it cannot offer a truly independent analysis 
for governing bodies on internal control and compliance risk management. In most cases, the special 
functional areas in the second line of defense also act as policy holders responsible for adapting and 
optimizing the model. 
The third line of defense is internal audit (an independent function). The third line of defense in a 
comprehensive risk management system is primarily the business-independent internal audit service. 
The internal auditor confirms the effectiveness of the internal control system and encourages 
continuous improvement. At this stage an independent analysis of the performance of the structural 
units of their duties is carried out and the violations recorded in the process of activity of the industrial 
enterprise are revealed. In addition, the board of directors may also be a party to the third line of 
defense by obtaining from the external and internal auditors an independent assessment of the state 
of the industrial enterprise in order to carry out the decision-making process from strategic positions 
of enterprise management based on the information obtained. Objectivity of internal audit is achieved 
by division of subordination. Administratively, internal audit reports to the CEO and, functionally, to 
the board of directors. As a rule, the appointment of a person to the position of head of internal audit 
is also done by the Board of Directors. Internal audit services can be afforded by a company with 
sufficient resources 
As the third level of protection, internal auditors provide senior executives with the results of a 
comprehensive analysis based on a higher level of independence and objectivity than other units in 
the enterprise. Such a high level of independence is not available for second line units. Internal audit 
assures confidence in the effectiveness of compliance risk management and internal control, including 
how the first and second lines of defense cope with the tasks. Creating a professional internal audit 
structure is a must for all organizations. 
It is considered that the accountability of the audit committee of the board of directors ensures the 
independence of the internal audit service. 
Using a risk-based approach, internal audit confirms to the Board of Directors and senior management 
of the entity how effectively an organization assesses and manages its compliance risks, including 
the effectiveness of the first and second line of defense. Internal audit not only provides an 
independent assurance that the risks of achieving the key objectives are managed and maintained at 
an acceptable level, but also that the audit function of the enterprise functions as it should. However, 
as a third line of defense, internal audit should, as far as possible, avoid some very undesirable 
manifestations, such as duplication of control and oversight functions. Internal audit should, as far as 
possible, nurture intra-corporate confidence in the work it does. This can be ensured through 
systematic process review, development and implementation of reporting models and staff 
evaluation. 
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In principle, this process is similar to that used by external auditors to evaluate internal audit before 
deciding on the degree to which they trust it. 
In some cases, the three lines of protection model does not deliver the expected results. In our view, 
the reasons for the inefficient and (or) inadequate organization of the three lines of protection model 
are as follows: 

- lack of desire for effective management of compliance risks in the top management of the 
enterprise (in some cases direct interest in their conservation and development); 

- lack of necessary regulation and methodology for the system of internal control and 
management of compliance risks; 

- insufficient interaction of structural units in terms of identification of compliance risks, 
development of response measures and monitoring of identified compliance risks; 

- lack of conditions for performing systematic analysis of processes for the emergence of new 
compliance risks and compliance monitoring of existing risks, etc .; 

- lack of competence or motivation of staff in identifying, developing response and monitoring 
of new compliance risks. 

 
ESSENCE OF THE FOURTH LINE COMPLIANCE - PROTECTION 

 
This leads us to the conclusion that the three lines of compliance of the enterprise in some cases are 
insufficient, which implies the introduction of the fourth line of defense. In our opinion, its necessity 
is conditioned by an inadequate and biased assessment of compliance risks by the internal auditor. 
The fourth line of defense takes the form of external auditors. They coordinate the audit work with 
internal auditors. External auditors provide an independent assessment of the first three lines of 
protection, where relevant to the audit of the entity's financial statements and, in the case of regulated 
financial institutions, compliance with regulatory requirements. Depending on the industry, the fourth 
line of defense may also include other external partners such as regulators and external quality 
certification bodies. 
The basic scheme of four lines of compliance protection of the enterprise is presented in Fig. 3. 

 
 

Fourth line of protection - external independent audit 

The third line of defense is compliance audit 

 

The second lie of defense is 
COMPLAINCE 

 First line of defense - 

internal business control 
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Figure 3 - Concept of four lines of compliance protection 
Source: own creation 

 
The placement of external auditors outside the enterprise structure suggests that external auditors, 
regulators and other external bodies should play an important role in the overall governance and 
control structure of an industrial enterprise. External auditors work mainly with third-party line 
security, internal auditors. They can be considered as additional lines of compliance protection, which 
provide an additional guarantee to the shareholders of the enterprise, including the board of directors 
and top management. 
The details of the components of the concept of the four lines of compliance protection of the 
enterprise are presented in Fig. 4. 
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Figure 4 - Detail of the concept of four lines of protection, Source: own creation 
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Our research shows that, in our time, compliance risks are constantly changing, upgrading and 
updating. A fast and efficient adaptation of compliance risk management without the unnecessary 
increase in operating costs requires a flexible structure that is integrated across the organization. The 
Four Lines Model has proven to be a practical answer to this challenge, coordinating the actions of 
different actors and their activities to improve the effectiveness of the risk management system as a 
whole.  

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 
Due to the simplicity of the organizational embodiment of the four-line compliance model, it can be 
used by any enterprise, regardless of its type, organizational structure or complexity. In fact, most 
businesses have been using this model of controlling various risks for a long time and to varying 
degrees. But its true impact really only unfolds after it is implemented throughout the enterprise-wide 
risk management system. Specifically, this means that management must first work with the board of 
directors to identify relevant risks and locate them in the risk structure of the organization. The board 
then determines the risk aversion of the company and the strategy that management subsequently 
implements in the form of risk assessment, management, monitoring and control measures. On this 
basis alone, four lines of protection can work properly. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A felhasznált erőforrások és elért eredmények közvetlen, a pénzügyi dimenzióba transzformálást 
elkerülő összevetésének egyik lehetséges módja a relatív hatékonyságvizsgálat (DEA=Data 
Envelopment Analysis). A DEA a súlyozott outputok és súlyozott inputok hányadosát használja 
hatékonysági mutatóként. A súlyszámokat pedig objektív módon, az alapadatok jellemzői és az 
input/output kapcsolatok technológia sajátosságai alapján, lineáris programozási modellek 
segítségével határozza meg. A tanulmány egy államigazgatási folyamat hatékonyságvizsgálatán 
keresztül szemlélteti a DEA alkalmazásának előnyeit és problémáit, valamint rámutat számos elméleti 
és alkalmazott kutatási lehetőségre. A Magyar Államkincstár (MÁK) bérszámfejtési tevékenységének 
vizsgálata során alkalmazott input orientált állandó skálahatékonyságú radiális modell segítségével 
azonosíthatók a hatékony szervezeti egységek, valamint a nem hatékony működés legfőbb okai. A 
hatékonyság időbeni változásának vizsgálata pedig az erőforrástervezés és feladatszétosztás 
dinamikus problémáira világít rá. 
 

SUMMARY 
Data Envelopment Analysis (DEA) is able to analyze the relationship between the applied resources 
and the results of a company without transforming them into monetary terms. DEA uses the ratio of 
weighted outputs and weighted inputs as the efficiency score. The weights are determined by linear 
programming models. These models mathematically describe the properties of the applied data set 
and the characteristics of the technology which transforms inputs into outputs. The study explores 
the benefits and problems of the application of DEA in a public sector institution and highlights 
applied and theoretical research possibilities. The input oriented constant returns to scale radial 
DEA model applied at the payroll processing division of the Hungarian State Treasury helps to 
determine the efficiency of the regional offices and identifies several improvement possibilities. The 
time plot of the efficiency score of the regional offices reveals several problems of task allocation and 
human resource planning. 
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BEVEZETÉS 
 
A menedzsment egyik gyakori problémája, hogy azonos tevékenységet végző szervezeti egységek 
(például, boltok, bankfiókok, oktatási intézmények, államigazgatási szervek) működését kell 
összehasonlítani és a működést célzó javaslatokat megfogalmazni. Az összehasonlításnál rendszerint 
nincs egyetlen olyan mutató, amely kifejezné a szervezeti egységek eredményének valamennyi fontos 
elemét (például, profit, forgalom, vevői elégedettség, kiszolgálás gyorsasága, minőség, stb.). Tovább 
bonyolítja a problémát, hogy az összehasonlításnál használt adatok nem mindegyike fejezhető ki 
azonos dimenzióban. A gazdasági eredmény, valamint a működési költségek például forint alapú 
összehasonlítást indokolnak. Ha azonban a vevői elégedettségre vagy a kiszolgálás gyorsaságára 
vonatkozó adatokat is figyelembe szeretnénk venni, akkor forintban kifejezett mutató használata már 
nem lehetséges. Nonprofit szervezetek esetén pedig gyakran az outputnak és az inputnak sincs 
pénzügyi dimenziója, vagy ha van is, annak használata nem indokolt (Koltai és Uzonyi-Kecskés, 
2017).   
A felhasznált erőforrások összetétele is sokszor eltérő. Lehet például olyan bolt, amelyik kevés 
eladóval dolgozik a bérköltségek csökkentése érdekében. Ugyanakkor egy másik bolt esetleg az 
eladók számának növelésével kívánja javítani a vevői elégedettséget. Az egyik bolt területe lehet 
nagyobb, mert az árut nem raktárban, hanem az eladótérben tartja. Egy másik bolt a 
létesítményköltségek csökkentése érdekében kisebb eladóteret tart fenn és hatékonyan oldja meg az 
áruk mozgását az eladótér és a raktár között. 
A vázolt probléma megoldására alkalmas a relatív hatékonyságvizsgálat, vagy az angol elnevezés 
kezdőbetűi alapján,a DEA (Data Envelopment Analysis) módszere. A relatív hatékonyságvizsgálat 
matematikai hátterét a lineáris programozás alkotja. Az alkalmazott modelleket a szakirodalom 
részletesen tárgyalja (lásd például Cooper, Seiford és Tone, 2007). A relatív hatékonyságvizsgálat a 
gyakorlati életben igen elterjedt. Szinte mindenfajta termelő és szolgáltató rendszerrel kapcsolatban 
találunk alkalmazási példákat. A termelés területén többek között termékek (Doyle és Green, 1991), 
elektromos elosztórendszerek (Panayotis, 1992), logisztikai központok (Markovits-Somogyi, Gecse, 
és Bokor, 2011), ellátási láncok (Dobos és Vörösmarty, 2014) vizsgálhatók a DEA módszerével. A 
szolgáltatások területén bankfiókok (Sherman és Ladino, 1995), oktatási intézmények (Johnes, 2006; 
Sinuany-Stern, Mehrez, és Barboy, 1994), egészségügyi rendszerek (Koltai, Dénes és Dénes, 2018a, 
2018b) vizsgálata szerepel gyakran a klasszikus példák között. De egyéni vagy csoport teljesítmények 
is összehasonlíthatók relatív hatékonyságvizsgálattal, ha a teljesítmény mögött valamilyen 
inputokról, vagy outputokról hozott egyéni vagy csoportos döntés áll (Koltai és Uzonyi-Kecskés, 
2012). 
A relatív hatékonyságvizsgálat célja azonos tevékenységet végző szervezeti egységek 
összehasonlítása a szervezeti egységek outputjai valamint az ahhoz felhasznált inputok súlyozott 
aránya alapján. Outputnak nevezünk minden olyan, a menedzsment, és így az értékelés számára 
fontos működési eredményt, amelynek érdekében a szervezeti egységek erőforrásokat használnak fel. 
Boltoknál például a forgalom nagysága, a vevői elégedettség, a kiszolgálás gyorsasága vagy a bolt 
forgalmának növekedése lehetnek outputok. Inputnak nevezünk minden olyan erőforrást, amelynek 
felhasznált mennyiségéről a szervezeti egységek szabadon dönthetnek és a menedzsment fontosnak, 
az értékelés meghatározó tényezőjének tekinti az azokból felhasznált mennyiséget. A példánkban 
említett boltoknál többek között a működési költségeket meghatározó eladók száma, a bolt területe, 
vagy a termékek szállítását végző logisztikai eszközök és kiszolgáló személyzet lehetnek inputok. 
A szervezeti egység fontos jellemzője, hogy önállóan dönthet az outputok kibocsátása/elérése 
érdekében felhasznált inputok mennyiségéről. Ezen tulajdonsága alapján a szervezeti egységeket 
döntéshozatali egységeknek, vagy az angol elnevezés kezdőbetűi alapján DMU-knak (Decision 
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Making Unit) nevezik. A következőkben a DMU és a szervezeti egység elnevezéseket azonos 
értelemben, alternatív módon használjuk. 
A DMU-k összehasonlításának alapja az outputok súlyozott összegének, valamint az inputok 
súlyozott összegének az aránya. A súlyszámok meghatározása azonban nem szubjektív módon, 
hanem egzakt matematikai eszközökkel történik az összehasonlítani kívánt szervezeti egységek 
jellemzői alapján. 
A súlyozott inputok és súlyozott outputok arányát kétféleképpen számolhatjuk. Ha a menedzsment 
célja az outputok jelenlegi értékének fenntartása kevesebb input felhasználásával, akkor a 
hatékonysági mutató számításakor a súlyozott outputok összegét osztjuk a súlyozott inputok 
összegével. Ezt az esetet input orientált közelítésnek hívjuk. A súlyszámokat úgy választjuk meg, 
hogy a hatékony DMU hatékonysági mutatójának értéke 1, míg az inputokat nem hatékonyan 
felhasználó DMU hatékonysági mutatója 1-nél kisebb. A relatív hatékonysági mutató értéke input 
orientált közelítésnél tehát 0 és 1 között lehet, és annál jobb a szervezeti egység működése, minél 
közelebb van ez az érték az 1-hez. Az így számolt hatékonysági mutató azt fejezi ki, hogy milyen 
mértékben kell a felhasznált inputokat csökkenteni a jelenlegi output hatékony kibocsátása 
érdekében. 
Ha a menedzsment célja az inputok jelenlegi értéke mellett minél nagyobb mennyiségű output 
kibocsátása, illetve minél jobb output elérése, akkor a hatékonysági mutató számításakor a súlyozott 
inputok összegét osztjuk a súlyozott outputok összegével. Ezt az esetet output orientált közelítésnek 
hívjuk. A súlyszámokat most is úgy választjuk meg, hogy a hatékony DMU hatékonysági 
mutatójának értéke 1, míg az outputokat nem hatékonyan előállító DMU hatékonysági mutatója 1-
nél nagyobb. A relatív hatékonysági mutató értéke output orientált közelítésnél tehát 1 és végtelen 
között lehet, és annál jobb a szervezeti egység működése, minél közelebb van ez az érték az 1-hez. 
Az így számolt hatékonysági mutató azt fejezi ki, hogy milyen mértékben kell az outputokat növelni, 
hogy a jelenlegi input mennyiségének felhasználása hatékony legyen. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a vizsgált DMU-k csak egymáshoz képest hatékonyak, illetve nem 
hatékonyak. A szervezeti egységek egy meghatározott körének adatai (inputjai és outputjai) alapján 
vonjuk le azt a következtetést, hogy egy DMU jól működik. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetséges 
ennél jobban működni. A legjobb működésre vonatkozó elképzelésünket azonban a relatív 
hatékonyságvizsgálat során a vizsgálatba bevont szervezeti egységek adatai alapján alakítjuk ki. 
A következőkben először ismertetjük a Magyar Államkincstár (MÁK) bérszámfejtési 
tevékenységének vizsgálatánál alkalmazott input orientált állandó skálahatékonyságú radiális 
modellt. Ezt követően bemutatjuk az alkalmazási környezetet és a legfontosabb eredményeket. 
Végezetül néhány a konkrét alkalmazás során felmerült elméleti kutatási lehetőségre hívjuk fel a 
figyelmet. 
 
AZ ALKALMAZOTT DEA MODELL BEMUTATÁSA 
 
A továbbiakban először a vizsgálat során is alkalmazott input orientált állandó skálahatékonyságot 
feltételező (constant returns to scale=CRS) radiális modell matematikai leírását ismertetjük. Az 
alkalmazott jelöléseseket az 1. táblázat foglalja össze. Kiindulásként I számú input és R számú output 
adatainak ismeretét feltételezzük J darab döntéshozatali egységnél. Az Ymátrix a döntéshozatali 
egységek outputjait, az Xmátrix pedig a döntéshozatali egységek inputjait tartalmazza. 
Az input orientált CRS modell elméleti hátterét a súlyszám alak felírásával érthetjük meg 
legkönnyebben. A modell a döntéshozatali egységeket a súlyozott output és súlyozott input aránya 
alapján hasonlítja össze. Az u vektor az outputok súlyszámait, míg a v vektor az inputok súlyszámait 
tartalmazza. A hatékonyság mérőszáma tehát a súlyozott output és súlyozott input aránya, amely 
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definíció szerint 0 és 1 közötti értékeket vehet fel. Az 1 értéknél a DMU hatékony, míg ennél kisebb 
értéknél nem hatékony. 
Egy matematikai programozási modell segítségével a súlyszámok olyan értékeit keressük, amelyek 
mellett egy vizsgált, 0 indexel jelölt DMU hatékonysági mutatója a lehető legnagyobb. Miután az 
összes DMU ugyanazt a súlyszámot alkalmazza az összehasonlítás során, valamennyi DMU-nál a 
súlyozott output és súlyozott input aránya kisebb vagy egyenlő, mint 1. Az (1) modell ezen elvek 
matematikai felírását mutatja. 

0≥,

1≤:DMU

Max
0

0

vu
vX
uY

vX
uY

 

 
 
 
(1) 

Könnyen belátható, hogy az (1) modellnek végtelen sok megoldása van. Ha ugyanis egy optimális 
megoldás minden súlyszámát ugyanazzal a számmal megszorozzuk, akkor az egyszerűsítés miatt 
ugyanazt a célfüggvény értéket kapjuk, de más súlyszám értékek mellett. Ha a súlyozott input értékét 
egyenlővé tesszük 1-el és átrendezzük (1)-et úgy, hogy kiküszöböljük a változókat a nevezőkből, 
akkor egy egyetlen optimális megoldással rendelkező lineáris programozási (LP) feladatot kapunk. 
A kapott LP feladat az input orientált CRS modell primál alakja (súlyszám alakja), amia 
következőképpen írható fel:  
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A (2) modell J+1 feltételi egyenletet és I+J változót tartalmaz. Az optimális megoldás megadja a 
vizsgált, 0 indexel jelzett DMU relatív hatékonyságát (uY0/1), valamint az inputok és outputok 
súlyszámait (u, v). Minden egyes DMU-ra megoldva a (2) LP feladatot megkapjuk a DMU-k relatív 
hatékonyságát. A DMU-k vizsgálata tehát ebben az esetben J darab LP feladat megoldását jelenti. 
A gyakorlatban a súlyszámok a hatékonyságjavítást célzó döntéshozatal számára kevés információt 
tartalmaznak, ezért célszerűbb a (2) LP modell duálisának a megoldása. Ha θ skalárváltozó az 
inputnormalizálási egyenlet duál változója, valamint λj a j DMU-hoz rendelt duál változó, akkor az 
input orientált CRS modell duál alakja a következőképpen írható fel:  
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A (3) LP feladat I+J feltételből és J+1 változóból áll. Az optimális megoldás tartalmazza a vizsgált, 
0 indexel jelzett DMU relatív hatékonyságát (θ*), valamint a λ duál vektorváltozó optimális értékét. 
Az optimális megoldás alapján a nem hatékony (θ*<1) DMU döntéshozója megtudja tehát, hogy 
milyen arányban (θ*) kell valamennyi inputját csökkentenie, hogy hatékonnyá váljon. Az optimális 
megoldás azt is megmondja, hogy milyen arányban kell a hatékony DMU-k inputját kombinálni 
ahhoz, hogy egy nem hatékony DMU hatékony legyen. A  λj>0 értékkel rendelkező DMU-k alkotják 
a vizsgált DMU referencia halmazát. A referencia halmazba tartozó DMU-k menedzsment 
gyakorlatának felhasználásával válhat egy nem hatékony DMU hatékonnyá és érheti el a hatékony 
DMU-ra jellemző inputfelhasználást.  A (3) modellt magalkotóik, Charnes Cooper és Rhodes, 
nevének kezdőbetűje nyomán CCR input modellnek, a modell megoldásakor kapott θ* értéket CCR 
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hatékonyságnak, a kijelölt hatékonysági határt pedig CCR hatékonysági határnak nevezik (Charnes, 
Cooper and Rhodes, 1978). 
A következőkben a bemutatott módszerrel elvégzett hatékonyságvizsgálat megvalósításának 
körülményeit és legfontosabb eredményeit ismertetjük. 
 

5. táblázat: Az alkalmazott jelölések listája 

Forrás: saját szerkesztés 
 
A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR BÉRSZÁMFEJTÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK 
HATÉKONYSÁGVIZSGÁLATA 
 
A Magyar Államkincstár (MÁK) bérszámfejtési tevékenységének hatékonyságvizsgálatát input 
orientált állandó skálahatékonyságú radiális modellek segítségével végeztük el. A modell fő elemeit 
és azok meghatározásának körülményeit az alábbiakban ismertetjük. 
A MÁK önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű, önállóan működő és gazdálkodó, 
közel hatezer főt foglalkoztató központi költségvetési szerv. A szervezet 1996. január 1-jétől végzi 
az államháztartásról szóló törvényben meghatározott feladatait. A MÁK budapesti központja felelős 
azért, hogy a költségvetési törvényben a kiadásokra fordítható pénzeszközök felhasználására a 
jogszabályoknak megfelelően kerüljön sor. A központ mellett működő 19 megyei igazgatóság pedig 
a nagy ügyfélforgalmat lebonyolító, decentralizált, konkrét ügyekért felel.  
A MÁK igazgatóságai az illetményszámfejtéssel foglalkozó főosztály szakmai irányításával végzik 
közel kilencszázezer közszférában foglalkoztatott személyi juttatásainak (illetmények, egyéb 
juttatások), egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED, CSED, baleseti táppénz), illetve a 
munkáltatók közterheinek elszámolását. 
A hatékonyságvizsgálati projekt keretében a MÁK szakemberei segítségével meghatároztuk az 
alkalmazott DEA modell fő jellemzőit. A hangsúly a vizsgálat során a bérszámfejtők 
tevékenységének hatékonyabbá tétele és a felesleges kapacitások feltárása volt az elsődleges cél, így 
input orientált közelítést alkalmaztunk. A munkafolyamat jellegéből következően skálahatékonyság 
nem tapasztalható, ami a CRS közelítést indokolta. Az explicit hatékonysági mutató igénye, valamint 
az adatok szerkezete radiális modell alkalmazását támasztotta alá. 

Indexek: 

j - döntéshozatali egység (DMU) indexe,  j=1, …,J, 

i - input indexe, i=1, …,I, 

r - output indexe, r=1, …,R. 

Paraméterek: 

Y - mátrix, amely a döntéshozatali egységek outputjait tartalmazza, 

Y0 - vektor, amely a vizsgált döntéshozatali egység outputjait tartalmazza, 

X - mátrix, amely a döntéshozatali egységek inputjait tartalmazza, 

X0 - vektor, amely a vizsgált döntéshozatali egység inputjait tartalmazza, 

Változók: 
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A vizsgálat során a megyei igazgatóságok jelentették az összehasonlítandó szervezeti egységeket 
(DMUk). Szervezeti okok miatt két szervezeti egység összevont kezelését tette szükségessé, így 
összesen 19 DMU szerepelt a vizsgálatban 
Az egyes kirendeltségeken dolgozó bérszámfejtők tényleges létszáma képezte az egyetlen inputot. 
Több egyéb input alkalmazásának igénye is felvetődött (túlóra, bérköltség), de a konzisztens adatok 
hiánya, valamint a túlmunka igazgatóságonként eltérő kezelése kizárta ezen adatok szakmailag 
megalapozott alkalmazását. 
Az illetmény-számfejtési folyamat eredményét a számfejtett tételek száma jellemezi. A számfejtett 
tételek összege azonban önmagában nem megfelelő mutató, szükséges azt tovább bontani és elemeit 
súlyozva figyelembe venni. Ennek megfelelően a tételszámot a MÁK-nál jelenleg is alkalmazott 
gyakorlat szerint 3 részre bontottuk és a jelenleg alkalmazott normaarányokkal súlyoztuk. A tételeket 
jogállási, közfoglalkoztatott és megbízási ügykörökre bontottuk, és ezekhez a csoportokhoz 
ugyanebben a sorrendben 1, 1.5 és 0.5 súlyszámokat rendeltük. A vizsgálat során a továbbiakban fő 
(első) outputként a három ügykörbe tartozó tételek súlyozott összegét, a súlyozott tételszámot 
használtuk. 
Az outputok meghatározásakor felmerültek egyéb, a tételekre jellemző olyan tulajdonságok, amelyek 
a számfejtési munkát nehezítik. E bonyolító tényezők eltérő hatását a MÁK munkatársai által javasolt 
súlyszámok felhasználásával vettük figyelembe. A számfejtési tevékenységet bonyolító tényezőket 
és zárójelben a hozzájuk tartozó súlyszámokat az alábbi felsorolás tartalmazza: 

• hóközi számfejtések (kifizetések) száma (0.5) 
• új jogviszony létesítések száma (1)  
• megszüntetett jogviszonyok száma (1.5) 
• kedvezmény feldolgozások száma (1.3) 
• kompenzációk száma (1.2) 
• táppénz, egészségbiztosítási számfejtések száma (1.5) 
• üzemi balesetek száma (2) 
• levonások száma (0.3) 
• letiltások száma (1.5) 
• nyugdíjmegkeresések száma (2) 
• külső ellenőrzések száma (2) 

A vizsgálat során így két outputot, a súlyozott tételszámot, valamint a súlyozott bonyolító tényező 
számot alkalmaztuk. 
Az egyetlen input (bérszámfejtők tényleges létszáma) és két output (súlyozott tételszám, súlyozott 
bonyolító tényező) havonként és szervezeti egységenként rendelkezésre álló értékei képezik a DEA 
modell adatbázisát. Az egyéves vizsgálati időszakot úgy választottuk meg (2018. március -2019. 
április), hogy az lényeges szervezeti és munkaszervezési változtatásokat ne tartalmazzon, így az 
eredmények a kialakult működést jól jellemzik. Az elvégzett vizsgálatok az eredmények jellege 
alapján két csoportra oszthatók. 

• A havi bontásban rendelkezésre álló információkat éves adattá aggregálva megvizsgáltuk az 
egyes kirendeltségek egy teljes évre vonatkozó hatékonyságát, a nem hatékony szervezeti 
egységek körét és azok referenciahalmazát, valamint a hatékonyságjavítás lehetséges módjait. 
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• Az egy hónapra számolt hatékonysági adatok alapján vizsgáltuk egyrészt a szervezeti egységek 
havi hatékonyságváltozásának jellemzőit, valamint a hatékony szervezeti egységek havi 
változását és ennek okait. 

A vizsgálatok legfontosabb eredményeit a következő (4.)alfejezet foglalja össze. Adatvédelmi 
okokból a megyei igazgatóságok tényleges neve helyett a DMU rövidítést használtuk a megyei 
igazgatóságokat megkülönböztető sorszámmal. 
 
EREDMÉNYEK 
 
A 19 megyei igazgatóság hatékonyságát először éves, aggregált adatok alapján hasonlítottuk össze 
oly módon, hogy kizárólag a bérszámfejtők tényleges létszámát (input) és a súlyozott tételszámot 
(output) vettük figyelembe. Az eredményeket az 1. ábrán látható oszlopdiagram szürke oszlopai 
szemléltetik. 
Az ábrán a szürke oszlopok bonyolító tényezők nélküli, míg a fekete oszlopok a bonyolító 
tényezőkkel számolt hatékonysági értékeket ábrázolják. Látható, hogy az éves aggregált adatok 
alapján kizárólag a 15-ös sorszámú DMU bizonyult hatékonynak. Ez azt jelenti, hogy ez a megyei 
igazgatóság használta fel az inputjait (a bérszámfejtőket) hatékony módon, míg a többi megyei 
igazgatóság hozzá képest alacsonyabb hatékonysággal működött, tehát több munkaerőt használt fel a 
szükségesnél. A második helyen a 6-os DMU áll 99.04%-os hatékonysággal, míg a harmadik helyen 
az 5-ös DMU 95.99%-os hatékonysággal található. A három legkevésbé hatékony igazgatóságok 
között a 19-es (70.12%), a 11-es (75.84%) és a 13-as DMU (78.69%) található. 
 

 
1. ábra: A bonyolító tényezők figyelembevételének hatása a hatékonyságra 

Forrás: Saját szerkesztés 
 
A 3. pontban ismertetett bonyolító tényezőket a MÁK munkatársai által javasolt súlyszámokkal 
figyelembe véve néhány kisebb változást figyelhetünk meg az eredményekben. Azok az 
igazgatóságok, amelyek több nehezebb esetet kezelnek, valamelyest hatékonyabbnak mutatkoznak. 
A súlyozott bonyolító tényezőket is figyelembe vevő hatékonysági értékeket a 1. ábra fekete színű 
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oszlopai mutatják. Az 5-ös számú DMU rendelkezik a második legnagyobb súlyozott bonyolító 
tényező értékkel. Ennek köszönhetően, a kizárólag a súlyozott tételszám alapján kapott 95.99%-os 
hatékonysági mutató a bonyolító tényezők hatására 100%-ra változott. Ez azt jelenti, hogy a 15-ös 
DMU mellett már az 5-ös is hatékonynak minősül, amennyiben a bonyolító tényezőket figyelembe 
vesszük az elemzés során. A 6-os DMU átlagos mértékű bonyolító tényező értékkel rendelkezik. E 
megye kirendeltségének hatékonysági mutatója megnőtt (99.04%-ról 99.84%-ra), de még így sem 
vált hatékonnyá. Ugyanakkor az eredmény alapján javasolt létszámváltoztatás szükségessége olyan 
kismértékű, hogy gyakorlati szempontból ez a megye is hatékonynak tekinthető. A 7-es DMU követi 
a legjobban teljesítő megyei igazgatóságok sorát, kiemelkedő, 96.61%-os mutatóval. A sorrend végén 
továbbra is a 19-es (71.07%), a 11-es (78.60%) és a 13-as DMU áll (78.73%), bár valamennyiük 
hatékonysági mutatója javult az új adatok és súlyok figyelembevételét követően. 
A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy milyen mértékben változik a megyei igazgatóságok 
hatékonysága a bonyolító tényezőknél bevezetett súlyszámok hatására. Az eredményeket a 2. ábra 
diagramja foglalja össze. A diagramm szürke oszlopai a bonyolító tényezők súlyszám nélküli 
összegével, a fekete oszlopok pedig a súlyozott összegével számolt hatékonyságokat ábrázolják. 
Az ábrán látható, hogy a bonyolító tényezőkhöz rendelt súlyszámoknak jelentős módosító hatása 
nincsen. Ugyanazon megyei igazgatóságok bizonyulnak hatékonynak mindkét esetben. 
Megfigyelhető továbbá az is, hogy minden egyes megyénél maximum 1%-os eltérés (pozitív vagy 
negatív) tapasztalható, egy kivételével (12-es DMU). A 12-es DMU esetében 3%-ot meghaladó 
hatékonyságcsökkenést eredményez a bonyolító tényezők súlyozása, aminek köszönhetően az a 
megyei igazgatóság 2 helyet csúszik hátra a sorrendben.  
 

 
2. ábra: A bonyolító tényezők súlyszámának hatása a hatékonysági mutató értékére 

Forrás: saját szerkesztés 
 
Az 1. ábrán látható hatékonysági adatok az egész vizsgált időszakra vonatkozó hatékonysági 
értékeket mutatják. Megvizsgáltuk azt is, hogy a hatékonysági értékek hogyan változnak hónapról 
hónapra. Az ehhez szükséges részletes hatékonysági vizsgálatot a két outputot (súlyozott tételszám, 
súlyozott bonyolító tényezők) tartalmazó modell segítségével végeztük el. A havi adatok alapján 
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kapott eredmények alátámasztották az éves, aggregált adatok felhasználásával kapott eredményeket, 
de néhány érdekes és az igazgatóságok speciális helyzetével jól magyarázható tendencia 
megfigyelhető. Néhány különleges DMU hatékonyságváltozásának időfüggvényét a 3. ábra 
szemlélteti. 
A 3. ábrán jelzett igazgatóságoknál a következő jellegzetességeket figyelhetjük meg: 

• A 2-es DMU átlagosan 93% körüli teljesítményt ért el, kivéve a 2018. novemberi és decemberi 
hónapokban, ahol a kiemelkedő 100%-os hatékonysági mutató látható. 

• A 12-es DMU 80% körül alakuló hatékonysága 2018 decemberében kivételesen magasra ugrik. 
Ebben a hónapban ez a megyei igazgatóság elérte a 100%-os hatékonyságot. 

• A 19-es DMU-nál kiugró értékkel a 2018. júniusi hónapban találkozhatunk. Az átlagos 70%-
os hatékonysági mutató 82%-os értékre javul, majd visszaesik a korábbi környékére.  

• Az 1-es DMU trendvonalát elemezve hullámzó teljesítményt látunk, egyfajta ciklikusság 
figyelhető meg. A hatékonyságromlás és javulás 2-3 hónapos ciklusokban ismétlődik. 

• A 9-es DMU esetén is hasonlóan hullámzó teljesítmény látható, de itt egy hónap kivételével, 
minden egyes hónapban eltérő a hatékonyságváltozás iránya. Növekedés után csökkenés, majd 
megint növekedés látható.  

• Növekvő hatékonyságot tapasztalunk a 14-es és a 18-as DMU trend diagramjánál. Utóbbi 
esetében egy olyan növekedést figyelhetünk meg, amely végül hatékony működéshez (100%-
os hatékonysághoz) vezet. 

A 3. ábrán látható hatékonyságváltozások többségét a megyei igazgatóságok vezetői a működést 
befolyásoló külső és belső folyamatokkal alátámasztották, visszaigazolva ezzel a kapott eredmények 
megbízhatóságát.  
 

 
3. ábra: Néhány jellegzetes trenddel rendelkező DMU hatékonyságfüggvénye 

Forrás: saját szerkesztés 
 
KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
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államigazgatási folyamatok vizsgálatára. Az eredményeket input orientált állandó skálahatékonyságú 
radiális DEA modellek alkalmazásával kaptuk meg. 
Az input orientáltság azt jelenti, hogy a számfejtett tételeket tekintettük elvégzendő feladatként és 
vizsgáltuk, hogy csökkenthető-e a feladat elvégzéséhez igénybe vett létszám. Az állandó 
skálahatékonyság alapján a nagylétszámú és kislétszámú megyei igazgatóságok között méretből 
eredő hatékonysági problémát nem feltételezünk. Ez azt jelenti, hogy egy újabb alkalmazott 
felvételének vagy elbocsátásának minden szervezeti egységnél ugyanaz a marginális hatása. 
Végezetül a radiális hatékonysági mutató azt fejezi ki, hogy hány százalékra javasolt a létszám 
csökkentése az egyes megyei igazgatóságoknál. 
Hatékonynak a 100%-os hatékonysági mutatóval rendelkező szervezeti egységek tekinthetők. Az 
ennél kisebb hatékonyság még akkor is hatékonysági problémát jelent, ha csak kismértékű az eltérés 
a 100%-tól. Fontos hangsúlyozni, hogy a nem hatékony működésnek számos oka lehet, az nem 
feltétlenül a munkavégzés vagy munkaszervezés hiányosságának köszönhető. A hatékonyságot 
befolyásolhatják a létszámváltoztatás jogszabályi, munkaügyi kötöttségei, a feladatszétosztás 
specialitásai, továbbá számtalan olyan, a munkavégzést befolyásoló helyi körülmény, amelyet az 
elemzéshez felhasznált adatok nem tükröznek. A hatékonyságjavítási lehetőségek feltárásakor 
ezeknek a helyi sajátosságoknak a vizsgálata feltétlenül szükséges. 
A hatékonysági eredmények rávilágíthatnak a nem hatékony működés számos okára, segíthetik a 
feladatszétosztással és/vagy létszámgazdálkodással kapcsolatos szempontok átgondolását, továbbá 
információt szolgáltathatnak az illetményszámfejtés szervezeti és technológiai fejlesztésével 
kapcsolatos döntésekhez. 
A bemutatott vizsgálat eredménye rámutat néhány elméleti kutatást is motiváló kérdésre. A bonyolító 
tényezőknél alkalmazott súlyszámokat kifejezetten a megyei igazgatóságok képviselőinek kérésére 
vezettük be. Korábban a bonyolító tényezők erőforrásigényének mérésével az intézményben nem 
foglalkoztak. A 4. pontban bemutatott 2. ábra azonban azt mutatja, hogy a súlyszám nélküli és 
súlyszámokkal számolt eredmények között nincs lényeges eltérés. A bonyolító tényezők súlyszáma 
szempontjából tehát a kapott eredmény robusztusnak tekinthető. Ez az empirikus megfigyelés felhívja 
a figyelmet az adatok változásával kapcsolatos érzékenységvizsgálat fontosságára. A legtöbb adat a 
DEA modelleknél azonban az LP feladat együtthatómátrixában található, így a hagyományos LP 
érzékenységvizsgálati módszerek nem alkalmazhatók. A feladat néhány matematikai sajátossága 
azonban talán segíthet ebben a bonyolult esetben is érzékenységi információk előállításában. Ez 
azonban további elméleti kutatásokat igényel. 
Ugyancsak érdekes kérdés a bonyolító tényezők hatásának mélyebb elemzése. A bérszámfejtési 
feladatok szétosztása menedzsment döntés eredménye. A bonyolító tényezők azonban együtt járnak 
a szétosztott feladatokkal és nem azonos mértékben befolyásolják a munkát az egyes 
igazgatóságoknál. A szervezeti egységek eredményét nem egyenlő mértékben érintő hatások 
érvényesíthetők úgy, hogy második outputként figyelembe vesszük a bonyolító tényezők aggregált 
jellemzőjét a számításnál. Ezzel azonban azt feltételezzük, hogy a bonyolító tényezők nagysága is 
menedzsment döntés eredménye. Célszerűbb lenne a bonyolító tényezők nagyságát menedzsment 
döntésekkel nem változtatható (nondiscretional) paraméterként figyelembe venni. Ez azonban input 
orientált modellek esetén csak az input oldalon lehetséges. A menedzsmentdöntésekkel nem 
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befolyásolható output paraméter input oldalra transzformálása ugyancsak elméleti kérdések 
megoldását teszi szükségessé. 
Végezetül fontos felhívni a figyelmet a matematikai és menedzsment megfontolások kapcsolatára. A 
bemutatott elemzés objektív matematikai összefüggésekre, lineáris programozási modellek 
felhasználására épült. Az alkalmazott matematikai modell elkészítése azonban számos szubjektív 
döntést és feltételezést igényelt. Az inputok és outputok rögzítése, a súlyszámok szükségességének 
elfogadása és nagyságának meghatározása, valamint a mérethatékonyság elvetése szubjektív 
megfontolások alapján történt. A kapott eredmények kedvező fogadtatása és a hatékonyságjavítás 
sikeressége nagymértékben függ a DEA modell szubjektív elemeinek a vizsgálatban résztvevők 
konszenzusára épülő meghatározásától. Ezt figyelembe véve készült el az ismertetett tanulmány és 
került a modellbe a bonyolító tényezők súlyszáma annak ellenére is, hogy a súlyszámoknak érdemi 
hatása az eredményre nem volt. A vizsgálat végeredményére tehát bizonyos paramétereknek nincsen 
ugyan hatása, a hatékonyságvizsgálati projekt sikerességét e paraméterek alkalmazása mégis 
jelentősen befolyásolhatja. A kapott eredményeket a vizsgálatban résztvevők számára ugyanis éppen 
ezen paraméterek teszik meggyőzővé és elfogadhatóvá. 
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JELENÉRTÉK ALAPÚ PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK 
Kovács Levente 

 

A pénzügyről sokaknak először a kamatos kamat és a pénzügyi számítások jutnak eszükbe. Ezen nem 
is csodálkozhatunk, hiszen ezeket az általános és középiskolás matematika órákon már megismertük. 
A jelenérték, és a nettó jelenérték számítások a felsőfokú pénzügyi képzések első időszakának ismert 
feladatai. A pénzügyi összefüggések és képletek meghatározásához jellemzően bonyolult 
levezetésekkel, betét-hitel analógiák révén jutunk el, miközben a jelenérték számítás lényegi 
megértésével és alkalmazásával néhány lépésben levezethetjük a legbonyolultabb összefüggéseket is. 
Ezzel a megközelítéssel új, egyes fogyasztói elvárásokra szabott törlesztési karakterisztikákat is 
megalkothatunk. Az új módszertan szerint a beruházási- és a jelzáloghitelek jelentős és előre mutató 
gazdasági, társadalmi és szociológia következménnyel járhatnak.  
Kulcsszavak: jelenérték, NPV, pénzügyi számítások, törlesztőrészletek, kamatok 
JEL kódok: C02, G21 
 
1. A JELENÉRTÉK SZÁMÍTÁS DISZKONT TÉNYEZŐJE 

 
A különböző pénzáramok kiértékelésére, pl. egyes befektetés megtérülésére, több módszer is ismert. 
Ezek közül a pénzügyesek a legjobbnak a jelenérték számításokat szokták tekinteni. Ugyan nem 
állíthatjuk, hogy ez tökéletes, azonban a modellek megalkotásához és magyarázatához biztosan 
kijelenthetjük, hogy jól alkalmazható. 
A jelenérték számítás elve szerint két különböző időpontbeli pénzösszeg pontosan összehasonlítható 
az adott időszakra (melyet a két különböző időpont zár közre) jellemző kamatráta és az időszak hossza 
alapján úgy, hogy a későbbi időpontbeli összeget diszkontáljuk a korábbi időpontra. Amennyiben az 
így megkapott nominális szám megegyezik a korábbi időpontbeli pénzösszeggel, akkor a jelenérték 
számítás elve alapján kijelenthetjük, hogy a két pénzösszeg értéke azonos. Ezen számítás alapján 
aztán szoktak olyan kijelentések elhangozni, hogy ha viszont különbség van, akkor az emberek, vagy 
vállalatok elhalasztják, vagy korábbra hozzák a fogyasztásukat. 
A nettó jelenérték jellemző alkalmazása az, hogy egy C0 összegű beruházást akkor hajtunk végre, ha 
az ebből a jövőben származó pénzáram sorozat jelenértéke nagyobb, mint amennyi a kezdeti 
beruházás volt. A szokásos értelmezés szerint, akkor érdemes beruházni, ha az NPV pozitív lesz a 
következő számítás elvégzése után: 𝑁𝑃𝑉 = −𝐶 + 𝐶(1 + 𝑟)  

 
Ahol: 
„C0” a t=0 időpontban a kezdeti beruházás összege, 
„Ct” a t-dik időpontban a pénzáram (bevétel/kiadás) összege, 
„t” az adott pénzmozgás időpontja, 
„n” a teljes időtáv hossza, 
„r” a kamatláb. 
 
Ez a képlet jól alkalmazható, a későbbiekben mi is ezt fogjuk használni. A kamat vonatkozásában 
azonban egy jelentős – a modellek és elméleti számításokhoz szükséges – egyszerűsítést tartalmaz. 
Úgy számol, mintha végig azonos lenne a kamatláb, miközben tudjuk, hogy a pénzügyi piacokon a 
kamatlábak folyamatosan változnak. Azaz az NPV számítás úgy pontosítható, ha minden 
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pénzáramhoz a rá vonatkoztatható diszkontáló kamatokkal tudunk számolni. Akkor lesz pontosabb a 
számításunk, ha az egymás után következő időpontok kamatait (rj) pontosan prognosztizáljuk vagy 
ismerjük, és a képletbe ezt helyettesítjük be. Ekkor a képlet így néz ki: 
 𝑁𝑃𝑉 = −𝐶 + 𝐶∏ 1 + 𝑟  

 
A gyakorlati alkalmazást ugyan nem szeretnénk elnehezíteni, azonban még egy tényezőre fel kell 
hívnunk a figyelmet. Ez pedig a diszkontáláshoz használt kamatláb meghatározása. Gondoljuk csak 
el, hogy pl. egy hitel esetén hogyan diszkontál a hitelnyújtó bank? A hiteltől elvárt feltétlen 
megtérüléshez azzal számol, hogy az ő forrás költségével, pl. a referencia kamattal való 
diszkontáláskor ne legyen vesztesége. Pl. a kamatfelárat tekinti nyereségnek! A hitelfelvevő, viszont 
a beruházás megtérüléséhez a bruttó kamat (= referencia kamat + kamatfelár) alapján fog 
diszkontálni, hiszen neki ennyi a hitelpénz „ára”. 
Az igen pontos számításokhoz persze még figyelembe kell venni a referencia kamat típusát és annak 
meghatározási módszertanát, megbízhatóságát, általános elfogadottságát és pénzpiaci 
alkalmazhatóságát. A referencia kamatok típusai: 

a. Prime rate: A hitelnyújtók, vagy nagy presztízsű intézmény, által publikált, a prémium 
ügyfélkörnek nyújtott legkedvezőbb kamatláb. 

b.  Bankközi kamatlábak: Melyet közismert bankok, publikus módszertan alapján, közösen és 
szigorú felügyelet alatt, forrás és eszköz oldali árazásokhoz, megalapozottan és nem 
manipulálhatóan, határoznak meg, és melyet a piaci szereplők nagy számban és nagy 
volumenben alkalmaznak szerződésekben és derivatív ügyletekben (pl. LIBOR, EURIBOR, 
BUBOR) (Schrimpf, 2019) 

c. Egyéb referencia kamatok: Ilyenek lehetnek az infláció, az állampapír hozamok, jegybanki 
alapkamatok, árindexek, stb. és ezek tetszőleges kombinációi. 

Mostantól kezdve visszatérünk a modellalkotáshoz szükséges, végig állandó kamatláb 
alkalmazásához. 
 
2. HITEL TÖRLESZTŐRÉSZLET 

 
A pénzügyi számítások egyik izgalmas területe a hitelek törlesztő részleteinek meghatározása. 
 
Egyenletes tőke törlesztés: 
Ekkor a hitelt (H) minden egyes hiteltörlesztés esetében azonos összegben fizetik vissza a fennálló 
tartozásra járó kamat mellett. Ekkor a tőketartozás egyenletesen csökken a teljes törlesztési időszak 
alatt. A törlesztésnek egyik eleme, az állandó tőketörlesztés, a másik eleme, pedig a csökkenő 
tőketartozás alapján számolt kamattörlesztés. 
Összesen „n” darab azonos törlesztés esetén az i-edik törlesztőrészlet meghatározása: 
A tőketörlesztés minden esetben H/n. Az i-dik törlesztésig (i-1)-szer volt tőke törlesztés, azaz a 
tőketartozás összege H-(i-1)H/n= (nH-iH+H)/n = H(n+1-i)/n. Ennek az egy időszakra jutó kamat 
terhe plusz egy tőketörlesztési egység, azaz az i-diktörlesztőrészlet: 𝑋 = 𝑟 × 𝐻(𝑛 + 1 − 𝑖)𝑛 + 𝐻𝑛  

ahol„r” az egy törlesztési ciklusra számolt kamatláb. 
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Nominálisan azonos törlesztőrészlet 
„A pénzügyi számítások egyik kedvelt feladata a hitelek annuitásos, összegében állandó 
törlesztőrészletének a meghatározása. Ezt az egyetemi tankönyvek rendszerint az örökjáradékból 
vezetik le és jutnak el a következő eredményhez (a későbbiek miatt legyen „r” az alapkamatláb, „m” 
a hitel kamatfelára (legyen R=r+m), „n” pedig a törlesztőrészletek száma, gyakran időegységben 
kifejezve):  (1)          𝑇ö𝑟𝑙𝑒𝑠𝑧𝑡ő𝑟é𝑠𝑧𝑙𝑒𝑡 = 𝐹𝑒𝑙𝑣𝑒𝑡𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔1𝑅 − 1𝑅(1 + 𝑅)  

 
Az (1)-es eredményhez a következő – nem szokásos tankönyvi - úton is el lehet jutni: 
 
A hitelösszeg pontosan egyenlő a törlesztőrészleteknek (Xi) az R=r+m szerint diszkontált 
jelenértékével, azaz  

(2) 𝐹𝑒𝑙𝑣𝑒𝑡𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 = ∑ ( )  
- Az annuitás elvárása szerint a törlesztőrészletek egyenlőek azaz 

(3) Xi=Xj=X 
- Az általános mértani sorozat formája és összegképlete 

(4) Sn=𝑎 ∑ 𝑞 =𝑎 ∗  
- a (2)-es képletből a (3)-as egyenlőség miatt az X kiemelhető, továbbá jelen esetben az a1 = q 

= összefüggések alapján 

(5)𝐹𝑒𝑙𝑣𝑒𝑡𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 = 𝑋 ∗ ∗     , ebből X-et kifejezve, majd a triviális 

egyszerűsítéseket elvégezve: 

(6) 𝑋 =  ö ∗ ( )∗
=   ö ∗   

- Az (1)-es és a (6)-os képletek azonosságát a következő átrendezéssel látható be: 11𝑅 − 1𝑅(1 + 𝑅) = −𝑅 11 + 𝑅 − 1 

- Mindkét oldalt átrendezve:  11𝑅 ∗ 1 − 1(1 + 𝑅) = 𝑅 − 1(1 + 𝑅) + 1 

- A bal oldalon az  törttel való osztás, megfelel az R-rel, mint reciprokkal való szorzásnak, így 
pedig a két számláló és a két nevező is azonos, azaz a két oldal egyenlő. 

 
Ezzel az (1) és (6) képletek azonossága igazolásra került. Ez a levezetés nem öncélú volt, hanem a 
későbbi levezetések logikáját és az eredményekre való ráhangolódást készítette elő.” (Kovács-
Pásztor, 2018) 
 
Jelenértékben azonos törlesztőrészlet 
A hosszú futamidejű jelzáloghitelek egyik jellemző problematikája, hogy a törlesztőrészlet ügyfél 
által érzékelt terhe a kamatszint, közvetítő devizahiteleknél az árfolyam, a hitelfelvevő 
jövedelemszint, stb. változásai miatt jelentős ingadozást mutathatnak. Negatív változások együttes 
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bekövetkezése esetén ez a jelzáloghitelt felvevők helyzetét jelentősen ronthatja, mely akár társadalmi 
szintű problémában csúcsosodhat ki. Ezt a veszélyt két módon lehet kivédeni: hosszú időszakra vagy 
a teljes futamidőre fix kamatok alkalmazásával (ahogy ezt pl. Magyarországon az MNB javasolja), 
vagy a jelenértékben azonos törlesztőrészlettel. 
 
„Az optimális jelzálog törlesztési eljáráshoz, melyben a törlesztőrészleteknek nem a nominális, 
hanem a jelenértéke végig és pontosan állandó, az előző rész elején megismert levezetés logikája 
alapján mutathat be: 
 
- A hitelösszeg pontosan egyenlő a törlesztőrészleteknek az ”r+m” szerint diszkontált 

jelenértékével, azaz  
(7) 𝐹𝑒𝑙𝑣𝑒𝑡𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 = ∑ ( )  

- Az „r” szerint diszkontált törlesztőrészletek egyenlőségét az alábbi összefüggés adja meg: 
(8) 𝑋 = 𝑋 ∗ (1 + 𝑟)  

ahol X0 a hitelfelvételkori időpontra számolt törlesztőrészlet jelenértéke. Ezt az előző képletbe 
helyettesítve: 

(9) 𝐹𝑒𝑙𝑣𝑒𝑡𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 = ∑ ( )( )  
- Az általános mértani sorozat formája és összegképlete 

(10) Sn=𝑎 ∑ 𝑞 = 𝑎  *  

a (9)-es képletben 𝑞 = 𝑎 =  , ezen összefüggések alapján és X0 kiemelése után 

(11) 𝐹𝑒𝑙𝑣𝑒𝑡𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 = 𝑋 ∗ ∗      

Ebből, a (8)-as képletbeli Xi visszaírása, majd egyszerűsítések után, az i-diktörlesztőrészletet 
kifejezve 
 

(12) 𝑋 =  ö ∗( )∗    
=   ö ∗ ∗( )  

 
Azaz ezen optimális törlesztőrészlet meghatározás mellett a teljes futamidő alatt pontosan azonos lesz 
minden törlesztőrészlet jelenértéke.” (Kovács-Pásztor, 2018) 
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3. ábra: A jelenértékben azonos hitel törlesztőrészleteinek nominális és jelenértéke 

(H= 100 000 Ft, r=3%, m=2%, n=240 hónap) 
Forrás: (Kovács-Pásztor, 2018) 

 
 

 
4. ábra: A jelenértékben azonos hitel tőketartozás nominális és jelenértékének változása 

(H= 100 000 Ft, r=3%, m=2%, n=240 hónap) 
Forrás: (Kovács-Pásztor, 2018) 

 
 
A fix kamatok előnye a fix időszak alatti állandó – és ezért igen jól tervezhető – törlesztőrészlet. 
Ugyanakkor hátránya, hogy a fix kamatok - a jövőbeli bizonytalanságok miatt - általában 
magasabbak, mint a változóak. Továbbá az állandó törlesztőrészlet terhe (értsd: jelenértéke) a 
futamidő első felében magasabb, mint a második felében, miközben a hitel felvevők anyagi 
helyzetének alakulása ettől jellemzően eltér; pl. a fiatal házasok a házasság első évtizedében 
jellemzően nehezebben élnek meg, mint később, amikorra a munkahelyi karrierjükben feljebb jutnak. 
A jelenértékben azonos törlesztőrészlet karakterisztikája ettől eltér, végig azonos terhet jelent, azaz a 
másikhoz képest az induló időszakban alacsonyabb, a záró időszakban pedig magasabb terhet jelent. 
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Amennyiben az adós jövedelmi körülményei nem romlanak a futamidő alatt, és a jelenértékében 
azonos, ámde összegében folyamatosan emelkedő törlesztőrészlet pénzügyi kulturális elfogadása 
nem jelent problémát, akkor ez ideális megoldás lehet. A veszélye azonban az, hogy amennyiben a 
jelzáloghitel futamidejének a vége a nyugdíjas, feltételezetten alacsonyabb jövedelmi időszakra 
tolódik, akkor a törlesztési kötelezettségnek megfelelés problematikussá válhat. 
A gyorsan fejlődő és/vagy szegény országok esetében, ahol nagy számban vannak gyakorlatilag 
nincstelen, munkaerős, és remélhetően ambiciózus fiatalok az új módszertan reálisan biztosítja a piaci 
jelzáloghitelezésre alapozott saját lakáshoz jutást. Ez globálisan is elősegíti a társadalmi feszültségek 
mérséklését. 
A kettő között dogmatikus alapon lehet dönteni. Mindegyik mellett, és mindegyik ellen is lehet 
érvelni, a szerző hite szerint magas pénzügyi kultúra esetén a jelenértékben azonos törlesztőrészlet az 
ideálisabb. Ezt erősíti az a felismerés, hogy a pénzügyi kultúra növelése és a tudatos pénzügyi 
magatartás együtt jár (Lentner-Szegedi-Tatay, 2015). 
 
A jelenértékben azonos törlesztőrészlet kamatváltozás érzékenysége deriválással kapható meg. E 
szerint a kamatváltozás érzékenységét a (12)-es képlet „r” szerinti teljes deriváltja mutatja meg. A 
törlesztőrészletnek az alapkamat változástól való függése: 
 

(13) 𝑋 ′(𝑟) = ( ) ( )( )( )  

 
Ez messze alatta van a klasszikus, nominálisan állandó elven számolt, változó kamatozású 
hiteltörlesztőrészlet kamatlábváltozás érzékenységének. Azaz a harmadik világban, a rájuk jellemző 
gyors kamatváltozások mellett sem vált ki olyan szintű társadalmi feszültséget, fizetésképtelenséget, 
mint ami Kelet-közép Európában többek között a svájci frank alapú jelzáloghitelezés 
következményeként megtörtént. 
 
Jelenértékben növekvő törlesztőrészlet 
A jelenértékben azonos törlesztőrészlet modelljének egyik továbbfejlesztése a jelenértékben növekvő 
(a növekedést jelölje „z”) törlesztőrészlet. Ilyen lehet indokolt pl. egyértelműen növekvő 
jövedelemmel járó életpálya modellek esetén (amennyiben ez biztos munkahelyi alkalmazással és 
munkavégzési képesség fennmaradással is jár), továbbá olyan vállalati beruházások esetén, melyek 
várható bevétel időben folyamatosan elnyúlva emelkedik. 
Ennek a törlesztőrészlet meghatározása az előző analógia alapján: 
 

- „A hitelösszeg pontosan egyenlő a törlesztőrészleteknek az „”r+m” szerint diszkontált 
jelenértékével, azaz  

(14) 𝐹𝑒𝑙𝑣𝑒𝑡𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 = ∑ ( )  
- Az „r+z” szerint diszkontált törlesztőrészletek egyenlőségét az alábbi összefüggés adja meg: 

(15) 𝑋 = 𝑋 ∗ (1 + 𝑟 + 𝑧)  
ahol X0 a hitelfelvételkori időpontra számolt törlesztőrészlet jelenértéke, ezt az előző képletbe 
helyettesítve: 

(16) 𝐹𝑒𝑙𝑣𝑒𝑡𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 = ∑ ∗( )( )  
- Az általános mértani sorozat formája és összegképlet 

(17) Sn=𝑎 ∑ 𝑞 = 𝑎  *  



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

201 

a (16)-os képletben 𝑞 = 𝑎 =  , ezen összefüggések szerint 

(18) 𝐹𝑒𝑙𝑣𝑒𝑡𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑒𝑙ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔 = 𝑋 ∗ ∗      

 
Ebből, a (15)-ös képletbeli Xi visszaírása, majd egyszerűsítések után, az i-diktörlesztőrészletet 
kifejezve: 
 

(19)𝑋 =  ö ∗( )∗    
=  ö ∗( )( )  

 
A törlesztőrészletek értékét és jelenértékét az 5. ábrán mutatja meg, a törlesztőrészletek 2%-os 
emelkedése mellett. 
 

 
 

5. ábra: A jelenértékben növekvő hitel-törlesztőrészleteknek nominális ésjelenértéke 
(H= 10 000 000 Ft, r=3%, m=4%, z=2%, n=240 hónap) 

Forrás: Saját szerkesztés 
 
Azaz létezik és egyértelműen meghatározható olyan beruházási hiteltörlesztési képlet, melyben a 
törlesztőrészletek az „r” alapkamat, az „m” kamatfelár és a „z” törlesztőrészlet növekedés 
függvényében is emelkednek. Az X0, alap törlesztőrészlet nem függ az alapkamattól! Azaz a magas 
kamatszinttel küszködő országok esetében is nemzeti devizában teszi lehetővé bankhitelek révén a 
gazdaság fenntartható fejlesztését. 
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A tőketartozás nominális- és jelenértékét a 6. ábra mutatja meg. 
 

 
 

6. ábra: A jelenértékben növekvő hitel-törlesztőrészlet esetén a hitel tőketartozás nominális és 
jelenértékének változása (H= 10 000 000 Ft, r=3%, m=4%, z=2%, n=240 hónap) 

Forrás: Saját szerkesztés 
 
Ahogy látható, a tőketartozás csökkenése a korábbiaknál még lassabban következik be. A törlesztési 
terhek viszont akkorra vállnak jelentősebbé, amikorra a bevétel felfutása is várhatóan bekövetkezik. 
Ennek az „ára” az, hogy a tőketartozás - akár átmeneti nominális növekedés utáni – leépülése a záró 
fázisra koncentrálódik. 
 
A törlesztőrészlet kamatérzékenységét a (19)-es képlet „r” szerinti teljes derivált függvénye adja meg: 

(20) 𝑋 ′(𝑟) = ( )( ) ( )( ) ( )( )  

 
Az új, optimális módszer egyértelmű előnye, hogy a törlesztési karakterisztika a klasszikus annuitásos 
módszernél sokkal jobban illeszkedik az új beruházások várható bevételéhez, a törlesztőrészlet 
alapkamatláb, illetve alapkamat változás függése pedig alacsony.” (Kovács, 2018) A zöldmezős 
beruházások várható megtérülése, különösen a fejlődő országok esetében, akiknek az új piacok 
megtalálása és a bejutás is nehézséget jelent, ugyanis csak időben elnyújtva és fokozatosan, apró 
lépésekben várható. Számukra ez a törlesztési struktúra a felzárkózás pénzügyi lehetőségét erősítené. 
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3. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A pénzügyi számítások összefoglalása, viszonylag kevés matematikai előképzettséget feltételezve 
sikerült. Ennek során bemutatásra került a nettó jelenérték számítás problematikája, melyet a 
modellalkotáshoz szükséges egyszerűsítésekkel feloldottunk. Aztán a különböző hiteltörlesztési 
összefüggések egyszerű levezetése történt meg a nettó jelenértékszámítási módszertan 
alkalmazásával. Ezek közül, új levezetési módszertanuk és következményeik alapján, kiemelkednek 
az azonos jelenértékű törlesztőrészlet számítások. Ezek új jelzálog- és beruházási hitel lehetőségeket 
jelentenek elsősorban a magasabb kamatszinttel küszködő, így többek között a fejlődő országok 
lakosainak és vállalatainak. 
Mindent összefoglalva az itt bemutatottak, a pénzügyi számítások révén új távlatokat nyitnak ki, 
melyek elvezethetnek a lemaradt régiók és lakosságai gyorsabb felzárkóztatásához, az ő 
lehetőségeikhez illeszkedő beruházási - és jelzáloghitelek kialakításához és folyósításához. Ez 
számukra egy olyan lehetőség, mely a fejlettebb országok bankházainak nem jelent extra költség vagy 
kockázat vállalást. Ezért etikai szempontból elvárható tőlük az új hiteltörlesztési módszerek 
kialakítása és nyújtása. 
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AZ AZONNALI ÁTUTALÁS GAZDASÁGI HATÁSAI 
Kovács Levente 

 

A pénzügyi ismeretek hagyományos terepét képezik a banki ügyletek, a pénz- és tőkepiaci ügyletek, a 
biztosítások és az öngondoskodás különböző formái, amelyekkel a mai ember életútja során 
találkozik, és amelyek az egyéni életvezetés szerves részévé váltak napjainkra. A banki ismereteken 
belül jól körülhatárolhatóak a pénzforgalmi ismeretek, amelyek az utóbbi időben rendkívül látványos 
fejlődésen mentek keresztül nem utolsó sorban a digitalizáció jóvoltából a sorra megjelenő 
egyszerűen és kényelmesen használható fizetési eszközök megjelenésével. Az egyén számára 
ismeretük, valamint magabiztos és tudatos használatuk fontos eleme a pénzügyi vérkeringésbe való 
bekapcsolódásnak. Az azonnali fizetési rendszer kialakítása szervesen illeszkedik az 
elszámolásforgalom több évtizedes fejlődésébe. Minden eddigi elszámolásforgalmi fejlődési lépés 
lekövethető eredményt hozott a pénzgazdálkodásban és a pénzügyi szolgáltatásokban. Jelen 
tanulmány az azonnali átutalás kapcsán várt további változásokat foglalja csokorba. 
 
Kulcsszavak: elszámolásforgalom, azonnali átutalás, pénzügyi kockázatok, digitális kihívások, 
gazdasági hatások 
JEL kódok: E42, N24, I25 
 
1. A PÉNZÜGYI INFRASTRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK LÉNYEGES SZAKASZAI 
 
Az első részben annak rövid áttekintését adjuk meg, hogy hogyan és milyen fejlődési korszakokon 
ment keresztül az elszámolás-forgalom, amíg eljutott a mostani fejlettségi fokra. Alapvetően adja 
magát az a szakaszolás, hogy két nagy időszakot különböztessünk meg; egy történetileg lényegesen 
hosszabb, papír alapú és egy néhány évtizedre visszatekintő elektronikus elszámolás-forgalmi 
korszakot. 
 
1.1. A papír alapú korszak 
 
Az első szakaszban a bankközi átutalási forgalmat manuálisan dolgozták fel. Minden bank bevitte az 
aznapi utalásait egy központi helyre, pl. Közép-Európában többnyire a jegybankba, ahol a címzettek 
bankjai szerint szortírozták azokat. Egy csoportba kerültek a „X” banktól jött, és az „Y” bankba menő 
átutalások, minden lehetséges X-Y bankpárra. A kézi szétválogatás után, az átutalási, illetve a 
terhelési összegek összesítése alapján a központi bankban megtörténhetett a bankok közti 
kiegyenlítés. Majd a bankok, a megkapott bizonylatok alapján, szintén emberi feldolgozással 
elvégezték a terheléseket és a jóváírásokat a saját rendszerükben. A teljes átutalási folyamat néhány 
nap alatt történt meg. 
 
1.2. A kötegeléses, automata korszak 
 
Az elszámolás forgalom fejlődésében nagy ugrást jelentett a számítástechnika üzemszerű pénzügyi – 
azon belül is pénz-, illetve elszámolás forgalmi – alkalmazásba állítása. Ez a pénzforgalmi 
infrastruktúrák esetében az 1980-as évek közepétől következett be, majd vált általánossá. 
A számítógépek alkalmazása az elszámolás-forgalomban (klíring és kiegyenlítés) az 1980-as években 
kezdődött, és mostanáig három szakaszt különböztethetünk meg. Már az első szakaszban is az 
elszámolóházak minden klíringtagtól begyűjtötték a tárgynapi utalásokat, azokat a címzettek szerint 
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szortírozták, majd ennek eredményét kiküldték a klíringtagoknak. A jóváírások és terhelések 
különbségét pedig klíringtagonként megadták a központi banknak a bankszámlák között 
kiegyenlítésre. A teljes folyamat egy-két nap alatt ment végbe. 
A magyar elszámolásforgalmat a magyar elszámolóház, a GIRO Zrt. saját fejlesztésű ún. BKR 
szoftvere szolgálta ki. Ennek az utolsó időszakban történt lecserélése (InterGIRO1) már előkészítése 
volt a napon belüli rendszer bevezetésének. 
A következő szakaszban, a 2000-es évek elején, a napon belüli átutalási rendszerek váltották fel a 
napon túli rendszereket. Elszámolóházi szempontból a fő fejlődést a gyorsabban és napjában többször 
végrehajtott elszámolási és kiegyenlítési ciklusok jelentették, a folyamatlépések azonban maradtak a 
régiek. Ezt a gyorsabb adatátviteli csatornák, a nagyobb teljesítményű számítógépek, és az 
informatikai rendelkezésre állás nagyságrendi növekedése tette lehetővé. Magyarországon ez a 
korszak az InterGiro2 (IG2) szolgáltatásával kezdődött 2012 nyarán. Az IG2-ben először napi öt 
ciklusban történt az elszámolás, az ún. „négy órás szabály” szerint. Ennek értelmében a pénzforgalmi 
szolgáltató által meghatározott időben benyújtott elektronikus átutalásait tárgynapon, legfeljebb négy 
órán belül a kedvezményezett bankjához el kell juttatni.(Pál, 2011)Később – 2016-tól –a főszabály 
változatlansága mellett a napi ciklusok számát a duplájára emelték, így azóta tíz ciklusban zajlik a 
napon belüli elszámolás. 
 
1.3. Az azonnali átutalásos rendszerek 
 
Az Európai Unióban a bankok egymás közti, illetve az igen nagy összegekre kifejlesztett azonnali 
elszámolású TARGET rendszer, benne a nemzeti RTGS10rendszerek kiépítése már másfél évtizede 
megtörtént. Az Európai Központi Bank (EKB) nem utolsó sorban a sorra megjelenő európai nemzeti 
valutában működő azonnali fizetési rendszereknek köszönhetően 2014-ben megkezdte annak 
vizsgálatát, hogy mik azok a főbb tényezők és kérdések, amelyek az azonnali átutalási rendszerek 
esetében felmerülnek, és európai szinten ezekre milyen válaszok adhatók az egységes euró 
pénzforgalmi piac töredezettségét elkerülendő. A legfontosabb szempontok között volt a fogyasztók 
érdekeinek védelme, a piaci szereplők közötti verseny elősegítése, valamint az innovatív fizetési 
megoldások támogatása. Ezekre figyelemmel az EKB megadta az azonnali fizetési szolgáltatás 
meghatározását, amely szerint az azonnali fizetés olyan elektronikus, kisösszegű fizetési megoldás, 
amely folyamatosan (minden nap 24 órában) elérhető, a tranzakció elszámolása és az összeg jóváírása 
a kedvezményezett számláján pedig (közel) azonnal megtörténik, függetlenül a fizetési módtól és az 
elszámolási és kiegyenlítési infrastruktúrától. (Pál, 2012) 
Megfogalmazták továbbá, hogy a verseny és az innováció elősegítése érdekében, olyan megközelítés 
érvényesüljön az azonnali fizetési szolgáltatások létrehozásánál, amelynek értelmében különüljön el 
egymástól a kiegyenlítés, az elszámolás és a fizetési szolgáltatások rétege. Ez lehetővé teszi azt, hogy 
egy adott elszámolási és kiegyenlítési infrastruktúrára bárki ráépíthesse a saját maga által kifejlesztett 
szolgáltatásait, ami a versenyre ösztönzőleg hat. 
Ezen a ponton kell megemlíteni azokat az elszámolási és kiegyenlítési modelleket, amelyek 
alkalmazhatóak az azonnali fizetési rendszerekkel kapcsolatban. Az azonnali fizetési műveletek 
elszámolása és kiegyenlítése alapvetően három működési modellben valósítható meg. Az egyes 
modellek közötti különbség alapvetően abban áll, hogy a tranzakciók elszámolása és kiegyenlítése 
folyamatosan, valós időben történik-e, vagy pedig ciklikusan, késleltetve. Utóbbi esetben a 
tranzakciók pillanatában mindössze értesítést kap a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a 

                                                 
10 RTGS: Real-time Gross Settlement Systems 
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tranzakcióról, míg a fizető fél számláján zárolásra kerül a fizetett összeg, de a bankok közötti 
pénzmozgás csak később történik meg. 
A terv szerint 2020. március 2-án induló magyarországi rendszer a kisösszegű (10 millió forint 
értékhatárig) átutalásokat az azonnali elszámolási körbe vonta, és teljesítésükre 5 másodpercet 
határozott meg. Az új rendszer már nem csak munkanapokon és munkaidőben, hanem megállás 
nélkül, 7*24 órában működik majd az év minden napján. 
 

 
3. ábra:A sikeres azonnali átutalás folyamata 

Forrás: Saját szerkesztésű ábra a HCT inst scheme RB alapján 
 
2. AZ AZONNALI ÁTUTALÁSOS PÉNZÜGYI INFRASTRUKTÚRA TÁVLATAI, 

KIHÍVÁSAI ÉS GAZDASÁGI HATÁSAI 
 

Az azonnali fizetési szolgáltatás az eddig ismert fizetési-, illetve elszámolási rendszerek csúcsát 
jelenti, mivel az elektronikus fizetésben részt vevő fizető fél és kedvezményezett fizetési számlái 
között valós időben, néhány másodperc leforgása alatt végleges és visszavonhatatlan fizetést 
eredményez. A kedvezményezett számára a számláján jóváírt összeg azonnal felhasználhatóvá válik. 
Ez a fizetési élmény és új fizetési forma a készpénz használat visszaszorítására is alkalmas 
tulajdonság, amiért a jegybankok (mint a pénzforgalmat felvigyázó intézmények) támogatják az 
azonnali rendszerek bevezetését. A működtetésben pedig részt is vesznek, hiszen mint az elszámolási 
számlákat vezető intézmények a kiegyenlítés (az átutalt összeg átvezetése az egyik bank 
folyószámlájáról, a másik bank folyószámlájára) az ő feladatuk. 
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2.1. Az azonnaliság pénzügyi és gazdasági hatásai  
 
Az azonnali átutalás kapcsán két ismérvet érdemes kiemelni: az egyik az, hogy még gyorsabb lesz a 
pénzforgalom, a másik pedig az, hogy új, innovatív pénzügyi szolgáltatások jelenhetnek meg. 
Múltbeli tapasztalatból tudjuk, hogy a pénzforgalom gyorsulása a folyószámla-állomány 
gazdálkodásban hozott változásokat, hiszen a gyorsaság és az olcsóbbodás hatására átalakult a 
pénzgazdálkodás modellje, melynek hatására nemzetgazdasági szinten a folyószámla-állomány 
csökkenésekúj beruházásokban kerülhetnek felhasználásra.(Kovács, 2010) Az azonnali fizetési 
rendszer, alacsony átutalási díjak mellett igen közel áll a „Just in time” készletgazdálkodási modell 
ideális feltételeihez. A folyószámlán végrehajtott műveletek legkisebb egysége a fillér, azaz 
gyakorlatilag bármilyen kicsi egységgel lehet dolgozni (az elvi lehetőség mellett azt azért meg kell 
említeni, hogy néhány tíz forintos utalás alatt a tranzakciós költség nagyobb lehet, mint maga a 
tranzakció összege). Az átutalási tranzakciós költségek nominálisan alacsonyak, legalábbis 
összehasonlíthatatlanul alacsonyabbak, mint a fizikai árumozgatással járó logisztikai költségek. A 
banki átutalási díjak évtizedek óta csökkennek, mostanra a néhány tíz forinttól a néhány száz forintig 
terjedő sávba kerültek. A tranzakció végrehajtási ideje az azonnali átutalás mellett azonnali, 
maximum 5 másodperc. Az elszámolóházak rendelkezésre állása minden más logisztikai csatornánál 
nagyobb, működések kiszámíthatóbb és jobban szabályozott, sztrájkoktól mentesek. Azaz kedvező 
peremfeltétlek mellett, új modell szerint lehet majd a vállalati és lakossági pénzgazdálkodást intézni. 
Tekintettel arra, hogy ami megérkezik, azaz a folyószámlán jóváírásra kerül, az részben, vagy 
egészben, vagy más forrásokkal megnövelten azonnal felhasználásra is kerülhet. Azaz minden 
korábbinál gyorsabban lehet majd a jóváírásokat felhasználni, melynek eredményeként hatékonyan 
tovább csökkenhetők a folyószámla állományok, bonthatók le a körbetartozási láncok, vagy 
indíthatók a kifizetett szolgáltatások. Országos szinten az úton levő pénzösszeg drasztikusan csökken, 
mely a bankok helyett a reálgazdaság szereplőinél jelentkezik. Hatásában ez többletforrás érzést 
eredményez, mely aktívabb gazdasági részvételt, többlet beruházást eredményezhet. A fenti hatásokat 
pontokba összefoglalva: 
A folyószámla állomány gazdálkodás területén: 

a. Növekszik a gazdaság versenyképessége, hiszen a vállalatok folyószámla menedzselése 
hatékonyabbá válik. 

b. A folyószámla állományok menedzselése takarékosabbá válik, hiszen egyre jobban 
alkalmazhatóvá válnak a „Just in time”11 készletezési módszer elemei. A folyószámlák 
esetében erre az elszámolóházak folyamatos, igen megbízható, pontosan szabályozott 
működése a szükséges hátteret biztosítja. 

c. Az úton lévő pénz állomány (az 5 másodperces limit miatt) gyakorlatilag megszűnik, mely a 
reálszféra pénzügyi helyzetét erősíti. 

A pénzforgalmi verseny fokozódása területén: 
d. Az azonnali átutalási szolgáltatás új, akár a jelenleginél is transzparensebb, a fogyasztók 

számára kedvezőbb banki díjakat jelenthet. Ennek keretében a VIBER banki díjszabása a 

                                                 
11 A „Just in time” készletgazdálkodási leltárstratégia lényege az, hogy az alapanyag készletet a lehető legalacsonyabb 
szinten tartják, és ezáltal csökkentik a termelési költséget. Ez a készletezési módszer csak akkor működik, ha a szállítás 
folyamatosan és rövid idő alatt megoldható, sztrájkok, üzemszünetek, eseti (pl. közlekedési) akadályok nem 
jelentkeznek vagy (pl. kerülőúttal) kivédhetőek, a partnerek szerződés szerint teljesítenek. A pénzforgalmi 
infrastruktúrák a „Just in time” követelményeknek megfelelően működnek, ezért a pénzforgalmi tranzakciók 
vonatkozásában a folyószámla állományok ezen módszertan szerint menedzselhetők. 
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fogyasztók számára kedvező irányba változhat. Ezek együttes hatására a pénzforgalmi 
jutalékok területén a banki verseny várhatóan fokozódni fog. 

e. Az azonnaliság miatt a bankon belüli vevő-beszállító számlavezetési kapcsolatok részben 
feloldódnak, hiszen a belső és a külső körös átutalások közti időbeli különbség megszűnik, 
viszont az egyes bankok díjpolitikájának függvényében a díjkülönbség megmaradhat. Ennek 
együttes hatására az elsődleges számlavezetésért folytatott piaci verseny tovább erősödhet. 

A reálgazdasági kapcsolatok területén: 
f. Az átutalások azonnalisága miatt sokkal rövidebb idő alatt lebonyolítható az alvállalkozói 

mélységi hálózatok kifizetése, illetve a körbetartozási láncok megszüntetése, továbbá az 
átutalás azonnali megérkezéséért cserébe a szolgáltatás megkezdése azonnal elindulhat, 
illetve teljesedhet. 

 
2.2. Adigitális pénzügyi szolgáltatások kapujában 
 
A digitalizáció társadalmi szinten sohasem homogén módon megy végbe. Van olyan társadalmi 
csoport (jellemzően a fiatalabban és iskolázottabbak), akik erre nyitottabbak, így az újdonságokat 
azonnal felkapják, és természetesen meg van a másik véglet is (jellemzően az idősebbek és az 
informatikától távol állók), akik csak a klasszikus szolgáltatási csatornákat hajlandók használni. A 
társadalmi digitalizálódás így a generációváltások, és az oktatás, az ismeretanyag szervezett és/vagy 
szervezetlen átadásnak az eredőjeként, fokozatosan következik be (Csányi, 2017. p. 187. alapján). 
Azaz, nem az informatikai képesség, hanem a társadalmi befogadóképesség adja meg az digitális 
átállás mértékét és intenzitását. 
A digitalizálódás első természetes következménye, melyet az európai és a globális folyamatok is 
mutatnak, a készpénzhasználat háttérbe szorulása. Több évtizedes tendencia az, hogy nő az 
elektronikus pénzforgalom aránya, Skandináviában szinte már egyeduralkodóvá vált, így 
folyamatosan szorul vissza a papír alapú pénzforgalom és a készpénz állomány aránya. A 
készpénzhasználat és -tartás társadalmi, jegybanki és kereskedelmi banki költségei, továbbá a 
készpénzhasználat által lehetőségként jelentkező/fennmaradó feketegazdaság azt indokolják, hogy a 
mindennapos készpénzhasználat háttérbe szoruljon. A készpénznek másik vetülete a felhalmozás, 
mely ellen értéknövekedést biztosító befektetési lehetőségekkel, Magyarországon pl. a banki 
lakossági tranzakciós illeték kivezetésével és az ingyenes készpénzfelvétel megszüntetéssel lehetne 
sikeresen küzdeni. 
A XXI. századra a leggyakrabban használt személyes tárgy a mobiltelefon lett. A pénzügyi 
szolgáltatások területén a mobiltelefon ma még inkább passzív eszköz, mely bankszámla 
egyenlegekről és tranzakciókról tájékoztat. Mostanában jelennek/jelentek meg azok a szolgáltatások, 
melyek révén már aktív eszközként, pl. fizetési közvetítőként tudnak ezek az eszközök funkcionálni. 
A mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása, a GDPR miatt kinyíló banki adatbázisok olyan 
új digitális szolgáltatások, köztük fizetésforgalmi szolgáltatások igénybe vételét teszik majd lehetővé 
a mobiltelefonokon, melyek alapvetően kivált(hat)ják a személyes tanácsadókat, a megbízások 
manuális, pl.: netbankos feldolgozását. Így a következő korszakban a mobiltelefon egy engedélyezési 
eszköz lesz, mely a javasolt pénzügyi szolgáltatásra, termékre majd személyes jóváhagyást kér. Azt 
aztán azonnal végre is hajtja az azonnali megvalósítást nyújtó pénzügyi piacok rendszereiben. 
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2.3. Az azonnaliság kockázatai 
 
A pénzforgalmi infrastruktúrák kockázatait igen részletesen mutatja be „A kis értékű pénzforgalom 
és elszámolási rendszerei” szakkönyv 7. fejezete. Most ennek a struktúrája szerint nézzük végig a 
azonnali átutalás miatt az elszámolóházi kockázatok változásait. 

− Jogi kockázat jellemzően akkor merülhet fel, ha valamely szereplőre vagy elszámolási, illetve 
kiegyenlítési folyamat lépésre a jogszabály nem egyértelmű, ezért nem érvényesíthető. Az 
azonnali elszámolás átutalás esetében az elszámolt megbízás visszavonása jelent majd jogi és 
gyakorlati kockázatokat is, hiszen a felgyorsult pénzforgalomban a jogosult már tovább is 
utalhatta a megkapott összeget, vagy annak egy részét, így a visszavonás végrehajthatatlanná 
válhat. 

− A pénzügyi kockázatokat itt is alpontokra bontva vesszük végig. 
A klíringtagok közötti hitelkockázat alapvetően megszűnik, amennyiben az azonnali 
elszámolási infrastruktúrában a kiegyenlítés bruttó módon történik. Azonban amennyiben a 
központi bank a munkaszüneti időtartamokban technikai hitelnyújtást végez, akkor a központi 
számlavezető és a klíringtag között a hitelkockázat megjelenik. 
A likviditási kockázat akkor merül fel, ha valamely klíringtagnak nem áll elegendő likviditás 
a rendelkezésére az ügyfélmegbízások teljesítésére. Ekkor a fizetésre képtelen bank miatt 
késedelem, akár késedelmi láncolat is kialakulhat. Ez az ügyfelek egymás közti aktív 
kommunikációs hálózata (pl. twitter, youtube) miatt, akár bankrohamokat is jelenthet, hiszen 
a nem elegendő likviditás miatt pánik reakció alakulhat ki a munkaszüneti időtartamokban, 
mely időtartam alatt az adott klíringtag a pénzpiac zárva létele miatt nem tudhatja pozícióját 
rendezni. 
A teljesítési kockázat az, amikor valaki nem teljesítési pénzügyi kötelezettségét és e miatt nem 
teljesítési lánc alakul ki. Ennek a veszélye a felgyorsult pénzforgalom és a pontosabban 
tervezhető likviditás miatt - mely alacsonyabb (minimális!) pénzkészlettel való működést tesz 
lehetővé (Kovács, 2010) –a gyorsabb rendszereknél jelentősebb. 
Rendszerkockázat az, amikor hitel-, likviditási és teljesítési kockázat(ok) bekövetkezése 
esetén dominóeffektus miatt a teljes pénzügyi infrastruktúra működése összeomlik. Ez a belé 
vetett bizalmat képes elodázni, ezért az elsődleges cél nem ennek a mérséklése, hanem az 
elkerülése (Pintér, 2007). 

− Tagsági kockázat abban rejlik, hogy az olyan tag, aki nem képes folyamatosan eleget tenni a 
rá vonatkozó kockázatok mérséklésének, az a rendszerkockázatot jelentős mértékben növeli. 
A közösség érdeke az, hogy a klíringtagsági feltétlek olyan szigorúak legyenek, hogy az a 
tagsági kockázatot alacsony szinten tartsa. 

− Működési kockázatok alatt azt értjük, hogy hardver vagy szoftver hiba, kommunikációs zavar, 
katasztrófa esemény vagy biztonsági kockázat következik be. Az azonnali rendszerek szoftver 
vagy hardver hiba esetén azonnal leállításra, vagy alternatív rendszerre való átállításra 
kerülnek. A korábbi pénzügyi infrastruktúrák esetében az ilyen hibák, amennyiben néhány 
óra alatt kijavíthatók voltak, akkor jellemzően nem okoztak érdemi ügyfélelégedetlenséget. A 
biztonsági elemek közül azt a kockázat növekedést kell kiemelni, mely szerint az ilyen 
rendszerek esetében csalás esetén a sikeres csalás (manuálisan gyakorlatilag nem 
visszaszedhető az egyszer már elindított összeg) esélye sokkal nagyobb. 

− Vezetési és irányítási kockázatról a paradigmaváltás miatt kell beszélni, hiszen az új pénzügyi 
infrastruktúra olyan új folyamatokat, új szabályokat és új infrastruktúrát jelent, mely esetében 
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a menedzsmentnek nincs tapasztalata. Azaz új infrastruktúra indulását követő időszakban ez 
a kockázat megnövekszik. 

− Országkockázat esetében az jelenthet növekedést, ha az új rendszerek bevezetését a csalók 
(különösen a csak gyengébb védelmi rendszert megfinanszírozni képes országok esetében) 
lehetőségnek érzik, és ezért az elindulást követően a csalási próbálkozások száma inváziós 
mértéket ölt. 

Az új szolgáltatások hatására az elszámolóházi kockázatok növekedésével számolhatunk, melyek 
kezelése várhatóan a belső folyamtok javításával fog megtörténni. 
 
ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A pénzügyi kultúra terjesztése jegyében előretekintően, de ugyanakkor történelmi fejlődési 
folyamatba ágyazva mutattuk be az elszámolásforgalom globális fejlődését és benne a magyar 
elszámolásforgalmi rendszer fejlődésének lépéseit. A pénzügyi infrastruktúrák általános fejlődését 
szakaszokra bontottuk. Az első, a papír alapú korszak volt, melyben a megbízások begyűjtése, 
szétválogatása és teljesítése egy központi helyen, manuálisan történt. A pénzügyi gyakorlatban is 
alkalmazható számítástechnika lehetővé tette az automata elszámolóházak létrehozását, melyek az 
1980-as évektől napjainkig biztosították az elszámolások nagy volumenű menedzselését; ebben az 
elszámolóházak kötegelve begyűjtötték a tranzakciókat, ezeket szortírozták, majd kiküldték, és a 
nettó egyenleget elszámoltatták a központi számlavezető bankkal. Mindez kezdetben egy-két napot, 
később pedig egy-két órát igényelt. Napjaink aktuális kihívása a tömeges azonnali elszámolás, ahol 
az elszámolóház - feldolgozás helyett - csak közvetíti a tranzakciót, és azt bruttó összegében 
elszámoltatja a központi bankban. Mindez néhány másodperc alatt megy végbe. Magyarországon 
2020. március másodikától áll majd ez az új infrastruktúra a széles nagyközönség rendelkezésére. 
Az azonnali átutalás új folyamatokat, új vagy megváltozott kockázatokat hoz. A tanulmány ezeket a 
lehetséges kockázatokat téma szerint csoportosítva mutatta be.A veszélyek fel- illetve megismerése, 
továbbá az érintett szereplők felkészülése a kockázat csökkentés alapja.  
Az azonnali átutalás új (elsősorban digitális) termékek és szolgáltatások bevezetését is lehetővé teszi, 
melynek a térhódítása a társadalom befogadó képességével arányosan fog végbe menni, és melynek 
technikai eszköze várhatóan a mobiltelefon lesz. 
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ÖSSZEFOGLALÁS  
Az elmúlt néhány évtizedben az egyéni és vállalati pénzügyi kultúra mérési módszerei jelentős 
változásokon mentek keresztül. Jelen írás egyik célja, hogy áttekintést adjon mind a vállalati, mind 
az egyéni pénzügyi kultúra mérésére létrehozott legfrissebb modellekről, és ezen modellek mindazon 
új dimenzióiról, amelyeket a korábbi pénzügyi tudás dimenzió mellett vizsgálnak. Ezen modellek bár 
gazdagítják a pénzügyi kultúra mérési módszertanát, azonban számos gyengeséggel rendelkeznek, 
sok esetben nem alkalmasak arra, hogy a pénzügyi kultúra minden dimenzióját figyelembe vegyék, 
illetve sok esetben olyan egyszerűsítésekkel élnek, amely jelentősen torzíthatja a modell 
eredményességét és sok esetben nem teremti meg a kapcsolatot az egyéni és a vállalati szint között. 
Saját kutatásom célja a témakörben javaslattétel egy olyan mérési modellre, amely képes a pénzügyi 
döntésekben résztvevő legfontosabb szereplők azonosítására, és a közöttük fennálló kölcsönhatások 
vizsgálatára. 
 
SUMMARY 
Over the past few decades financial literacy assessment models went through substantial changes. 
One aim of this paper is to provide an overview of the evolution of measurement models at both 
individual and corporate level. These models, while enriching the methodological toolkit of 
measuring financial literacy, in many cases have serious weaknesses, are often inadequate to 
consider all dimensions of financial literacy or use such simplifications that can significantly distort 
the model’s efficiency and in many cases do not create a bridge between individual and corporate 
level. The purpose of my research is to propose a measurement model that is able to identify the key 
actors involved in financial decisions and to examine the interactions between them, while at the 
same time describing financial literacy at both individual and corporate level. 
 
BEVEZETÉS 
 
Az elmúlt néhány évtizedben az egyéni és vállalati pénzügyi kultúra mérési módszerei jelentős 
változásokon mentek keresztül. Az egyének és a vállalkozások pénzügyi kultúráját befolyásoló 
tényezők feltárása érdekében a kutatóknak új, a korábban széles körben alkalmazott pusztán pénzügyi 
tudástesztekre épülő modellektől eltérő mérési módszereket kellett keresniük. Jelen írás egyik célja, 
hogy áttekintse mind a vállalati, mind az egyéni pénzügyi kultúra mérésére létrehozott legfrissebb 
modelleket, és ezen modellek mindazon új dimenzióit, amelyeket a korábbi pénzügyi tudás dimenzió 
mellett vizsgálnak. Az eredmények alapján az új, egyre inkább elterjedőben levő mérési modellek 
olyan csoportjait különböztethetjük meg, mint a kvalitatív módszerek (pl. interjús vagy 
fókuszcsoportos megkérdezések) a pénzügyi kultúra attitüdinális és viselkedési dimenziójának 
vizsgálatára vagy a sokkal összetettebb, matematikai szempontból bonyolultabb modellek, mint 
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például regressziós modellek (logit, probit, többváltozós, stb.), melyek segítségével a pénzügyi 
kultúrát formáló tényezők közötti kölcsönhatásokat ismerhetjük meg részletesebben.  
A fenti modellek azonban számos gyengeséggel rendelkeznek, sok esetben nem alkalmasak arra, 
hogy a pénzügyi kultúra minden dimenzióját figyelembe vegyék, illetve sok esetben olyan 
egyszerűsítésekkel élnek (mint például a vállalati pénzügyi kultúra azonosítása a vezető tisztségviselő 
pénzügyi kultúrájával), amely jelentősen torzíthatja a modell eredményességét és sok esetben nem 
teremti meg a kapcsolatot az egyéni és a vállalati szint között. Ezen egyszerűsítések problémája abban 
rejlik, hogy bár a pénzügyi kultúra definíciója szerint mindazon készséget, képességet, viselkedést és 
attitűdöt kell vizsgálnunk, amely hozzájárul a pénzügyi döntések meghozatalához, ez vállalati szinten 
nem korlátozható pusztán egy egyénre, hiszen a vállalati pénzügyi döntéseket a legtöbb esetben több 
egyén együttesen hozza meg. Saját kutatásom célja a témakörben javaslattétel egy olyan mérési 
modellre, amely képes a pénzügyi döntésekben résztvevő legfontosabb szereplők azonosítására, és a 
közöttük fennálló kölcsönhatások vizsgálatára, majd ezen kölcsönhatások és a befolyásoló egyének 
pénzügyi kultúráján keresztük a vállalat pénzügyi kultúráját hatékonyabban jellemezni, így 
megteremtve a hiányzó kapcsolatot az egyéni és a vállalati szint között. 
 
A PÉNZÜGYI KULTÚRA DEFINIÁLÁSA 
 
Ahogy bővült a pénzügyi kultúra irodalma, annál ellentmondásosabb definíciók és konceptuális 
modellek jelentek meg a fogalom definiálására. Mind az egyének, mind a vállalatok esetén a 
leggyakrabban hivatkozott és alkalmazott definíciók az OECD-hezkötődnek, vállalati definíciójuk 
esetén az egyéni definíciót kibővítve a vállalkozásokra jellemző témakörökkel, mint például a 
számviteli vagy jogi ismeretek (Atkinson-Messy, 2012, OECD, 2015a). A továbbiakban röviden 
áttekintem, mit is értenek különböző források egyéni, illetve vállalati pénzügyi kultúra alatt. 
 
AZ EGYÉNI PÉNZÜGYI KULTÚRA DEFINÍCIÓJA 
 
A legtöbb magyar tanulmány az egyéni pénzügyi kultúra definiálására vagy a már említett OECD 
vagy a Magyar Nemzeti Bank 2008-as definícióját alkalmazza (MNB, 2008). Mindkét definíció a 
pénzügyi kultúrát azon ismeretek, tudás, készségek, viselkedési és attitüdinális elemek együtteseként 
határozza meg, amelyek elengedhetetlenek a megalapozott pénzügyi döntések meghozatalához és 
hosszú távon az egyéni pénzügyi jólét megteremtéséhez (Atkinson-Messy, 2012, MNB, 2008). A 
legtöbb külföldi definíció sem sokban tér el ezen két meghatározástól, legfontosabb dimenzióiként a 
fentieket nevezi meg (tudás, készség, attitűd, viselkedés, illetve tapasztalat), emellett a pénzügyi 
kultúra legfontosabb tématerületeiként a kamatszámítás (vagy kamatos kamat), infláció, 
diverzifikáció, hitelfelvétel. Az 1. táblázat foglalja össze a szakirodalom különböző értelmezéseit az 
egyéni pénzügyi kultúra definíciójára vonatkozóan. 
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1. táblázat Egyéni pénzügyi kultúra dimenziók és témakörök 
Tanulmány Egyéni pénzügyi kultúra dimenziói és kulcsterületei 
Alexander-Jones–Nigro 
(1997) 

befektetői pénzügyi kultúra: kötvények és részvények, derivatívák, 
befektetési döntések, hozamok ismerete stb. 

Bannier – Schwarz (2018) Lusardi-Mitchell (2008)dimenziók, kamatos kamat, hozam és kockázat, 
pénzügyi piacok, kötvények és részvények 

Béres – Huzdik (2012) öngondoskodás, bizalom, tervezés, hosszútávú gondolkodás, profitabilitás 
Bianchi (2018) Lusardi-Mitchell (2008)dimenziók, kamatos kamat, pénzügyi termékek 

ismerete, piaci folyamatok ismerete, matematikai készségek 
Botos et al. (2012) jövedelem, pénzügyi eszközök, megtakarítási magatartás, fogyasztási 

döntések  
Brent – Ward (2018) Lusardi-Mitchell (2014)dimenziók, megtakarítások, hozam, kockázat, 

energiaipari befektetések hozama 
Brown-Henchoz–Spycher 
(2018) 

kamatszámítás, költségvetés, vásárlási döntések, bankkivonatok 
értelmezése, részvényárfolyamok ismerete és megértése, infláció, 
diverzifikáció 

Henager-Cude (2016) objektív és szubjektív pénzügyi tudás (magabiztosság, szubjektív pénzügyi 
menedzsment képességek 

Hilgert-Hogarth-Beverly 
(2003) 

megtakarítások, hitel, általános pénzügyi menedzsment, befektetések 

Hsiao-Tsai (2018) pénzügyi menedzsment és megtakarítások, hitelek, pénzügyi és befektetési 
tervezés, biztosítás és időskori öngondoskodás 

Hung-Parket-Yoong (2009) pénzügyi tudás, attitűd, pénzügyi és kognitív készségek, személyes 
pénzügyi menedzsment 

Huston (2010) alapvető pénzügyi ismeretek, személyes pénzügyek, matematikai 
készségek, befektetés, kölcsön, pénzügyi eszközök védelme, biztosítás, 
kockázatmenedzsment 

Karakurum-Ozdemir-
Kokkizil-Uysal (2018) 

OECD dimenziók (Atkinson-Messy, 2012) 

Luksander et al. (2014) általános pénzügyi ismeretek, megtakarítások és befektetések, 
munkaerőpiaci ismeretek, általános gazdasági ismeretek, biztosítás, 
nyugdíj 

Lusardi-Mitchell (2011a) megtakarítások, kamatos kamat, infláció, diverzifikáció 
Lusardi-Mitchell (2014) kamatos kamat, infláció, diverzifikáció 
Lusardi-Tufano (2015) „adósság kultúra (debt literacy)”: kamatos kamat, tartozások 

visszafizetése, pénz időértékének ismerete 
Lyons-Rachlis-Scherpf 
(2007) 

„hitelkultúra (credit literacy)”: hitelfelvétellel kapcsolatos fogalmak 
ismerete és alkalmazása, vitarendezési eszközök ismerete 

Remund (2010) pénzügyi fogalmak ismerete, ezekről való kommunikáció képessége, 
személyes pénzügyi menedzsment, pénzügyi döntéshozatal, magabiztosság 
a jövőre vonatkozó pénzügyi döntések meghozatalában 

Sarpong-Danquah et al. 
(2018) 

személyes pénzügyek menedzselése, megtakarítás, kölcsön, befektetés, 
biztosítás, pénzügyi oktatás, pénzügyi készségek, stb. 

Servon-Kaestner (2008) részvények és kötvények, hitelek és kölcsönök, személyes pénzügyi 
menedzsment és tervezés, digitális pénzügyek, diverzifikáció, 
megtakarítások 

Stolper (2018) Lusardi-Mitchell (2008)dimenziók 
Forrás: saját szerkesztés 
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Ahogy az a fenti táblázatból jól látható, számos definíció esetén felfedezhető átfedés a pénzügyi 
kultúra dimenziók és témakörök között. A legtöbb definíció igen jól lefedi az egyének pénzügyi 
kultúrájának részterületeit, és néhány változtatással átültethetök vállalati környezetbe is a személyes 
pénzügyi menedzsment témakörök elhagyásával. A továbbiakban bemutatom a vállalati pénzügyi 
kultúra definícióját és témaköreit. 
 
A VÁLLALATI PÉNZÜGYI KULTÚRA DEFINÍCIÓJA 
 
A vizsgálatok akkor kezdtek vállalkozókkal és vállalatokkal foglalkozni, amikor az egyéni pénzügyi 
kultúra irodalmi telítődni látszott. Azonban, míg előbbi esetén a fenti konceptuális definíciók 
rendkívül jól ragadták meg a pénzügyi kultúra legfontosabb elemeit, addig a vállalati pénzügyi 
kultúra irodalmában még mindig várat magára egy többé-kevésbé elfogadott definíció, még akkor 
is,ha az OECD definíciója elég jól ötvözte az egyéni témaköröket a vállalatok tevékenységére 
vonatkozó speciális ismeretekkel (OECD, 2015a). Mindezek ellenére viszont ez a definíció sem volt 
képes figyelembe venni a vállalatban tevékenykedő egyének együttesen kifejtett hatását a vállalatot 
érintő pénzügyi döntésekben. 
Az elmúlt években számos tanulmány foglalkozott mikro-, kis- és középvállalkozások pénzügyi 
kultúra vizsgálatával és definiálta a vállalati pénzügyi kultúra fogalmát. Ezen vizsgálatok visszatérő 
célja a vállalatok kompetenciáinak feltérképezése pénzügyi kérdések kezelésében, és 
tréningprogramok kialakítása hiányosságaik és gyengeségeik kezelésére. E tanulmányok másik 
gyakori vizsgálati célja a pénzügyi kultúra vállalati eredményességre gyakorolt hatásának vizsgálata. 
Az eredmények a legtöbb esetben azt igazolják, hogy a vállalati pénzügyi kultúra fejlesztése nagyban 
hozzájárulhat egy vállalat eredményességének növeléséhez mind rövid, mind hosszútávon (Abebe-
Tekle-Mano, 2018, Dahmen-Rodríguez, 2014, Drexler-Fischer-Schoar, 2010, Eresia-Eke-Raath, 
2013, Fatoki, 2014, Hakim-Oktavianti-Gunarta, 2018, Limpek-Kosztopulosz-Balogh, 2016, Sucuahi, 
2016). A 2. táblázat foglalja össze a vállalati pénzügyi kultúra definícióinak legfontosabb dimenzióit 
és témaköreit. 
 

2. táblázat Vállalati pénzügyi kultúra dimenziók és témakörök 
Tanulmány Dimenziók/befolyásoló tényezők 
Agyei (2018) kultúra, vallás, vállalatirányítás, megtakarítások, befektetések 
Brown-Saunders-
Beresford (2006) 

vélt pénzügyi tudás, üzleti ismeretek (pl. pénzügyek, könyvelés, tervezés, 
értékesítés, marketing stb.), pénzügyi oktatás/tréning, magabiztosság a saját 
tudásban, alapvető írástudás 

Dahmen-Rodríguez 
(2014) 

menedzsment, általános üzleti gyakorlat, marketing, értékesítés, üzleti termékek 
és szolgáltatások, verseny, készletek, számviteli ismeretek, HR menedzsment 
ismeretek és gyakorlat 

Eresia-Eke-Raath 
(2013) 

vélt tudás, pénzügyi oktatás/tréning, vállalatnál vezetett nyilvántartások 

Fatoki (2014) Pénzügyi tervezés, könyvvezetés, finanszírozási formák ismerete, üzleti 
terminológia, pénzügyi és IKT ismeretek, technológia használata, 
kockázatmenedzsment, biztosítás 

Hakim-Oktavianti-
Gunarta (2018) 

KKV életkora, a vezető tisztségviselő kora, neme, oktatási háttere, hitelhez való 
hozzáférés 

Ország-Kosztopulosz-
Kovács (2015) 

Remund (2010) dimenziók, bizalom a vállalati szereplők iránt, információ 
források, családi és vállalati eszközök 

Sucuahi (2013) Számvitel, megtakarítás, költségvetés, finanszírozás 
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Ahogy az a fenti táblázatból látható, vállalati szinten sokkal bonyolultabb a pénzügyi kultúra pontos 
definiálása, és számos esetben az egyes pénzügyi döntéshozók személyes tulajdonságaitól függ. 
Mikrovállalkozásokat vizsgáló tanulmányok rávilágítottak, hogy egy bizonyos vállalati méret alatt a 
vállalati pénzügyi kultúrát az egyénekhez hasonlóan lehet vizsgálni, míg fejlesztése is hasonlóan 
történhet, pénzügyi képzéseken keresztül (Abebe-Tekle-Mano, 2018, Drexler-Fischer-Schoar, 2010, 
Fatoki, 2014, Sucuahi, 2013). A vállalati pénzügyi kultúra tehát nagyban függ a vállalat egészét 
alkotó egyének pénzügyi kultúrájától, emellett az egyéni definciókat kiegészíti vállalat-specifikus 
témakörökkel, mint a számvitel, marketing, technológia használata vagy akár humánerőforrással 
kapcsolatos témakörök, Így tehát hiába az az általános vélekedés, hogy a vállalati szint az egyéneken 
felül áll, inkább úgy kell rá tekintenünk, mint az egyéni definíció kiterjesztésére: vállalati szinten az 
egyéni tulajdonságok és üzlet-specifikus témakörök együttesen formálják a vállalat pénzügyi 
kultúráját. 
 
MÉRÉSI MODELLEK A PÉNZÜGYI KULTÚRA VIZSGÁLATÁBAN 
 
Az előző fejezetből kiderült, hogy mind egyéni, mind vállalati szinten igen sok irányból közelíthető 
meg a pénzügyi kultúra fogalma. Mivel mindegyik megközelítés eltérő mérési módszertant követel, 
így tehát az elmúlt évek és évtizedek mérési modelljei is éppen olyan változatosak, mint a fogalom 
meghatározása. A pénzügyi kultúra felmérések eszköztára dinamikusan nőtt az elmúlt évtizedben, és 
a kezdeti egyszerűbb modellekről (amelyek sokszor néhány kérdésből álló egyszerű tudástesztek 
voltak) a hangsúly áthelyeződött olyan komplexebb modellekre, amelyek a tudásteszteknél 
hatékonyabban tudják megragadni a pénzügyi kultúra dimenzióit és befolyásoló tényezőit. Ezen 
modellek viszont hajlamosabbak egy-egy szűk célcsoportra, vagy a pénzügyi kultúra aldimenzióira 
koncentrálni, így eredményeik kevésbé általánosíthatók.  
A szakirodalom áttekintése után három kategóriába rendezhetők a pénzügyi kultúra mérési modelljei: 
az első csoport az egyszerűbb, inkább tudásteszteken alapuló mérési módszertanokat foglalja 
magában, ezen modellek többnyire a pénzügyi tudás vizsgálatára alkalmasak, bár eredményeik 
sokszor túl általánosak, mivel a pénzügyi kultúrát többnyire a helyes válaszok arányában mérik. A 
második csoport a kvalitatív módszerekkel véghez vitt vizsgálatokat foglalja magába, ezen 
módszerek a közelmúltban jelentek meg, és rendkívül alapos belátást tudnak nyújtani a pénzügyi 
kultúrát befolyásoló tényezők körébe, azonban a kvalitatív vizsgálatok korlátjai miatt eredményeik 
többnyire csak egy szűk társadalmi csoporton belül értelmezhetőek. A harmadik nagy csoport a 
komplexebb, összetettebb mérési modellek csoportja, amelyek nem csak a figyelembe vett tényezők, 
hanem elemzési módszereik (pl. különböző regressziós modellek alkalmazása) tekintetében is 
bonyolultabbak, mint az első két csoport mérési modelljei. 
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EGYSZERŰ, „KORAI” MODELLEK 
 
A legelső, szélesebb körben végzett pénzügyi kultúra vizsgálatok az OECD és a Lusardi-Mitchell 
szerzőpároshoz voltak köthetők, és nagyban határozták meg az elkövetkezendő évek mérési 
módszertanát (Atkinson-Messy, 2012, Lusardi-Mitchell, 2011, 2014). Ezen tanulmányok bár időben 
nem a legkorábbiak (készült pénzügyi kultúra felmérés az előző évszázadban is), azonban ezek voltak 
a legnagyobb hatással annak meghatározásában, mit és hogyan kell vizsgálni a pénzügyi kultúra 
felmérésekben. A felmérések a legtöbbször papír-alapon vagy személyes megkérdezéssel 
végrehajtott felmérésekből álltak, amelyekben a válaszadók pénzügyi tudását (majd a modellek 
fejlődésével attitűdjeit) vizsgálták, majd a helyes válaszok arányában határozták meg a pénzügyi 
kultúra „magas” vagy „alacsony” szintjét. Bár ezek a modellek alkalmasak voltak a pénzügyi tudás 
erősségeire vagy gyengeségeire rávilágítani, sok kritika érte őket a mérőszámok leegyszerűsített 
természete miatt. 
Ezen felmérések legtöbbször 4-21 közötti kérdésszámmal dolgoztak, az alkalmazott definíciójuk 
pedig sok esetben az OECD 2012-es definícióját vette alapul (Atkinson-Messy, 2012). A 
legnépszerűbb felmérések, mind az OECD, mind a Standard & Poor’s mérései meghatároztak egy 
„küszöbszintet”, a helyes válaszok egy adott számát, amely fölött a válaszadók pénzügyi kultúrája 
már „magasnak tekinthető” (OECD, 2013, Klapper-Lusardi-van Oudheusen, 2015).  A 
válaszadóknak tehát ahhoz, hogy megfelelő pénzügyi kultúrájúnak tekinthetők legyenek, mindössze 
annyi volt a dolga, hogy helyesen válaszoljanak meg egy adott számú kérdést. A Standard & Poor’s 
2015-ös globális pénzügyi kultúra felmérése emellett további egyszerűsítésekkel is élt, mindössze öt 
kérdés alapján állapította meg, hogy milyen az egyének pénzügyi kultúra szintje (Klapper-Lusardi-
van Oudheusen, 2015). A felmérések és tudásteszteken alapuló mérések tehát rendkívül kényelmesek 
és elterjedtek voltak, gyorsan nagy mintát eredményeztek, azonban az eredmények sokszor nem 
voltak képesek a pénzügyi kultúra befolyásoló tényezőibe betekintést adni.  
A méréseket a mikro-, kis- és középvállalkozásokra kiterjesztve a mérések továbbra is a fenti 
egyszerűsítésekkel éltek, a vállalat pénzügyi kultúráját sok esetben a vezető döntéshozó pénzügyi 
kultúrájával azonosítva, bár elemzési eszköztárát egyszerűbb leíró statisztikai módszerekkel és 
hipotézisvizsgálattal kibővítve (Eresia-Eke-Raath, 2013, Fatoki, 2014). Ezek az egyszerűsített 
modellek kis méretű vállalkozások esetén még hatékonynak bizonyultak, mivel sokszor ezeknél a 
vállalatoknál a pénzügyi döntéseket teljes mértében a vezető tisztségviselő hozza meg, azonban a 
vállalkozás méretének növekedésével ezen modellek alkalmazása nehézkessé válhat, és egy egyszerű 
tudásteszt többé már nem lesz alkalmas egy komplex vállalat pénzügyi kultúrájának vizsgálatára.  
 
KVALITATÍV PÉNZÜGYI KULTÚRA VIZSGÁLATOK 
 
A pénzügyi kultúra vizsgálatának szintén nem teljesen új, viszont az elmúlt években igazán 
népszerűvé váló mérési módszere a kvalitatív módszerek alkalmazása. Ezen mérési modellek 
többnyire az egyéni pénzügyi kultúra vizsgálatára jöttek létre azzal a céllal, hogy részletesen feltárják 
a pénzügyi kultúrát meghatározó tényezőket (Hilgert-Hogarth-Beverly, 2002, Lyons-Rachlis-
Scherpf, 2007, OECD, 2015b, Servon-Kaestner, 2008). A vizsgálatok legtöbbször félig konstruált 
interjúkból és fókuszcsoportos megkérdezésekből állnak, amely interjúk felépítése és vizsgált 
témakörei sokszor az OECD definíciójára épít (OECD, 2015b).  
Bár a kvalitatív vizsgálatok nagyon részletes vizsgálatra adnak lehetőséget, eredményeik azonban a 
kvalitatív vizsgálatok korlátjai (nem feltétlenül csak időbeli és anyagi korlátok, hanem például a 
megkérdezendők körének korlátossága, vagy a vizsgált személyek megbízhatósága és őszintesége 
stb.) miatt csak bizonyos társadalmi csoportokra (pl. egyedülálló anyák, idősek, latin-amerikai 



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

218 

népesség) és csak pénzügyi kultúra dimenziókra (pl. időskori öngondoskodás, megtakarítás, 
bevándorlók pénzügyi biztonsága) korlátozódnak (Durodola-Fuchs-Tippins, 2017, Sprow, 2011, 
Blanco et al. 2015). Mindezen korlátok miatt a kvalitatív vizsgálatok rendkívül jó leíró jelleggel 
rendelkeznek, általuk jól megismerhetőek bizonyos társadalmi csoportok pénzügyi kultúra 
sajátosságai, eredményei mégsem lesznek általánosíthatóak.  
 
KOMPLEX PÉNZÜGYI KULTÚRA MÉRÉSI MODELLEK 
 
A pénzügyi kultúra definíciók fejlődésével a mérési modellek is jelentős evolúción estek át, és bár 
még jelenleg is sokan alkalmazzák a tudásteszteken alapuló egyszerűbb mérési modelleket, többen 
kísérleteztek sokkal komplexebb, induktív statisztikai módszereken, regressziós modelleken alapuló 
mérési módszertannal. Olyan, a témakör vizsgálatában új eszközök jelentek meg, mint a regresszió, 
logisztikus regresszió, ANOVA, ANCOVA, kereszttábla-elemzés, rangkorreláció, vagy akár a 
főkomponens-elemzés, amelyek a korábbi modellekben szinte elképzelhetetlenek lettek volna. Azt 
gondolhatnánk, hogy ezeket a mérési modelleket a statisztika (vagy akár a számítástechnika) 
fejlődése hívta életre, azonban látnunk kell, hogy már több évtizede is voltak próbálkozások például 
főkomponens-elemzés alkalmazására a témakör vizsgálatában, azonban ezen modellek mégsem 
terjedtek úgy el, mint a tudásteszten alapuló társaik (Alexande-Jones-Nigro, 1997).  
 
A komplex mérési modellek célja általában a pénzügyi kultúra befolyásoló tényezőinek feltárása, 
modelljeikben függő változóként szerepeltetve egy pénzügyi kultúra mérőszámot (ami lehet egy 
tudásteszten alapuló mérőszám, pl. helyes válaszok aránya), ezt párhuzamba olyan 
magyarázóváltozókkal, mint a demográfiai jellemzők, kognitív képességek vagy kulturális tényezők. 
A 3. táblázat foglalja össze a szakirodalomban leggyakrabban előforduló mérési modelleket. A 
befolyásoló tényezők közötti kapcsolatok vizsgálatának leggyakoribb eszközei a különböző 
kapcsolatvizsgálati módok, pl. korreláció, kereszttáblaelemzés vagy varianciaanalízis, azonban 
ezeknél sokkal elterjedtebb regressziós modellek alkalmazása, mivel ezek ok-okozati 
összefüggésekre is rá tudnak világítani, amellett többváltozós vizsgálatokra is alkalmasabbak.  
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3. táblázat Komplex mérési modellek a pénzügyi kultúra vizsgálatában 
Tanulmány Elemzési módszerek 
Abebe-Tekle-Mano (2018) LNMregresszió, ANCOVA 
Agyei (2018) LNMregresszió, logit regresszió, ANOVA 
Alexander-Jones-Nigro (1997) kétválozós probit modell, klaszterelemzés 
Bannier-Schwarz (2018) LNMregresszió, főkomponenselemzés 
Bianchi (2018) LNMés IV regresszió 
Brent-Ward (2018) LNMregresszió, logit regresszió 
Brown-Henchoz-Spycher 
(2018) 

LNMregresszió, korreláció 

Drexler-Fischer-Schoar (2010) leíró statisztikai eszközök, LNMregresszió 
Hakim-Oktavianti-Gunarta 
(2018) 

leíró statisztikai eszközök, LNMregresszió 

Henager-Cude (2016) logisztikus regresszió 
Hsiao-Tsai (2018) LNMregresszió, főkomponenselemzés, kétváltozós probit 

regresszió 
Karakurum-Ozdemir-
Kokkizil-Uysal (2018) 

LNMregresszió 

Limpek-Kosztopulosz-Balogh 
(2016) 

leíró statisztikai eszközök, Khí-négyzet teszt, korreláció, 
hipotézisvizsgálat, főkomponenselemzés 

Luksander et al. (2014) LNMregresszió, ANOVA, korreláció 
Lusardi-Mitchell (2011a) többváltozós probit 
Lusardi-Tufano (2015) klaszterelemzés, többváltozós logit modell 
Lyons-Rachlis-Scherpf (2007) leíró statisztikai eszközök, LNMregresszió 
Sarpong-Danquah et al. (2018) leíró statisztikai eszközök, Khí-négyzet teszt 
Servon-Kaestner (2008) LNMregresszió (és tartalomelemzés a kvalitatív részben) 
Stolper (2018) logisztikus regresszió (probit, Tobit modell) 
Sucuahi (2013) leíró statisztikai eszközök, LNMregresszió 
Ward-Lynch (2018) LNMregresszió, faktorelemzés 

Forrás: saját szerkesztés 
 
Ami azonnal szembeötlik a 3. táblázatban, az a legkisebb négyzetek módszerére (LNM) építő 
regressziós modellek nagy száma, a vizsgált tanulmányok közül 14 darab alkalmazott valamilyen 
regresszióelemzést a pénzügyi kultúrát befolyásoló tényezők vizsgálatára, illetőleg arra, hogy 
megtudja, hogyan befolyásolja a pénzügyi kultúra a pénzügyi jóllétet vagy üzleti sikert (Bannier-
Schwarz, 2018, Limpek-Kosztopulosz-Balog, 2016). A regressziós modellek népszerűségét többek 
között egyszerű alkalmazhatóságuk adja, emellett az sem elhanyagolható tényező, hogy ezen 
modellek képesek dummy változókat kezelni, így még a legegyszerűbb regressziós modellbe is bele 
tudunk vonni olyan kategorikus változókat (mint például a nemet, oktatást, munkaerőpicai helyzet 
vagy akár kulturális tényezőket), amelyeket leíró statisztikai módszerekkel nehezen vizsgálhatnánk 
(Brown-Henchoz-Spycher, 2018). Az LNM regresszió mellett a különböző logisztikus regressziós 
modellek is rendkívül népszerű eszközei a témakör vizsgálóinak. A logit és probit modellek 
népszerűsége abban rejlik, hogy a fenti regressziós modelleknél még hatékonyabban tudnak minőségi 
változókat kezelni, így a kezdeti tudástesztekkel ellentétben a pénzügyi kultúra tényezőinek egészen 
komplex hatásmechanizmusát képesek leírni.  
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Összefoglalva tehát, a pénzügyi kultúra kutatása az elmúlt évtizedben jelentős evolúción ment 
keresztül, és a tendenciák azt mutatják, hogy a kutatók az egyszerű leíró módszerekről olyan modellek 
felé fordultak, amelyek képesek mélyebben elemezni a pénzügyi kultúrát és annak kölcsönhatásait az 
egyéni vagy a vállalati tulajdonságokkal. A pénzügyi kultúra kutatása napjainkban nagyon gazdag 
eszköztárral rendelkezik; mindazonáltal a bemutatott tanulmányok különféle társadalmi vagy 
földrajzi alcsoportokra összpontosítanak, ezért megállapításaik számos esetben nem általánosíthatók, 
és további elemzések elvégzését teszik szükségessé. A rendelkezésre álló módszertan kétségkívül 
gazdag, azonban jelentős megoldandó probléma a mérési módszerek közötti harmonizáció hiánya, 
amely által az eredmények sokszor nem összehasonlíthatóak. 
 
JAVASOLT MÓDSZERTAN A VÁLLALATI PÉNZÜGYI KULTÚRA KUTATÁSÁRA 
 
Empirikus kutatásom célja a magyar KKV-k pénzügyi kultúrájának vizsgálata a vállalat pénzügyi 
döntéseiben közreműködő egyének pénzügyi kultúrájának vizsgálatán keresztül. Kutatásom 
tervezése során sokszor kerültem szembe azzal a nehézséggel, hogy az egyéni és a vállalati szint 
között nincs kapcsolat, a vállalati pénzügyi kulturát elemző modellek többsége leegyszerűsíti a 
vállalati pénzügyi kultúrát egy személy egyéni pénzügyi kultúrájára, vagy azt az egyénektől teljes 
mértékben függetlenül kezeli. Ezen „szakadék áthidalására tennék egy javaslatot a korábbi modellek 
hiányosságaira alapozva.  
A javasolt mérési modell a vállalat pénzügyi kultúráját egy PLS-modell segítségével jellemzi, amely 
modell felrajzolását kvalitatív, elemzését kvantitatív adatokkal lehet elvégezni. A vizsgálat két 
részben történik: az „előkészítő” fázisban kvalitatív vizsgálatok segítségével felmérhetjük, melyek 
azok a szereplők, akik a leginkább hatással vannak a vállalat egészét érintő (pl. beruházási, 
hitelfelvétellel kapcsolatos) döntések meghozatalára. A begyűjtött interjúk tartalmának feldolgozása, 
és a vállalati döntéshozatal legfontosabb szereplőinek meghatározása kognitív térképezés 
segítségével történik.  
A kognitív térkép elkészítésének folyamata alapvetően négy lépésben határozható meg, alapjait 
Cairns és szerzőtársai (1985) fektették le, és ezt bővítette tovább Morgan és szerzőtársai (2017). 
A kognitív térképezés első lépése az adatfelvétel, amely mind kvalitatív, mind kvantitatív lehet, 
hiszen ezt követi második lépésben az adatok tisztítása és rendszerezése, ahol bizonyos szempontok 
mentén az adatok rendezésre kerülnek, amely eredményeként elkészülhetnek az egyes egyének közti 
kapcsolatokat megmutató mátrixok. Mielőtt a mátrixban a kapcsolatok hasonlóságának vizsgálatát 
elvégeznék a negyedik lépésben, az eredeti, Cairns és szerzőtársai-féle lépések mellett Morgan és 
szerzőtársai beiktattak egy harmadik lépést, amely az egyes személyek közti korlátok vizsgálatát, és 
ezen korlátok megszüntetését célozza, és ennek elvégzése után kerülhet sor a kapcsolatok részletes 
vizsgálatára, és ezáltal saját kutatásom kontextusába helyezve a kognitív térképezést, a döntéshozatali 
folyamat legfontosabb szereplőinek meghatározása (Cairns et al. 1985, Morgan et al. 2017). Az 
elkészült „térkép” az alábbi ábrához hasonlóan alkalmas lesz annak megmutatására, kik a vállalat 
döntéshozatali folyamatának legfontosabb szereplői (1. ábra). 
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1. ábra: A vállalati pénzügyi kultúra kognitív térképe, terv 

Forrás: saját szerkesztés 
 
Az elkészült kognitív térkép útmutatásként szolgál a vállalati pénzügyi kultúrát jellemző PLS modell 
megalkotásához, amelyben az egyes személyek a vállalati pénzügyi kultúrát befolyásoló változókként 
jelennének meg. Ahogy a fenti ábrán is látszik, a vállalati pénzügyi kultúra látens változója (azt 
feltételezve, hogy a vállalati pénzügyi kultúra nem mérhető közvetlenül, az egyénekkel ellentétben) 
az egyes befolyásoló személyek egyéni pénzügyi kultúra tulajdonságaitól függ. Az egyének pénzügyi 
kultúrája megragadható négy további látens változó (tudás, képességek, attitűdök és viselkedés, 
valamint tapasztalat) és az azokat meghatározó indikátorok segítségével, amelyek elméleti alapját az 
OECD (2011, 2013, 2015a, 2015b, 2016), Remund (2010), Hung-Parker-Yoong (2009) és Huston 
(2010) tanulmányai jelentik, amelyekben nem csak a legfontosabb tulajdonságokat, hanem a 
vizsgálandó témaköröket is meghatározták, ahogy azt a korábbi fejezetekben kifejtettem.  
A „térkép” megrajzolását követi a meghatározott személyek pénzügyi kultúra vizsgálata kérdőíves 
megkérdezés segítségével, az adatok tisztítása és elemzése PLS útelemzési modell segítségével. A 
PLS modell előnye, hogy hidat biztosít az egyéni és a vállalati szint között, így lehetővé teszi, hogy 
a vállalat pénzügyi döntéseiben részt vevő személyek vizsgálatán keresztül jellemezzük a vállalat 
pénzügyi kultúráját.  
 
ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A pénzügyi kultúra vizsgálatok fejlődése az elmúlt években felgyorsult, tanulmányok sokasága egyre 
összetettebb modelleket hozott létre mind az egyéni, mind a vállalati pénzügyi kultúra jellemzésére. 
Jelen cikkben áttekintettem az elmúlt két évtizedben született tanulmányokat, amelynek 
eredményeképp állíthatom, hogy a pénzügyi kultúra kutatás még soha nem látott ilyen mennyiségű 
és ilyen változatos eszköztárat a témakör vizsgálatára, amely egyszerre nehezíti a pénzügyi kultúra 
vizsgálatát, és ad mégis lehetőséget a további fejlődésre. Ahány tanulmány, annyi módon definiálták 
a pénzügyi kultúrát, és annak ellenére, hogy egyes elemek (pl. tudás, viselkedés, attitűd, 
megtakarítások, infláció, befektetés, matematikai készségek) szinte minden tanulmányban 
megjelennek, a mérési modellek harmonizációja hiányában az eredmények összehasonlítása továbbra 
is meglehetősen problematikus. 
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Jelen írás három kategóriában mutatta be a pénzügyi kultúra mérési módszereit, különbséget téve a 
korai, egyszerűbb modellek között, amelyek tudásteszteket és leíró statisztikákat használtak, a 
kvalitatív vizsgálatokat, amelyek képesek kiegészíteni az általánosabb matematikai modelleket 
minőségi jellegükön keresztül, mélyebb betekintést nyújtani a pénzügyi kultúra speciális 
szegmenseibe, illetve az összetettebb modellekbe, amelyek főként regressziós modelleken és induktív 
statisztikai módszereken alapulnak. Az irodalom ezen szintézise kiindulópontként szolgál a pénzügyi 
ismeretekkel kapcsolatos empirikus kutatásomhoz, és remélhetőleg útmutatást nyújt azok számára, 
nem tudják, hol kezdjék a témakör vizsgálatát.  
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SUMMARY 
Life expectancy at birth serves as an indicator of the health of the population, but also often appears 
as a development indicator of national economies. It can be characterized as a well defined and well-
known indicator, which summarizes the death patterns of specific birth cohort.  
Our research question was, that does the health expenditures have effect on life expectancy? 
To examine the topic we established a new database based on the data of World Bank and WHO. In 
our dataset there can be found many indicator between 2000 and 2015 concerning the countries of 
the world. We collected data about life style of people, diseases, or vaccination against diseases, 
mortality, social fields but also some economic factors. We used fixed effect panel regression design 
in order to measure the effect size of current health expenditure in GDP percentage on life 
expectancy. 
 
INTRODUCTION 
Life expectancy at birth serves as an indicator of the health of the population, but also often appears 
as a development indicator of national economies. It can be characterized as a well defined and well-
known indicator, which summarizes the death patterns of specific birth cohort. The indicator 
estimates the average time how long a now-born is expected to live, based on the lifetime of the 
people born before. 
There are different kind of approaches to estimate the life expectancy at birth. Talbot, et al. (2018) 
specifies estimation methods for smaller territorial units, for example hierarchical Bayes or adaptive 
spatial filtering models. Besides all, they mention that the analysis of different health indicator effects, 
social, economic and educational factors also appear as a frequently used method in the related 
literature. 
In the past, several studies have been made to evaluate which factors have effect on the life 
expectancy. These papers mentioned among others demographic variables, death rates and the 
composition of income, but they conclude that some other important factors have not been involved 
into the analysis for example disease prevention measures, like vaccination or alternative welfare 
indicators, like Human Development Index (HDI). However, it may be worth considering the disease 
prevention measures, since diseases like Hepatitis B, Polio and Diphtheria both can influence the 
people’s expected lifetime. 
 
LITERATURE REVIEW 
 
In the last few years several researchers focused on life expectancy at birth, for this reason many book 
and paper born in this topic. (Buttler, 2003; Németh, 2017; Jones, et al., 2018; Németh&Missov, 
2018; d’Albis& Bonnet, 2018) In the following paragraphs, we summarize what methodology they 
used for their analysis and what results, effects they found. Since it is a topic that has been researched 
nowadays, it proves this is an area that should be dealt with. By the obtained results in this paper the 
differences between areas can be quantified, and the developmental trends can be identified. 



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

226 

Many of the Hungarian researchers in the topic dealt with differences which can be observed between 
each area, and what economic or social factors could cause these differences. Most of the papers 
reflect on the life expectancy at birth, however there is some analysis that approach from different 
viewpoint and they study what factors influence mortality. In our opinion both fields are in strong 
connection. But there is a very important difference between birth and death, namely that, death is a 
secure event, while birth is insecure. The following quote is also credible to support this: „ The 
mortality an unity intensity, secure event, namely everybody death once, but only once. But it does 
not matter when.” (Varga, 2007, p. 129) Based on the quote we can say, this is a really important 
question, and also important to study when this event is likely to happen, and what factors influence 
the time of occurrence. 
 

 
Figure 1: Average life expectancy at birth in Hungary between 1900 and 2016 

Source: owneditingbasedon KSH: 1.1 Stadattable (downloaded: 2018. 06. 07.) 
 
The diagram above visualizes well the average life expectancy at birth in Hungary. Based on this can 
be observed that the average life expectancy at birth has significantly increased from the beginning 
of 1900 in Hungary as well. Through the years, the infant mortality decreased constantly and many 
vaccinations have been introduced which could contribute to the nearly doubled values. Although, it 
can be seen well that males and females can count with different expectancy. Until 1993 the difference 
expectancy of the two sexes has tendentiously increased. After this point, a decrease can be observed. 
Similar tendencies can be seen in case of certain continents and on a world scale. According to the 
prognosis of the UN (United Nations) we can draw the following conclusion: tendencies of the 
average life expectancy will be similar in the future, but the rate of increase is expected to decrease 
(United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2017). It is 
essential to see, what factors can have effect on the average life expectancy at birth. Our aim is to 
examine by our analysis which factors will have influence on life expectancy. 
 
 
DATA 
 
For answering the arising questions, we have established a new database based on the results of the 
World Bank and WHO. In our database annual data can be found between 2000 and 2015, concerning 
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the countries of the world. In the created table the various health data have been downloaded from 
the Global Health Observatory (GHO) while the economic and social data are from the World Bank 
database. As these data are taken from results of national organizations, we assume, that they don’t 
contain measuring errors.  
The table has been completed with further economic and other country specific data as the regional 
position, the income ranking of the World Bank or the crediting category.  
Most of the variables are high level measuring metric variables. In the table, there are various adult 
and infant mortality rates, alcohol consumption and nutrition indexes, moreover, data regarding 
vaccination against numerous diseases. The social and economic situations are indicated by the 
amount of money spent on education, public health and the GDP.  
As values of some countries were missing from the dependent variables of the original table, we 
removed them from our database. After all these, the data of 197 countries are at hand. 
 

 
Figure 2. Life expectancy box-plot figure by regions in 2015 

Source: own editing 
 
As you can see in the box-plot figure above, differences can be observed among the regions. For 
example, in case of Africa, life expectancy extent visibly differs from other regions, respectively the 
values of life expectancy are behind with other countries, as it coincides with our results. For proving 
this result with numbers, we made a one-way ANOVA, where we studied, if the region had influence 
on life expectancy at birth. 
The experiences based on the figures have been verified by the non-parametric tests, as well. The 
analysis has been made concerning each year, which proves that significant relation can be pointed 
out between the two variables. (F=53,46, p=0,000; Year=2015) 
As our variables characterize a country from different views, we classified them into several main 
groups: 

- Variables regarding life style 
- Variables to diseases, or vaccination against diseases 



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

228 

- Mortality 
- Social variables 
- Economic variables 

 
Regarding our descriptive statistic characterizing variables, we can state that life expectancy at birth 
shows increase through the 15 years which has been visualized by the figures before. Referring to the 
results, we can say that the life style became more negative in 2015 than in 2010. Among others the 
fact has been proved, that the BMI value has increased, so supposedly there are more people with 
extra weight, and the alcohol consumption per person shows also an increasing tendency. These 
factors can contribute to the shortening of life expectancy at birth, as both can be harmful to health 
and can result in mortality.  
Regarding the variables influencing diseases, negative changes can be pointed out. The only positive 
statement, which we can mention is the significant decrease of measles through the 15 years. During 
the study of mortality, we can see positive changes, as each rate shows a decreasing tendency.  
In case of social and economic variables, the changes are favourable. It can be seen that the rate of 
literacy has increased from 83,34% in 2000 to 87,43% by 2015. Besides, it can be seen, that the 
average GDP value has increased, moreover, the rate of public health expenses positive tendency. In 
the background of public health results, various reasons can occur. One possible explanation is that 
for encouraging public health development, more and more money has been spent. However, there 
could be also a negative explanation for that, bigger amounts are needed to keep the appropriate 
treatment of sick people. 
 
METHODOLOGY 
 
Based on the original database, the aim would have been to establish how education influences life 
expectancy at birth. However, these data are only available incompletely, therefore we scrapped them, 
because using too few observations during our study would give unreliable estimation.  
Instead, we would like to emphasize the effect of expenses spent on public health. This factor in our 
database is given by the variables of Current health expenditure in GDP percentage. Established on 
this, our first theoretical model is the following: 
 
 𝐿𝑖𝑓𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑦 = 𝛽 + 𝛽 𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒 𝐺𝐷𝑃 + 𝜀 (1) 
 
This model will be examined with a simple OLS estimation. Our database is a panel database, as it 
contains observations of individuals, countries in more points of time. By using a panel regression 
model, more precise estimations can be made. As presumably there are constant unmeasured variables 
among the countries, and common for all countries but not constant influential factors in time, 
therefore we chose for the fixed effect model. This is a simple illustrative variable panel model which 
can be written as here: 
 
 𝑌 = 𝛽𝑥 + 𝛼 + 𝜆 + 𝑢  (2) 
 
In case of the fixed effective model the αi stands for the influence of unmeasured factors, which is 
constant in time, according to our premise. The λt represents the influence of factors changing in time. 
Based on the statements above, the estimated model will be the following during the examination: 
 
 𝐿𝑖𝑓𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑦 = 𝛽 𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒 𝐺𝐷𝑃 + 𝛼 + 𝜆 + 𝑢  (3) 
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As the error term grabs numerous factors, which are missing from the previous simple model, 
therefore the estimation will be biased presumably. For making our analysis more precise, we are 
going to introduce additional control variables. We want to study the earlier introduced variables as 
categories which have significant influences. Our aim is to create a model, in which we can control 
the effect of health expenditures with all additional significant factor and dummy variables. 
 
METHODOLOGY 
 
Fist we have completed the estimation of the simple OLS model, for the valuation of the earlier 
introduced theoretical model: Based on these, we can write the following model, where in brackets 
the robust standard errors can be found: 
 

 𝐿𝑖𝑓𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑦 = 63,41(0,468)+ 0,955(0,076) ∗ 𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒 𝐺𝐷𝑃 (4) 

 
It can be seen, that the factor has a significant positive effect on life expectancy at birth. The sign of 
the factor is as we expected, as more money is spent on public health, it influences the life quality 
and the age of people as well. 
Although, as we have mentioned it before, the simple linear model is not absolutely a reliable solution, 
therefore we created models with fixed effect as well. 
 

 𝐿𝑖𝑓𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑦 = 66,21(0,761)+ 0,497(0,124) ∗ 𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒 𝐺𝐷𝑃 (5) 

 
As we mentioned it before, in the error term the influences of many variables can appear, which were 
not considered at the previous model, therefore this effect can be held biased. 
First, the additional control variables have been involved, which were connected to life style. To this 
group belong the average body weight index of people living in the given country, the alcohol 
consumption per person and prevalence of thinness among children and adolescents for the age of 5 
to 9 and for the age of 10 to 19. By involving the average BMI of each country, the influence of the 
public health expenditures significantly decreases and doesn’t have a significant impact. By involving 
additional variables, the effect doesn’t change considerably. The alcohol consumption per person 
doesn’t seem to be meaningful, neither does the prevalence of thinness among children and 
adolescents for the age of 10 to 19. The prevalence of thinness among teenagers is not significant 
probably, because this group has already a minimal immunity which can resist infections, diseases 
which shorten their lives. The prevalence thinness among children for the age of 5 to 9 can be held 
significant and shows an inverse relation as we have expected. 
Referring to these, in our opinion the average body mass index and this last factor can be held reliable, 
as we omit the insignificant factors from the model, the explanatory force of this model doesn’t 
weaken (R2=0,4147). 
As next control variable group, we have studied the influence of variable diseases. We tried the 
method used at variables related to life style, where we involved each variable gradually into the 
model, but in that case the most effects of the variables were not significant. In some countries, the 
rate of the persons with immunity has a positive effect on the life expectancy at birth. By using these 
as control, they have higher and more significant influence on the health expenditures.  
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In our opinion, the diphtheria immunization coverage can have impact on the life expectancy at birth, 
because the model has reached the highest explanatory force when this variable has been involved. 
During examining the control variables related to mortality, we observed, that all adult males and 
females, all children mortality rates have negative and significant impact on the dependent variable.  
By involving the mortal rates as control, the effect of the public health expenses decreased 
significantly, but remained significant. The mortal events caused by HIV/AIDS at the age of infancy 
received a negative sign, so we propose to omit this factor. 
From the social factors as literacy, education and the Human Development Index formulated by UN, 
we take the last as considerable, because all other factors are presumably related to this, similarly to 
other social factors as well.As we have seen it already, very few observations can be found in the 
database regarding education variables, therefore reliable estimation can’t be prepared based on this. 
It can be also observed, that involving HDI, the effect of public health expenses decreases, but 
remains still significant. Life expectancy at birth increases with 0,605 year on average, if the index 
increases with one point, and every other data remain unchanged. 
During our analysis of the economic factors, like the domestic general government health expenditure 
in % of general government expenditure or the GDP per person, we can point out that these factors 
have a minimal effect on life expectancy at birth. 
Comparing the government expenses to public health expenses, public health expenses unexpectedly 
got a negative sign, and significantly decreased the explanatory strength of the model. Only the effect 
of GDP per person is worth to involve in the final model. 
By choosing the appropriate variables from each group, we could create the final considerable model, 
in which we could involve besides the originally examined factors: life expectancy at birth, the public 
health expenses in GDP percentage, and 8 other control variables additionally. These variables have 
been involved in the model step by step, as you can see it in the following table below.  
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Table 1.:Summary of factors effecting life expectancy at birth 
 (1) (2) (3) (4) (5) 
Current health 
expenditure (% of GDP) 

0.155 0.142 0.0519** 0.0624*** 0.0535** 
(0.0941) (0.0922) (0.0254) (0.0232) (0.0222) 

      
Mean body mass index 
trends among adults, 
crude 

2.110*** 2.057*** 0.785*** 0.374*** 0.288** 
(0.210) (0.203) (0.0852) (0.115) (0.111) 

      
Prevalence of thinness 
among children and 
adolescents for Age 5 to 9 

-1.697*** -1.539*** -0.236*** -0.190** -0.212*** 
(0.232) (0.236) (0.0824) (0.0748) (0.0754) 

      
Diphtheria tetanus toxoid 
and pertussis (DTP3) 
immunization coverage 
among 1-year-olds (%) 

 0.0393*** 0.0102*** 0.00889** 0.00841** 
 (0.0128) (0.00332) (0.00354) (0.00338) 

      
Mortality rate, adult, 
female (per 1,000 female 
adults) 

  -0.0130*** -0.0142*** -0.0163*** 
  (0.00276) (0.00267) (0.00286) 

      
Mortality rate, adult, male 
(per 1,000 female adults) 

  -0.0308*** -0.0269*** -0.0244*** 
  (0.00271) (0.00258) (0.00293) 

      
Mortality rate, infant (per 
1,000 live births) 

  -0.0666*** -0.0552*** -0.0617*** 
  (0.00720) (0.00766) (0.00743) 

      
Human Development 
Index (HDI) 

   0.119*** 0.101*** 
   (0.0262) (0.0244) 

      
GDP per capita (current 
US$) 

    0.0000234*** 
    (0.00000401)

      
Constant 24.59*** 21.77*** 60.54*** 61.71*** 64.97*** 
 (5.897) (5.983) (2.447) (2.309) (2.490) 
Observations 2424 2418 2383 2302 2291 
R2 0.4147 0.4404 0.9332 0.9635 0.9646 
F-test 124.05 101.48 691.68 755.00 712.21 
Prob > F 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Roboust standard errors in parentheses 
*p< 0.10, **p< 0.05, ***p< 0.01 

Source: own editing 
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As the number of control variables increased, the effect of the public health expenses decreased and 
the standard error lessened as well. This way, we could estimate the coefficients of our model more 
precisely.  
The signs of the control variables have changed, as we expected. The BMI, the vaccination against 
diphtheria, HDI and the GDP got a positive sign. Prevalence of thinness and mortality rates have a 
negative effect on life expectancy at birth. We can state, that in different countries, life expectancy at 
birth increases with 0,288 year on average as the average body mass index of adults increases with 
one point, in case other factors remain unchanged. While the increased GDP per person with 1$ 
influences in a barely noticeable way (0,0000234 year).  
We can summarize, that if the Current health expenditures in percentage of GDP increasing with 1% 
the life expectancy at birth increase with 0,0534 year on average, in case other factors remain 
unchanged. This effect can be held more significant than only the GDP itself. It can be stated, that 
the welfare of a country, which can be measured with the dependent variable, depends not only on 
the economic variables, but also on the vaccinations against children harming diseases and the 
mortality rate as well. These indexes will presumably decrease in the future, as the various 
vaccinations are available in wider range and with the development of healing outcomes and 
complications of diseases become easier to be cured.  
The mortality rates are obviously affected by many other factors, which indicate further demography 
researches and application of other methods. 
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SUMMARY 
The research focused on sharing economy which had been gained more and more ground in recent 
years and receiving increased media coverage nowadays. The primary goal of the survey to research 
of sharing economy in Borsod-Abaúj-Zemplén County. In particular, the paper concentrate on the 
demand side, revealing the composition of participators, motivations and needs. The structure of 
users has been analysed with hierarchical cluster analysis by the sustainable pillars, there are social, 
economical and environmental factors and as a result four homogeneous group have identified. 
Within the service providers three groups have developed, with similar properties like users. Which 
will be introduced in this paper. 
 
INTRODUCTION 
 
Most of the people owe unused resources. If everyone asks only the nearest acquaintance about the 
equipment which they didn’t use in the last few months, it turns out how many unused resources are 
available. The aim of the on sharing economy based activity is to increase the exploitation of tangible 
and intangible resources. Digitalization and technological innovation based on the above mentioned 
idea contributes to the establishment of new business units and also to new generation 
microenterprises. Before starting, it is practical to get to know the new partners. For the exploration 
of the user and provider structure a well known and widely admitted method is used and that is the 
classification of participants into clusters, e.g. categorizing into user segments. Based on this, the 
main question of this study is what kind of groups come to alive on the sharing market from the view 
of sustainability. Furthermore, what kind of features these segments have.  
 
SHARING ECONOMY 
 
The use of sharing economy spread at around the end of the years of 2000 significantly. Some 
definitions are given from different views, interpret the idea of sharing economy, therefore a unified 
definition does not exist yet.  
For the first access it can be stated that the enterprises often lend their own products and services to 
the clients, even for short time. On the other hand, it can be observed that they ensure such peer-to-
peer platforms which they can connect the providers and the users’ needs with, in the interest of 
buying, changing or lending the needed products or services. (Rauch &Schleicher, 2015)  
Botsman& Rogers (2011) define the sharing economy as a system which gives access through more 
effective and wide spectrum models and markets to the values of unused devices. 
Belk (2014) collected the phrases based on the specialized literature which characterizes the best 
sharing economy, to this belong the on collaborative consumption, commercial sharing system, co-
production, co-creation, access-based consumption and consumer participation.  



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

235 

Böckmann (2013) thinks that sharing economy is a business model which is based on resource-
sharing of the individuals and which is accessable through peer-to-peer services. 
Schor (2014) states that sharing economy contains four services: reuse of products, better use of 
standing devices, service exchange and sharing producing devices. 
Felländer et.al. (2015) emphasizes that into the practical definition of sharing economy belongs the 
exchange of tangible and intangible resources, including the information, on global and local level as 
well.  
In our opinion the previous literatures define the sharing economy in different ways, they try to grab 
various aspects of it. As a conclusion of all these above, a general definition was suggested in previous 
work:  
Sharing economy is an economic-, redistribution system which contains every innovative business 
model, platform and technology which serve the lending, exchangeing, borrowing and gifting of 
tangible and intangible unused resources, with extensive access and high effectiveness. (Lengyel, 
2017, p.123)  
 
SUSTAINABILITY ASPECTS AND SHARING ECONOMY 
 
Hamari, et al., (2015) analysed a questionnaire which measure on a 7 grade Likert-scale the agreement 
with several statements about collaborative consumption. Based on it, they set up their model by 
using Structural Equation Modelling technique. They introduce, that mostly the service itself or the 
enjoyment of it influence the behaviour of sharing economy users. Hamari and his colleagues 
emphasize that besides the economic advantages they focus also on ecological sustainability. This 
effect can’t be held directly significant, but through the user’s attitude it has influence indirectly on 
the behavioural will.   
Owyang, et al. (2013), Finley (2013) and Farronato& Levin (2015) mention desire for the community, 
as the users’ main social motivating factor. Most people search for the company of others. Owyang 
and researcher partners write that the Airbnb users often choose this service, because this way, they 
can get to know new people and can get into closer relationships, if for instance accommodation is 
situated next to the owner’s home or in the neighbourhood of his.  Based on their survey, they also 
state that people pass faceless brands, they rather want to trade with each other.  
In Felländer and their partner’s. (2015) opinion sharing economy platforms give transparency about 
the participants of the transactions (user, provider), and also it is possible to get more precise 
information about the products. They explained that the social media and social networks give precise 
information about individuals and by connecting this with the different rating systems they can get 
real-time information about the individuals’ earlier activities. With this kind of transparency, that the 
different platforms provide, they encourage the users for openness and trust who can accommodate 
foreigners from the other side of the world into their homes for a few days. The advantages and 
disadvantages of this operating system are the same: these evaluations are available for everyone, all 
users and service providers evaluate their partners, the products and services. All these characterize 
the person’s reliability which can drive to the mutual trust and self-regulation. In 2010, Botsman, 
gave TED speak in Sydney in which she emphasized the importance of trust, whose foundation-stone 
is reputation and fame. In traditional shopping systems this doesn’t count so much, but rather the 
paying and credit rating. But, here the users leave marks after themselves with every action they make 
on the web and with this they can be characterized how they can cooperate with each other, how 
useful members of the community and how reliable they are. These characteristics are named by 
Botsman (2010) as reputation capital which determines our access to the collaborative consumption 
as well.  
Böcker&Meelen (2017) analyse the effects of social, economy and environmental motivation factors 
on the users’ participation in the sharing economy with ordered logit model on a panel in Amsterdam. 
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They stated that based on their survey involving more than 1300 participants, the motivating factors 
have different effect in different socio-demographic groups and in different service areas.  
 
DATA AND METHOD 
 
The results come from electronic and printed questionnaires which took place in October 2016 with 
the participation of 235 people. In the first paragraph of the survey there were only questions referring 
to general reputation, about the phrase sharing economy, moreover what kinds of sharing based 
services the users met. Then the participants had to decide from 3 options, if they used already any 
of the listed services or products. There are three kinds of responding groups, (1) yes, they used 
already, (2) not used yet, but plans to use in the future and (3) not used yet, and neither plans in the 
future. Those who chose the third option – not used yet, and neither plans in the future – wouldn’t 
represent the opinion of sharing economic users, therefore further questions were not needed to be 
answered by them, only the questions in the last section were compulsory to answer.   
In the analysed database of those opinions are present who already used it or plans to use it in the 
future. Those who plan to use it in the future are rated as potential users. Then the next questions 
considered how much they would like to use the different services, and how much they are influenced 
by social, economic and environmental factors when choosing a product or a service. At these 
questions about various service categories (eg: mobility, housing, finances, consumer’s goods, etc) 
different evaluations have been made. In each category, a short example has been featured, to which 
Böcker and Meelen made their survey in 2016 in Amsterdam, in The Netherlands. The survey 
responders had to evaluate their opinions with numbers from 1 to 10.   
In the last section of the questionnaire the demographic questions are mentioned, where the 
responders had to give answers about their sexes, ages, addresses, graduations and works. 
During the planning period of the survey more demographic and economic variable have been 
considered for ensuring representativity of the sample. But after combining the groups too many 
categories have been created. For ensuring enough sample size for the analysis, with considering the 
planned 200 responders can be clarified that the sample will not be able to achieve the representativity 
expectations, therefore the age group became the primary stratifying variable. 
When analysing each respond, 33 responders have been omitted from the sample, because their 
answers didn’t seem to be correct, for example at the year of birth they gave 1900, or at some service 
groups the expenses were too far from the real value, perhaps at some questions they gave all the 
same points or don’t live in Borsod-Abaúj-Zemplén county. In the cleared database without the non-
evaluable answers the considerable number of samples is 202 persons.  
Grouping the users has been done by the evaluation of their answers influenced by social, economy 
and environmental factors. The survey responders had to evaluate in every service category the effect 
of these factors, therefore the contraction of these points was needed. As it may appear that the 
responders are not interested in some sectors, in such cases the responders’ answer should be 
considered with correction.  

 
Therefore, the scores which indicating the willingness to use the current service group appear as 
weights during the aggregation which has been done by the following formula: 
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Where, 𝑤  stands for the requisition willingness of solutions of the 𝑖 sector, 𝑌  shows in𝑖 sector 𝑗factor’s affect on making decision. As a weighted average 𝑌  results the 𝑗 factor (eg.: social) all sector 
weighted average score, so the aggregated influence effect of the given components adjusted by 
requisition willingness.   
As it is an exploratory research, it is useful to use hierarchical cluster analysis to classify the users 
into homogenous groups by using the above created variables. For ensuring the homogeneity of the 
groups, it is worth to choose from the variance methods. In this recent case the Ward’s method which 
is often used in economic fields was the choice. During the procedure those individuals will be 
agglomerated into the same cluster which has a minimal effect on the increase of the variance within 
groups.  This method can be held ideal, because such groups are formed which contain similar 
individuals and form roughly similar sized groups. (Varga&Szilágyi, 2012; Székelyi&Barna, 2008; 
Sajtos&Mitev, 2007) 
 
RESULTS 
 
5.1. The structure of sharing economy users 
 
By applying the methods above, four user groups have been identified successfully. The first and 
most populous group is the one which at making a decision considers only the economic factors, so 
they are named as (1) greedies. Into the second group those persons got into for whom all factors 
were same important when making their decisions, so they got named as (2) consciouses. In the third 
group the responders consider the social and economic factors very important, while the 
environmental consciousness they keep in the background, so they are named as (3) thumb their nose 
at environment. At last, but not least, the group of (4) uninteresteds got their name, because they 
judged none of the options as important. The figure below shows the users’ position in space, 
localized by the components according to the established clusters.   
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Figure 1. Structure of sharingeconomyusers 

Source: ownediting 
 

The validation of cluster analysis has been processed with the help of analysis of variance. The 
significant difference among the user groups’ scores are proved by the Dunnett’s T3 PostHoc Tests. 
There is no significant difference between the conscious-es and the thumb their nose at environment 
considering the social and economic factors. Although, it is not a failure in cluster analysis, because 
there is difference only at consideration of the environmental consciousness factors.  
Regarding the requisition willingness values of the sectors, it can be seen that the mobility services 
are independent from the clusters, the interest to these are not affected by the established groups (p = 
67,47%). The group of uninteresteds pays low attention to Airbnb and similar services (4,31). At 
them the most important was the telecommunication industry (7,88). In the opportunity of 
crowdfunding none of the groups were interested very much, the conscious-es gave the highest points 
in average (6,41), but their fantasy was activated more by the illustrated opportunities for example 
borrowing drills or household appliances, they gave for these the second highest scores (7,68). 
Considering the sexes in Table 1, it can be seen that males and females are mixed in each cluster, and 
among consciouses the dominance of females is significant, while the thumb their nose at 
environment and unintresteds are mainly males. Based on this significant (p = 0,00%) medium-strong 
dependence can be assumed between the cluster membership and the sexes (Cramer = 0,462) in the 
sample. 
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Table 1. Userclustersdividedby sexes 
Cluster Male Female Total 
Greedies 19 30 49 
Consciouses 8 29 37 
Thumb their nose at environment 19 11 30 
Uninteresteds 27 5 32 
Total 73 75 148 

Source: ownediting 
 

Considering the residence of the responders, the group of greedies have mixed compound, because 
they are present in equal proportion at all types of settlements in the group. In the group of consciouses 
there are very few people living in villages (5 persons). The cluster contains mainly city inhabitants 
(10 persons) and inhabitants from chief towns of counties (22 persons), just like in case of the thumb 
their nose at environment. Among the uninteresteds, the inhabitants from the chief towns of counties 
are in minority (18,75%). In the sample significant (p = 3,91%) weak dependence can be observed 
between the place of living and the cluster membership (Cramer = 0,212). 
Regarding salaries very significant differences can’t be found, but it should be considered that giving 
this data was not obligatory for the responders, so incomplete database was available during the 
analysis of this variable. The highest net salary could be observed in the group of uninteresteds (177, 
59 e Ft CI = [134,98; 220,19]). Probably, the responders’ unconcern toward the opportunities of 
sharing economy is due to their higher financial level. In the cluster of the greedies and the 
consciouses nearly same averages are typical. (138,64 e Ft CIg= [91,12; 186,15] és 137,83 e Ft CIc = 
[104,01; 171,65]). The thumb their nose at environment had the lowest average salary (123,96 e Ft 
CI = [91,07; 156,85]). Moreover, the differences between the groups’ average value can’t be held 
significant (p = 28,46%). 
In the questions concerning the graduation, the responders could choose from six options. Combining 
it with the 4 clusters, this results in 24 categories, but due to the size of the sample not enough people 
can be in each category at the study of association. On this reason, the recode of the education was 
needed. The new groups became the primary, the middle and higher educateds. However, this still 
didn’t ensure the fulfilment of assumptions of test. Based on this, significant conclusion can’t be 
drawn. Mainly middle and higher educated persons have been involved into the sample. It can be stat, 
that the high educateds are mainly in the groups of greedies and consciouses. Most of the thumb their 
nose at environment and the uninteresteds are middle educated people.  
At the definition of the occupational relationship more combinations occurred of the graduated 
people, so in this case the data have been aggregated into two groups. Into the first group (1) the 
persons presumably without any own incomes, the students, the graduates and the unemployed got. 
The second group is formed of (2) the persons with presumably own incomes, employed, different 
types of entrepreneurs, occasionally employeds and retireds. Based on these, there are enough 
responders to process the 𝜒 - test of the association relations. As the result of this, it can be stated 
that the dependence between the two variable is significant (p=3,21%) in the sample, but can be held 
weak (Cramer=0,244). Analysing the frequencies, it can be found that in the group of greedies the 
two created groups are nearly equals, but the ones without incomes are a bit in majority. In other 
clusters, the ones with own incomes are in majority.  
There are no significant differences in the sample, among the clusters regarding the ages (p=13,26%). 
Although, if it gets combined with the age group, it can be seen that the 3 quarters of the greedies 
(75,51%) are from the aged below 40, the older ones are less in proportion. The consciouses group is 
mixed, as from each age groups – except the ones above 61 – are present in equal proportions. The 
83,33% of thumb their nose at environment are above the age of 21, so the youth do not represent 
themselves in this group. At the group of uninteresteds exciting phenomena can be observed, because 
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two age groups are present significantly. The ones younger than 20 are 34,4% of the group, the 
persons between 21-40 are 6,3% and the ones between 41-60 are 43,8% of the cluster. For this reason, 
a huge gap can be discovered. Another interest that most of the age group of the ones above 61 
(62,5%) belong to this community. 
Summarizing all these, about the individuals in the sample, it can be stated that the greedies are 
mainly middle educated and are young females below 40 who are interested in services about housing 
and consumer goods. The consciouses are mainly high-educated females from bigger cities 
unindependent from age and got into clusters who would be interested in services listed previously. 
The thumb their nose at environment’s group contains mainly middle educated males who are 
interested in the telecommunication and multimedia services, consumer goods related services. The 
uninteresteds are mainly males from smaller settlements. They are interested in the 
telecommunication and multimedia services too, but also in mobility services. Referring to these, the 
companies of sharing economy would have to consider developing goods and services to fulfil the 
demands of the groups and develop their services according to the group’s interest and needs. 
Böcker&Meelen (2017) study has been processed by using similar variables in Amsterdam. Their 
results prove the priority order of the economic and social factors in different groups. The group of 
greedies and thumb their nose at environment have been formed during the cluster analysis that are 
similar to the group that they identified. Their group contains lower educated males, for whom 
similarly the environmental factors are less important, than for the higher educated females. 
Moreover, they noted that the younger age-groups and the ones with low salaries are motivated more 
by economic factors than the older and with higher salaries. In this context, this later group is similar 
to the group of uninteresteds.  
 
5.2. The structure of providers of sharing economy 
 
Parallel to the users, the analysis of the providers hidden structure is also the aim of this study. 
Since the same person can be the user and also the provider of a service in sharing economy, he can 
fulfil both positions of demand-supply, therefore in the questionnaire the same person could express 
his opinion from two other viewpoints. The information is available in the same structure as earlier. 
The hypothesis of the examination is similar to the previous one: the providers’ homogene groups 
have different social and demographic characteristics and have a different opinion about acting in 
sharing economy.  
The earlier characterized transformations according to the structure of providers have been made by 
using these variables. The variables used during the cluster analysis made with Ward’s method are: 
according to the social, economic and environmental factors aggregated effect adjusted with the 
providers’ willingness. 
During the analyzation, 3 clusters can be identified. The characteristics of each group are similar to 
the structure of users. In the first group there are people whose choices are influenced by all factors, 
so they are called (1) consciouses.  The second group is the (2) thumb their nose at environment, their 
characteristics are the same named group considering the structure of the scores. The third group is 
the (3) uninteresteds, for whom none of the factors were really important. The Figure 2 visualizes the 
individuals in the sample in the area indicated by the social, economic and environmental factors.  
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Figure 2. Structure of providers of sharingeconomy 

Source: ownediting 
 

In case of the consciouses, the sharing of the consumer goods (8,29) is the most popular, based on 
the average scores in the sample, but if its about transport (8,03) or too much cooked food (7,78), 
they are not ashamed of sharing an advertisement for increasing profitability. At the thumb their nose 
at environment, the mobility (6,96) was the first. But, they also show interest towards consumer goods 
(6,66) and crowdfunding (6,15). The uninteresteds would share mainly their cars (7,68) or their WiFi 
(7,43), but based on their evaluation, they would also take some extra task which they get on the 
internet.  
The clusters combined with sexes gives the contingency Table 2. In this case, comparing to the users, 
better differentiated groups are created. It can be seen that based on the sample in the group of 
consciouses mainly females are present, while among uninteresteds there are mainly males. The 
environmental insensitiveness is typical for males and females at the same proportion. For testing 
dependency, the 𝜒  test indicates significant dependence in the sample (p=0,03%). The Cramer’s V 
association measuring number (0,332) shows medium-strong dependence, but this conclusion can be 
drawn only from the structure in the sample. 

 
Table 2. Providers’ clustersconsidering sexes 

Cluster Male Female Total 
Consciouses 18 40 58 
Thumb their nose at environment 28 25 53 
Uninteresteds 27 10 37 
Total 73 75 148 

Source: ownediting 
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Between the responders’ address and the cluster membership, there is a weak, but significant 
relationship which can be measured in the sample (p = 0,13%). The majority of the consciouses 
(53,4%) live in chief towns of counties, while the thumb their nose at environment live in bigger 
villages. In the group of uninteresteds there are primarily the ones who live in cities and other villages. 
Despite the fact, that at the three groups different average net salaries can be detected in the sample, 
it can’t be stated that there would be a tendentious, stochastic relationship between the cluster 
memberships and the salaries. (p = 23,08%). The uninteresteds have the highest average salaries 
168,33 thousand HUF (CI = [129,74; 206,92]). This makes me to draw the conclusion that 
participation as provider in sharing economy is less significant inside this group, because comparing 
to other clusters with their higher salaries they do not feel it important to get exra income. The lowest 
average amount has been achieved by the thumb their nose at environment 124,38 thousand HUF (CI 
= [89,49; 159,28]). Into the midfield got the consciouses with an average salary of 145,2 thousand 
HUF (CI = [113,37; 177,87]). 
The clusters content have been analysed according to the graduation level, the earlier introduced 
structure (primary, secondary- and higher education). It can be observed that the high educateds (35 
persons) belong mainly into the group of consciouses. Further significant, but smaller proportion is 
represented by the secondary educateds (22 persons). Into the group of thumb their nose at 
environment more than double quantity of secondary educateds (36 persons) are present than high 
educateds (15 persons). This same phenomenon can be observed also in the group of uninteresteds 
(22 and 11 persons). The primary educateds raise mainly the low points of the group headcount of 
uninteresteds (4 persons). Since there are few of them in the clusters in total, therefore there are not 
enough persons in each categories to succeed the significancy test of association and the tendency-
like, weak relationship (Cramer = 0,243). 
Besides, the until now described study - instead of the employment relationship - the data have been 
analysed through the grouping of merged and presumed salaries. Based on the result of the 
significance test (p = 0,40%) the hypothesis based on the stochastic relationship has been approved. 
In the sample 62,07% of the consciouses presumably have their own salaries, in contrast to this, in 
the group of the thumb their nose at environment, the providers without own salaries are present in 
similar proportion (58,49%). The majority of the uninteresteds (75,68%) have a potential income 
from any sources.  
Analysing the relationship between the age and the cluster membership, the relation is weak 
(H=0,228), but significant (p=2,12%) between the two variables in the sample. The youngest ones 
are the thumb their nose at environment, whose average age is 29,94 years (CI = [26,29; 33,60]). In 
the same way the eldest group in the sample is the group of uninteresteds 38,68 years (CI = [32,97; 
44,38]), while the average age of the consciouses is 34,29 years (CI = [30,62; 37,96]). 
It can be filtered out that in the sample the average age of the consciouses is between 30-38 years, 
they are high educated females and live in a bigger city. In contrast to this, the uninteresteds are 
mainly middle educated males between 33-44 years and live in smaller villages. The thumb their nose 
at environment are mainly middle educated, between 26-34 years and live in cities.  
The observations of Böcker&Meelen (2016) confirm the results of this study as well. According to 
their opinion, in case of the providers the economic factors are less important than for the users. 
Summarizing the main findings from the data used in this survey, it can be point out that the average 
of the corrected points given for the economic factors is not significant (p=89%), but lower in case 
of providers (6,43), than considering the users (6,77). The value of the social factors is higher 
regarding the responses of the providers, than the users’. 
 
CONCLUSION 
 
Based on the characterization described above, we can state that the responders of the sharing 
economy are heterogeneous, but restricted segments are formed of them. Both on provider and user 
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side, the dominance of the economic factors can be observed, moreover, the high educateds show 
more interest towards the participation in this sharing economy system. Unfortunately, we can state 
that in Borsod-Abaúj-Zempléncounty, when users make decisions, they are less considered about 
environmental viewpoints.  
According to the results, it can be admitted that in each group, different motivating factors effect the 
responders, and they show interest towards different services. The popularity of car sharing services 
is undivided between the different user segments which are widely famous.  
As a conclusion and a novum of this research, it can be said that with the help of the cluster analysis 
both the providers’ and users’ main groups, regarding the decisions having affect on the social, 
economic and environmental consciousness factors, have been identified. The users are classified into 
four clusters: the greedies, the consciouses, thethumb their nose at environment and the uninteresteds. 
Based on their different social-demographic features, considering the willingness to use the services, 
exact user profiles have been created.  
Since the people participating in the sharing economy can appear both on user and provider sides, 
therefore this research has been extended for the study of providers’ group. The responders have been 
classified into three clusters with similar features as the previous ones. Besides the greedies, the 
thumb their nose at environment and the uninteresteds characterizing profiles have been created 
which can help to discover for the platform providers the target groups and their motivations. 
Moreover, the governors can get a view about the participants of sharing economy, thereby they can 
create appropriate, widely accepted regulations.  
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ÖSSZEFOGLALÁS  
A posztindusztriális korszakban a klasszikus értelemben vett munka fogalmának átértékelődése, vagy 
válsága kezdődött el. Felmerül a kérdés, hogy miben jelentkezik a munka fogalom válsága és az 
átértékelődés? A munkanélküliség tömegessé válása, a klasszikus bérmunkától különböző 
foglalkoztatási típusok megjelenése révén olyan tevékenységek is munkává váltak, amelyek korábban 
nem voltak a megélhetés eszközei (tanulás). Míg az ipari társadalomban a munka a megélhetés vagy 
a profit szerzés eszköze volt, addig a posztindusztriális korszakban egyre inkább az önmegvalósítás 
irányába kezd elmozdulni a munka újszerű meghatározása. A tanulmány célja a fogalom 
változásának elemzése az egyes közgazdasági korszakokban. 
 
SUMMARY  
In the post-industrial era, a revaluation or crisis of the concept of work in the classical sense began. 
The question arises as what the crisis of the concept of work and overvaluation is. With the rise of 
unemployment and the emergence of forms of employment other than the traditional forms of paid 
employment, activities that were previously not a means of livelihood (learning) have become work. 
While in industrial society work was a means of livelihood or profit, in the post-industrial era there 
was a shift towards a new definition of work. The aim of the study is to analyze the changes in the 
concept of work during the different economic periods. 
 
 
INSTITÚCIONALISTA ÉS EVOLÚCIÓS KÖZGAZDASÁGTAN 
 
Az institúcionalista közgazdászoknál a foglalkoztatás és munka csupán tényezőként vagy még attól 
is jelentéktelenebb módon jelentek meg. Evsey Domar (1914-1997) a keynes-i alapokra épülő 
növekedés elméletet dolgozott ki. A teljes foglalkoztatottság megvalósíthatóságának kérdéskörével 
foglalkozott, feltételezte, hogy a teljes foglalkoztatottság egyensúlyi növekedés mellett elérhető. 
Ezekiel (1938) pókháló modelljében arról ír, hogy egyensúlyi állapotban tökéletes verseny során egy 
bizonyos szintű munkanélküliség megjelenik. Elmélete a várakozáselméletek alapját jelentette. 
Az 1960-as években a munkanélküliség jelentős növekedése idején került előtérbe a munkaerő-piaci 
keresés elmélet. Gyakorlati szempontból nézve a munkanélküliek száma azért növekszik, mert időbe 
telik, amíg a munkaképes korú egyének új munkát találnak. A munkanélküliség mértékét befolyásolja 
a beáramlás és a munkanélküliség átlagos időtartama. Mitől függ, hogy a munkanélküli személy 
munkanélküli marad-e? A keresés elmélet választ ad a kérdésre. Vegyünk például egy munkást, aki 
jelenleg munkanélküli, de szeretne munkát vállalni. A munkavágy abból adódik, hogy szeretne 
mellékes jövedelemre szert tenni. Ha a képességei szerint vállal munkát, akkor képes eldönteni, hogy 
alkalmazásba áll-e ilyen bérezés mellett vagy sem. Ebben az esetben adott bérezés és a szabadidő 
fontossága között kell választania. Egyfelől minél többet kutat annál magasabban fizetett állásra talál. 
Másfelől viszont minél többet kutat, annál később kap fizetést, míg a kutatás közvetlen költsége nő. 
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A keresés elmélet kezdeti célja (a munkanélküliség emelkedése néhány része a dolgozók keresési 
munkájának tulajdonítható) nem valósult meg teljesen. (Tzannatos, 1992) 
Dietmar feltette a kérdést, hogy mi is az evolúciós megközelítés a közgazdaságtanban: elemzési 
módszer, működési mechanizmus, netán csak egy feltevés, mint amilyen mondjuk a racionális 
viselkedést kimondó axióma? E gondolat jegyében az evolúciós közgazdaságtan egészen Aquinói 
Szent Tamásig, Adam Smithig visszavezethetők, önálló iskolaként csak a 20. század elején jelenik 
meg, legismertebb képviselői Thorstein Veblen, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek és Carl 
Menger. Thorstein Veblen (1857-1929) fő művében: A dologtalan osztály elméletében a darwin-i 
nézetre építve részletesen leírja a sokszor hivatkozott ún. Veblen-hatás (vagy sznob-hatás) 
elméletének alapjait. A „dologtalan osztály” kifejezés megtévesztő, ugyanis nem a munkanélküliekre, 
de nem is a dolgozni nem akarókra utal, hanem arra a leisure class-ra, akiknek egész életét valamilyen 
időtöltés teszi ki. A dologtalan jelzővel a produktív munkálkodás megtagadását hangsúlyozta.  
 
ORTODOX KÖZGAZDASÁGTAN 
 
Az ortodox közgazdászok közül Piore és Doeringer a szegmentált munkaerőpiac képviselőiként a 
duális munkaerőpiac elméletét dolgozták ki. Munkásságukban a munka fogalmát nem határozták 
meg, a szekunder munkaerőpiac révén a munkanélküliség típusairól írtak. Az ortodox közgazdászok 
azon a nézőponton voltak, hogy a gazdasági rendszer képes önműködően alkalmazkodni a 
megváltozott adottságokhoz és ezzel biztosítani tudja a teljes foglalkoztatást. 
A neoklasszikus-neoliberális tanok fő képviselője, Milton Friedman (1912-2006) szerint (ellentétben 
a keynes-i nézetekkel) a fogyasztás alakulása csak kis mértékben függ a folyó jövedelem alakulásától, 
tehát az állami fogyasztás- és beruházás ösztönzés nem hatékony. Mennyiségi pénzelméletét Hayek 
nézeteire alapozta, miszerint a pénzkereslet stabil, ezért a ciklikus ingadozásokat csökkentő 
keresletszabályozásra a monetáris politika a legmegfelelőbb. Friedman nézete szerint a szabadpiaci 
árrendszernek nincsenek olyan alapvető hibái, amelyek munkanélküliséget hoznának létre. A Philips-
görbét kritizálta és kidolgozta saját elméletét a munkanélküliség természetes rátájának 
magyarázatára. Eszerint a munkanélküliség lényegében véve önkéntes és ez alakítja a 
munkanélküliség természetes rátáját. Azért alakul ki a munkanélküliség, mert a munkavállalók egy 
része nem hajlandó a felajánlott munkabérért dolgozni. Mindezekből az következik, hogy elvileg 
létezik egy egyensúlyi bérszínvonal, amely mellett a teljes foglalkoztatottság biztosítható. A béreket 
arra az egyensúlyi szintre kell csökkenteni, amely mellett a teljes foglalkoztatottság megvalósulhat. 
Azaz a munkabéreknek lefelé is rugalmasnak kell lenniük. Amennyiben a globalizáció, a termelés-
kiépítés révén a különböző országok munkavállalói közvetlen munkaerő-piaci versenybe kerülnek 
egymással, akkor is a legalacsonyabb munkabérekhez kell alakítani más országok jövedelmezését. A 
jóléti államok leépítéséhez ez a gondolatmenet biztosította az elméleti hátteret. (Friedman, 1986) 
 
ÖKOLÓGIAI KÖZGAZDASÁGTAN 
 
A gazdasági válságot megelőzően az újklasszikus makroökonómia (Robert Lucas) és az újkeynesi 
közgazdászok nézetei kezdtek összemosódni. Az ökológiai közgazdaságtant az új neoklasszikus 
szintézisként értelmezi a közgazdasági szakirodalom. A 2008. évi válság a főáramú 
makroökonómiára és alaptételeire ismét ráirányította a figyelmet. A főáramú makroökonómia nem 
volt képes válaszokat adni a gazdasági válság kitörésével kapcsolatos kérdésekre és így a figyelem 
egyre inkább a hetven évvel korábbi keynes-i alapokhoz fordult vissza. (Mellár, 2010) 
A globalizáció két vesztes területe az ökológiai környezet és a foglalkoztatás szempontjait együttesen 
hangsúlyozó újszerű elméleti megközelítésekről lehet olvasni a szakirodalomban. Az ökológiai 
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közgazdaságtan tartalmaz újszerű elemeket, megjelenik a fenntartható foglalkoztatás is, a zöld 
munkahelyek és a gazdaságtalan növekedés kérdése. Az ökológiai közgazdászok szerint a 
globalizáció sietteti a gazdaságtalan növekedés korszaka felé haladást. A munka fogalmának 
újraértelmezésekor az egyik kulcskérdés, hogy csak a fizetett munkát tekintjük-e munkának. A válasz 
nem, ugyanis az önellátásra alkalmas gazdálkodás, a közösségi munka, az önkéntes munka, stb. ide 
tartozik. „A fenntartható foglalkoztatáspolitikáról szóló szakirodalom alapján tehát a következő 
jövőkép rajzolódik ki. A teljes foglalkoztatottság és a határtalan globalizáció illúziójával szakítva, a 
munkavállalás a helyi közösségek globális hálózatában teljesen új értelmezési keretbe kerül. A 
szükségletek gazdasági definíciója anyagi természetének kapcsolati és önmegvalósítási elemeivel 
történő kibővítésével, a munka fogalma is átalakul. A foglalkoztatás nem áll meg a bérmunka 
határainál, és a nem pénzügyi ellenszolgáltatás fejében végzett, az egyén önmegvalósítását és a 
közösségi jóllét javítását szolgáló munka is elfogadottá válik.” (Pataki, 2012:10) Azt vallják az 
ökológiai közgazdászok, hogy a környezet és a foglalkoztatás érdekei összeegyeztethetőek, létre lehet 
hozni egy olyan új munka fogalom megközelítést, amely túllép a bérmunka értelmezésén és nemcsak 
a fizetett munkát tekinti tényleges munkának, hanem azt is, amely adott esetben nem jár bérrel, hanem 
az egyéni érdekek kerülnek előtérbe. 
 
A POSZTINDUSZTRIÁLIS KOR MUNKA FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE NEM 
KÖZGAZDÁSZOK SZEMSZÖGÉBŐL 
 
Fontosnak tartottuk megvizsgálni a szociológusok, társadalomtudósok nézőpontjait is, hiszen a 
munka és a bér kérdése nemcsak a közgazdászok által népszerű kutatási terület. A társadalom egy 
része kiszorult a bérmunka világából az iparosítás korszakát követően. A munkaparadigma 
válságának kezdete Arendt (1958:54) kijelentésével indult meg: „ami előttünk áll, az egy 
munkatársadalom, amely kifogy a munkából, azaz az egyetlen tevékenységből, amihez még ért. Mi 
lehetne ennél szörnyűbb?” A bérmunkát egyébként a rabszolgamunkához hasonlatosnak tekinti és 
nem az önként vállalt szabad ember tevékenységének. Arendt már 1958-ban megfogalmazta, hogy „a 
gyárak néhány év múlva kiüresednek, a dolgozók helyett gépek, automaták dolgoznak, s elkövetkezik 
egy olyan társadalom, amely a munka nélküli munkatársadalom lesz.” (Arendt, 1958:66) Gorz azt 
javasolta, hogy a bérmunka helyett a társadalmilag hasznos tevékenységet kell a társadalom 
középpontjába helyezni. Beck a közösség érdekében végzett polgári munkáról beszélt. 
A munka fogalmak áttekintését kronológikus sorrendben készítettük el, ugyanis így jobban 
körvonalazódik az egyes kutatóknál az egyes korokban kiemelt legfőbb jelentéstartam. Rimler 
(1976:21) a munkáról az alábbiakat írja: „egy nemzet gazdasága – hipotézisünk szerint – annál 
fejlettebb, minél nagyobb és minél jobb minőségű (bonyolultabb) az egy főre jutó munkamennyiség, 
amely a múltbéli gazdasági tevékenység eredményeként jött létre és az adott időpontban még 
rendelkezésre áll. Ezt a munkát felhalmozódott munkának nevezzük.”  
A munkát a fejlődéselméletekben szereplő tényezőként jelenítette meg. Ekkorra nyilvánvalóvá vált, 
hogy a teljes foglalkoztatás inkább utópia, mint elérhető valóság. Offe (1984) szerint a munka 
központi szerepe is átalakult, az egyének a munkára már csak pénzkereseti lehetőségként tekintenek. 
Megszűnt annak társadalomszervező tulajdonsága, továbbá lezajlott egy kulturális váltás is, amely az 
egyéni attitűdök, munkához való viszony változását eredményezték. 
Robertson (1985) elméletében új elem a fizetett munkával szemben az önkéntes munka, amelyet 
szabadon, saját szükségletére végez valaki. Érdemes megemlíteni, hogy nemcsak a munka fogalma 
értékelődött át, hanem a munkafeltételek és körülmények is.   
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Bánfalvy (1989) a bérmunkást úgy azonosítja, hogy megélhetésének alapvető forrása az a jövedelem, 
amelyet munkabérként kap. A bérmunkásnak nincs saját tulajdonú földje vagy más alternatív 
jövedelemforrása. 
Castel (1998) esetében újszerű szemléletmódot lehet felfedezni, ugyanis felhívta arra a figyelmet, 
hogy a bérmunkának nincs kapcsolata a gazdasággal. Úgy vélte, hogy a munka a szegény emberek 
feladata és nem a gazdagoké. A bérmunkát egyszerű fegyelmező eszköznek tekintette és nem az 
emberi lényeg kifejeződésének. 
Vorbuba már 1989-ban a bérmunka (Lohnarbeit) kettős válságáról írt, amelyet a munkaerőpiac 
keresleti oldalán bekövetkező funkcióváltás eredményezett. Véleménye szerint az európai 
társadalmakban lévő munka sem mennyiségileg, sem minőségileg nem megfelelő. A megoldást a 
munkaidő rövidítésében látta, amely már az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazását vetítette 
előre. 
Dahrendorf (1994) szerint a munka történetének kritikus pontja a modern társadalmi konfliktus 
közelmúltbeli fordulatainak hatása. A munka természetében rengeteg változás következett be, amely 
hatással volt az egyének életére és a társadalmi struktúrára is. Szerinte a munka már nem megoldás a 
társadalmi problémákra, hanem része magának a problémának. A modern társadalmakat a munka 
társadalmának tekinti ő is. Kissé kritikusan fogalmaz, amikor azt írja, hogy „az állás a belépőjegy az 
ellátmányok világába”, ezt csak tovább fokozza, amikor a „munkaholisták”csoportját jellemzi. 
„Tagjainak java része állandóan azon panaszkodik, hogy nem képes különbséget tenni a hétköznapok 
és a vasárnapok között, és hogy már évek óta nem volt szabadságon, voltaképpen azonban az ilyen 
panasztömeg a pazarló fogyasztás egy másik formájának megjelenési módja: a munka újgazdagjának 
kirakata.” (Dahrendorf, 1994:230) 
Megkérdőjelezi, hogy még mindig lehet-e a munka társadalmáról beszélni és levezeti, hogy a számok 
ellenére mégis csak a munka társadalmát éljük, mégpedig a munkanélküliek jelenléte és helyzete 
miatt. Egy fejlett országban a teljes népesség 20%-a még munkaképes koron kívüli, 20%-a nyugdíjas, 
10% oktatási intézménybe jár, 15% munkát keres, 10% munkanélküli és a maradék 25% rendelkezik 
csak munkával. Amikor Dahrendorf műve született az 1988 évben jártunk, így tehát az akkori munka 
társadalma jócskán más tulajdonságokkal rendelkezett, mint napjaink társadalma. A gazdasági 
növekedés és a foglalkoztatás kapcsolatát elemzi és már ő is használta a munkanélküliség természetes 
rátáját (NAIRU ráta). Szerinte ideális esetben ez 6-8% értéket vesz fel. Kevesebb emberi ráfordítással 
több termelhető, azaz a munkalehetőség kevéssé válhat, vagyis egyesek kiszorulhatnak a 
munkaerőpiacról. A teljes foglalkoztatás elérésében ő sem hitt, azt írta, hogy a teljes 
foglalkoztatáshoz periférikus vagy nélkülöző állásokat kell kreálni, ami nyilvánvalóan 
problematikus. 
Galasi (1994) munkakínálat alatt az egyének által adott bérek mellett eladni kívánt munka 
mennyiségét érti. Továbbá a mikroökonómia általános alaptételéből indul ki, miszerint a 
munkaerőpiac szereplői tökéletes információval rendelkeznek és hasznosságukat maximalizálják. 
Quidec (1996) a munkát olyan társadalmi aktivitásként értelmezi, amely szakértelmet kíván, 
időigényes, célja a társadalmi kapcsolatok megerősítése, fenntartása. Eszerint nemcsak azt a munkát 
lehet munkaként értelmezni, amelyért fizetést, bért kap a dolgozó. A tömegtermelésre való áttérés és 
a nagyfokú gépesítettség eredményezte a végzett munka típusának a változását is. A gépesítettség 
miatt a munka unalmassá, kevésbé veszélyessé, néhány esetben élvezet nélkülivé vált. A humanista 
nézőpont szerint a munka változása a piacgazdaságokban lerombolta az emberi személyiséget, 
csökkentette a kíváncsiságot, a tehetséget és ezáltal unalmassá, monotonná is vált a munkavégzés.  
Foucauld (1996) a posztindusztriális korszak munka fogalmáról úgy vélekedett, hogy annak értéke 
nagyobb súllyal bírt, mint az indusztriális korszakban. 
Rimler (1999) szerint a változó feltételek miatt újfajta munkafogalomra van igény. Korábban a munka 
társadalomintegráló hatásán volt a hangsúly, most már az egyéni fejlődésen.  A technikai fejlődés a 
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munkaerőigényt is megváltoztatta, jelentősen csökkentette a közvetlen emberi hozzájárulást. Emiatt 
a társadalmi integráció, az elismertség, elfogadottság eszköze már sokak számára nem lehet a fizetett 
munka. Továbbá lehetővé is válik az egyéni fejlődés fokozottabb összekapcsolása a munkával, annak 
tartalmi gazdagodása miatt. A termelés van a fogyasztásért 20. századi nézetet felválthatja ennek 
ellenkezője: azért kell fogyasztani, hogy termelni tudjunk. „Minden olyan tevékenység munkának 
tekinthető, amelynek célja valamilyen személyes vagy személyek közötti, civilizációs, kulturális, 
jogi, politikai vagy éppenséggel gazdasági érték megvalósítása vagy fenntartása. A gazdasági munka 
nyilvánvaló célja a gazdasági értéket hordozó javak és szolgáltatások létrehozása.” (Rimler, 
1999:773) 
Vobruba (2005) A teljes foglalkoztatás alternatívái című könyvében részletesen ír a bérmunka 
társadalmának válságáról és arról, hogy a korábban elvárt teljes foglalkoztatásról végleg le kell 
mondani. Három szakaszra osztja a bérmunka fejlődését: 

1. az iparosodástól a 20. század közepéig tartó korszak, ahol a természetbeli jövedelmek helyett 
pénzjövedelmek kerültek előtérbe, 

2. a 2. világháborútól a 21. századig terjedő időszakban a juttatások a bérmunkához és a 
fizetésekhez kapcsolódtak (ekkor lehetett teljes foglalkoztatásról beszélni), 

3. a jövőben a társadalom tagjai inkább több, egymást kiegészítő jövedelemforrásból fedezik az 
igényeiket. 

Vobruba (2005) szerint jelenleg a második és a harmadik szakaszban tartunk, azaz az átmenet 
idejében. Vobruba alternatívát adott a bérmunka krízisére, a kilencvenes években a 
keresőtevékenységgel kombinált alapjövedelem gondolata került előtérbe, amely az ún. kettős 
gazdaságot jelenti. A kettős gazdaság képviselői szerint a gyenge teljesítőképességűek vagy munka 
nélkül maradtak újra integrálódhatnak a munkaerőpiacra és ettől remélik, hogy a szegénység 
szegregációs hatása visszaszorul. Vobruba munkásságában „kibontakozó új típusú vegyes jövedelmű 
gazdaságban a saját munka kap mind nagyobb helyet a jövedelemszerkezetben, miközben a szociális 
ellátórendszernek az alapjövedelem garantálásában játszott szerepe fokozatosan visszaszorul.” 
Török (2006) a bérmunka társadalmán való túllépést vetíti elő, úgy véli, hogy a magas 
munkanélküliség a munkatársadalom végét jelentheti. Nézete szerint a teljes foglalkoztatás 
visszaállítása átkerült az illúziók világába, ezt már nem tartja megvalósíthatónak egyrészt a 
globalizáció hatásai miatt, másrészt az ipari tömegtermelés olcsóbb országokba való áthelyeződése 
miatt. 
Csoba (2006:16) könyvében összegzi, hogy „a bérmunka társadalmának azonban a történelmi órája 
lejárt, a törekvés azonban, hogy a bérmunka társadalmával szemben új alternatívát dolgozzanak ki, 
egyenlőre csupán egy kísérlet volt.” Későbbi munkájában Csoba (2010:19) a bérmunka fogalmát 
teljesen új nézőpontból közelítette meg: „a tisztes munka olyan társadalmilag elismert, önként végzett 
tevékenységet jelent, amely biztosítja az adott kor életszínvonalán az érintett és családja 
megélhetését, a közösséghez való tartozás megerősítését.” 
A politológusok, szociológusok munkáról vallott elképzeléseiben megjelennek az emberi értékek, a 
munka mögött lévő humán tényezőt hangsúlyosabban kezelték, mint a közgazdászok. Ebben a 
korszakban felgyorsultak a munka fogalmának értelmezései, a közgazdászok erre lassabban 
reagáltak. A társadalomformáló tényezők előtérbe kerültek ezekben az elméletekben a gazdaság 
mozgatórugói helyett. A munka paradigmájának válsága nemcsak a közgazdászok, hanem a 
társadalomkutatók figyelmét is kivívta.  
Megállapítható, hogy a bérmunka társadalmából fokozatosan elvész a munka, ami jelentős probléma. 
A munka fogalmának újra definiálása szükséges, ugyanis a társadalom jelentős része már kiszorult a 
klasszikus bérmunkából (G.Fekete – Lipták, 2011). A munkaképes korúak kisebb aránya dolgozik a 
hagyományos foglalkoztatási formák valamelyikében, fejlettebb európai országokban már az atipikus 
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munkavégzési formákat lehet tipikusnak tekinteni, ugyanis túlsúlyba kerültek. (Kelet-Közép-Európa 
még fáziskésésben van és nálunk még tipikusnak a hagyományos foglalkoztatási formákat tekintjük.)  
A napjainkban jellemző tendenciáknak köszönhetően egyre inkább megjelenik a termelő 
vállalatoknál a gépesítettség, egyre magasabb technológiai fejlettség és a robotizáció folyamata, 
amely felveti annak a kérdését, hogy a gépek elkezdik-e elvenni a munkalehetőséget az emberektől?! 
Alacsony iskolai végzettségű körében, az egyszerű munkafolyamatokat ellátó munkavállalók jelentős 
veszélyben vannak a jövő munkaerőpiacán. Egyrészt ezeket a munkafolyamatokat viszonylag 
egyszerű a gépekkel kiváltani, másrészt új munkakörökre is szükség van, tehát átalakulnak a 
munkakörök és a munkafeladatok. Nemcsak a munka tartalma, hanem a fogalma is átalakult, hiszen 
manapság már nem minden országban a bérmunka az egyedüli jövedelemszerzési lehetőség. Az 
önkéntes munka, az újszerű atipikus foglalkoztatási formák mind azt eredményezik, hogy a 
posztindusztriális korból kezdünk belépni egy újabb korszakba, amelyet sokan ipar 4.0 névvel 
fémjeleznek.  
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ÖSSZEFOGLALÁS  
Vásárlási döntéseinkkel komoly hatást gyakorolunk a természeti környezet állapotára. Emiatt nagyon 
fontos a vásárlási döntés során az ár, a minőség, a márkanév és a környezetbarátság mint 
termékparaméterek észlelt fontosságának és a tényleges környezettudatos magatartással való 
kapcsolatuknak a vizsgálata, melynek érdekében 2017-ben egy 442 fős online kérdőíves felmérést 
végeztem. Korreláció- és regresszió elemzés segítségével feltártam, hogy a tényleges 
környezettudatos magatartás (PEB) és a környezetbarát termékparaméterek fontossága között szoros 
kapcsolat létezik, azaz a valóban környezettudatosan viselkedő vásárlók számára a legfontosabb a 
vásárlási döntés során a termékek környezetbarát tulajdonsága, azonban ez csak a fogyasztók egy 
nagyon szűk (2%) réspiaca. A környezet-orientált vásárlók mellett a minőség-orientáltak is az 
átlagosnál környezettudatosabban, míg az árérzékeny vásárlók az átlagosnál kevésbé 
környezettudatos módon viselkednek.  

 
SUMMARY 
Our purchasing decisions have a profound impact on the state of the natural environment. For this 
reason, it is very important to study the perceived importance of price, quality, brand and 
environmental friendliness as product attributes in purchasing decisions and to investigate their 
relationship to actual pro-environmental behavior. An online survey with a sample of 442 
respondents was conducted in 2017. Using correlation and regression analysis, I found that there is 
a strong connection between pro-environmental behavior (PEB) and the importance of the 
environmentally friendliness of a product. For the truly environmentally conscious consumers, 
environmentally friendliness as product feature is the most important factor when making their 
choice, however this is a very narrow (2%) niche market. Besides environmentally oriented 
customers, quality-oriented ones are also greener than others, while the price-sensitive consumers 
behave in the least environmentally conscious way. 
 
1. BEVEZETÉS 
 
A vásárlói döntések komoly hatást gyakorolnak a természeti környezet állapotára. A túlfogyasztás az 
erőforrások pazarlásához és végső soron a kimerülésükhöz, illetve a hulladékprobléma 
fokozódásához vezet. A termékek környezetre gyakorolt hatását tudatosan figyelembe vevő vásárlók 
alkotják a fenntartható fogyasztás bázisát, amelynek számos megjelenési formája létezik. Egyes 
kutatók a fenntartható fogyasztást az önkéntes egyszerűség követésével vagy a fogyasztás 
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ellenességgel teszik egyenlővé (Shaw & Moraes, 2009; Black, 2010) míg mások a környezettudatos 
életstílus követésével azonosítják (Gilg, Barr, & Ford, 2005). Az önkéntes egyszerűség számos más 
néven is megjelenik a szakirodalomban. Hívhatjuk minimalizmusnak, vagy tudatosan egyszerű 
életmódnak (angolul simple living, minimalism, voluntary simplicity, vagy downshifting) is. Közös 
vonásuk, hogy az egyén szándékosan szembehelyezkedik a domináns társadalmi paradigmával, a 
fogyasztói társadalom alapvető értékeivel. Ennek egyik megvalósulási formája lehet például az 
alacsonyabb energiafogyasztással járó életstílus, amelynek promóciója és adaptációja a környezeti 
fenntarthatóság egyik legfontosabb tényezője (Pothitou et al., 2016), különösen a fejlődő országok 
esetében, ahol az energia iránti kereslet a legnagyobb mértékben növekszik (UNEP, 2014). De ezen 
kívül is sok gyakorlati megvalósulási formája létezik a fenntartható fogyasztásnak, amely a 
környezettudatos közegészségügytől (Royne et al., 2011) a környezetbarát termékek használatáig 
terjedhet (Ying-Ching & Chiu-Chi, 2012). A vásárlók egy szűkebb körére jellemző környezettudatos 
fogyasztási minták elterjedése által megjelenő környezetbarát termékek réspiacát először Menon és 
Menon (1997) azonosította. Az utóbbi időben egyre erősödött az a nézet, hogy egyre többen fognak 
áttérni a környezetbarát termékek fogyasztására a környezeti problémákkal kapcsolatos felvilágosító 
kampányoknak köszönhetően (Diallo, 2012).  
A környezetbarát termékek vásárlását hazánkban is sokan elemezték (Karajz 2001; Dudás, 2005; 
Nagy, 2005; Zsóka (2005); Hofmeister és tsai, 2011; Benedek és Takács-György, 2013), de a 
környezetbarát terméktulajdonságok fogyasztói döntésekben játszott szerepét csak kevesen 
vizsgálták (Majláth, 2009). Ez utóbbi tanulmányban egy alacsony kompromisszumot igénylő döntés, 
az újrapapír füzet vásárlásán keresztül elemezte a szerző a környezetbarát terméktulajdonság 
fontosságát. Kimutatta, hogy a környezetbarát termékjellemző határozottan - átlagban 10%-os relatív 
fontossággal - megjelent a döntési kritériumok között, tehát még az alacsony vásárlási kockázatot 
jelentő vásárlási döntések esetében is szerepet kaphat a környezetbarát termékjellemző (Majláth, 
2009).  
Mindazonáltal az ár, a minőség, a márkanév és a környezetbarátság, mint termékparaméterek 
egymással való kapcsolatának, és a vásárlói döntések során betöltött szerepének a közvetlen 
vizsgálatával mindezidáig egyetlen kutatás sem foglalkozott hazánkban. Jelen tanulmány célja ezen 
űr betöltése, azaz annak a feltárása, hogy a termékek környezetbarát jellemzői mennyire fontosak a 
magyar fogyasztók számára, illetve a tényleges környezettudatos viselkedés, valamint az egyes 
termékparaméterek fontossága között milyen összefüggések figyelhetők meg.  
 
2. ANYAG ÉS MÓDSZERTAN 
 
A termékek környezetbarátsága, a minőség, a márkanév és az ár közötti kapcsolatok elemzése 
érdekében online kérdőíves megkérdezéses vizsgálatot végeztem 2017-ben. A hólabda módszertannal 
kivitelezett kényelmi mintavétel során összesen 442 fő 18 év feletti válaszadó került a mintába. Az 
alapsokaság nagysága (8703163 fő) és a mintanagyság (442 fő) alapján kijelenthető, hogy 95 
százalékos megbízhatósági szinten a minta konfidencia intervalluma 4,66%. Mivel az eredeti, 
súlyozás nélküli minta semmilyen szempontból nem volt reprezentatívnak tekinthető, a 
reprezentativitás biztosítása érdekében a minta súlyozására került sor a nem (férfi/nő) és a generáció 
(Z, Y, X és Baby Boomer) változók szerint. A súlyozás után keletkezett mintában a nemek aránya 
természetesen megegyezett az alapsokaságra jellemző megoszlással. A férfiak aránya 49,4%, míg a 
nőké 50,6%. A minta generációk szerinti megoszlása is megegyezik az alapsokaságra jellemző 
arányokkal, azaz az 52-71 éves baby boomer-ek 28,9%-ot, a 41-51 év közé eső X Generáció 18,5%-
ot, a 22-40 éves Y Generáció 28,9%-ot, míg a legfiatalabb (22 évnél is fiatalabb) Z Generáció 28,9%-
ot tesz ki.  
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Azonban a kutatásom korlátját képezik a minta további jellemzői. A minta jelentős részét a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők alkotják (58,2%), de a középfokú végzettséggel rendelkezők aránya is 
magas (38,8%), míg az alapfokú végzettséggel rendelkezők csupán 3%-ot tesznek ki, ezért a 
következtetések elsősorban a lakosság képzettebb rétegei tekintetében lehetnek helytállók. A minta 
lakóhely típusa szerinti megoszlása azt mutatja, hogy a mintában jelentős arányban fordulnak elő a 
városlakók (71,3%), ezzel szemben a községekben élők aránya csupán 20,9%. Az adatfelvétel során 
külön kategóriaként megjelent a kertváros, mint lakóhely, azt feltételezve, hogy a kertvárosi, zöldebb 
környezet hatást gyakorolhat a környezettudatos viselkedésre. Az ilyen helyen élők aránya 7,8%-ot 
tett ki a mintában.  A minta foglalkozás szerinti megoszlása sem tekinthető reprezentatívnak, mivel a 
szellemi tevékenységet végzők, beleértve a tanulókat is (93,7%) egyértelműen felülreprezentáltak a 
fizikai tevékenységet végzőkkel szemben (6,3%). A válaszadók közel egyharmada (32,4%) tagja 
valamilyen civil szervezetnek, míg háromból két válaszadó (67,6%) nem rendelkezett ilyen jellegű 
tagsággal. A minta civil szervezeti tagság szerinti reprezentativitásáról nem lehetséges 
következtetéseket levonni, ugyanis az alapsokaság vonatkozásában nem áll rendelkezésre megbízható 
forrásból származó statisztika. A mintában a legnagyobb részarányt az „átlag alatti” (61 és 120 ezer 
forint) egy főre eső nettó jövedelemmel rendelkezők képviselik, őket követik az „átlagos jövedelmi 
helyzetűek” (27,7%). Jelentősen kevesebben vannak a 241 ezer forinttól magasabb egy főre eső nettó 
jövedelemmel rendelkező „gazdagok” (17,3%), és a 181 és 240 ezer forint közötti jövedelemmel 
rendelkező személyek, akik az „átlag feletti jövedelműek” csoportját alkotják (14,0%). A mintában a 
legkevesebben azok a „szegények” (10,2%) csoportjába eső személyek vannak, akik esetében az egy 
főre eső nettó havi jövedelem nem haladja meg a 60 ezer forintot. A mintát alkotó személyek több 
mint felének nincs gyermeke (52,8%), míg közel minden negyedik személy (24,4%) két gyermekkel 
rendelkezik. Az egy gyermekes aránya 13,4%-ot tesz ki, a háromgyermekeseké 7,8%, míg a négy van 
annál is több gyermekkel rendelkezők aránya 1,5%-ot. A minta tehát a gyermekek száma szerint nem 
tekinthető reprezentatívnak, mivel a mintában a gyermek nélküliek erőteljesen felülreprezentáltak, az 
egy gyermekkel rendelkezők pedig erőteljesen alulreprezentáltak. Mindezek miatt megállapítható, 
hogy a feltárt összefüggések és a tanulmány következtetései leginkább az átlagosnál magasabb 
végzettséggel rendelkező, városlakó, szellemi tevékenységet végző, átlagos, vagy az alatti 
jövedelemmel rendelkező, gyermektelen személyekre vonatkoznak. 

Az egyéni környezettudatos magatartás szintjének számszerűsítése érdekében a Kaiser és társai 
(1999) nevéhez fűződő, Általános Környezettudatos Magatartás skála (angolul: General 
Environmental Behaviour Scale, rövidítve GEB) általam csekély mértékben módosított változatát 
használtam. Ez egy olyan Rasch-skála, ahol minden egyes cselekvéshez rendelhető egy, a cselekvés 
végrehajtására vonatkozó nehézségi fok, amely a nem kontrollálható kényszer nagyságát fejezi ki. 
Minél nehezebb egy környezetbarát cselekvést megvalósítani, annál nagyobb egyéni kontrollon kívül 
eső kényszer feltételezhető az adott cselekvés esetében. A cselekvési nehézséget úgy lehet 
kiszámolni, hogy minden egyes cselekvés esetén figyelembe vesszük, hogy mennyien viselkednek 
környezettudatos módon az adott cselekvés vonatkozásában. Azt, hogy valaki általában véve 
mennyire hajlamos a környezettudatos viselkedésre, úgy számolhatjuk ki, hogy számításba vesszük 
azon cselekvések számát, ahol az illető környezettudatos módon viselkedett. Mivel egy adott személy 
környezettudatos magatartásának mérése számításba veszi az általában vett környezettudatos 
viselkedés iránti hajlamot, valamint a cselekvési nehézségeket is, ezért lehetséges az is, hogy az 
emberek bizonyos mértékben inkonzisztens módon is viselkedjenek. Így fordulhat elő az, hogy valaki 
általában véve sok tekintetben környezettudatosan viselkedik, de például zuhanyozás helyett inkább 
fürdőzni szeret, azaz nem lesz környezettudatos egy olyan cselekvés során, amely esetében az 
emberek többsége inkább környezettudatosan viselkedik. De az is előfordulhat, hogy valaki, aki 
egyáltalán nem környezettudatos, soha nem használ autót, mert nincs rá pénze, így környezettudatos 
magatartást tanúsít egy olyan cselekvést illetően, ahol nagyon magas a cselekvési nehézség szintje.  
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A környezettudatos magatartás modelljének tesztelése során az eredeti GEB skálától némileg eltérő, 
aktualizált és egyben módosított skálát alkalmaztam, amelyet Pro-Environmental Behaviour skálának 
nevezetem el (PEB-skála). Az operacionalizálás során a módosított GEB skálából a társadalmi 
felelősséget (Social Desirability) vizsgáló kérdéscsoportot kiemeltem, mivel Kaiser (1999) feltárta, 
hogy a társadalmi felelősség a környezettudatos viselkedésre alig érzékelhető hatást gyakorol. 
További három, környezettudatos viselkedésre vonatkozó állítást (pl. az ólmot tartalmazó üzemanyag 
használata, amely ma már nem releváns) hagytam el értelmezési nehézségek, vagy a relevancia 
hiánya miatt, de hozzáadtam tíz darab új, az eredetiben nem szereplő környezettudatos cselekvést.  

Az így kapott mérési konstrukció, a PEB skála, amelyet a megkérdezés során használtam 37 darab 
cselekvést tartalmaz (lásd Függelék). A környezettudatosság meghatározása során a cselekvési 
szándék helyett a konkrét (valós) cselekvések kerültek mérésre. A válaszadóknak egy dichotóm 
skálán azt kellett eldönteniük minden egyes cselekvés esetében, hogy az adott állítás inkább jellemző 
(igen) vagy nem jellemző (nem) rájuk. Mivel a módosított GEB skálában szerepeltek olyan állítások 
(sorszám szerint: 5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 30, 35 és 36), amelyek esetében az igen 
válasz (jellemző) jelentette a nem környezettudatos cselekvést (pl. szoktam dobozos italokat is inni), 
ezért ezek a cselekvések az elemzés során átkódolásra kerültek úgy, hogy minden esetben a nem 
környezettudatos válaszok a nulla (0) értéket kapták és a környezettudatos válaszok pedig az egyes 
(1) értéket vették fel.  

A termékvásárlás során legfontosabb tényező vizsgálata esetében a válaszadóknak egy bináris skálán 
igennel vagy nemmel kellett felelniük azokra a kérdésre, hogy számukra termékvásárlás során az ár, 
a minőség, a márkanév, vagy a termék környezetbarátsága a legfontosabb tényező. A kutatás újabb 
korlátját képezi, hogy több terméktulajdonság nem került a válaszlehetőségek közé bevonásra, illetve 
az eredmények értelmezését megnehezítette, hogy voltak olyan válaszadók, akik több „legfontosabb” 
tulajdonságot is megjelöltek.  

A kutatás alaphipotézise természetesen az volt, hogy minél környezettudatosabban viselkedik egy 
személy, annál fontosabb lesz számára termékvásárlás során a termék környezetbarát tulajdonsága 
(H1). Mivel a környezetbarát termékek elterjedésének egyik legfontosabb akadálya azok magas ára, 
így a második hipotézis (H2) így szólt: „Az árérzékeny fogyasztók viselkednek a legkevésbé 
környezettudatos módon. A fogyasztók környezettudatosságának növekedésével az ár szerepe a 
fogyasztói döntésekben egyre kisebb.” 

  
3. EREDMÉNYEK 

 
A válaszadók kiemelkedő többsége, 81,5%-ka esetében a minőség bizonyult a legfontosabb 
tényezőnek termékvásárlás során. Ezt követte az ár, amely a válaszadók 29,5%-nál számított a 
legfontosabb tényezőnek. Hozzávetőlegesen minden ötödik személy (23,1%) azt nyilatkozta, hogy 
számára a környezetbarátság a legfontosabb tényező, míg csupán az összes válaszadó 8%-a esetében 
szerepelt a termékparaméterek között első helyen a márkanév. Ez alapján kijelenthető, hogy a minta 
tulajdonságaival rendelkező vásárlók minőség-orientáltak, nem pedig márkavásárlók, hiszen a 
márkahűség által irányított vásárlás szinte egyáltalán nem jellemző. Mivel minden egyes állítás 
esetében külön-külön kellett válaszolni, ezért voltak olyanok is, akik több esetben is igen választ 
adtak, így fordulhat elő, hogy az igen válaszok aránya összesítve meghaladja a 100 százalékot (1. 
ábra) 
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1. ábra: A termékvásárlás során figyelembe vett legfontosabb tényezők esetében a válaszadók 

százalékos megoszlása (n=442) 
Forrás: saját szerkesztés 

 
Amennyiben a több igen választ adókat (31,22%) és a mind a négy esetben nemmel felelőket (5,42%) 
kizárjuk az elemzésből, úgy egészen más értékeket kapunk. A 262 válaszadót tartalmazó szűkített 
elemszámú, tisztított minta esetében kapott százalékos megoszlásokat a 2. ábra szemlélteti, melyből 
világosan látszik, hogy a minőség megmaradt a legfontosabb termékparaméternek, hiszen a szűkített 
mintába kerülők 79,4%-nál ez játssza a legfontosabb szerepet termékvásárlás során. Ez alapján 
kijelenthető, hogy a magyar vásárlók kiemelkedő hányada minőség-orientált, vásárlási 
döntéseikben a termékek minősége játssza a legfontosabb szerepet. 
 

 
2. ábra A termékvásárlás során figyelembe vett legfontosabb tényezők esetében a válaszadók 

százalékos megoszlása a szűkített minta esetében (n=262). 
Forrás: saját szerkesztés 
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A 2. ábrán az is világosan látszik, hogy közel minden ötödik vásárló számára (17,8%) az ár jelenti a 
legfontosabb paramétert, ők egyértelműen az árérzékeny, vagy ártudatos vásárlói szegmenst alkotják. 
A megdöbbentő különbség az előző eredményekhez képest a környezettudatos vásárlók arányában 
mutatkozik. Ha kizárjuk a több igennel felelőket és a négy nem választ adókat az elemzésből, akkor 
csupán a szűkített mintába tartozók 2,1%-ka nyilatkozott úgy, hogy számukra a környezetbarátság a 
legfontosabb tényező termékvásárlás során. Ezek azok az emberek, akik csak a környezetbarátság 
esetén feleltek igennel, az ár, a minőség és a márkanév esetén pedig nemmel. A magyar lakosság 
alacsony szintű környezettudatosságát figyelembe véve ez utóbbi áll közelebb a valósághoz. Ez 
alapján kijelenthető, hogy a vásárlási döntéseikben következetesen környezettudatos fogyasztók 
elenyésző számban és arányban fordulnak elő hazánkban. Az igazán márkatudatos vásárlók 
aránya pedig alig érzékelhető 0,6%). 
Az 1. táblázat a termékparaméterek fontossága és a tényleges környezettudatos magatartás (PEB) 
közötti kapcsolatok erősségét és irányát szemlélteti. A márkanév és a környezettudatos magatartás 
között nem mutatható ki szignifikáns kapcsolat, viszont a környezetbarát termékek iránti preferencia 
erős pozitív hatást gyakorol a környezettudatos viselkedésre (r=0,446). Akik számára a vásárlás során 
a termék környezetbarátsága a legfontosabb tényező, azok sokkal környezettudatosabban viselkednek 
másoknál, emiatt H1 elfogadásra kerül. A vásárlók minőségtudatossága is pozitív hatással van a 
környezettudatos viselkedésre (r=0,154), még ha ez a hatás az előzőnél lényegesen gyengébb is. Azaz 
a minőségtudatos vásárlók, akik számára a termékválasztás során a minőség a legfontosabb paraméter 
is környezettudatosabban viselkednek azoktól, akik számára nem a minőség a legfontosabb 
paraméter. Az árérzékeny vásárlók viszont kevésbé viselkednek környezettudatosan, ugyanis az 
árérzékenység növekedésével a környezettudatos magatartás valószínűsége csökken, így H2 
elfogadásra kerül. 
Összegezve: A környezetbarát termékek iránti preferencia erős pozitív hatást gyakorol a 
környezettudatos viselkedésre és a vásárlók minőségtudatossága is pozitív hatással van a 
környezettudatos viselkedésre. 
 

1. táblázat A termékparamterek fontossága és a környezettudatos magatartás (PEB) közötti kapcsolat 

Termékvásárlás során a legfontosabb tényező Pearson korreláció (r) kapcsolat 
Ár -,119* gyenge - 

Minőség ,154** gyenge + 
Környezetbarátság ,446** erős + 

Márkanév -0,014 nem szignifikáns 
* A korreláció szignifikáns a 0.05 szinten (2-oldalú)  ** A korreláció szignifikáns a 0.01 szinten (2-oldalú) 

Forrás: saját szerkesztés 
 
A 2. táblázatból az is kiolvasható, hogy minél inkább nő az ár fontossága, annál kevésbé lesz fontos 
a minőség a vásárló számára, amely persze fordítva is igaz. A minőség, mint termékválasztási 
paraméter fontosságának emelkedésével az ár szerepe a vásárlásban egyértelműen csökken (r=-
0,399). Ugyanakkor a környezetbarátság preferálása és a márkadöntések között is szignifikáns 
kapcsolat létezik. Ennek hátterében az állhat, hogy a környezetorientált vásárlások részben 
márkavásárlások és a környezettudatos fogyasztók a már általuk megismert, bevált és kedvelt 
kedvező környezeti hatással rendelkező márkákat preferálják.  
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2. táblázat Az egyes termékparaméterek közötti korrelációk 

 ár minőség  környezetbarátság  márkanév  

Termékvásárlás során 
számomra az ár a 
legfontosabb tényező. 

Pearson korreláció 1 -,399** ,015 -,007 

Szig. (2-oldalú)  ,000 ,759 ,883 

N 442 442 442 442 

Termékvásárlás során 
számomra a minőség a 
legfontosabb tényező. 

Pearson korreláció -,399** 1 ,077 ,091 

Szig. (2-oldalú) ,000  ,104 ,056 

N 442 442 442 442 

Termékvásárlás során 
számomra a 
környezetbarátság a 
legfontosabb tényező. 

Pearson korreláció ,015 ,077 1 ,177** 

Szig. (2-oldalú) ,759 ,104  ,000 

N 442 442 442 442 

Termékvásárlás során 
számomra a márkanév a 
legfontosabb tényező. 

Pearson korreláció -,007 ,091 ,177** 1 

Szig. (2-oldalú) ,883 ,056 ,000  

N 442 442 442 442 

** A korrelációs szignifikáns 0.01 szinten (2-oldalú). 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Mivel a regresszióanalízis több változó közötti összefüggés leírását a korrelációs együtthatókhoz 
képest sokkal pontosabban határozza meg, így lineáris regressziós modell segítségéve 
számszerűsítettem a termékparaméterek környezettudatos magatartásra gyakorolt hatását. A 
modellben független változókként a termékparamétereket, függő változóként a tényleges 
környezettudatos magatartást reprezentáló PEB skálát alkalmaztam. A Stepwise módszerrel 
előállított lineáris regresszió négy modellt generált (4. táblázat), amelyek közül az utolsó, 4-es 
számmal jelölt modellt választottam, mert ennek a magyarázó ereje a legnagyobb.  A negyedik modell 
esetében R2 értéke 0,231. Ebből az következik, hogy 23,1%-ban magyarázzák a termékparaméterek 
(független változók) a tényleges környezettudatos magatartást reprezentáló függő változót (PEB-
skála). A korrigált R2 pedig azt mutatja az esetünkben, hogy a független változók együttesen a függő 
változó varianciájának 22,4% százalékára adnak magyarázatot. 
 

3. táblázat A regressziós modellek összegzése 
Modell R R négyzet (R2) Korrigált R2 A becslés sz. hibája 
1 ,446a ,199 ,197 ,13433 

2 ,463b ,215 ,211 ,13316 
3 ,473c ,224 ,218 ,13253 
4 ,480d ,231 ,224 ,13208 

a. Független változók: (konstans), környezetbarátság  
b. Független változók: (konstans), környezetbarátság, ár 
c. Független változók: (konstans), környezetbarátság, ár, márkanév 
d. Független változók: (konstans), környezetbarátság, ár, márkanév, minőség 

Forrás: saját szerkesztés 
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A 4. táblázat azt mutatja, hogy minden modell, így köztük a 4-es számmal jelölt is szignifikáns. 
4. táblázat ANOVA 

Modell eltérés 
négyzetösszeg 

df átlagos négyzet F Sig. 

1 Regresszió 1,971 1 1,971 109,251 ,000b 
Reziduális 7,939 440 ,018   
Total 9,910 441    

2 Regresszió 2,126 2 1,063 59,960 ,000c 
Reziduális 7,784 439 ,018   
Total 9,910 441    

3 Regresszió 2,217 3 ,739 42,066 ,000d 
Reziduális 7,694 438 ,018   
Total 9,910 441    

4 Regresszió 2,286 4 ,572 32,762 ,000e 
Reziduális 7,624 437 ,017   
Total 9,910 441    

a. Függő változó: PEB (0-1) 
b. Független változók: (Konstans), környezetbarátság  
c. Független változók: (Konstans), környezetbarátság, ár  
d. Független változók: (Konstans), környezetbarátság, ár, márkanév 
e. Független változók: (Konstans), környezetbarátság, ár, márkanév, minőség  

Forrás: saját szerkesztés 
 

A tényleges környezettudatos magatartásra legnagyobb mértékben az hat, ha valaki számára 
termékvásárláskor a termék környezetbarátsága a legfontosabb tényező (β=0,459). Ez a hatás pozitív 
irányú és jelentős mértékű. A lineáris regressziós modell eredményei szerint a minőség-orientáció is 
pozitív hatást gyakorol a környezettudatos magatartásra (β=0,092). Ez azonban jóval gyengébb az 
előző hatásnál. A márka-orientált vásárlás (β= - 0,104) és az árérzékenység (β= - 0,089) egyaránt 
gyenge, negatív hatást gyakorol a környezettudatos viselkedésre (5. táblázat). 

5. táblázat β együtthatók 

Modell Standardizálatlan koefficiens Standardizált t 
 

Szig. 
β Standard hiba β 

1 Konstans ,250 ,020  12,667 ,000 
Környezetbarátság ,158 ,015 ,446 10,452 ,000 

2 Konstans ,302 ,026  11,454 ,000 
Környezetbarátság ,159 ,015 ,448 10,586 ,000 
Ár -,041 ,014 -,125 -2,957 ,003 

3 Konstans ,353 ,034  10,240 ,000 
Környezetbarátság ,165 ,015 ,465 10,870 ,000 
Ár -,041 ,014 -,126 -2,993 ,003 
Márkanév  -,053 ,024 -,097 -2,268 ,024 

4 Konstans ,280 ,050  5,571 ,000 
Környezetbarátság ,163 ,015 ,459 10,725 ,000 
Ár -,029 ,015 -,089 -1,949 ,052 
Márkanév  -,057 ,024 -,104 -2,432 ,015 
Minőség ,036 ,018 ,092 1,997 ,046 

a. Függő változó: PEB-skála (0-1) 
Forrás: saját szerkesztés 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 

A kutatásom segítségével sikerült igazolni, hogy a tényleges környezettudatos magatartás (PEB) és a 
környezetbarát termékparaméterek fontossága között szoros kapcsolat létezik, azaz a valóban 
környezettudatosan viselkedő vásárlók - a fenntartható fogyasztás élharcosai – számára a 
legfontosabb a vásárlási döntés során a termékek környezetbarát tulajdonsága. Ők azonban nagyon 
kevesen vannak, egy nagyon szűk szegmenst alkotnak, mindössze a fogyasztók 2,1% számára 
bizonyult a vásárlás során a környezetbarátság a legfontosabb tényezőnek, ami lényegesen elmarad a 
Majláth (2009) által mért eredményektől, még ha ezeket igazából csak jelentős fenntartásokkal 
lehetséges összehasonlítani a mérési módszerek különbözősége miatt. 
A kutatási eredményeim alapján azt is sikerült feltárni, hogy a környezet-orientált vásárlók mellett a 
minőség-orientáltak is az átlagosnál környezettudatosabban viselkednek, mert akik számára a termék 
minősége volt a legfontosabb, azok az átlagosnál fenntarthatóbb életstílust követtek. 
Az árérzékenység egyértelműen negatív hatást gyakorol a környezettudatos döntésekre a vásárlás 
során. Akik számára aza a fontos, hogy a termék minél olcsóbb legyen, az átlagosnál kevésbé 
viselkednek környezettudatos módon. Sajnálatos módon azonban közel minden ötödik válaszadó 
ebbe az árérzékeny fogyasztói szegmensbe tartozott. A kutatásom azt is egyértelműen megerősítette, 
hogy minél fontosabb valaki számára a termékek minősége, annál kevésbé lesz fontos számára annak 
ára és fordítva. 
A termékparaméterek vásárlási döntésben betöltött szerepének a megismerése nem csak az 
akadémiai, hanem az üzleti élet szereplői számára is kiemelkedően fontos. A környezetbarát 
termékeket gyártó cégek marketing menedzserei hatékonyabban pozícionálhatják a környezetbarát 
termékeket és márkákat. Ezen kívül az is kijelenthető, hogy a környezettudatos magatartás 
megismerése jelentős segítséget jelenthet a domináns fogyasztási minták fenntarthatóbbá tételében és 
ez által az életminőség javításában, amely a társadalmi marketing egyik legfőbb küldetése.  
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FÜGGELÉK  – A környezettudatos cselekvések skálája (PEB) 
 

  ÁTKÓ-
DOLÁS Állítás (igen/nem) 

1  Nem mosok ki addig semmit, amíg össze nem jön egy mosógépnyi adag belőle 

2  Amennyiben lecserélek egy háztartási gépet, mindig energiatakarékosabbat vásárlok 

3  Inkább zuhanyozni szoktam, mint fürödni 

4  Nem cserélek le semmit csak azért, mert kiment a divatból 

5 x A használt elemeket a szeméttel együtt dobom ki a kukába 

6  A papírhulladékot szelektív módon gyűjtöm 

7 x Étkezés után, illetve mosogatáskor az ételmaradékot a wc-be öntöm 

8  Az üres üvegeket is szelektív módon gyűjtöm 

9  Előfordult már, hogy valakinek felhívtam a figyelmét arra, hogy nem környezettudatosan viselkedett 

10 x Legszívesebben a húst is hússal enném 

11 x Évente legalább egyszer-kétszer utazom repülőgéppel nyaralni, vagy üzleti ügyben 

12 x A fel nem használt gyógyszereket a szemétbe dobom 

13 x Télen mindig jól befűtök, mert nem szeretek pulóverben üldögélni otthon 

14  Sok újrafelhasznált anyagokból készült terméket (pl. WC-papír) vásárlok 

15  A papírszatyrokat jobban kedvelem a műanyagoktól 

16 x A fürdőszobában légfrissítő-spray-t használok 

17  Előmosás nélkül mosom ki a koszosabb ruhákat is 

18  Általában rövid távolságon belül a tömegközlekedést használom, vagy biciklizek autóhasználat helyett. 

19 x Télen is sokáig nyitva tartom az ablakokat, hogy jó friss legyen a levegő a szobában 

20  Általában olyan helyi termékeket, élelmiszert vásárlok, amelyeket nem messziről szállítanak ide 

21 x A sütő tisztítására speciális sütő-tisztító spray-t használok 

22 x Ha egy üzletben műanyagszatyrot adnak, azt mindig elfogadom 

23 x Ha rovarokat fedezek fel a lakásomban, akkor rovarirtó-szerrel irtom ki őket 

24  Nem vásárlok olyan termékeket, melyekről tudomásom van, hogy kifejlesztése során állatkísérleteket végeztek 

25  Jóval kevesebb hulladék keletkezik a háztartásunkban, mint egy évvel ezelőtt 

26  Gyakran vásárlok környezetbarát terméket, bioélelmiszert 

27  Általában városon belül nem használok autót 

28  Ismerőseimmel, barátaimmal gyakran beszélgetünk különféle környezeti problémákról 

29  Nem vásárlom meg olyan cégek termékeit, amelyek nem törődnek a környezettel és a társadalmi problémákkal 

30 x Szoktam dobozos italokat is inni 

31  Általában visszaváltható palackos kiszerelésű italokat vásárlok 

32  A mosáshoz nem mosóporokat használok (pl. mosógolyó) 

33  Autópályán sem vezetek 100 km/óránál gyorsabban 
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34  Néha anyagilag is támogatom a környezetvédelmi szervezeteket 

35 x A wc-kagylót vegyszerek segítségével tisztítom 

36 x Amikor mosok öblítőt is használok 

37  Tagja vagyok valamilyen környezetvédelmi csoportnak 
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ABSZTRAKT 
Dinamikus, gyorsan változó világunkban egyre gyakrabban szembesülünk azzal, hogy nem az 
történik, amit racionális gondolkodással várunk/elvárunk, a korábbi trendek megtörnek, alapvetően 
új irányba tartanak, és nehezen találjuk ezek okait. Az alapvető változásokat legerőteljesebben talán 
a technológiai folyamatokban érzékeljük, de a társadalmi és gazdasági életben is felfedezhetők. A 
változásokat gyakran az ún. gyenge jelek idézik elő, amelyek létezésével egyre inkább számolni kell. 
Ha érzékelni tudjuk a gyenge jeleket, ha „be tudjuk fogni azokat”, akkor a még meg nem történt, a 
még ki nem alakult, a még nem létező folyamatokkal, eseményekkel kapcsolatos bizonytalanság – 
aminek vizsgálata alapvetően a jövőkutatás területe – jelentős mértékben mérsékelhető. A jelen 
cikkben a gyenge jelek helyét, szerepét tárgyaljuk jövőkutatási kontextusban, elméleti és gyakorlati 
megközelítésben. Megmutatjuk, hogy a gyenge jelek tudatos használatával a jövővel kapcsolatosan 
mindig fennálló bizonytalanság csökkenthető, és így előrejelzéseink megalapozottabb segítséget 
nyújthatnak stratégiák kidolgozásához.  
Kulcsszavak:  
gyenge jelek, kettős bizonytalanság, változás, jövőkutatási eljárások, jövőorientált gondolkodás, 
megújulás.  
 
ABSTRACT 
In our dynamic, rapidly changing world, we are increasingly confronted with the fact that what we 
are expecting is not what is actually happening, that previous trends are breaking, going in a 
fundamentally new direction, and it is difficult to find their causes. Fundamental change is perhaps 
most strongly felt in technological processes, but also in social and economic life. Changes are often 
triggered by so-called weak signals, the existence of which is increasingly to be taken into account. 
If we are able to detect weak signals, if we can “capture them”, the uncertainty about the processes 
and events that have not yet happened, which has not yet developed, which is essentially a field of 
futures research, can be significantly reduced. This article discusses the place and role of weak signals 
in a futures studies context, in a theoretical and practical approach. We show that the deliberate use 
of weak signals can reduce the uncertainty of the future, so that our forecasts can provide more solid 
support for strategies. 
 
Keywords: weak signals, dual uncertainty, change, futures studies methods, future oriented thinking, 
renewal. 
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BEVEZETÉS 
 
A bizonytalanság szükségszerűen lényegi eleme a jövővel való foglalkozásnak, a jövőkutatás 
tudományának. A jövőkutató ritkán mondhatja meg a többé-kevésbé biztos jövőt, azaz ritkán 
készíthet predikciót – a legnagyobb valószínűséggel bekövetkező, egyetlen jövőváltozatot –, aminek 
oka elsősorban a világunk változékonyságában, instabilitásában gyökerezik. A jelenben igen 
sokféleképpen alakulhat a jövő, és egyaránt létezhetnek, kialakulhatnak a jövőnek kedvező és 
kedvezőtlen, katasztrófa jellegű változatai. Ha sikerül feltárni a jövő alakulását alapvetően 
befolyásolni képes – a driving forces halmazába tartozó –, de a jelenben nehezen érzékelhető, ún. 
gyenge jeleket, akkor ezzel mérsékelhetjük a jövőbeni bizonytalanságot is (jóllehet azt soha nem 
vagyunk képesek megszüntetni). 
Ha a jövőkutatásnak erre a tényezőjére/összetevőjére koncentrálunk, akkor a jövőkutatás művelése 
egyre inkább hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom és a gazdaság szereplői a jövőjükre vonatkozó 
előrejelzett változásokra sikeresen reagáló, fenntartható stratégiát alakítsanak ki, és annak 
megfelelően cselekedjenek.  
 
1. A GYENGE JELEK 
 
1.1. A gyenge jelek és felismerésük 
 
A gyenge jelek – mint a változás első jelzői – a jelenben nehezen felismerhető és ezért nehezen 
azonosítható jelek, amelyek bekövetkezésére alig lehet következtetni. Jelentőségük azonban nem 
negligálható, mert gyakran új trendre utalnak, trendváltást idézhetnek elő, illetve alapvetően új trend 
kialakulását segíthetik elő. Hagyományos gondolkodással nehéz felfogni őket, de a jövőorientált 
gondolkodás segíthet ebben. Ilyenkor a hagyományos – gyakran kizárólagosan a múltra és a jelenre 
koncentráló – gondolkodást fel kell váltania a jövőorientált gondolkodásnak, amikor „ki kell 
gondolkodni a dobozból”. 
Mivel a gyenge jelek jelentős jövőbeli változásokat idézhetnek elő, ugyanakkor láthatóságuk nagyon 
alacsony, felfedezésük tudatos odafigyelést követel a jövőorientáltan gondolkodó egyénektől. 
További nehézséget okoz, hogy megszámlálhatatlanul sok olyan jelet találhatunk, amelyek ellent is 
mondhatnak egymásnak, és amelyek közül nem látható még, hogy melyek is lesznek a jövőben 
valóban fontosak. Ennek beazonosítására tesz javaslatot Kuosa (Kuosa, 2005, hivatkozza Hiltunen, 
2010), aki szerint úgy kell kezelni a gyenge jeleket, mint egy puzzle részeit, ahol minden egyes darab 
a nagy egész kép részét alkotja. Amely jelek nem illenek a nagy „képbe”, azok nem érvényesek, nem 
az adott változásról, hanem egy másikról szólnak. A megoldás tehát az, hogy minél több jelet 
gyűjtsünk be, és figyeljük, kirajzolódik-e belőlük egy közös mintázat. Ezt a közös mintázatot, azaz a 
változást kell értékelnünk. Ha egy jel többször ismétlődik, ha különböző forrásokban egyszerre 
találkozunk vele, vagy más hasonló jelek megerősítik, az arra utalhat, hogy a változás fontos 
hordozóját találtuk meg (Mendonça, et al. 2012). 
A gyenge jelek felismerésének egyik nehézsége az, hogy sokszor annyira valószínűtlenek, akár egy 
science fiction film egy jelenete, vagy olyan létező trendet törnek meg, amelyet hosszan létezőnek 
gondolunk, nem kérdőjelezünk meg, ezért a jelet nem vesszük komolyan. Gondoljunk csak a 3D 
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nyomtatáshoz való hozzáállásra, a benne rejlő potenciál felismerésére az 1980-as évek előtt. Pedig a 
technológia ekkor már kezdetleges formájában létezett, azaz egy gyenge jelről volt szó. Ugyanígy 
nem mindenki látta az 1990-es évek elején az internetben rejlő potenciált, vagy a közösségi média 
előretörését és hatását a társadalmi és gazdasági életre. Mint ahogy nem sikerült (legalábbis a széles 
közösségnek) időben felismerni e jelek jelentőségét, ugyanúgy hagyjuk esetleg figyelmen kívül a 
jövőre utaló, ma még csak gyenge jel formájában létező eseményeket is. De még ha érzékeljük is 
azokat, nagy a különbség a puszta felismerésük és a jelentésük megértése között. A döntéshozók 
hajlamosak egy adott módon látni a világot, és az ennek nem megfelelő gyenge jeleket gyakran 
figyelmen kívül hagyják, torzítják vagy elutasítják (Schoemaker, Day, 2009).  
Utólag csaknem minden (társadalmi, gazdasági és technológiai) történésnek beazonosíthatók a korai 
figyelmeztető jelei. A gyenge jelek tudatos keresése és alkalmazása annak a lehetőségét hordozza, 
hogy ezeket időben vegyük észre és így felkészüljünk a változásokra. Ne menjünk el tehát a 
lehetetlennek, nevetségesnek tűnő (Jim Dator kifejezésével élve) jelek mellett sem, hanem kritikai, 
jövőorientált módon közelítsünk azokhoz. 
Miért fontos ez? Mert a gyenge jelek felismerése csökkentheti a jövőre vonatkozó bizonytalanságot, 
segít a lehetséges stratégiák közül a legmegfelelőbbnek tűnőt kiválasztani. Ez éppúgy igaz 
makroszinten, a közpolitikai döntéshozatalban, mint a vállalatok, vagy egyének esetén. Ansoff már 
az 1970-es években felismerte a gyenge jelek szerepét a vállalati stratégiaalkotásban (Ansoff, 1975), 
és olyan megoldást próbált kidolgozni, amellyel bizonytalan környezetben is megvalósítható a 
tervezés. Ma pedig már a vállalatok széles köre alkalmaz jövőkutatási módszereket, és alapozza 
gyenge jelek felismerésére a döntéshozatalát (Lesca, Lesca, 2014). Az egyén szintjén a 
pályaválasztási döntésekben vagy magánéleti kérdések megoldása során jelenhet meg (noha egy 
egyén ritkán alkalmazza szisztematikusan a jövőkutatási elveket és módszereket). 
A proaktív hozzáállás nem csupán előre jelezhetővé, de teremthetővé is teszi a jövőt, mert a gyenge 
jeleket megerősítheti a bekövetkezésükben való hit. Az önbeteljesítő prognózisok, miután változást 
idéznek elő a viselkedésben, valóra is válhatnak, ezért a kívánatos jelek különös odafigyelést 
érdemelnek.  
 
1.2. Hol találhatunk gyenge jeleket? 
 
Hiltunen (2008) kutatása szerint a jövőorientált személyek gyenge jeleket leginkább tudósoktól, 
jövőkutatóktól, kollégáktól, szakmai és tudományos újságokból merítenek, valamint kutatóintézetek 
beszámolóiban találnak. A gyenge jel típusától függően 
(gazdasági/társadalmi/technológiai/politikai/stb.) adódik a forrásokban némi eltérés. A kutatás egyik 
igen meglepő eredménye, amely talán ma már nem is lenne érvényes, hogy az internet nem 
meghatározó forrás a gyenge jelek keresése során. A személyes, online és a nyomtatott megoldások 
részaránya szerint nem talált érdemi eltérést a kutatás. A válaszadók egy része azt is hangsúlyozta a 
nyitott kérdések megválaszolása során, hogy az interakció, a nyitottság és a kérdések megvitatása 
fontos része a gyenge jelek felfedezésének. Hasznosnak vélték továbbá a gyenge jelek 
beazonosításában több forrás egyidejű használatát, amelyek az élet különböző területeit fedik le.  
Ezeken a forrásokon kívül számos más helyről is gyűjthetünk kreatív és jövőorientált gondolatokat. 
Filmek és mesék sora tartalmaz olyan jövőalternatívákat, amelyek megjelenésükkor gyenge jelként 
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lehettek volna beazonosíthatók. Gondoljunk csak a Gattaca című film (Ethan Hawke, Uma Thurman, 
Jude Law, 1997) által vizionált előre megrendelt, genetikailag megtervezett tökéletes emberekre, akik 
kiváló képességűek, egészségesek a génmódosításoknak köszönhetően. Ma már ennek a 
technológiának, a DNS módosításának az alapjai is létező megoldások (a CRISPR-Cas9 lehetővé 
teszi a DNS célzott szerkesztését), noha a mindennapi elterjedésük talán még messze van. Ugyanígy 
a film elektromos autói is a mai valóságunk részei lehetnének, mert a technológia már adott hozzá. 
Norvégia élen jár a bevezetésükben azzal a tervezettel, amely szerint 2025 után csak elektromos és 
hidrogénmeghajtású autókat tervez forgalomba helyezni. 
Szintén jó példa lehet a gyenge jelekre a Truman show (Jim Carrey, 1998) című film, amely egy 
férfiról szól, aki nem tudja, hogy a világ, amiben él, egy mesterségesen létrehozott valóságshow. A 
film nemcsak a valóságshow-k napjainkban megfigyelhető térnyerését jósolta meg, de az emberek 
mindennapjait érintő megfigyeléseket is. Gondoljunk csak a kattintásalapú reklámokra, a térfigyelő 
kamerák és az arcfelismerő programok használatára. A CSC 2015-ös felmérése szerint az Egyesült 
Királyságban 2015 nyarán a kiskereskedők 74%-a már alkalmazott megfigyelési céllal különféle 
technikákat (big data, arcfelismerő programok, biztonsági célú megfigyelés).  
Talán a legklasszikusabb példa a filmek világából a Star Trek sorozat az 1960-as évekből (Gene 
Roddenberry ötlete nyomán), amelyben számos olyan technológia tűnik fel, amely ma már a 
mindennapi életünk része (univerzális fordító, tablet, 3D nyomtatás, virtuális valóság) vagy 
legalábbis kutatások folynak annak érdekében, hogy az legyen (transzporter). 
Kiváló példa továbbá a mesék világából a Hős6os, amelyben a főszereplő kisfiút Hamada Hirot 
Baymax, egy ölelgetni való, puha robot segíti, aki személyes egészségügyi segédként képes a 
testszkennelésre, ez alapján diagnózis felállítására és gyógyításra. A mese többek között a robotok 
széles körű felhasználásának elterjedését és főként a robot és az ember közötti baráti viszonyt 
vizionálja.  
Nyitottnak kell lennünk tehát a gyenge jelekre és nem csupán szakmai berkekből kell, hogy várjuk 
azokat, hanem az élet különböző, néha igencsak meglepő területeiről. 
 
2. A GYENGE JELEK: JÖVŐKUTATÁS-ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSBEN 
 
2.1. A jövő kettős bizonytalansága 
 
A jövőkutatásban a bizonytalanság kettős formában – ontológiai és gnoszeológiai bizonytalanság 
formájában – jelenik meg. Bizonytalanság adódik egyrészt abból, hogy a jelenben nem tudjuk 
egyértelműen, pontosan megmondani, hogy a lehetséges jövőalternatívák közül melyik az a 
jövőalternatíva, amelyik a jövőben valósággá válik (ebből adódik az ontológiai bizonytalanság). 
Gyakran még azt sem tudjuk nagy biztonsággal előre előrejelezni, hogy melyik jövőváltozat 
kialakulásának van a legnagyobb valószínűsége és várható támogatottsága. Bizonytalanok az 
ismereteink is a jövőről, hiszen nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mekkora a jövőre vonatkozó 
ismeretek teljes tárháza és azt is csak nehezen, hogy a jövőnek mekkora területét fedtük le már az 
ismereteinkkel (ebből adódik a gnoszeológiai bizonytalanság). A jövő lehetséges alternatívái 
kidolgozásának értékkel terheltsége tovább növeli a bizonytalanságot. Olykor azonban éppen 
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csökkenti, ha sikerül az aktív jövőorientáltság és a pozitív jövőviszony alapján közelítenünk a 
jövőhöz. A jövővel kapcsolatosan tehát objektív és szubjektív bizonytalanság egyaránt létezik. 
A jövő különböző területein más-más módon jelenik meg a bizonytalanság. A konstans jövőnek 
nevezett alapvető jövőtartományban (Doxiadis, 1972) a jövőnek az a része jelenik meg, amelyik 
relatíve változatlanul marad fenn a múltból, ezért kialakulásával kapcsolatban nagy az esély predikció 
készítésére, azaz alig jellemző rá az objektív bizonytalanság. A hanyatló jövő tartományát azok a 
jelenségek, folyamatok képezik, amelyek fokozatosan elhalnak az előrejelzési időszak alatt – ilyen 
például a ma élő népesség vagy az élővilág ma élő egyedei –, ezért a hanyatló jövő tartománya sem 
hordoz jelentős bizonytalanságot. A folytatódó jövő alkotóelemei valamilyen formában 
reprodukálódnak, és ez biztosítja fennmaradásukat, ugyanakkor a reprodukció révén bizonyos új 
sajátosságok is megjelenhetnek. A jövőnek ez is fontos tartománya, amelyet alapvetően a mennyiségi 
változások jellemzik, és ahol az objektív és a szubjektív bizonytalanság egyaránt megjelenik. A 
legbizonytalanabb az újonnan keletkező vagy létrehozott, a múltbélitől és a jelenbelitől eltérő 
minőségű elemek által képviselt teremtett (kreatív) jövő. Ez a jövőtartomány nemcsak az ontológiai, 
hanem a gnoszeológiai bizonytalanság területe is. A többi tartományhoz képesti aránya a társadalom 
fejlődőképességének, megújulásképességének, kreatív erejének fontos mutatója. 
A gyenge jeleket ebben a kontextusban kell értelmezni. A gyenge jelek egyaránt összefüggésbe 
hozhatók az objektív és a szubjektív bizonytalansággal, valamint az ezekhez kötődő véletlennel és 
váratlannal. Ez utóbbiak ritkán mérsékelhetők a gyakoriság fokozásával. Gondoljuk csak el! A 
környezeti katasztrófákkal és az általános bizonytalansággal összefüggésben megnőtt a figyelem az 
olyan, kis valószínűséggel (a 0,5 alatti értékkel) bekövetkező események iránt, amelyek hirtelen 
jönnek létre, és nagy hatást gyakorolhatnak a társadalomra. Ezek váratlansága igen magas. A 
társadalom általában nehezen tud felkészülni az ilyen változásokra, és az utólagos korrekciók is 
hosszú időt vehetnek igénybe (lásd pl. a csernobili atomreaktorban bekövetkezett 1986. évi 
katasztrófa 25 év múlva is érzékelhető következményeit). A kis valószínűségű eseményeknél az a 
paradoxon áll fenn, hogy a váratlanság csökkenése a bekövetkezési valószínűség növelése révén 
lehetséges. Ez viszont nem feltétlenül kívánatos, különösen a nagy erejű, negatív társadalmi hatást 
kifejtő eseményeknél.  
 
2.2. A bizonytalanság csökkentését segítő jövőkutatási módszertani elvek és eszközök  
 
A jövőkutatás segítségével mérsékelhető egyrészt a még nem létező, az időben később várható 
folyamatokkal, eseményekkel, összefüggésekkel és állapotokkal kapcsolatos objektív 
bizonytalanság, másrészt a változásokról összegyűjthető ismereteinkre támaszkodva a szubjektív 
bizonytalanság. A jövőkutatási tevékenység és az eredmények befolyásolják mai cselekedeteinket, 
döntéseinket, és segítenek feltárni korábbi döntéseink hatását. Ennek keretében fokozhatja a jövővel 
foglalkozó szakemberek és laikusok, a döntésben érdekelt és érintett egyének, csoportok jövőre 
orientáltságát, növelve a jövő egyes témakörei jövőbeli alakulásának bizonyosságát.  
Lássuk, melyek ezek a lehetőségek/eszközök: mindenekelőtt a modern értelemben vett jövőkutatás 
módszertani elveinek (mint pl. a komplexitás, a participativitás és az alternativitás)  észszerű 
használata és egymáshoz kapcsolása, az instabil állapotok felismerése és kezelése, valamint a gyenge 
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jelek és a szabadkártyák (mint a kis valószínűségű, de nagy társadalmi hatással bíró események) 
felismerésével és beépítésével az előrejelzésekbe. 
 
2.2.1. A jövőkutatás módszertani elvei 
 
A bizonytalanság csökkentéséhez segítségül hívható a modern jövőkutatás három, egymáshoz 
kapcsolódó módszertani elve: a komplexitás, a participativitás és az alternativitás.  
A komplexitás alkalmazásakor a jövőkutatók a valóságnak számos, lehetőleg mind több területét 
vonják be a vizsgálatba. Így elérhető, hogy a jövőt meghatározó tényezők közül egyetlen lényeges 
sem marad ki, tehát a megismerés többé-kevésbé teljes körű lehet. Ezzel a jövővel kapcsolatos 
objektív bizonytalanság csökkentésére van lehetőség.  
A participativitás elvének alkalmazásakor a jövőkutatók a szakértők mellett a lakosságot, a 
laikusokat, az érintetteket és az érdekelteket is bevonják a jövőalternatívák kidolgozásába. Jelentős 
társadalmi változások, instabil társadalmi-gazdasági folyamatok esetén különösen fontos széles körű 
aktivizálásuk. Ez a megközelítés a szubjektív bizonytalanság csökkentését támogatja. 
Az alternativitás elve értelmében a jövőkutatók nem egy jövőt vagy jövőképet körvonalaznak, hanem 
egymástól eltérő, lehetséges forgatókönyveket és jövőalternatívákat. Ezek kidolgozásához a jelen 
kettős kötésének értelmezésén keresztül lehet eljutni. A múltból kifejlődő következményjövők adják 
a kiinduló helyzetet, állapotot, amelyet módosíthatnak, formálhatnak, felülírhatnak a jövőre 
vonatkozó elvárások, várakozások. Így olyan jövőalternatívákhoz lehet eljutni, amelyek egyaránt 
figyelembe veszik a múltból eredeztethető adottságokat és a jövő követelményeit is, segítve ezáltal a 
jövőben rejlő objektív és szubjektív bizonytalanság mérséklését. 
2.2.2. Az instabil állapot felismerésének jelentősége 
 
A bizonytalanság foka és csökkentésének lehetőségei összefüggésben állnak az állapot jellegével. Az 
instabil állapotok alapvetően eltérnek a stabil állapotoktól. Stabil állapotban a jövőkutatás klasszikus 
matematikai és statisztikai módszereivel/eljárásaival viszonylag megbízható (a döntéseket és a 
stratégiaalkotást jól megalapozó) előrejelzés készíthető éppen a folytonosság, a többé-kevésbé 
változatlanság talaján. Instabil viszonyok között más megközelítési módokat kell keresnünk.  
Instabil viszonyok között a jövőnek igen sok változata/alternatívája dolgozható ki, mert a rosszul 
strukturált, bonyolult rendszerben igen sokféle jövő alakulhat ki. Az instabil állapotok felismeréséhez 
és kezeléséhez segítséget kaphatunk a káoszelmélet és a káosz-számítások, valamint a 
szcenáriómódszer alkalmazásától. 
A káoszelmélet társadalomtudományi alkalmazása a figyelmet azokra a folyamatokra és eseményekre 
irányítja, amelyek viselkedése változékonyságra, instabilitásra, kaotikusságra hajlamos, ahol kis 
beavatkozással jelentős hatást lehet elérni. Minél instabilabb egy rendszer (alkotóelemei), annál 
kisebb erő szükséges a jelenlegi állapotból való kilendítésre és viszont. A gyenge jelek jelentősége 
különösen ilyen esetekben nyilvánul meg, amikor a terep már szinte előkészített állapotban várja a 
gyenge jelek befogadását. A szcenáriómódszer (Kristóf, 2002) a hangsúlyt a kritikusan bizonytalan 
(instabil) tényezőkre helyezi, jelezve, hogy ezek azok, amelyekkel a jövőkutatóknak a leginkább 
foglalkozniuk kell, mert jövőbeni alakulásuk nagy bizonytalanságot és változási lehetőséget hordoz 
magában. A bizonytalanságot csökkentendő ezért meg kell érteni a vizsgált folyamatok dinamikáját 
és struktúráját. 
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2.2.3. A gyenge jelek beépítése az előrejelzésekbe 
 
A gyenge jelek beépítése az előrejelzésekbe különösen aktuális napjainkban, amikor a digitális világ 
kiépülésével új, minőségileg más jövőt/jövőket kívánunk feltérképezni és megvalósítani. A digitális 
világ kifejezettebben és gyorsabban hozza felszínre az alternatív elképzeléseket, a jelenlegitől eltérő 
másságokat, ezért a digitalizáció nyújtotta előnyöket ki kell használni. Erre a „digitális bennszülöttek” 
alkalmasabbak és képesebbek, mint a gondolkodásukban gyakran már megállapodott (vagy kifutó) 
véleményformálók. 
A gyenge jelek beépítése az előrejelzésekbe azt jelenti, hogy nyitottan és körültekintően vizsgáljuk 
és elemezzük a társadalmi-gazdasági-technológiai folyamatokat, a trendtörések kialakulásának 
esélyeit, és szisztematikusan keressük a változást előidéző különlegességeket.  
 
A keresés színtere a jelen valóságának minél szélesebb területe, az objektív folyamatoktól az 
elképzelt világig terjed. Törekedni kell arra, hogy észrevegyük, hogy a jelenlegitől eltérő, valami más 
van kialakulóban (elképzelhető, hogy a véletlen és a váratlan hatására), vagy valami másnak kellene 
kialakulnia, vagy valamit másként értelmezünk, a megszokottól eltérően értékelünk, netán 
túlbecsülünk vagy negligálunk. Ilyen gondolkodás és szemlélet esetén világos, hogy a gyenge jelek 
a jövő kettős – objektív és a szubjektív – bizonytalanságának létrejöttében és csökkentésében egyaránt 
közreműködnek.  
A gyenge jelek elsősorban a szubjektív bizonytalanságot mérsékelik, majd annak mérséklésén 
keresztül hozzájárulhatnak az objektív bizonytalanság mérsékléséhez is. A szubjektív bizonytalanság 
mérséklése kapcsán arra irányítjuk a figyelmet, hogy a gyenge jelekhez való viszonyunk eltérő attól 
függően, hogy azok pozitív és negatív helyzetet feltáróak/kialakítóak. Fontos, hogy ne csupán a 
veszélyhelyzetre utalókat vegyük komolyan, hanem a pozitív jövők kibontakozását segítőket is, 
hiszen azok megvalósításában (és nem az elkerülésükben) vagyunk érdekeltek. Ehhez támaszkodni 
kell a másként gondolkodók véleményére is, akiknek megmosolyogtató állításait komolyan kell 
venni. Ehhez hasonló hozzáállást kell tanúsítani az innovatív gondolatokhoz is.  
A gyenge jelek azáltal mérsékelik a jövőbeli bizonytalanságot, hogy segítenek a folyamatok, 
tendenciák/trendek és az azokat módosító események megújító erejének és a gyakran körkörös 
folyamatokat alkotó kölcsönhatásoknak a feltárásában és érzékelésében, mert a gyenge jelek 

• akkor mutatják az új kialakulásának lehetőségét, amikor azok még csak csírájukban jelennek 
meg, 

• ráirányítják a gondolkodást az alternatív jövők kialakulásának lehetőségére, 
• a hangsúlyt a múlt elemzéséről áthelyezik a távolabbi jövő fürkészésére, 
• a társadalmat jövőorientált gondolkodásra és tettekre ösztönzik, 
• támogatják a jelent meghaladó, változtató magatartást, 
• nem közösítik ki a mást gondolót, a másként gondolkodót. 

A gyenge jel elemzés önmagában is megállja a helyét mint foresight technika, ugyanakkor számos 
más előrejelzési megoldás része is lehet. A Horizon Scanning (jövőfürkészés) a potenciálisan fontos 
fejlemények korai jeleinek azonosítására szolgáló eljárás. Keretei között a gyenge jelek 
szisztematikus feltárása mellett a kutatók a következőket vizsgálják: a meghatározó trendek, szabad 
kártyák vagy egyéb fejlemények, a tartós problémák, kockázatok és fenyegetések, ideértve a jelenlegi 
gondolkodás szempontjából olyan marginális kérdéseket is, amelyek megkérdőjelezik a múltbeli 
feltételezéseket (EC, 2015). A Horizon Scanning azt célozza, hogy a feltárt, jövőben lehetséges 
jelenségeket, változásokat és összefüggéseket rendszerbe foglalja (Hideg et al., 2018), így a módszer 
messze túlmutat a puszta adatgyűjtésen és leíráson.  
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3. GYENGE JELEK A GYAKORLATBAN 
 
A következőkben a társadalmi-gazdasági élet legkülönbözőbb területein érzékelhető gyenge jeleket 
ismertetünk, amelyek várhatóan meghatározó, de legalábbis elfogadott jellemzőkké válhatnak.  
A gyenge jelek (és a szabad kártyák) elemzésében nagy segítségünkre lehet az iKnow projekt, amely 
az Európai Kutatási Térségben (ERA) a tudomány, a technológia és az innováció (STI) jövőjét 
potenciálisan meghatározó események és fejlemények felderítését és vizsgálatát célozza. A 
létrehozott adatbázis (Wild Cards & Weak Signals Bank Wi-We Bank) 53249 gyenge jelet és 
szabadkártyát tartalmaz. 
 
Big Data 
A Big Data kilép az IT világából és átalakítja a kereskedelmet, az egészségügyet, az állami szektort 
és az ipart (Manyika et al., 2011), de minden más ágazatra is hatással lesz. Új munkahelyek százezreit 
teremtheti meg a jövőben, továbbá alapvetően új elvárásokat támaszt a jövő vezetőivel, 
menedzsereivel szemben, ami a vizsgálattal kinyert adatok értelmezését, felhasználását illeti. Piaci 
rést nyithat Big Dataval összefüggő szolgáltatásokat nyújtó vállalatok számára.  
 
Alternatív energiaforrások felhasználása 
Számos kutatás foglalkozik alternatív energiaforrások felhasználásával, amelyek elvezethetnek oda, 
hogy a jövőben a fő szerepet a megújuló energiaforrások veszik át. A kutatások például arra 
irányulnak, hogy napenergiát juttassanak a föld felszínére az űrből, vagy éppen ozmózisos 
erőművekkel a sós és az édesvíz találkozásából eredő energiát hasznosítsák, de sikeresen állítottak 
elő már kólibaktériumok segítségével üzemanyagot.  
 
 
3D nyomtatás 
A 3D nyomtatás ötlete már az 1950-es években felvetődött (Jim Bredt és Tim Anderson, MIT) de 
csak az 1980-as évekre tehető az ezzel összefüggő első szabadalmak benyújtása (Hideo Kodama 
1980-ban; Chuck Hull, 1984-ben). Az akkor még korlátozott felhasználású, meglehetősen drága 
eljárásban rejlő potenciál a legtöbbek számára ismeretlen volt. Ma már egyre szélesebb körben 
alkalmazott ez a technológia, előnyös tulajdonságainak köszönhetően. Számos területet fog 
forradalmasítani azáltal, hogy gyors, olcsó, magas minőségű terméket képes előállítani. Példaként 
említhető az egészségügy, ahol a szervtranszplantációk, protézisek terén vannak már ígéretes 
eredmények, de készült már lakóház is ezzel a technológiával, sőt a NASA már az űrnyomtatást is 
teszteli. Az autóipar, építészet, fogászat, ékszerek, élelmiszeripar csak néhány kiragadott példa a 
megoldás sokoldalúságára (Harrop, Gordon, 2015).  
 
Teleportálás  
A National Institute Of Standards And Technology (NIST) a teleportálás terén ért el jelentős 
eredményeket. Sikerült 100 kilométerre eljuttatnia kvantuminformációkat. Ezzel a korábbi (2014-es) 
25 kilométeres teleportációs rekord dőlt meg (Takesue, 2015). A kvantumkommunikációs technika a 
kereskedelmi felhasználástól még messze áll, de óriási potenciál lehet benne.  
 
 
Smart eszközök, adattárolás 
A smart eszközök felhasználási területeinek bővülése és a fogyasztók körében való gyors terjedésük 
várható a közeljövőben. Sokat lendít majd a technológián az az új kutatás, amely DNS-alapú 
adattárolást tesz lehetővé. Ez a megoldás, amelyet a Microsoft és a Washingtoni Egyetem fejlesztett 
ki, jobban ellenáll az időnek és nagyon kis helyigénnyel rendelkezik.  
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Vezető nélküli autók elterjedése  
A forgalom gyorsabb, akadálytalanabb és főként biztonságosabb lehet a vezető nélküli autók 
elterjedésével. Ennek az ingázási idő és a közlekedési balesetek számának csökkenése miatt jelentős 
anyagi és társadalmi előnye lenne. Már ma is adott a technológia a vezető nélküli járművek 
gyártásához, a legismertebb talán a Google vagy a Tesla robotautója, ugyanakkor jelenleg még fontos 
szabályozási kérdések megoldatlanok. Ennek ellenére már megjelentek az első olyan modellek, 
amelyek szinte minden vezetéstámogató assistance szolgáltatást tartalmaznak, de egyelőre csak a 
vezető érzékelhető jelenléte mellett működ(het)nek. Ilyen például a Nissan ProPILOT technológiája, 
illetve a prémium gyártók termékei.  
 
Robotok alkalmazása az élet minden területén 
Japánban már 2005-ben egy olyan robot piacra dobását tervezték, amely az idős emberek számára 
beszélgetőtársként szolgálhat. Azóta a robottechnika nagyot lépett előre, Erica, az Oszaka Egyetem 
robotja a verbális kommunikáció mellett nonverbális jeleket is közvetít, és megtévesztően hasonlít 
egy igazi emberre. A jövőben – a gyártás olcsóbbá válásával – számos területen elterjedhet az 
alkalmazásuk. Japánban már igen sok élő példa van erre, így például az Otonaroid elnevezésű robot 
mint múzeumi tárlatvezető mutatkozott be, NAO pedig banki információs pontként 19 nyelven képes 
kommunikálni az ügyfelekkel. De fejlesztettek robotot a nyelvtanulás elősegítésre és a betegségből 
való felépülés idejének lerövidítése érdekében is (Paro, a terápiás robot). Már ma is létezik olyan 
szálloda, ahol robotok fogadják a vendégeket, néhány éven belül pedig elindul az első olyan farm, 
ahol csak robotok termelnek.  
 
Alternatív oktatási megoldások 
Az anyagok egyszerű elérhetősége miatt a lexikális tudás jelentősége csökken. Alternatív oktatási 
megoldások további terjedése, elismertségük növekedése várható, az abban rejlő rugalmasság és 
árelőny miatt. Az új technológiák élményalapú oktatást tesznek lehetővé. Jó példa lehet erre a 
holografikus okosszemüveg, a MetaPro, amely egyik alkalmazása láthatóvá teszi a csontjainkat, így 
szemléletessé az azzal összefüggő tanulást. 
 
Egészségügyi technológiák 
Az egészségügyi technológia fejlődése javítja a gyógyítás feltételeit, esélyeit. A bionikus szem látást 
biztosít a látásukat másképp visszaszerezni nem tudók számára, a nyomtatott szervek esélyt adnak a 
transzplantációra hiába vágyó betegeknek. Megváltoztatható lesz a DNS szerkezete. A CRISPR-Cas9 
lehetővé teszi kutatóknak a DNS célzott szerkesztését, pontosan és minden eddiginél rugalmasabban. 
A Big Data számos területen növeli a hatékonyságot és csökkenti a költségeket. Így például növeli a 
kutatás-fejlesztés eredményességét, olyan döntéstámogató rendszerek kialakítását teszi lehetővé, 
amelyek több ezer adaton alapszanak (Manyika et al, 2012) 
A költségeket jelentősen csökkentheti az olyan diagnosztizáló applikációk megjelenése, amelyek 
mobiltelefonok segítségével végeznek majd el egyszerű vizsgálatokat (vércukor, vérnyomásmérés) 
(Topol, 2015). E mellett táplálkozási applikációk, honlapok (pl. a WebMD) segítenek bizonyos 
helyzetek orvosi beavatkozás nélküli megoldásában.  
 
Mesterséges ételek  
Az ivóvízkészletek csökkenése és a növekvő népesség egyaránt a mesterséges ételek előállításának 
az irányába vezet. Az egyébként egyszerű technológiával előállított mesterséges hús várhatóan 
alapjaiban változtatja meg a jövőben a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart (POST, 2012). A 3D 
nyomtatás is az érdeklődés középpontjában áll, jelenleg a NASA űrhajósok étkezését oldaná meg a 
módszerrel, de a projekt sikerét idővel minden bizonnyal követné a szélesebb körben való elterjedése 
is.  
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A robotika a mezőgazdaságban is új távlatokat nyit, a már említett teljes mértékben gépesített farm 
jó példa erre.  
 
Űrutazás, csillagászat 
Az eddig használt hajtóművekhez képest sokkal kevesebb energiát felhasználó, negyedakkora súlyú 
és üzemanyag nélkül működni képes hajtóművek kialakításán dolgoznak a kutatók. Ha a további 
kísérletek is sikerrel járnak, az alapjaiban forgathatja át az űrutazás világát és tehetné elérhetővé azt 
akár a mindennapi emberek számára is. 
A gravitációs hullámok felfedezése új távlatokat nyit a csillagászatban. A kutatás azért is figyelemre 
méltó, mert a LIGO Scientific Collaboration nemzetközi kutatói együttműködés keretein belül 15 
országból több mint 1000 kutató dolgozott együtt. Ezzel a kutatás talán a kutatási együttműködések 
eddig nem tapasztalt távlatait is megnyitja.  
 
Biztonsági kockázatok 
A biztonságpolitikát, a jövő háborúit minden bizonnyal már a biofegyverek és a kibertámadások 
döntik majd el. Már ma is olvashatunk nagy halálozási aránnyal járó vírusok kifejlesztéséről. 
Kibertámadások lehetetlenítik el az energiaellátást, ahogyan történt 2015 decemberében Ukrajnában 
is, de a pénzügyi világot, a gazdaság bármely meghatározó szereplőjét is célba vehetik.  
A fejlett technikák beszivárognak a bűnüldözés mindennapjaiba, minthogy a bűnözés 
mindennapjainak is részei. Így például mindennapossá válik az arcfelismerő rendszerek használata, a 
prediktív analitika különféle módszereinek elterjedése a Big Data-nak köszönhetően.  
A jövő környezeti változásainak is súlyos hatásai lehetnek, amelyek valamennyi ország biztonságát 
érintik, és befolyásolják a jövő biztonsági erőit is. Így például a globális felmelegedés érintheti a 
vízgazdálkodást, energiabiztonsági kockázatokat jelent, árvizeket, tömeges migrációt, egészségügyi 
katasztrófákat és a mezőgazdaság termőképességének csökkenését okozza (Kovács, 2008). 
 
ÖSSZEGEZÉS 
 
Elméleti és gyakorlati megközelítésű vizsgálataink azt mutatják, hogy a jövőbeni bizonytalanság 
csökkenthető a jövőkutatás segítségével. A jövőkutatás elméleti-módszertani kérdéseinek – kettős 
bizonytalanság, meghatározottság, véletlen, váratlan, információ, stabilitás, instabilitás – körültekintő 
adaptálása a konkrét feladatokhoz, ennek szellemében az alkalmazható jövőkutatási metodológiai-
módszertani elvek tisztázása, a megfelelő módszerek alkalmazása, valamint az új keresését 
hangsúlyozó gyenge jelek (és szabadkártyák) feltárása mind-mind közelebb visz a jövővel 
kapcsolatban mindig fennálló bizonytalanság mérsékléséhez.  
A gyenge jelek ráirányítják a figyelmet arra, hogy egyrészt alkalmazkodni kell az adott feltételekhez, 
másrészt törekedni kell a feltételek megváltoztatására, azaz a jövőkutatás szemlélete és metodológiája 
az objektív feltételek megértésén és a szubjektív változtatás szükségszerűségének felismerésén 
nyugszik. A gazdasági-természeti adottságok felismerése éppúgy feladata a jövőkutatásnak, mint a 
lakosság jövőhöz való viszonyának pozitív irányú befolyásolása. Ezt a feladatot a lakosság, 
különösen a fiatalok jövőorientáltságának erősítésével, a cselekvésorientáltság növelésével (Nováky, 
2006), a természet és az egymás iránti tolerancia fokozásával, összefogással és együttműködéssel 
teljesíthetjük. A tanulmányban tárgyalt témakörökkel és bemutatott példákkal – mint practice-okkal 
és best- practice-okkal – ezt kívántuk segíteni. 
Mint láttuk, a bizonytalanság, a strukturálatlanság, az instabilitás előnyei hasznosíthatóak, ezektől 
nem menekülni kell, hanem kihasználni az előnyeiket. Meg kell tanulnunk – meg kell tanítanunk a 
fiataloknak –, hogy a bizonytalanság sokszor az új, a korábbinál kedvezőbb állapot kialakulásának 
előfeltétele, de okosan kell gazdálkodni a meglevő javakkal és stratégiai szemléletben kell a jövőbeni 
irányváltoztatásokat meghatározni. Ebben vannak segítségünkre a gyenge jelek, amelyek 
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kibontakozásuk, felerősödésük előtt jelzik már a lehetséges és a szükséges 
változásokat/változtatásokat. 
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MINŐSÉG ÉS MINŐSÍTÉS A SZÁMVITEL GYAKORLATÁBAN 
 

QUALITY AND QUALIFICATION IN THE ACCOUNTING PRACTICE 
 

Pál Tibor 
Intézetigazgató egyetemi tanár Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli 

Intézet 3515 Miskolc-Egyetemváros stpal@uni-miskolc.hu 
 
 
ÖSSZEFOGLALÁS  
Az üzleti döntések megalapozásához, valamint a napi működéshez nélkülözhetetlen információkat 
szolgáltat a számvitel, az üzlet nyelve. Amennyiben kiindulási alapként tekintünk az általa, vagy 
közreműködésével létrehozott, az üzleti tevékenységek során nap, mint nap létrehozott információkra, 
akkor gyorsan jön a felismerés: a minőség itt is rendkívül fontos.  
Magyarországon több mint ötvenezer regisztrált mérlegképes könyvelő dolgozik. Sok ez vagy inkább 
kevés? - tehető fel a kérdés, különösen annak ismeretében, hogy a mesterséges intelligencia 
egyértelmű és egyre gyorsuló térnyerése ezen a szakterületen is érezteti hatását. Szükséges-e, és ha 
igen, akkor hogyan lehetne javítani az információk minőségét, megbízhatóságát? Hozzájárulhat-e 
ehhez egy új rendszerű és szemléletű minősítés a számviteli szolgáltatásoknál? Ki és hol hozhat erre 
vonatkozó döntéseket? – folytathatjuk a sort. Egy szakmai minősítés – tudományosan megalapozott 
háttérre támaszkodva - hozzájárulhat egy meghatározóan fontos terület minőségének javításához. 
 
SUMMARY 
Accounting, the language of the business, provides essential information for making business 
decisions and for day-to-day operations. If we take the information that accounting generates as a 
starting point, realization comes quickly: quality is extremely important. There are over fifty thousand 
registered chartered accountants in Hungary. Is it much or rather little? - the question may be asked, 
especially given that the clear and accelerating rise of artificial intelligence is having an impact in 
this field as well. Is it necessary, and if so, how could the quality and reliability of the information be 
improved? Could a new system and approach of certification in accounting services contribute to 
this? Who and where can make the decisions about this issues? A professional qualification, based 
on a scientifically supported background, can help improve the quality of a crucial area. 
 
BEVEZETÉS 
 
A minőség szerepe 
Minden normarendszer – akár jogszabályi, akár standard megközelítést preferál – kereteinek és 
megfogalmazott elvárásainak kialakítása szükségszerűen érinti a minőség kérdését. Nincs ez másként 
az üzleti gyakorlatban sem, különösen azért, mert a vállalkozások (és azokhoz szorosan kapcsolódva 
a befektetők, hitelezők, vevők, szállítók és más érdekeltek) számára a minőség konkrét, eredményben, 
pénzben kifejezhető kategóriaként is megjelenik.12 A számvitel, mint az üzlet nyelve nem követhet 
el „nyelvtani” hibákat, vagy ha erre mégis sor kerül, akkor ez komoly, akár a vállalkozás jövőbeni 
tevékenységét alapvetően befolyásoló hatásokat generálhat. A számviteli minőség vonatkozásában 
megnyilvánuló szerzők egyrészt azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehet besorolni az ezen a területen 
megjelenő, feladatokat ellátó szervezeteket, illetve a számviteli szolgáltatásokat igénybe vevőket, 
                                                 
12 Ez tetten érhető az adó- és pénzügyi ellenőrzések hatásainak kezelése során, a könyvvizsgálati dokumentáció 
összeállításánál, de szélesebb körben értelmezve a vállalati csődök – gondoljunk a 2000-es évek elejének cégbotrányaira 
– és a válságok kirobbanásával, illetve azok megelőzésével összefüggésbe hozható számvitel kérdésekkel. 
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másrészt azt értékelik, hogy lehet-e egyáltalán ebben a vonatkozásban minőségi kritériumokat 
megfogalmazni és ellenőrizni. Várkonyiné (2007) (Barth,-Landsman,-Lang 2008), (Kántor 2010), 
(Pounder, 2013), (Yurt, Ergun 2015). Látható, hogy a hazai gyakorlatban – a kontinentális számviteli 
vonulatba tartozó országként – a számvitel szabályozása törvényi, valamint ehhez kapcsolódó 
alacsonyabb szintű előírásokat fogalmaz meg, ezáltal nem lehet közvetlenül olyan megközelítéseket 
használni a minőséggel összefüggésben, mint amilyenek az angolszász számviteli felfogásban 
kézenfekvő módon megjelennek.13 Ezáltal előtérbe kerültek az olyan kontrollalapú megoldások, 
amelyek közvetett módszerekkel próbálják megítélni és adott szempontokat használva besorolni a 
minőséget. 
 
Szabályozási megfontolások versus szakmai kezdeményezések  
Nem kétséges, hogy a jogszabályi háttérnek – állami és nemzetközi szinten egyaránt – komoly 
felelőssége van az elvárt minőségi kritériumok eléréséhez szükséges folyamatok szabályozásában, 
másrészt azokkal az érdekelt szakmai szervezetekkel szemben is megfogalmazhatók elvárások, akik 
az üzleti folyamatokban részt vállaló vállalkozásokat valamilyen szinten képviselik. Mindkét oldalról 
tekintve és eljutva a minőség kérdéséhez, jelen esetben konkrétan a számvitel – valamint a számvitelt 
tágabb körben definiálva, a számvitel és a könyvvizsgálat – minőségének kérdéséhez. 
Nem tárgyalva részletesen ebben a tanulmányban az említett, állami és nemzetközi szabályozási 
szinteken megjelenő pénzügyi és számviteli előírásokat, foglalkozzunk inkább az alulról jövő, 
szakmai megfontolásokból kiinduló, adott elvárásokat rögzítő kezdeményezésekkel! Természetesen 
belátható, hogy egy ilyen megoldás sem lehet ellentétes az adott ország szabályrendszerével, illetve 
az adott országra is vonatkoztatott nemzetközi előírásokkal, így mindig egy – vagy több – 
keretrendszerben indokolt gondolkodni.14 
 
A jó, a rossz és a csúf  
Magyarországon több mint ötvenezer regisztrált mérlegképes könyvelő dolgozik, rajtuk kívül további 
tíz-húsz ezerre tehető a számviteli szolgáltatással foglalkozó könyvvizsgálók, valamint nem 
regisztrált, elsősorban alkalmazottként foglalkoztatott szakemberek száma. Sok ez vagy inkább 
kevés? - tehető fel a kérdés, különösen annak ismeretében, hogy a mesterséges intelligencia 
egyértelmű és egyre gyorsuló térnyerése ezen a szakterületen is érezteti hatását. Feltehető, hogy 
minden országban, így Magyarországon is a számviteli szolgáltatással foglalkozó szakemberek 
között vannak olyanok, akik magas színvonalon végzik munkájukat, mint ahogyan – a területet érő 
kritikákból leszűrhetően - az is, hogy az ezen a területen dolgozó több tízezer szakember nem 
mindegyike képes azonos szinten eleget tenni a megbízók, illetve áttételesen az adóellenőrök, 
valamint a könyvvizsgálók elvárásainak. Különös figyelmet azért érdemel ez a terület, mert a 
számviteli szolgáltatás az a tevékenység, amelynek eredménye sokrétű felhasználásra kerül, valamint 
azért is, mivel a megfelelő színvonalú számviteli feladatellátás a gazdálkodási döntésekhez, a 
tevékenység értékeléséhez és a szabályszerűség megítéléshez is létfontosságú. (Pál 2019) 
Magyarországon a számviteli szolgáltatást nagyon eltérő feltétel- és követelményrendszerben 
működik, mivel a könyvelői piac szereplőinek szakmai sokszínűsége az egyszemélyes vállalkozótól 
a több száz könyvelőt foglalkoztató, szinte ipari méreteket öltő vállalatig nyúlik. A nyújtott 
szolgáltatások szerteágazóak, azokat jellemzően az ügyfél – sok esetben nem elsősorban szakmai, 
                                                 
13 Magyarországon – bár már 2004-ben létrehozásra került számviteli standardbizottság, valamint kidolgozásra kerültek 
nemzeti számviteli standardok – ezek nem kerültek bevezetésre. 2016-tól meghatározott – elsősorban hitelintézeti és 
nagyvállalati - körben kötelezettségként és lehetőségként is megjelent a nemzetközi számviteli standardok használata, 
ezek használata a téma szempontjából nem releváns, kb. 400 vállalatot érint. 
14 A hazai nemzeti jogszabályok között tekintettel kell lenni – többek között - mind a számvitelre, mind a könyvvizsgálatra 
vonatkozó törvényi előírásokra, valamint az Európai Unió egységes számviteli irányelvére is. 
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inkább anyagi – igényei és lehetőségei határozzák meg. Ugyancsak fontos látni, hogy a 
szolgáltatáshoz felhasznált szoftverek száma jelentős, azok technikai paramétereiben rendkívül nagy 
különbségek rejlenek, valamint nagyfokú az eltérés a szolgáltatást nyújtók szakmai 
felkészültségében, informatikai és infrastrukturális lehetőségeiben. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
– bár nem számszerűsíthető – a fekete-szürke gazdaságban működő, a jogszabályokat figyelmen kívül 
hagyó „kreatív” könyvelőket sem. 
 
A megoldás lehetősége 
A könyvvizsgálói szakterület esetében nem szükséges hosszasan taglalni, érdemes inkább 
adottságként, környezeti elemként kezelni azt a tényt, hogy a közvetlenül a számviteli szolgáltatásból 
származó, annak eredményeként megjelenő adatok a könyvvizsgálati munka alapvető fontosságú 
kiindulási pontját jelentik. Szükséges-e, és ha igen, akkor hogyan lehetne javítani az információk 
minőségét, megbízhatóságát? Ki és hol hozhat erre vonatkozó döntéseket? – adódnak a kérdések, 
amelyek itt akadémikusnak is tűnhetnek. Sok az érdekelt a számviteli szolgáltatás fejlesztésében, 
minőségének javításában, a mesterséges intelligencia előnyeinek kihasználásában, 
ellenérdekeltségről gyakorlatilag nem is beszélhetünk. Ezen belül egyértelmű, hogy az előállított 
számviteli információ minősége meghatározó módon befolyásolja a könyvvizsgálói feladatok 
ellátását akár a tartalom, akár a hatékonyság oldaláról tekintjük a kérdést, de úgy is fogalmazhatunk, 
hogy mind a gazdálkodók, mind az adóhatóság, mind szakmában működő szakmai szervezetek, mind 
a könyvvizsgálók érdekeit szolgálja. Kézzelfogható, a számviteli szolgáltatókat minősítő információk 
hiányában a megbízók nem tudnak megfelelő módon különbséget tenni az egyes szolgáltatók között, 
így a minőségi munka, mint paraméter nem lehet jellemző a szerződéskötéseknél. Hogyan léphetünk 
tovább?  
Felmerül, hogy egy széles körben elfogadott szakmai minősítés – tudományosan megalapozott 
háttérre támaszkodva – hozzájárulhat a meghatározóan fontos számviteli terület minőségének 
javításához. Ennek a minősítésnek sok megoldása lehet, az eddigi – hazai és nemzetközi – 
tapasztalatokra alapozva készülhet el egy új megoldási javaslat, amely megfelelően alátámasztott és 
kontrollált, önkéntességen alapuló, ellenőrizhető információkra alapozott minősítő rendszert 
létrehozva segítheti a minőségi munkát végzők hatékonyabb piacra lépését, ezzel támogatva azokat 
vállalkozókat, vállalkozásokat, amelyek megfelelnek az elvárásoknak.  
Tekintsük át a követelményeket és a lehetőségeket, ideértve azokat a szükségszerűségeket és 
nehézségeket is, amelyekkel számolni kell egy ilyen minősítési feladat elvégzése során. 
Követelmények: 

- Olyan minősítési rendszert kidolgozni, amelyben reális képet kap egy minősítő testület a 
jelentkező szakmai felkészültségéről, az általa nyújtott szolgáltatás színvonaláról.  

- Figyelembe kell venni a minősítési eljárásnál a GDPR előírásait és az üzleti titokra vonatkozó 
követelményeket. 

- Önkéntes alapon szükséges létrehozni a minősítő rendszert, az európai irányelvek nem teszik 
lehetővé kötelező jelleggel bíró eljárások lefolytatását. 

Mi szükséges ehhez? 
- Felméréseket kell végezni a potenciális szereplők szakmai felkészültségére, infrastrukturális 

ellátottságára, informatikai hátterére irányulóan, annak érdekében, hogy a minősítési eljárás 
során meghatározott követelmények optimális szinten fogalmazzanak meg feltételeket a 
jelentkezők számára 

- Kezdeményezni kell a működés jogszabályi alapjainak létrehozását, valamint – szükség 
szerint – a minősítő folyamatban érintett, illetve érdekelt szervezetek belső szabályainak 
indokolt módosításait 

- Ki kell alakítani a minősítés teljes folyamatának lépéseit 
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- Személyi feltételeket kell hozzárendelni az egyes döntési pontokhoz 
Potenciális nehézségek (Pál – Sallai 2019): 

- Számolni kell a korábbi gyakorlat továbbgyűrűző hatásaival, mivel jellemzően könyvviteli 
szolgáltatókra eddig nem került meghatározásra olyan kötelező minősítési rendszer, amely ki 
tudná szűrni a szakmai és etikai hiányosságokat. Az új elvárásokkal szembeni tartózkodás 
jellemző lehet a szolgáltatók részéről.  

- Az ügyfél-könyvelő relációban a piac szelektáló szerepe eddig nem tudta a minőségi 
szolgáltatást kiemelni és az elégtelen szolgáltatókat kiszorítani, ezek egymás mellett élnek. 

- A gazdálkodók – tehát a megbízók – jelentős része nincs tisztában a könyvvezetés 
feladataival, szerepével és fontosságával. Számukra fontosabb az alacsony ár, mint a minőségi 
munka. 

- Tetten érhető, hogy önmagában a magyarországi jogszabályok csak a könyvvezetési 
feladatokat írják elő. A számviteli törvény – hasonlóan más kontinentális országok 
gyakorlatához – a szabályszerű könyvelés eredményeként elvárja a valós vagyoni, pénzügyi 
és jövedelmi viszonyokat bemutató beszámoló elkészítését, de a szolgáltatás minőségére 
vonatkozóan nem fogalmaz meg követelményeket. Ugyancsak nem találunk a mérlegképes 
könyvelői képzésben és továbbképzési rendszerben sem munkamódszertant, amely megadná 
a könyvvezetési munka kereteit, alkalmazható eljárásait. (Ebben a helyzetben mára már 
eljutottunk addig, hogy a könyvvezetés terén folyó munkafolyamatokat – sokszor nem is 
számviteli képzettségű és hátterű – programozók által írt szoftverek, algoritmusok irányítják.) 

- Önmagában a könyvviteli szolgáltatók, mint piaci szereplők köre sem egyértelműen 
körülhatárolható, mivel sok az átfedés, a regisztrált mérlegképes könyvelők jelentős része 
nem ezen a területen vagy nem szolgáltatóként tevékenykedik, illetve bármely vállalkozás 
akadály nélkül felveheti a szolgáltatási palettájára a könyvviteli tevékenységet, függetlenül 
attól, hogy végzi-e vagy rendelkezik-e benne valaki a könyvvezetés folytatásához 
jogosítvánnyal.15 

Az előzőek alapján látható, hogy a megfelelő színvonalú számviteli-könyvviteli szolgáltatás 
meghatározását alapvetően ezt két oldalról lehet megközelíteni:  

- Egyrészről a számviteli és hozzá kapcsolódó adózási szabályoknak a betartása és 
gazdálkodónál történő betartatása, illetve ezen alapulva olyan információs rendszernek a 
működtetése, amely a vállalkozás múltbeli adatainak alapján segíti a mindenkori vezetést a 
megalapozott gazdasági döntések meghozatalában. E tekintetben a jogszabályok betartásának 
részbeni vizsgálata a gazdálkodó – jellemzően adózási – viszonyainak hatósági ellenőrzésén 
keresztül történik meg, amely nem közvetlenül a könyvelői munka minőségére irányul, de az 
eredményekből következtetéseket lehet levonni a könyvelés minőségére is. Fel kell 

                                                 
15 Elméletileg sem került körülhatárolásra könyvviteli szolgáltatás fogalma a Számviteli törvényben [továbbiakban: Szt.] 
150. § (2) bekezdésében találjuk meg. A Szt. hatálya a gazdálkodókra terjed ki, így az idézett helyen is a gazdálkodók 
könyvvezetési feladatait sorolja fel a törvény. Ennek megvalósítására két út áll nyitva: 
• A gazdálkodó a könyvviteli feladatainak elvégzését vagy saját szervezeti keretein belül oldja meg, amikor is – 
eltekintve a 10 millió forint alatti cégekre vonatkozó előírástól – csak a mérlegképes könyvviteli képesítés a feltétel a 
könyvviteli szolgáltatás alatt megadott munkafolyamatok irányítására, vezetésére és a beszámoló elkészítésére 
vonatkozóan. 
• A gazdálkodó külső szolgáltatót bíz meg a könyvviteli szolgáltatási és egyéb gazdasági és adminisztratív 
feladatai egy részének a végrehajtásával. Fontos hangsúlyozni, hogy e feladatok a gazdálkodót terhelik, aki az ő szervezeti 
keretein kívüli könyvviteli szolgáltatót – a jog nyelvén, mint egy teljesítési segédet – bíz meg e feladatok egy részének a 
végrehajtásával. A külső könyvviteli szolgáltató a Szt.-ben rögzített feladatoknak csak egy részét tudja ellátni, hiszen 
számos ponton nincsenek meg azok szükséges döntési jogosítványa és/vagy információja, amelyek a Szt. szerinti 
könyvviteli szolgáltatás teljes átvállalásához, illetve annak teljesítéséhez szükségesek lennének. Ezen túl a kiszervezett 
könyvelő további (bérszámfejtés, adminisztráció, adózási kérdések) szolgáltatásokat is nyújt a gazdálkodó részére. A 
gazdálkodó és a kiszervezett könyvviteli szolgáltató közötti szerződés tartalmazza a könyvviteli és adminisztratív 
feladatokban meglévő munkamegosztás tartalmát és egyéb rendező elveit, szabályait. (Pál – Sallai 2019) 
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ismernünk, hogy az ellenőrzésnél a negatív megállapítás hiánya azonban még nem jelenti 
feltétlenül a minőségi szolgáltatást!  

- Másrészről meg kell ítélni, hogy a könyvviteli szolgáltató rendelkezik-e azokkal a jogi, 
technikai és etikai feltételekkel, amelyek biztosítják számára az előző pontban vázolt 
szolgáltatás nyújtását. 

 
EREDMÉNYEK – egy konkrét megoldás 
 
Az előzőekben vázolt folyamatok végrehajtásával lehetőség nyílik egy konkrét megoldás 
kidolgozására. Ez a megoldás egy – a végéhez közeledő – folyamat eredménye, amely a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara – nevezzük a továbbiakban kamarának - kezdeményezésére indult és vállalt 
fel feladatokat egy minősítő rendszer létrehozása érdekében. Tekintsük át a folyamatot,  a jelenlegi 
állapotot, valamint a várható eredményeket!  
 
A feltételrendszer létrehozása – szabályozási háttér  

A magyarországi rendszer létrehozásához és működtetéséhez négy, egymással részben összefüggő 
szabályozás megváltoztatására volt szükség: 

- Fogalmi rendszer beültetése a vonatkozó törvényi szabályozásba:  
Kamarai kezdeményezésre a kamarai törvény16 kiegészült a pártoló személy, pártoló 
szervezet és szenior könyvvizsgáló intézményével kapcsolatos előírásokkal, ezzel 
megteremtve annak lehetőségét, hogy a számviteli szolgáltatással foglalkozó kamarai tag 
könyvvizsgálók mellett más - nem kamarai tag - szakemberek is élhessenek az önkéntes 
minősítés intézményével, anélkül, hogy kamarai tagok legyenek. 

- Szakmai szabályozás szervezeti szintű kidolgozása: A törvénymódosítást követően után 
kamara küldöttgyűlésen fogadta el az alapszabály módosítását, amely tartalmazza a pártoló 
tag, pártoló szervezet jogait és kötelezettségeit. 

- Adminisztratív szabályozás az eljárások lefolytatásának érdekében: A kamara elnöksége 
elfogadta és életbe a Pártoló személyek, pártoló szervezetek17 nyilvántartásba vételéről és 
törléséről szóló szabályzatot. 

- Kamarai minőségbiztosítási szabályainak rendszer kialakítása: a kamara elfogadta a 
könyvviteli szolgáltatók önkéntes kamarai minőségbiztosítási rendszeréről szóló 
szabályzatot, amelynek alapján a kamarai tag könyvvizsgáló, illetve a pártoló személy és 
szervezet – a vonatkozó kamarai szabályzatban meghatározott feltételek és követelmények 
teljesítése esetén -, érvényes minősítés birtokában két éven át viselheti a „Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara által minősített könyvviteli szolgáltató” címet. és jogosult a 
honlapján, bemutatkozó anyagaiban, aláírásában szerepeltetni. A kamara az érintettek 
előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a kamarai honlapon közzéteszi az érvényes 
minősítéssel rendelkező könyvviteli szolgáltatók nevét, címét és a minősítés dátumát, ezzel is 
támogatva azok piaci pozícióját. (MKVK vonatkozó szabályzatok 2019) 

 

                                                 
16 Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény 
17 A Pártoló személyek olyam büntetlen előéletű okleveles könyvvizsgálói, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel 
és minisztériumi engedéllyel rendelkező személy lehet, aki vállalja a kamara alapszabálya és egyéb önkormányzati 
szabályzatai rá vonatkozó előírásainak betartását, és kamarai díj megfizetését.  A pártoló szervezet olyan gazdálkodó 
szervezet, amely a kamara működését, célkitűzéseit támogatni kívánja, rendelkezik legalább egy olyan pártoló személy 
taggal, munkavállalóval, vezető tisztségviselővel, aki  jogosult könyvviteli szolgáltatás nyújtására és vállalja a 
kamara alapszabálya és egyéb önkormányzati szabályzatai rá vonatkozó előírásainak betartását, valamint kamarai díj 
megfizetését.  
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A feltételrendszer létrehozása – szakmai háttér 
Mivel a minősítő rendszer – a korábbiakban már említett módon – széles szakmai kört érinthet, ezért 
annak működtetése sem lehet csak a kamara feladata. Ennek megfelelően a kapcsolódó szakmai 
szervezetek a minősítésről döntő, a kamara által létrehozásra kerülő, erre a feladatra - a szabályzatban 
foglalt feltételek szerint létrehozott - munkacsoport munkájában is részt vehetnek. 
 
A minősítési szempontok meghatározása 
Rögzítésre került az a szakmai kör, amelynek tagjai minősítésre - önkéntes alapon – jelentkezhetnek. 
Mint láttuk ezek az egyéni vállalkozóként működő pártoló személy/kamarai tag könyvvizsgáló vagy 
pártoló szervezet/könyvvizsgáló cég. Maga a minősítés egy kérdőíves rendszerre épül, illetve – adott 
esetben – személyes interjúra is sor kerülhet.  
 
A minősítési szempontrendszer alapvető részei (Pál-Sallai 2019 nyomán): 

- Alapminősítő feltételek: 
Az alapminősítő feltételek között a kompetencia, a szerződéses kötelem, a személyi feltételek, 
a felelősségbiztosítás megléte, a jelölt köztartozás-mentessége, a korábbi szakmai szabályok 
betartása, ügyfélre vonatkozó alapvető nyilvántartások megléte, illetve a kamara etikai 
szabályainak betartása szerepel. E kritériumok között megfogalmazott elvárások teljesítése 
kötelező. 

- Folyamatminősítő feltételek: 
A folyamatminősítő feltételeknél a minősítő munkacsoport a jelölt munkamódszereinek 
egységességéről, kiszámíthatóságáról kíván meggyőződni. Az itt felsorakoztatott kritériumok 
biztosíthatják az ügyfelek számára az állandó magas színvonalon nyújtott szolgáltatásokat. 
Ezért a jelöltnek a működés feltételeire, a folyamatok rögzítettségére, az ügyfél tájékoztatási 
rendjére, a belső ellenőrzési rendjére vonatkozó kérdéseket kell megválaszolnia. 

- Informatikai feltételek: 
Ebben a minősítő pontban a jelölteknek elsősorban a rendelkezésükre álló informatikai 
alapkörnyezetről kell beszámolniuk, illetve az általuk használt ügyviteli programinformációit 
kell bemutatni. Ide tartozik még az elektronikus import/export kezelése, bevallás támogatás 
is 

A rendszer kialakításánál és a későbbi működtetésénél fontos követelmény a versenysemlegesség, 
azaz, a rendszer az egységes feltételek biztosítson a könyvviteli szolgáltatást is nyújtó kamarai tag 
könyvvizsgálók és a pártoló személyek számára. Mivel a deklarált cél a minőség előtérbe helyezése, 
ezért a minősítő rendszer abban az esetben működhet jól, ha képes támogatni azok munkáját, akik a 
minőség minél magasabb szintjének elérésére törekszenek. A támogatás – amely csak szakmai alapú 
lehet – elsősorban a piaci feltételek oldaláról érkezhet, korrekt szabályozási módszertanra építkezve.  
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ANNOTATION 
In the article it is proved that a considerable part of scientific developments of industrial enterprises, 
in most cases quite effective and promising, remain unclaimed; high, and in most cases inaccessible 
even to the technological product development companies themselves. their commercialization 
(transfer) costs are not high enough, and in most cases not accessible even to the technological 
product development companies themselves. The conceptual and categorical apparatus of technology 
transfer has been clarified. It is proved that transfer of technologies developed at machine-building 
enterprises can be carried out mainly with the use of two entrepreneurial institutions: 
entrepreneurship (external transfer) and intrapreneurship (intra-firm transfer). Possible 
organizational and economic forms of the end result have been formed when used in machine-
building enterprises of entreprenry and intrapreneurship. The basic prerequisites for the formation 
and use of integrated high technologies at machine-building enterprises, which most closely meet the 
economic and legal criteria of the transfer process. Such prerequisites, in particular, include: 
increase in the scientific and technological capacity, complication of engineering products, 
acceleration of scientific and technological progress, introduction of intellectual development in the 
production, increasing the level of market competition, etc. A detailed analysis of the current state of 
the domestic technological market has been carried out, and the main positive and negative factors 
have been identified, which most or not ensure the effectiveness of its functioning. It was found that 
the level of financial support for innovative activity in the country (0.3-0.4% of GDP) is not able to 
ensure the effectiveness of scientific research. Obstacles to the effective implementation of intra-
company technology transfer at machine-building enterprises are identified and generalized. These 
include economic, scientific, technical, social and political obstacles. 

 
INTRODUCTION 
In the conditions of intellectualization of the national economy and business development, our 
country urgently needs theoretical and methodological study of the problems of choosing the most 
expedient ways and methods of development of an industrial enterprise, taking into account specific 
external conditions and existing reality. One of the possible ways of the intellectual development of 
the enterprise is the intrapreneurship, which is an initiative, innovative activity in the production and 
sale of goods and services based on the integration of innovative, intellectual and entrepreneurial 
capabilities of the enterprise in order to effectively use the resources of the enterprise and its dynamic 
development based on innovations. The traditional large enterprises of Ukraine are characterized by 
low efficiency, which is caused by their considerable capitalism, outdated equipment, is explained by 
technical, technological and organizational conservatism, low level of motivation and responsibility 
of the managers of the enterprise of practically all levels. 
The challenges of the external environment today create an urgent need for innovative development 
of domestic machine-building enterprises in order to increase the level of competitiveness of their 
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products, enter the European market, and gain leadership in their segment. Therefore, the 
development of endogenous mechanisms for the transfer of innovative technologies is becoming a 
priority in today's economic environment. The results of the study show that the efficiency of 
technology transfer to leading machine-building enterprises of the Poltava region (PJSC “Kredmash”, 
PJSC “KVBZ”, PJSC “KrKZ”, PJSC “AvtoKrAZ”) has been quite low in recent years. On this basis, 
it should be noted that a large part of the scientific development of industrial enterprises, in most 
cases quite effective and promising, remain unclaimed, the possibilities of their commercialization 
(transfer) are not high enough, and in most cases - inaccessible even to the technological product 
development companies themselves. Therefore, this aspect of the problem requires more detailed 
study and scientific substantiation. 

 
ANALYSIS OF MAJOR ACHIEVEMENTS AND LITERATURE. 

 
Technology transfer is a tool for technology dissemination and deployment. In the scientific literature, 
there is no single, universal interpretation of the concept of technology transfer, the methodological 
basis for the valuation of technological products is imperfect. Existing approaches to the 
interpretation of the relevant scientific and practical category are characterized by significant 
differences in determining the nature and forms of technology transfer. A critical analysis of the 
scientific literature makes it possible to outline the commonality and difference of views of domestic 
and foreign scientists on the formation of technology transfer methodology. The theoretical and 
practical issues of technology transfer at industrial technology transfer enterprises have been quite 
relevant in the scientific development of many scientists. Among them should be noted the scientific 
works of experts in the field of technology transfer such as Kocziszky G. (2017, 2018), Veres Somosi 
M.(2017, 2018), Pererva P.G. (2016, 2018), Sikorska M. (2016, 2017), Kobielieva T.O. (2016, 2017), 
Reichling P.(2017, 2018), Poberezhnyi R. (2014, 2016), Kosenko O.P. (2017, 2018), 
Besprozvannykh O. (2019), Romanovskyy O.O. (2012), Vlasova M.F. (2014), Aleksashkina Y.I. 
(2011) and others. Despite the considerable contribution of the foregoing scholars to the development 
of this subject, many issues remain insufficiently covered. Further research requires, first and 
foremost, the theoretical foundations of technology transfer management at the industrial enterprise 
level, since in most studies the focus is on ensuring the effectiveness of individual stages of 
technology transfer (selection of organizational forms of transfer, commercialization of technologies, 
implementation of innovative technologies). Also important is the development of possible options 
for carrying out transfer operations, depending on the available technical and organizational support, 
determining the level of their effectiveness. 
 
OUTLINE OF THE MAIN RESEARCH MATERIAL 
 
The commercialization (transfer) of new technological products, in our view, is always accompanied 
by two major problems that are closely linked. First, the result of the commercialization of innovative 
technologies is formed under conditions of high uncertainty, which causes increased risk (compared 
to traditional lines of business). Secondly, in the process of commercialization (transfer) of new 
technological products, the technology developer (licensor) has a potential consumer (licensee) 
deficit of available resources: even with sufficient financial resources (which is rare), the licensee is 
faced with the tasks of forming new channels- technical supply, recruitment with other qualifications, 
purchase of additional equipment, creation of a sales network, advertising and more. The scarcity of 
resources increases the uncertainty and risk of intellectual and innovation activity, and the increased 
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risk is an obstacle to attracting resources to the successful implementation of the technology transfer 
project (Gorfinkel V.Y., 2015). 
Having a higher risk of entrepreneurship in the field of innovation than traditional forms of 
entrepreneurship, businessmen and financiers are not always ready to invest in untested ideas, 
innovations in the early stages of their life cycle. As the experience of financing technology 
commercialization projects at the stage of innovation lifecycle growth brings profitability, many times 
higher than the usual market return of financial investments. Thus, the authorized capital of the 
Japanese company Sony at the time of its foundation in 1946 was only $ 500. USA. Sony is now a 
multi-sector multinational, multi-billion dollar market cap. For 50 years, the return on initial 
investment exceeded 100% per annum, while the average market rate of return on financial 
investment for the same period ranged from 5-25%. B. Gates, the founder of Microsoft, acquired the 
rights to DOS (the first version of the operating system for an IBM personal computer) for only $ 
50,000. The United States, which ultimately made it one of the richest entrepreneurs on the planet 
(Gorfinkel VY, 2015). Thus, the main features of innovative entrepreneurship, which underlies the 
transfer (commercialization) of technology, are, on the one hand, high risk, and on the other - high 
return on investment. 
Drawing on foreign and domestic experience of technological transfer, we analyze the problems of 
technological entrepreneurship and relationships between the developer of the technological product, 
the entrepreneur, the head of the organization-developer of technology (manager). Interaction patterns 
can and should be modified and developed to reflect those trends that emerged at the end of the 20th 
century, as well as new methods of scientific research. 
In the classical organizational scheme of technological transfer, the head of the development 
organization at the initial stage deals with the technology developer and, after a certain signal on his 
part about the readiness of the technology for consumption, tries to find an effective form of 
commercialization with the use of certain institutions (Fig.1). At the same time, we do not exclude 
from the consideration of such an option, when as such an institution will be a direct technology 
developer (the developer started his own business or led the development of new products using his 
own development in his enterprise). 
 

Figure 1 - The classic scheme of technological transfer (commercialization) 

 

The core of the scheme (Fig. 1) is the institution of the mediator-innovator, which may have 
fundamentally different goals, forms and methods of bringing the technological product to practical 
use. In principle, there are two main types of intermediary innovators: 

a) Intermediary-innovator focused on the external consumption of technology, ie the use of a 
technological product under certain conditions (license, sharing, complete alienation) in another 
enterprise; 

b) Intermediary-innovator focused on in-house consumption of technology, ie the use of a 
technological product at one's own enterprise for the purpose of improving individual links of 
production and commercial activity (product, technological equipment, marketing or management 
technologies, etc.) 

Head of technology 
development 

Developer (team or 
person) 

Mediator-
innovator

Commercialization 
of technology 
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At the same time, organizational schemes of technological transfer are slightly changing, as the 
methodological essence of these types of intermediaries-innovators is fundamentally different. 
Our research shows that most often domestic innovative technological transfer projects are oriented 
towards the external consumer, translating to him the possibility of success or failure of the transfer 
procedure. This type of entrepreneurial activity is called entrepreneurship or entrepreneurial activity. 
Entrepreneurship is a type of entrepreneurial activity associated with the search for potentially 
commercialized and cost-effective technologies, the organization of their financing and the 
introduction at the early stages of the life cycle, profit from an effective market monopoly (Slovar, 
2019). Often, entrepreneurs are creating small innovative businesses or financing innovative 
development without any explicit purpose, acting as business angels. With good intuition and 
strategic vision for the industry, they often successfully predict technological changes and prepare for 
them in advance. For example, in 1976, Commodore, the manufacturer of one of the first personal 
computers, acquired the small company MOS Technology, the main product of which was the 6502 
processor. MOS Technology was on the verge of ruin: the PC manufacturing center moved to the 
Southeast Asia, where cheap labor has provided a competitive edge to electronic components 
manufactured. Buying a loss-making firm, Commodore's manager did not have a clear idea of its 
capabilities: at first, it provided part of the internal production needs of processors and conducted 
research in the field of microelectronics. One of Commodore's main competitors in the PC market 
was Texas Instruments, which launched the Atari 800 computer in 1981, which first offered a 
technical solution to enhance PC graphics capabilities - a special graphics card that complements the 
microprocessor. MOS Technology has begun to develop and release its own innovative product - a 
video and sound card, which can significantly improve the performance and visual-acoustic 
capabilities of the VIC-20 base computer. Having not only a research center but also its own 
manufacturing base, MOS Technology quickly achieved its goal (within nine months), and in 1983 
Commodore won a convincing market victory: Texas Instruments gave up competition (Gorfinkel 
V.Y., 2015) . 
The term "entrepreneur" in translation is associated with the concept of "mediator", although in its 
essence means "entrepreneur", and entrepreneurial ("entrepreneurship") with the concept of 
"mediation", although correct is "entrepreneurship" (Romanovskyy O.O., 2012). With regard to the 
task of technology transfer, an entrepreneur is, in essence, the one who initiates (gives an initial 
impulse, gives birth) entrepreneurship (business, business) related to this technology. At the same 
time, potential entrepreneurs find outside the enterprise-technology developer or (as a possible 
option) he himself starts a new own business, which is based on this technological product. However, 
the resources of the developer are usually not used, it can only be about providing technological, 
organizational, marketing or other professional assistance. An entrepreneur may be an employee of a 
technology developer or may not be one. In both cases, he mostly fulfills an intermediary mission 
(except for the use of technology in his own business), which is inherent in entrepreneurship (Fig.2). 
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Figure 2 - Scheme of technological transfer (commercialization) of a technological product using 

the services of an entreprener 
 

Entrepreneurs tend to use more aggressive competitive strategies, using unexpected technical, 
organizational and management decisions. The successful entrepreneur's activity is always 
accompanied by extraordinary organizational and managerial innovations. 
Despite gaining commercial success in the early stages of the technological product lifecycle, 
entrepreneurs are far from always effective entrepreneurs in the later stages of the technological 
innovation lifecycle. Even if the company is successful in business, under stable production 
conditions, they are not always able to find rational solutions. Many of them are not able to overcome 
the "growth pains" when the growth of staff, the size of the growing market requires changes in 
enterprise strategy, new approaches and management methods. All this contributes to the fact that the 
potential commercial opportunities for technology transfer are not always fully exploited. As we 
noted above, the use of potential capabilities of intra-company technology transfer is at a rather low 
level. 
One of the ways to increase the efficiency of technology transfer can be the allocation of special 
industries-intrapreneurs, that is, enterprises and their respective units (scientific, technological, 
design, technical, organizational) capable of producing innovative, intellectually rich, competitive 
products. 
At the same time, our research shows that at this time in the industry of our country there is a constant 
tendency to misunderstand the benefits and effectiveness of intra-industrial activities. Moreover, the 
higher the managerial level of management, the more pronounced this tendency. Being a relatively 
new area of research and production, intrapreneurship is an attractive field of scientific research, since 
the state of scientific knowledge in this subject area is poorly structured, the synthetic nature of the 
phenomenon leads to the coexistence of a large number of approaches to its definition and study. All 
of the above indicates that there is an urgent need to understand and study the nature and role of 
intrapreneurship for the Ukrainian economy in order to apply it in the practical activity of domestic 
enterprises. Therefore, theoretical and applied research is now focusing not only on entrepreneurship 
as one of the effective ways of doing things on a stand-alone basis, but also entrepreneurship in unity 
with the strategy of intra-firm or intra-firm entrepreneurship related to intra-firm implementation 
(transfer) and the independent use of intellectual development (technology, innovation, intellectual 
property) of a particular enterprise. 
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The scheme of technological transfer at own consumption of technological product (intra-company 
transfer) looks a bit different (Fig. 3). 
 

 
Figure 3 - Scheme of technological transfer (commercialization) of a technological product using 

the services of an intrapreneurs 

Intrapreneurship involves the utilization of the creative potential of employees of all divisions of an 
industrial enterprise (not only the divisions of innovative direction), therefore, the key figure is an 
intrapreneur. An intrapreneurs is an employee of a given company who works for hire, shows creative 
initiative, differs in a special spirit of entrepreneurship, generates new ideas, organizes business in 
such a way that the enterprise makes a profit through the effective use of its own intellectual and 
material and technical resources. As Aleksashkina Y.I. (2011), the entroprener possesses 
micropolitical abilities in the implementation of his entrepreneurial activity within the framework of 
a formed, operating enterprise. Thus, it is an "economic man" who has the status, education, has sound 
ambitions to realize his ideas, avoiding and resolving intra-firm conflicts. An intrapreneur (in-house 
entrepreneur) at a given enterprise can be a manager, a specialist, a worker, that is, to perform their 
functions in accordance with the workplace. At the same time, only the personality possessing certain 
entrepreneurial abilities can be an intrapreneur. Testing allows them to identify such important 
entrepreneurial qualities as: risk aversion, creativity, commitment to the goal, ability to make business 
plans, skills in law, economics and finance, etc. Therefore, from all of the above, one can distinguish 
one of the main characteristics of an intrapreneur - is the motivation of entrepreneurial activity as a 
motivation for a particular type of work. The fact that the development and implementation of product 
and technological innovations, that is, the intellectual component of its activity, and therefore of the 
entire collective of the enterprise, is extremely important. 
The foreign experience of the countries shows that it is the small innovative enterprises (interpreners) 
that are the link that links science and industry. They are ready to take the risk of turning the idea of 
creating prototype products into real products. Without this, it is impossible to assess how promising 
this market will be for this scientific development and should be engaged in its commercialization 
(entrepreneurial activity). It is because of the presence of innovative risk at this stage that many large 
companies do not make large-scale investment because they need at least some guarantee of success. 
That is, in practice, the implementation of scientific research has become a niche of small innovative 
firms, which has become possible with the development of intrapreneurship on the one hand, and 
entrepreneurship - on the other. 
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The emergence of increased interest in the Ukrainian industry for intrapreneurship, in our 
opinion, is due primarily to socio-economic trends in the post-Soviet space, the need for the transition 
of production structures to the entrepreneurial form of production organization. Most of the machine-
building enterprises in the Ukrainian economy face such problems as inertia of the organization in 
the changing environment, outdated technologies, resistance to innovation, low competitiveness of 
products and services, significant turnover of staff, lack of motivation of employees to work 
effectively. The same problems are common in other countries of the former Soviet Union (Vlasova 
M.F., 2014). 
However, as our studies indicate, there is every reason for the active use of theoretical and 
methodological and practical principles of intrapreneurship in machine-building enterprises of our 
country, and, it seems to us, not only for the needs of intra-company technology transfer. In particular, 
in our opinion, intrapreneurship can find its fertile ground in the conditions of incomplete utilization 
of production capacities of enterprises, that is, when senior management will be pleased to accept the 
proposals of intrapreneurs for additional production load, to increase the total production at the same 
production capacity. Especially if these proposals are related to the introduction of advanced 
technologies, innovative findings, creative developments, which generally characterize the processes 
of intra-company technology transfer. 
In this regard, in our opinion, there are interesting data obtained by us at the machine-building 
enterprises of the Kremenchug industrial region (Table 1.1), which testify to their wide production 
and entrepreneurial reserves, which should be actively used to accelerate the pace of scientific and 
technological progress using internally - corporate entrepreneurship. 
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Table 1 - Opportunities of machine-building enterprises of the Kremenchug industrial region for 
introduction of intrapreneurship 

Year of 
analysis 

Enterprises of the Kremenchug industrial region 

PJSC 
«Kredmash» 

PJSC 
«KVBZ» 

PJSC 
«KrKZ» 

PJSC 
«AvtoKrAZ» 

PJSC 
«Promsantehnika» 

Average capacity utilization rate, %%

2016 67 76 62 43 68 

2017 73 79 58 39 71 

2018 65 81 65 44 64 

Cost of scientific and technological development (%% of total cost) 

2016 1,32 2,74 1,53 0,84 0,11 

2017 0,81 2,42 1,28 0,52 0,24 

2018 1,13 2,67 1,32 1,05 0,17 

State of internal implementation of own technological developments (%% by number) 

2016 20,0 25,0 33,4 28,6 0 

2017 0,0 10,0 0 18,75 50,0 

2018 16,7 33,4 25,0 30,0 0 

External implementation state of own technological developments (%% by number) 

2016 20,0 37,5 0 14,3 50,0 

2017 25,0 20 0 25,00 0 

2018 33,4 24,9 25,0 20,0 0 

 
The data in table 1 show that, by spending some money on the creation of scientific and technological 
developments, machine-building enterprises do not bring practically most of their creative 
developments to implementation, to practical use. One can understand in some way the state of affairs 
at PJSC “Promsantehnika”, a small machine-building enterprise in Gorishni Plavni, which spends 
only 0,1..0,2 percent of the funds on scientific development and practically does not find the scope 
(or opportunity) to use its own developments as in itself and other businesses. But it is difficult to 
find an explanation for the fact that such a large car company as PJSC “AvtoKrAZ”, spending about 
one percent of the funds on the creation of new technological products, also translates most scientific 
developments into a state of “future periods”. However, at this enterprise, the opportunities for 
increasing production volumes with the use of new technological products are greatest among the 
enterprises under analysis. For example, in 2014, PJSC PJSC AvtoKrAZ developed 16 technological 
products, of which only three technologies were used at their own enterprise (18.75%), and four 
technologies (25.0%) were commercialized at other enterprises. 
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The situation is not much better at the Kremenchug Road Machine Plant (PJSC "Kredmash") and the 
Kremenchug Wheel Plant (PJSC "KrKZ"), where an average of 4-6 technological products are 
developed during the year, but less than half of them are commercialized. And the possibility of 
increasing the utilization of production capacities (that is, the possibility of developing 
intrapreneurship) is also quite significant (up to 40 percent). 
The Kremenchug Wagon Plant (PJSC "KVBZ"), which pays much more attention to scientific 
development (funding at 2. 3 percent) and the percentage of technology commercialization is much 
higher than 50% (to a certain extent, at the background of other enterprises, is observed at the 
Kremenchug Wagon Factory). as an exception should be considered 2014, when the company 
underwent some restructuring). However, at this enterprise, as shown in Table 1, there are significant 
reserves of both internal and external technology transfer, that is, the development of both 
intrapreneurship and entrepreneurship. 
We pay special attention to the fact that within the enterprise, intrapreneurship will create conditions 
for more efficient use of the enterprise resources. The competent use of resource reserves is a 
particularly urgent problem in times of crisis in the Ukrainian economy, as their large surpluses 
appear. To a large extent, this is characteristic of machine-building enterprises, which is confirmed 
by the data in Table 1. In particular, these are simple technological equipment, part-time work for 
employees of the enterprise, large amounts of unused inventory. Implementation of intrapreneurship 
will allow to download the released resources, reduce social tensions, to preserve the labor resources 
of the enterprise, especially highly professional personnel, which form the basis of this enterprise. In 
addition, intrapreneurship will allow to use illiquid material resources, the volume of which, 
according to statistics, is up to 20% of the total amount of consumed material resources (Vlasova 
M.F., 2014). This is achieved through the freedom of the intra-industrial operator to dispose of 
available resources while introducing new technological products into production. 

 
CONCLUSIONS. 

 
The results of the study allow us to draw the following general conclusions and recommendations. 

1. In accordance with the object of the research, namely the processes of providing intra-firm 
technology transfer at machine-building enterprises and the presence of significant differences in 
scientific views regarding their essence, clarification of the conceptual and categorical apparatus of 
technology transfer. 

2. It is proved that the transfer of technologies developed at machine-building enterprises can 
be carried out mainly with the use of two entrepreneurial institutions: entrepreneurship (external 
transfer) and intra-transfer (intra-firm transfer). Possible organizational and economic forms of the 
end result have been formed when used in machine-building enterprises of entreprenry and 
intrapreneurship. 

3. The basic prerequisites for the formation and use of integrated high technologies at 
machine-building enterprises, which most closely meet the economic and legal criteria of the transfer 
process, are identified. Such prerequisites, in particular, include: increase in the scientific and 
technological capacity, complication of engineering products, acceleration of scientific and 
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technological progress, introduction of intellectual development in the production, increasing the 
level of market competition, etc. 

4. A detailed analysis of the current state of the domestic technological market has been 
carried out and the main positive and negative factors that most or not ensure the efficiency of its 
functioning have been identified. 

5. It is found that the level of financial support for innovative activity in the country (0.3-0.4% 
of GDP) is not able to ensure the effectiveness of research. With such funding, science is not only 
able to carry out economic (the minimum value of the percentage of funding for this function of 
science is at the level of 0.9%), but also the cognitive function, limited only to socio-cultural tasks. 

6. It is determined that the machine-building industry of Ukraine is characterized by an 
inefficient structure (97% of the industry belongs to the third and fourth technological structures), 
which also affects the structure and geography of economic relations. At the same time, the processes 
of technological renewal of the industry are observed, and the number of innovative enterprises is 
increasing, which is caused by the exhaustion of the traditional ways of profit. 

7. It is proved that engineering enterprises, provided that the mechanism of scientific and 
technical cooperation and access to financial resources are improved, have the potential to move from 
copying and purchasing technology to developing their own innovative technological products. 

8. In order to increase the efficiency of intra-firm technology transfer, the necessity of using 
an intra-firm technological enterprise (intrapreneurship) is substantiated. 

9. The obstacles to the effective carrying out of intra-company technology transfer at machine-
building enterprises are identified and generalized. These include economic, scientific, technical, 
social and political obstacles. 
 
REFERENCES 

 
Gorfinkel V.Y. (2015) Kratkiy kurs lektsiy po distsipline «Innovatsionnoye predprinimatel'stvo».– 

Access mode: 
http://studme.org/1584072021695/ekonomika/innovatsionnoe_predprinimatelstvo  

Aleksashkina Y.I. (2011) Vnutrifirmennoye predprinimatel'stvo // Nauchnyy zhurnal SPbGUNiPT. 
– № 1. – Access  

mode: http://www.open-mechanics.com/journals.  
Vlasova M.F. (2014) Sistema intraprenerstva v sfere stroitel'stva : monografiya / M. F. Vlasova, V. 

V. Kozlov, A. M. Platonov. - Yekaterinburg : UrFU.- 144 s.  
Romanovskyy O.O. (2012) Fenomen pidpryyemnytstva v universytetakh svitu: monohrafiya / 

O.O.Romanovsʹkyy. – Vinnytsya : Nova Knyha. – 504 s. 
Pererva P.G. Соmpliаnсе prоgrаm оf аn industriаl еntеrprisе. Tutоriаl. (2019) / [P.G Pеrеrvа et al.] 

// Еditеd by prоf. P.G.Pеrеrvа, prоf. Gy.Kосziszky,  prоf. M.Sоmоsi Vеrеs - Khаrkоv-
Miskоlс: NTU "KhPI".- 689 p. – Access mode: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/41505/1/Book_2019_Pererva_Komplaiens_programma.pdf 

Kocziszky G., Veres Somosi M., Pererva P.G. (2017) Anti-corruption compliance in the enterprise’s 
program [Electronic resource].– Kremenchuk, 2017. – P. 164-167. – Access mode: 
https://drive.google.com/file/d/1r6uz8h9jl-bCWwpPrY7esG925mrQudP/view  

Nagy Szabolcs, Pererva Petro, Maslak Maria (2018) Organization of Marketing activities on the 
Intrapreneurship // Petro Pererva.- MIND JOURNAL // Wyższa Szkoła Ekonomiczno-



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

294 

Humanistyczna.- № 5.- Access mode: https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-
18/organization_of_marketing_activities_on_the_intrapreneurship.pdf 

Sikorska M., Veres Somosi M., Pererva P.G. (2017) Compliance: essence and definition // 
Strategically-innovative development of the subjects of the economic system in the 
conditions of globalization. – Kremenchuk: KrNU, 2017. – С. 77-80. Access mode:  
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/33719/1/Sikorska_Compliance_essence_2017.pdf 

Gutsan Oleksandr, Pererva Petro, Diachenko Tetiana (2017) Motivation of personnel on machine-
building enterprise // Balance and Challenges.- X International scientific conference, 
Oktober 17-18.- Miskolc-Lillafured: University of Miskolc.- P.100-106. – Access mode: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/32835/1/Pererva_Motivation_of_personnel_2017.pdf 

Kocziszky G., Veres Somosi M., Pererva P.G. (2018). Соmpliаnсе of an enterprise. – Kiev: NAU. – 
С. 19-20.- Access mode: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/36511/1/Kocziszky_%d0%a1%d0%bempli%d0%b0n%d1%81%d0%b5_%d0%bef_
%d0%b0n_enterprise_2018.pdf 

Hutsan Oleksandr, Pererva Petro, Kobieliev Valerii, Kosenko Andrii, Kuchynskyi Volodymyr (2018) 
Evaluating elasticity of costs for employee motivation at the industrial enterprises // 
Problems and Perspectives in Management.- Volume 16, Issue №1.- pp.124-132. doi: 
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16 (1).2018.12 

Kosenko A.P., Pererva P.G., Kobielieva T.A., Tkachev M. M., Tkacheva N. P. (2017) Financial and 
technological leverage in the system of economic evaluation of innovative technologies // 
Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. - Т. 2, № 23. – С. 405-413. 
– Access mode: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/38347/1/2017_Pererva_Fin_and_tech_leverage.pdf 

Reichling P., Pererva P.G., Romanchik T.V. (2018) Determination of the essence of the economic 
security of the country. – Kharkiv: NTU "KhPI".– P. 182-186. – Access mode: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/39581/1/Reichling_Determination_of_the_essence_2018.pdf 

Kobielieva T.O., Pererva P.G., Tkachov M.M., Tkachova N.P. (2017) Determination of marketing 
characteristics of market capacity for electrical automation // Marketing and Management of 
Innovations. - №3.- С.79-86. – Access mode: 
file:///C:/Users/Piter/Downloads/Mimi_2017_3_10.pdf 

Kosenko O.P., Pererva P.G., Tkachov M.M., Kobielieva T.O., Tkachova N.P. (2017) Determination 
of lost profits of right holders against counterfeit goods // Marketing and Management of 
Innovations.- №1.- С.242-252. – Access mode: 
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/65645/1/Kosenko_Tkachev_Kobielieva_
Tkacheva_MMI_2017_1.pdf 

Kobielieva T.O., Pererva P.G., Tkachov M.M., Tkachova N.P. (2017) Modeling the marketing 
characteristics of market capacity for electrical automation // Marketing and Management of 
Innovations.- 2017.- №4.- С.67-74. – Access mode: 
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/66187/1/Pererva.pdf 

Oleg Besprozvannykh, Petro Pererva, Viktoriia Tiutlikova, Viktoriia Kovalova, Olga Kudina, 
Oleksandr Dorokhov (2019).  Improvement of the Method for Selecting Innovation Projects 
on the Platform of Innovative Supermarket. TEM Journal, 8(2), 454-461.- DOI: 
10.18421/TEM82-19 



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

295 

Kosenko Aleksandra, Pererva Petro (2014) Technological market conjuncture: risk assessment 
commercialization of intellectual property / A. Kosenko, P. G. Pererva // Theory, 
Methodology, Practice. – 2014. – Vol. 10, № 1. – P. 55-62. – Access mode: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/26674/1/TMP_2014_10_1_Kosenko_Technological.pdf 

Kobielieva Tetiana, Kocziszky György, Veres Somosi Mariann (2018) Compliance-Technologies in 
Marketing //  MIND JOURNAL // Wyższa Szkoła Ekonomiczno-
Humanistyczna.- №5.- [Published online].- Access mode: https://mindjournal. 
wseh.pl/sites/default/files/article/09-18/compliance-technologies_in_marketing.pdf 

Kosenko A.V., Pererva P.G., Tkachev M.M., Kobieliev V.M. (2018) Innovative compliance of 
technology to combat corruption // Innovative management: theoretical, methodical, and 
applied grounds / S.M. Illiashenko, W. Strielkowski (eds.). - 1st edition. - Prague: Prague 
Institute for Qualification Enhancement. – P.285-295. – Access mode: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/39600/1/Pererva_Innovative_compliance_2018.pdf 

Reichling P., Pererva P.G. (2018) Choice of the criteria of efficiency of innovative solutions. – 
Kharkiv: NTU "KhPI". – P. 69-73. – Access mode: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/40228/1/Reichling_Choice_of_the_criteria_2018.pdf 

Maslak Maria, Pererva Petro, Poberezhnyi Roman (2017) Current state and prospects of development 
of the tractors market in Ukraine // Balance and Challenges.- X International scientific 
conference.- 2017, Oktober 17-18.- Miskolc-Lillafured: University of Miskolc.- P.94-99. – 
Access mode: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/32834/1/Pererva_Current_state_2017.pdf 

Kosenko Alexandra,  Pererva Petro (2015) The rank estimate of the commercial potential of 
intellectual technologies // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky / 
Ed. Dr. h.c. M. Varchola. – Kosice (Slovakia). – Volume 3, No.3. – 183 p. - P.83-91. – 
Access  

mode: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/27638/1/Scientific_Letters_2015_3_3_Kosenko_The_rank_estimate.pdf 

Nagy S., Pererva P.G. (2018) Commercialization of patent innovations. – Kharkiv: NTU "KhPI". – 
C. 87-90. – Access mode: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/39579/1/Nagy_Commercialization_2018.pdf 

Pererva Petro, Schimpf Karin (2011) Economic essence and methodical bases of determination of 
level of potential of production system [Electronic source]//VIII Nemzetközi Konferencia 
Miskolci Egyetem Gazdasagtudomanyi Kar.- Hungari, University of Miskolc, 19-20 Mai 
2011.- s. 192-199.- Access regime: http://gtk.uni-miskolc.hu/files/519/Global%20extra2.pdf 

Kosenko Oleksandra, Pererva Petro, Tkachov Maksim (2015) Economic problems of Intellectual 
Property // 9-th international scientific conference “Balance and Challenges”.- 15-16 
Oktуber, 2015.- Miskolc-Lillafüred.- University of Mishkolc Faculty of Economiks.- S. 113-
124. – Access mode: file:///C:/Users/Piter/Downloads/SZFE_lillafuredi_cikk_2015.pdf 

Kocziszky G., Veres Somosi M., Pererva P.G. (2018) Model of three levels compliance protection.- 
Kremenchuk: KrNU. – С. 86-89.– Access mode: 
https://drive.google.com/file/d/118HBXierrkhom8Z3uWibe5hOGnxsxw7t/view 

Nagy S., Sikorska M., Pererva P.G. (2018) Current evaluation of the patent with regarding the index 
of its questionnaire. - Kiev: NAU, 2018. – P. 21-22. – Access mode: 



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

296 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/36512/1/Nagy_Current_evaluation_2018.pdf 

Pererva P.G., Kocziszky G., Szakaly D. & Veres-Somosi M. (2012) Technology transfer. - Kharkiv-
Miskolc: NTU «KhPI». - 668 p.- Access mode:  
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39647 

Reichling P., Pererva P.G. (2018) Efficiency of technology transfer for industrial use.– P. 88-91. – 
Kremenchuk: KrNU.  – Режим доступа: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-
Press/39478 

Kosenko Oleksandra, Perterva Petro, Tkachov Maksim (2017) Compliance program of an industrial 
enterprise: the essence and content / Petro Pererva // Balance and Challenges.- International 
scientific conference.- Oktober 17-18.- Miskolc-Lillafured: University of Miskolc, 2017.- 
P.87-93. – Access mode: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/32833/1/Pererva_Compliance_program_2017.pdf 

Pererva P.G. (2017) Komplaens-prohramma promyshlennoho predpryyatyya: sushchnost i zadachy 
// Visnyk Nats. tekhn. un-tu «KhPI»: zb. nauk. pr. Ser. : Ekonomichni nauky. – Kharkiv: 
NTU «KHPI», 2017. – № 24 (1246). – S. 153-158. – Access mode: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/31263/1/vestnik_KhPI_2017_24_Pererva_Komplaens-programma.pdf 

Poberezhnyi R.O., Pererva Р.G. (2014) Using hr scorecard for development of the strategic potential 
of machine-building enterprises // Sotsialʹno-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka. - № 
2(8). — P. 68-73. – Access mode: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/26662/1/STV_2014_2_Pererva_Using_HR_scorecard.pdf 

Reichling P., Pererva P.G. (2017) Anticorruption compliance. – Kharkiv: NTU "KhPI".– P. 210-212. 
– Access mode: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/34537/1/Reichling_Anticorruption_compliance_2017.pdf 

Sikorska M., Kocziszky G., Pererva P.G. (2017) Compliance service at guest services enterprises. – 
Poltava: PUYET. – P. 389-391. – Access mode: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/33437/1/Sikorska_Compliance_service_2017.pdf 

Poberezhnyi R. Bridging the gap between the banking sector and SMEs in Ukraine: the use of the 
European experience / R. Poberezhnyi, P. G. Pererva // Entepreneurship Erziehung und 
Gründungsberatung. Beiträge zur Entepreneurship Erziehung und Gründungsberatung aus 
ukrainischer, russischer und europäischer Perspective / ed. Richard Fortmüller. – Wien: 
MANZ, 2016. – P. 267-282. – Access mode: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/27166/1/Poberezhnyi_Bridging_the_gap_2016.pdf 

Reichling P., Pererva P.G. (2017) Estimation of commercial value of patents. - Kharkiv: NTU "KhPI", 
2017. – С. 22-25. – Access mode: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/34948/1/Reichling_Estimation_of_commercial_2017.pdf 

Schimpf Karin, Pererva Petro, Gladenko Ivan (2010) Monitoring of Efficiency of Innovative Activity 
of Industrial Enterprise // “Club of Economics in Miskolc” TMP.- Miskolc: Miskolz Press.- 
Number 2.- Volume 6.- P. 63-68. – Access mode: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/26822/1/CEM_TMP_2010_6_2_Pererva_Monitoring.pdf 

Pererva P. G. Monitoring of Efficiency of Innovative Activity of Industrial Enterprise / P. G. Pererva, 
K. Schimpf, I. Gladenko // Theory, Methodology, Practice. – 2010. – Vol. 6, № 2. – P. 63-
68. Access mode: file:///C:/Users/Piter/Downloads/TMP_2010_02_09.pdf 



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

297 

Tkachov M.M., Pererva P.G., Kobielieva T.O. (2016) Evaluation of holder profits violation of their 
exclusive rights // Scientific bulletin of Polissia. – № 4 (8), ч. 2. – С. 240-246. .- Access 
mode: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/27162/1/Nauk_visnyk_Polissia_2016_4_Pererva_Evaluation.pdf 

Kocziszky G., Veres Somosi M., Pererva P.G. (2018) Compliance program of an enterprise. – 
Kharkiv: KhNUBA, 2018. – Ч. 1. – С. 143-146. Access mode: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/36538/1/Kocziszky_Compliance_program_2018.pdf 

Tovazhnyanskiy Vyacheslav, Pererva Petro, Kobeleva Tatyana, Gladenko Ivan (2010) Antikrizisnyy 
monitoring of finansovo-ekonomicheskikh indexes of work of enterprise // Business Studies.- 
Volume 7.- Numer 2.- Miskolz Press.- 2010.- S. 171-183. – Access mode: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/26825/1/Business%20Studies_2010_7_2_Pererva_Antikrizisnyy.pdf 

Sikorska M., Veres Somosi M., Pererva P.G. (2017) Kompleens service as a competitive advantage 
of the enterprise of guest services // Marketing innovations in education, tourism, hotel and 
restaurant, food industry and trade. – Kharkiv: KhDUChT, 2017. – С. 198-202. Access 
mode: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/32824/1/Sikorska_Kompleens_service_2017.pdf 

Reichling P., Pererva P.G. (2018) The experience of the us and the eu in the field of transfer of objects 
of intellectual property. - Люблін: ІНД ЛПНТ. – P.192-198. – Access mode: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/39472/1/Reichling_The_experience_of_the_us_2018.pdf 

Slovar innovatsionnykh terminov (2019). – Access mode: 
http://projects.innovbusiness.ru/content/document_r_0534fb3f-84a2-4255-9689-
1167a37e18e6.html#i136 

 
  



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

298 

A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HELYE SZEREPE AZ OKOS 
VÁROSSÁ VÁLÁS FOLYAMATA SORÁN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 

HAZÁNK MEGYEI JOGÚ VÁROSAIBAN 
 

THE ROLE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CASE OF 
THE CITIES WITH COUNTY RIGHTS IN THE PROCESS TOWARDS 

BEING SMART CITIES 
 

Orosz Dániel1 – Péter Zsolt2 
1PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, 3525 Miskolc-

Egyetemváros, 0646-565111, regorosz@uni-miskolc.hu 
2Egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, 3525 Miskolc-

Egyetemváros, 0646-565111, regpzs@uni-miskolc.hu  
 

ÖSSZEFOGLALÁS 
A városok fejlődése egyre inkább igényli a fejlett technológiák használatát. A megoldandó feladatok 
azonban jelentős mértékben függhetnek attól, hogy a város fejlődő, vagy fejlett országban található. 
Miközben a fejlődő országok városai elsősorban a népesség robbanásából adódó problémákkal 
küszködnek, addig a fejlett országokban inkább az elöregedés, a fenntartható struktúrák létrehozása, 
a versenyképesség megőrzése jelenti a legfontosabb kihívásokat (Nagy Zoltán et al., 2016) 
Az Okos Város koncepció használata, a technológiai fejlődés segíthet az egyre komplexebb feladatok 
megoldásában a magasabb minőséget biztosítani tudó környezet létrehozásában. A felsőoktatási 
intézmények szinte minden esetben környezetük fejlődésének egyik meghatározó motorjai. 
Működésük, fejlődésük szempontjából elengedhetetlen a digitális eszközök, szoftverek alkalmazások, 
alkalmazások használata. A Giffinger-féle Okos Város koncepció a következő: „kiemelkedően teljesít 
az alábbi hat területen: gazdaság, emberek, kormányzás, mobilitás, környezet, életkörülmények 
(Giffinger et. al., 2007). Az „Okos Életkörülmények” témakörön belül utal a felsőoktatás szerepére. 
Tanulmányunkban elsőként az okos város és okos egyetem koncepciók fogalmát, alapvető jellemzőit 
és kapcsolatát kívánjuk tisztázni. A hazai és külföldi szakirodalom alapján kísérletet teszünk a 
felsőoktatási intézmények tipizálására az „okos egyetemmé” válás útján. Végezetül megnézzük, hogy 
milyen a felsőoktatási intézményeinek helyzete a megyei jogú városokban az elérhető legjobb 
technológiák függvényében (Hall, R. E., 2000). 
 

SUMMARY 
The development of cities increasingly requires the use of advanced technologies. However, the tasks 
to be solved can depend heavily on whether the city is in a developing or developed country. While 
cities in developing countries are primarily concerned with population explosion, developing 
countries face with aging population, try to create sustainable structures and want to preserve 
competitiveness as the most important challenges (Nagy Zoltán et al., 2016). 
The use of the Smart City concept, the technological development can help to solve the increasingly 
complex tasks in creating a higher quality environment. Higher education institutions are, in almost 
every case, one of the most important engines of the development of their environment. For their 
operation and development, the use of digital devices, software applications and applications is 
essential. Giffinger's Smart City concept is "the city performs well in the following six areas: 
economy, people, governance, mobility, environment, living conditions (Giffinger et. al., 2007). 
Refers to the role of higher education within the "Smart Living” topic. In our study, we first want to 
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clarify the concept, the basic characteristics and the relationship between the smart city and the smart 
university concepts. Based on the domestic and foreign literature, we try to create types of the higher 
education institutions of their way being "smart university". Finally examine the present situation of 
the higher education institutions in the county-level cities of Hungary, based on the best available 
technologies (Hall, R. E., 2000). 
 
AZ „OKOS” FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY FOGALMA A SZAKIRODALOMBAN  
 
Az egyetemeket informatikai eszközök (hardverek és szoftverek) első felhasználói között tarthatjuk 
számon. Ezeket az eszközöket évtizedeken keresztül szigetszerűen alkalmazták. Jelentős változásokat 
hozott azok intranetes és internetes hálózatba rendezése. Ezek a rendszerek azonban okossá 
véleményünk szerint a rendszerszemléletű megközelítések elterjedésével váltak. 
A hazai és külföldi szakirodalom áttekintése során arra a következtetésre jutottunk, hogy több tényező 
együttes megléte kell, ahhoz, hogy egy felsőoktatási intézményt ténylegesen okosnak nevezhessünk 
(a kemény tényezők mellett pl. „okos” campus, tanulási környezet, osztálytermek, az ezek 
létrejöttéhez elengedhetetleni informatikai háttér mellett szükséges un. puha tényezők megléte is pl. 
rendszerszemlélet, ill. a humán tényezők „okos” tanárok, tanulási közösségek. Ezek együttes megléte 
esetén beszélhetünk „okos egyetemekről”, amelynek az általános meghatározása a következő: „az 
okos egyetem” egy olyan koncepció, amely átfogó megoldást nyújt minden oktatással kapcsolatos 
folyamat modernizációjára.  A végeredmény magasabb minőségű folyamatok és szolgáltatások 
megvalósulása az oktatás, kutatás, és adminisztráció, és egyéb egyetemi tevékenységek terén 
(Tikhomirov V. Dneprovskaya, N.2015). 
Az IBM az intelligens oktatást az alábbiak szerint határozza meg: "intelligens, több tudományágat 
átfogó, diákközpontú oktatási rendszer, amely az iskolákban, a felsőoktatási intézményekben és a 
munkaerő-képzésben kapcsolódik az alábbiakhoz: 

• interaktív, on-line tananyagok elkülönített felülettel a tanárok és hallgatók számára, 
• számítógéppel támogatott hallgatói adminisztráció (ideális esetben elérve a szinte teljes körű 

papírmentességet), 
• a hallgatók munkájának nyomon követése, eredményeikről jelentések készítése, 
• hallgatók tájékoztatása. 

 
Más szerzők az „Okos Campus” vagy „intelligens campus” fogalmát használják, amik olyan 
szükséges tényezőket említenek, mint a holisztikus e-tanulás, közösségi hálózatok, kooperáció, 
kommunikáció, zéró emisszió, az információs és kommunikációs technológiával kapcsolatos 
fenntarthatóság, rendszerbe integrált intelligens érzékelők, egészséges környezet, ergonómia, 
intelligens épületfelügyelet, automatizált biztonsági protokollok, megfigyelés, valamint transzparens 
egyetemi irányítás és jelentéskészítés " (Kwok - 2015). 
A szakirodalomban gyakran megjelenő fogalmi variáns az „okos” tanulási környezet, ami 
technológiailag támogatott tanulási környezetnek tekinthető (némileg hasonlón a vállalatok 
esetében használatos „just in time” megközelítéshez), amely megfelelő támogatást nyújt (pl. 
iránymutatás, visszajelzés, tippek vagy eszközök) megfelelő helyen, és időben, a tanulók 
szükségleteinek kielégítéséhez.  

Az okos tanulási környezet kontextus-tudatos, azaz képes azonnali és adaptív támogatást nyújtani a 
tanulóknak a tanulók igényeit figyelembe véve, azonnali elemzésekkel, a szükségleteknek 
megfelelően változtatható felhasználói felülettel tekintettel a hallgatók egyéni tanulási stílusára és 
preferenciáira (Hwang – 2014). 
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Abueyalaman szerint „az intelligens” campus működése egy jól átgondolt stratégián alapszik, amely 
magában foglalja az embereket, a létesítményeket és az oktatókat és célul tűzi ki a technológia 
hatékony felhasználását. Az intelligens campus magában fogalja az intelligens tanárokat, a szükséges 
intelligens eszközöket, folyamatos fejlődés és fenntartható működés jellemzi, mely hozzájárul a 
pedagógiai hatékonyság növeléséhez (Abueyalaman – 2008).  
Más megközelítések az un. intelligens tanulási közösségek fogalmát említik. Az intelligens tanulási 
közösségek esetében az alábbi tényezők megléte szükséges 

• az eszközök hálózatba kötöttek, érzékelőkkel rendelkeznek, ill. az eszközök által előállított, 
feldolgozott rendszerezett információk hozzáférhetők, 

• a hozzáférés többféle eszközön (asztali számítógép, webes terminál, mobil eszközök stb.), ill. 
többféle operációs rendszeren (Windows, Android, IOS, stb.) is lehetséges, 

• lehetőség van továbbá, információk megosztására a közösségi médium felületein, 
• az adatok megbízhatóak és naplózottak, az adatok forrása egyértelműen beazonosítható 

(Adamko et al.- 2014). 
Szakirodalmi kutatásaink során egyes szerzők írásaiban találkoztunk az „intelligens osztálytermek” 
fogalmával. Az intelligens osztályterem a tananyag optimalizálásához, a tanulási erőforrások könnyű 
eléréséhez, a tanítás mélyreható interaktivitásához kapcsolódik (Uskov, V.L. et al. – 2015).  
Megvizsgáltuk a különböző fogalmak említési gyakoriságát magyar és angol nyelven a Google, ill. a 
Google Scholar segítségével (1. táblázat). 
 

1. táblázat: Az „okos Egyetem” és hasonló kifejezések említése az internetes keresőkben 

 
Forrás: saját szerkesztés (a legyűjtés dátuma: 2018.11.8.) 

 
Az 1. táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy Magyarországon az „okos egyetem” és a hasonló 
kifejezések még nem igazán elterjedtek. A legyűjtés rámutat arra is, hogy az angol nyelvű 
szakirodalomban a témának már jelentős bázisa létezik. Véleményünk szerint mivel egyértelműen a 
felsőoktatási intézmények jövője csak ilyen „okos egyetemi” keretek között képzelhető el, így annak 
hazai kutatása feltétlenül indokolt. 
A következő részben a Chun S. Lee 2015-ös cikke alapján összehasonlítottuk a „hagyományos” és 
az „okos” felsőoktatás jellemzőit (1. ábra). A két modell között leginkább az időbeosztásban, az 
oktatás térbeli elhelyezkedésében és a használt forrásokban van jelentős különbség. A legfontosabb 
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koncepcionális különbség azonban az, hogy míg a hagyományos oktatás elsősorban az 
alapképességeket fejlesztésére koncentrál, addig az okos oktatás inkább kompetenciákra orientálódik. 
 

Hagyományos felsőoktatás „Okos felsőoktatás” 
Meghatározott időbeosztás 
(iskolai órák) 

Önálló időbeosztás 

Hagyományos tankönyvek Digitalizált források 
Fizikai tér (tanterem) Virtuális tér 
Tanórák Változatos, modern oktatási módszerek 
Alapképességeket fejleszt Kompetencia orientált 

1. ábra: A Hagyományos és „okos” felsőoktatási intézmények jellemzői 
Forrás: Chun S. Lee (2015) alapján saját szerkesztés 

 
A „hagyományos” felsőoktatásban az időbeosztás jellemzően előre meghatározott, iskolai 
menetrendszerű tanórák formájában, az okos felsőoktatás esetében azonban egyre inkább előtérbe 
kerülhet az önálló időbeosztás. Az előbbinél a tananyag leginkább csak könyvek, jegyzetek 
formájában érhetőek el, még az utóbbinál már minden forrás digitalizált. Fontos különbség még a két 
oktatási módszer között a tér használata. Míg a hagyományos oktatás esetében fontos a fizikai tér, 
tehát a tantermek léte, addig az okos oktatásnál már a virtuális tér használata is megvalósul(hat) 
kiegészítő, vagy kizárólagos értelemben (pl: Skype konferenciahívás). 
A szakirodalmi kutatásainkat követően, részben azokra, részben saját tapasztalatokra alapozva 
megvizsgáltuk, hogy az „okos” oktatás megvalósulása milyen előnyökkel járhat a legjobb 
gyakorlatok esetében, ill. mit tapasztalhatunk az ideális megvalósítástól eltérő esetekben.  
A jó gyakorlatok esetében a tanulást és a tanítást is segíthetik a modern és naprakész digitalizált, főleg 
on-line, multimédiás tartalmakkal rendelkező tananyagok, az interneten visszanézhető előadások. 
Ezek az „okos” rendszerek nagyban hozzájárulhatnak az oktatói adminisztrációs feladatok 
csökkentéséhez, például egy on-line megírt tesztet automatikusan kijavít az adott program és a jegyet 
is be tudja írni, segítve ezzel is az oktató munkáját. A menedzsment feladatok oldaláról vizsgálva is 
találtunk néhány olyan dolgot, amelyek egyértelműen pozitívumként említhetők egy okos oktatási 
rendszer megvalósulása esetén: A jól megvalósított okos rendszerek bármilyen platformról 
könnyedén elérhetőek (Windows, Android, IOS .stb)), biztonságosak, segítik a folyamatok gyors, és 
megbízható megvalósítását. Átláthatók, mindenki számára, a megfelelő jogosultságoknak 
megfelelően elérhetők, világos szabályzattal rendelkeznek, ill. támogatják a hosszú távú stratégiai 
célok megvalósulását. Fontos kiemelni a fenntarthatóságot is, hiszen egy „okos” felsőoktatási 
intézménynél alapvető követelmény egy jól működő energiamenedzsment rendszer, egy 
energiatakarékos munkakörnyezet megléte. 
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2. táblázat: Az „okos oktatás” lehetséges pozitívumai és negatívumai 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
Az ideális megvalósítástól eltérő esetekben azt tapasztalhatjuk, hogy bár vannak digitalizált 
tananyagok, de egyrészt ezek nem naprakészek, másrészt gyakran egyáltalán nem interaktívak. A 
rendszer lehet túlzottan fragmentált, azaz minden feladatra különböző szoftvert alkalmaznak, 
használnak, amelyek nem állnak össze egy rendszerbe. Ennek következtében az adminisztrációs 
feladatok száma valószínűleg megnövekszik, sok szükségtelen feladatot kell elvégezni, fölösleges 
jelentést elkészíteni, ami által a folyamatok nagyon lelassulnak, esetenként újabb embereket is fel 
kell venni a plusz feladatok elvégzésére. Ennek a széttöredezettségnek köszönhetően sok a 
hibalehetőség, aminek következtében sokszor téves, hibás, hiányos adatok keringenek a rendszerben. 
Sok folyamat nincs egyértelműen leszabályozva, ill. elképzelhető olyan eset is amikor bár léteznek 
szabályok azok e felhasználók számára lényegében elérhetetlenek. Ilyen megvalósításnál 
valószínűleg az fenntarthatóság kérdései sem kerülnek előtérbe, jellemző az energiapazarlás, ill. az 
elavult és sokszor fölösleges papír alapú iratgyártás. 
 
 
 

Az okos oktatás megvalósulásának köszönhető 
pozitívumok a legjobb gyakorlatok esetében 

Az okos oktatás megvalósulásának köszönhető 
esetleges negatív jelenségek az ideális 

megvalósítástól eltérő esetekben
Tanulás, tanítás Modern naprakész digitalizált, on-line tananyagok Elavult tananyagok

A hallgatók igényeinek megfelelő szükség szerint az 
egyénre szabott tananyagok

Nem interaktív digitalizáció

Hallgatók előremenetelének nyomon követése Nehezen kezelhető oktatói adminisztratív felületek

Nem feltétlenül igényel fizikai jelenlétet (távoktatás) A felhaszálókat nem képezték ki (megfelelően) az 
okos eszközök használatára.

Hallgatók bevonásának elősegítése Hallgatói érdeklődés lemorzsolódása

Interaktív, multimédiás  tananyagok használata Statikus tartalmak

Oktatói adminisztráció megkönnyítése Oktatói adminisztratív feladatok növekedése
Az okos eszközök használatára irányuló célzott oktatás Visszaélések a rögzített tartalmakkal

Visszanézhető előadások
Épít a nyílt hozzáférésű, vagy mások által ingyenesen 

biztosított professzionális szolgáltatásokra
Minedn funkciót önállóan akar megvalósítani 

(leprogramozni)
Menedzsment Bármilyen platformról elérhető rendszerek Mobil eszközökön használhatatlan rendszerek

Hallgatók tanulmányainak nyomon követése Rosszul felépített használhatatlan adatbázisok
Adatbiztonság, stabilitás Adatvesztés, instabilitás

Egy(néhány) szoftver képes kezelni a felmerülő feladatok 
jelentős részét

Minden feladatra, különböző szofver használata, 
melyek minősége rendkívül vátozatos

Adminisztráció folyamatának felgyorsulás Adminisztráció folyamatának lelassulása
Munkaerő racionalizálás Többlet munkaerő szükséglet keletkezése

Modern hardverek Elavult hardverek
Kormányzás Naprakész gazdálkodással kapcsolatos információk Elavult, sokszor hibás, téves adatok a rendszerekben

Folyamatosan frissített belső szabályzatok Elérhetetlen belső szabályzatok

Átláthatóság, transzparencia Átláthatatlan rendszerk, hozzá nem értő felhasználók

Elérhető, mindenki számára világos stratégiai célok "Szinte titokban tartott" stzratégiai elképzelések
Egyértelműen leszabályozott folyamatak Szabályozatlan folyamatok

Munkakörnyezet Egészséges, folyamatosan monitorozott munkakörnyezet Energia pazarló munkakörnyezet

Egyértelműen leszabályozott jogosultságok Rosszul vagy hibásan leszabályozott jogosultságok
Fenntarthatóság Energiatakarékos munkahelyi környezet Energia pazarló munkakörnyezet

Jól működő energia menedzsment rendszer A digitalizált tartalmakat kinyomtaják, irattározzák
Papírmentes adminisztráció
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3. A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI ÉRETTSÉGI 
SZINTJÜK ALAPJÁN (A PUBLIKUS INFORMÁCIÓK ALAPJÁN) 

Tanulmányunk második részében a megyei jogú városaink felsőoktatási intézményeit vizsgáltuk meg 
az okos egyetemmé válás szempontjából, érettségi szintjük alapján. Arra voltunk kíváncsiak, hogy 
rendelkeznek-e például egységes tanulmányi rendszerrel, RFID kártyával, integrált oktatást támogató 
platformokkal, távoktatási/ központi felülettel, repozitóriummal, párhuzamosan működő feladat 
orientált rendszerekkel, vagy integrált irányítási rendszerekkel stb..(Orosz, D.- Péter, Zs.,  2018 ). 
 

 
2. ábra: A megyei jogú városok Felsőoktatási intézményei érettségi szintjük alapján 

Forrás: saját szerkesztés 
 
A publikus információk alapján elmondható, hogy a megyei jogú városaink egyetemei nem állnak 
rosszul az „okos egyetemmé” válás útján. Mindegyik vizsgált egyetemen van egységes tanulmányi 
rendszer, rendelkeznek távoktatási/központi felülettel, illetve párhuzamosan működő feladat orientált 
rendszerekkel. Majdnem mind rendelkezik repozitóriummal (felsőoktatási intézmények által 
alkalmazott dokumentumszerver). Integrált irányítási rendszerrel például SAP-al egyre több 
felsőoktatási egyetem dolgozik már a munkafolyamatok (egyszerűsítése) lebonyolítása, érdekében. 
RFID kártyát viszonylag kevés helyen használnak, integrált oktatást támogató platform működésére 
vonatkozóan csak az ELTE esetében találtunk elérhető információt. A felsőoktatási intézmények 
jellemzően (részben) ingyenes távoktatási rendszereket használnak. Jellemző probléma azonban, 
hogy sok esetben a korábbi projektek kívánalmainak megfelelően számos párhuzamos rendszer jött 
létre, amelyek nem integráltak, naprakészségük, használhatóságuk szintje, változatos. Az ingyenes 
rendszerek mellett léteznek professzionális szoftverek is amelyek, nyilván magasabb költségek mellet 
stabil hátterét biztosíthatják az „okos egyetemi” fejlesztéseknek. Valószínűsíthető, hogy akár költség-
hatékonysági szempontok figyelembe vétele mellett egy akár az ország összes felsőoktatási 
intézményét érintő platform kifejlesztése, megvétele is megfontolást érdemelhetne. Jelenleg a 
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Panopto a világ egyik vezető platformja, amely képes videó tárolására, menedzselésére, felvételre 
(például: oktató az előadását), megosztásra (tábla PC, okos telefon, laptop, személyi számítógép), 
adminisztráció megkönnyítésére, aktivizálni a hallgatókat. (www.panopto.com) 
 
4. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Az okos egyetem kifejezést egyre többször használjuk, azonban továbbra sincs egységes koncepció, 
intézményenként sokszor egyedi megoldások jellemzőek. Hazánk felsőoktatási intézményei eltérő 
fejlettséget mutatnak az „okos intézménnyé” válás területén. Az intézmények kezdeményezésében 
megvalósuló fejlesztések rendkívül sokszínűek, de a megvalósult fejlesztések megfelelő működése 
különösen az EU források esetében a fenntartási időszakot követően nem minden esetben biztosított, 
ezért úgy gondoljuk, hogy a jogszabályi, ill. egyéb kötelezettségeknek köszönhető „innovációk” 
működtetése nagyobb stabilitást mutat. 
 
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a 
foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban c. projekt támogatta. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában 
valósul meg. 
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A MULTINACIONÁLIS CÉGEK EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT 
GYAKORLATAINAK JELLEMZÉSE EMPIRIKUS KUTATÁSOK 

FÉNYÉBEN, KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN 
 

Poór József18 – Kovács Ildikó Éva19 – Szlávic Ágnes20 – JuhászTímea21 – Buzády Zoltán22 – 
Kerekes Kinga23 – Allen Engle24 

 
ABSZTRAKT 
A regionális és globális üzleti környezetben zajló állandó és viharos változások eredményeként az 
emberi erőforrás menedzsment a szervezeti versenyképesség kulcsfontosságú elemévé vált. A 
tudományos irodalomból és a gyakorlati szakemberektől származó széles körű és folyamatos 
bizonyítékok támasztják alá azt, hogy a közép- és kelet-európai régióban a multinacionális vállalatok 
leányvállalatainak többsége fejlettebb humánerőforrás-gyakorlatokat és -rendszereket működtet, mint 
a helyi vállalkozások, és emellett azemberi erőforrás-gazdálkodási gyakorlatoknak egy kompexebb 
együttese jellemzi őket (Ross és Büchner, 2010; Festing és Sahakiants, 2010). Tanulmányunkban az 
MNC-ék leányvállalatainak humánerőforrás-gazdálkodási gyakorlatait mutatjuk be egy 2015-ben és 
2016-ban végzett empirikus kutatás alapján a közép- és kelet-európai (KKE) régió nyolc országában 
(Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szerbia és 
Szlovákia), továbbá Oroszországban és Kazahsztánban.  
Kulcsszavak: Humánerőforrás-menedzsment, IHRM, MNV-ék, külföldi leányvállalatok, Közép- és 

Kelet-Európa 
JEL-kód: F23, M12, M16 és M50 
 
BEVEZETÉS 
A nemzetközivé válás és a globalizáció eredményeként növekszik az igény emberi erőforrás 
menedzsment nemzetközi aspektusainak kutatására. A korai publikációk szerzői elsősorban a 
külföldön élő kiküldöttek (expatok) sikeres vagy sikertelen alkalmazkodásának kérdésére 
összpontosítottak (Fayerweather, 1978 és Tung, 1981 és 2016). Napjainkban a külföldi 
leányvállalatok száma és az azokban dolgozó alkalmazottaik száma folyamatosan növekszik. Egyes 
becslések szerint a leányvállalati alkalmazottak száma meghaladta már a 70 millió főt (Tarique et al., 
2016). Ennek a jelenségnek a legfontosabb okai a következők: a kereskedelmi akadályok eltörlése, a 
piacok, az értékláncok és a termelés globalizációja, a demográfiai változások, és utoljára, de nem 
utolsósorban a közvetlen külföldi tőkebefektetések (FDI) jelentős éves növekedése a világon. Az 
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20 egyetemi magántanár, Szabadkai Közgazdaságtudományi Kar, Újvidéki Egyetem (Novi Sad), Subotica,  
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21 tanácsadó, SAP Hungary, Budapest, Magyarország, e-mail: juhasz.timi@hotmail.com 
22 egyetemi docens, Corvinus Egyetem Budapest, Magyarország, e-mail: zoltan@buzady.hu 
23 egyetemi docens, Babeş-Bolyai Egyetem, Kolozsvár (Cluj-Napoca), Románia 
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1990-es 250 milliárd dolláros kiindulási értékkel összevetve (Hill, 2015) az FDI értéke 2007-ben, a 
2008. évi globális válság előtt megközelítette a 2000 milliárd dollárt. Ez az érték 2015-ben - több 
visszaesés után - elérte az 1800 milliárd dollárt (WIR, 2016: 3). Az FDI értéke ebben a régióban az 
1980-as évek végén jelentéktelen volt, ám ezt követően, a végbemenő rendszerváltásoknak 
köszönhetően jelentős növekedésnek indult. Az FDI teljes összege az elemzett országokban 
(Oroszország és Kazahsztán kivételével) napjainkra elérte a 580 milliárd eurót (750 milliárd USD) 
(Kowalski, 2018). 
Ezek a folyamatok az emberi erőforrás gyakorlatok és szerepek nemzetközi változatára vonatkozó 
mélyreható, szisztematikus koncepció kidolgozását indították el (International Human Resource 
Management/IHRM) (Schuler, Dowling, 1988; Brewster, Hilar, 1999, Evans et al., 2002). Manapság 
a nemzetközi vállalatok irányításban négy széles körben elterjedt HR-stratégia létezik Perlmutter 
mérföldkőnek számító 1969-ben megjelent közleménye és az azt kiegészítő Bartlett-Goshal 
publikációja (2000) alapján: (1) származási ország/etnocentrikus, (2) helyi fogadó 
ország/policentrikus, (3) regionális/regionális központú és (4) globális/transznacionális. Dowling, 
Festing és Engle (2013:4-5) szerint a HR-nek (IHR) ezek a nemzetközi variációi különböznek a hazai 
modelltől, mivel mindegyik több HR tevékenységet foglal magában egy szélesebb perspektívát 
képviselve. Az IHRM jobban bekapcsolódik egyes alkalmazottak (pl. külföldön élő expatok) 
személyes életébe, különféle (belföldi és külföldi) eredetű alkalmazottakkal foglalkozik, és végül 
inkább a külső befolyásolóktól függ - minden szempontból a megnövekedett bonyolultság és 
bizonytalanság jellemző rá.  

Napjainkban a multinacionális szervezeteknek nagyon összetett külső és belső környezettel kell 
megbirkózniuk. A külső tényezők széles köre (azaz a gazdasági fejlődés, demográfia, munkaerőpiac, 
nemzeti kultúra, munkajogi helyzet, gazdasági válság és fellendülés stb.), csakúgy, mint a belső 
tényezők (stratégia, kultúra, struktúra, méret, tulajdonosi forma, alkalmazotti kompetenciák stb.) 
eltérő vezetési stílusokat és a vezetői döntések eltérő koncepcióját eredményezi. A leányvállalatokkal 
működő szervezetek gyakran eltérő döntési szinteket alkalmaznak. A kritikus menedzsment döntések 
származhatnak a vezetőségtől, a HR menedzsmenttől vagy a vezetőség és a HR személyzet által 
kialakított konszenzusból egyaránt (Cranet, 2011). 
 
KUTATÁSI MODEL 

 
A kutatási projektünk keretében a Közép- és Kelet-Európában megtelepedett multinacionális 
vállalatok leányvállalatainak HR funkcióit, gyakorlati megoldásait vizsgáljuk. E kutatás egy olyan 
hosszú távú együttműködés része, amelynek célja az átalakuló HR gyakorlatok és szerepek vizsgálata 
a multinacionális vállalatok (MNV) leányvállalatainál.  A kutatási team, a „Central and Eastern 
European International Research Team” (CEEIRT25) Közép- és Kelet-Európa (KKE) egyetemeiről 
származó kutatókat fogja össze. Eddig három felmérést végeztünk: (1.) 2009-2010, (2.) 2012-2013, 
(3.) 2015-2016-ban. Ebben a tanulmányban a legutóbbi, 2015-2016-os kutatás adataira támaszkodva 
a régióban működő leányvállalatok HR gyakorlatinak alakulását vizsgáljuk. Ehhez az alábbi, az ilyen 
cégek működését befolyásoló főbb külső és belső tényezőket magában foglaló modellt alkalmazzuk 
(1. ábra). Noha a modell egyes elemeinek alapos áttekintése a jelen tanulmány keretein túlmutat, ez 
a modell kontextuális alapot biztosít az elemzéseinkhez, összhangban a közelmúltbeli hasonló 
publikációkkal, amelyek kiemelik a HR változók kritikus szempontjait a szituatív, történelmi és 
intézményi változók összefüggésében (Brewster, 2007; Venaik et al., 2005). 

                                                 
25 A CEEIRT kutató team közös honlapja: www.ceeirt-hrm.eu 
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1. ábra: A kutatás modellje 

      Forrás: A szerzők saját szerkesztése 
 

HIPOTÉZISEK 
 

Az alábbiakban áttekintjük a három hipotézisünket és azok elméleti alapjait. 
A szervezet mérete és a HR alkalmazottak száma között összefüggés van - minél nagyobb a vállalat, 
annál több HR alkalmazottat foglalkoztatnak. A több HR alkalmazottat foglalkoztató vállalatok 
általában különálló HR részleggel rendelkeznek, és magasabb szintű kompetenciákkal és 
autonómiával rendelkeznek saját HR gyakorlatuk fejlesztésében. Az MNV-ék leányvállalatának 
méretét és annak HRM gyakorlatát illetően azonban a korábbi tanulmányok nem találtak szoros 
összefüggést azok mérete és a HRM önállósága között (Garnier, 1982; Richards, 2000; Gomez és 
Sanchez, 2005, Ferner et al., 2011). Ezért az első hipotézisünk a következő: 
 
H1: A leányvállalat mérete (létszám) nincs befolyással a HR gyakorlatára. 
Mind elméleti, mind empirikus érvek vezettek egyes kutatókat arra a következtetésre, hogy a HRM 
legalábbis részleges függetlensége a központtól (HQ) pozitív hatással lehet a helyi leányvállalatok 
teljesítményére. Lazarova és szerzőtársai (2017) hangsúlyozzák, hogy ennek fő indoka az, hogy a 
leányvállalatokat nem korlátozzák a HQ által bevezetett szabályok. Ehelyett képesek arra, hogy 
gyorsabban és teljesebben reagáljanak a helyi környezet sajátosságaira, hogy az erőforrásokat a lehető 
legjobban kihasználják, helyileg megfelelő kezdeményezésekbe kezdjenek, hatékony stratégiákat 
dolgozzanak ki a helyi környezeti követelményekhez igazítva, kísérletezzenek és új tudást hozzanak 
létre – mindazt, ami jobb teljesítményhez vezethet. Nem ez az egyetlen kutatás azonban, amely ilyen 
következtetéshez vezetett. Érdemes megemlíteni Birkinshaw és Morrison (1995) tanulmányát a 
leányvállalati szerepekkel kapcsolatban, amelyben azt bizonyították, hogy a magas és alacsony (de 
nem közepes) autonómia szintje jó teljesítményhez vezetett, vagy McDonald, Warhurst és Allen 
(2008) tanulmányát, amely az autonómia és a teljesítmény bizonyos típusai közötti pozitív 
kapcsolatok azonosítását eredményezte. Egy újabb, Gammelgaard és társai (2012) által készített 
tanulmánynak sikerült alátámasztania azt az elképzelést, amely szerint az autonómia közvetett módon 
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befolyásolja a teljesítményt, mivel az autonómia növekedése a szervezetek közötti hálózati 
kapcsolatok növekedéséhez vezet, amelyek ezután befolyásolják a teljesítményt. Ezért a második 
kutatási hipotézisünk: 
 
H2: A leányvállalatok HR területének autonómiája befolyásolja a szervezeti teljesítményt. 
A multinacionális vállalatok különféle okokból lépnek be egy ország piacára. A belépési módjának 
megválasztása (például egy piac megszerzése, erőforrás-biztosítás vagy innovációs előny 
megszerzése stb.), vagy a későbbi piacfejlesztés mind befolyásolja az ott dolgozók képzését és 
fejlesztését (Fisher et al., 1993). A multinacionális vállalatok székhelyén működő HR osztályok egyre 
nagyobb figyelmet fordítanak a fogadó országok alkalmazottai képzésének és 
személyzetfejlesztésének feltételeire és lehetőségeire (Wintersberger, 2017). Ezért az ötödik kutatási 
hipotézisünk: 
 
H3: A letelepedés formája befolyást gyakorol a leányvállalatok HR gyakorlatára. 
A nemzetközi összehasonlítás szempontjából releváns adatok azt mutatják, hogy a nemzetközi 
vállalatok többsége általában úgy dönt, hogy a többségi irányítás megszerzését akvizíciók útján vagy 
zöldmezős fejlesztés megvalósításával oldja meg a régióban (Poór, 2013). 
 
A MINTA JELLEMZŐI 
 
Tíz ország adatait elemeztük, összesen 379 külföldi tulajdonú leányvállalat vett részt a kutatásban (1. 
táblázat), akik összesen 417843 embert foglalkoztattak. 
 

1.táblázat: Válaszadó leányvállalatok száma és megoszlása országonként  

Sorszám Országok Válaszadók száma Százalékos 
megoszlás  

1. Bulgária 13 3,4% 
2. Csehország 92 24,3% 
3. Horvátország 6 1,6% 
4. Kazakhsztán 26 6,9% 
5. Lengyelország 57 15,0% 
6. Magyarország 87 23,0% 
7. Oroszország 13 3,4% 
8. Románia 37 9,8% 
9. Szerbia 31 8,2% 
10. Szlovákia 17 4,5% 
  Összesen 379 100,0% 

Forrás: A szerzők saját szerkesztése 
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A válaszadók többsége (50,8%) kis és közepes méretű leányvállalati szervezetekből származott, míg 
a válaszadó cégek 49,2% -a több mint 250 alkalmazottat foglalkoztatott (2. táblázat). 
 

2. táblázat: A vállalatok létszám szerinti megoszlása 
Vállalati létszám Százalékos megoszlás 
250 alatt 50,8%
251-1000 27,5%
1001-2000 8,3%
2001-5000 8,6%
5000 fölött 4,7%
Összesen 100,0%

Forrás: A szerzők saját szerkesztése 
 

A válaszadó leányvállalatok 53%-át zöldmezős beruházással hozták létre, míg 47%-ukat 
akvizícióval. 
 

3. táblázat: A leányvállalatok alapítási éve és alapításának módja szerinti megoszlások 

Alapítás éve Felvásárlás, 
összevonás 

Zöldmezős 
beruházás Összesen 

1995 előtt 31,1% 24,2% 27,4% 
1995-2000 21,3% 17,9% 19,5% 
2001-2005 18,9% 26,3% 22,9% 
2006-2010 22,0% 18,9% 20,3% 
2010 után 6,7% 12,6% 9,9% 
Összesen 46,6% 53,4% 100,0% 

Forrás: A szerzők saját szerkesztése 
 

EREDMÉNYEK  
Az alábbiakban a hipotéziseinkhez kapcsolódó eredményeket mutatjuk be. 
 
H1: A leányvállalat mérete (létszám) nincs befolyással a HR gyakorlatára. 
A HR alkalmazottak száma függ a szervezet méretétől, minél nagyobb a vállalat, annál több HR 
alkalmazottat foglalkoztat. Csak azoknál a vállalatoknál, amelyek kevesebb, mint 250 embert 
foglalkoztatnak (13%) fordul elő, hogy nincs egyáltalán HR részleg, míg a vizsgálatban résztvevő 
5000 főnél többet foglalkoztató 17 leányvállalat mindegyike több mint 20 HR alkalmazottal 
rendelkezik. A két változó között szignifikáns, közepes erősségű (Cramer's V = 0,56) kapcsolat van.  
A külföldi kiküldöttek száma szintén kapcsolatot mutat a vállalati létszámmal: 251főnél kevesebb 
alkalmazottat foglalkoztató cégek 2/3-ának egyáltalán nincsen külföldi kiküldött (expat) 
munkavállalója, míg a több alkalmazottat foglalkoztatók esetében arányuk 37-46% között mozog. 
Több mint 10 expatot inkább a legnagyobbak foglalkoztatnak, az 5000-nél több alkalmazottat 
foglalkoztató vállalatok 35%-a ilyen. A két változó (a külföldi expatok száma és a helyi létszám) 
között szignifikáns gyenge kapcsolat van (Cramer’s V = 0,21). Az anyavállalat HR szerepe és a 
leányvállalat számára biztosított autonómia szintje nem függ az alkalmazottak számától (Khí-négyzet 
próba, Sig = 0,134), ugyanakkor a központosítás valamivel jobban jellemző a 250 főnél kevesebb 
alkalmazottat foglalkoztató leányvállalatokra (4. táblázat). 
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 4. táblázat: A vállalati központban működő HR részleg szerepe 

  

Leányvállalati létszám 

Összesen1-250 
251-
1000 

1001-
2000 

2001-
5000 

több 
mint 
5000 

 

 

 

 

A 
VÁLLALATI 
KÖZPONT-
BAN 
MŰKÖDŐ 
HR 
RÉSZLEG 
SZEREPE 

Nagymértékű döntési és 
végrehajtási szabadságot 
ad (decentralizáció) 

29,0% 23,4% 23,3% 25,8% 17,6% 26,1%

Általános irányelveket és 
keretrendszert biztosít a 
leányvállalati HR 
részlegeknek 

44,4% 51,1% 36,7% 51,6% 35,3% 45,7%

Részletes HR modell, 
személyzeti politika, 
folyamatok és 
szabályozás megadása 

17,2% 22,3% 36,7% 22,6% 41,2% 22,0%

Minden kevésbé jelentős 
HR döntés forrása 
(centralizáció) 

9,5% 3,2% 3,3% 0%  5,9% 6,2%

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Forrás: A szerzők saját szerkesztése 

A külső szolgáltatók alkalmazásának leggyakoribb területe – összhangban más kutatásokkal – a 
képzés és fejlesztés, a válaszadók 71% -a rendelkezik képzési és fejlesztési tanácsadókkal, míg a 
tanácsadók alkalmazása legkevésbé gyakori a teljesítményértékelés és az emberi erőforrás-tervezés 
területén (34-34%). A külső szolgáltatók igénybevétele a legtöbb vizsgált terület esetében 
összefüggést mutat a vállalat méretével. Ez alól kivételt képez a tehetségmenedzsment, a bérezés és 
juttatások, valamint a munkavédelem és munkabiztonság. Egyértelmű tendencia azonban azon kívül, 
hogy a legnagyobb (5000-nél több alkalmazottat foglalkoztató) vállalatokra inkább jellemző a külső 
szakmai szolgáltatók alkalmazása, még a szignifikáns esetekben sem azonosítható.  
Az éves képzési költségek tekintetében nincs érdemi különbség a leányvállalatok mérete szerint, a 
Khí-négyzet próba sem mutat szignifikáns kapcsolatot (Sig = 0,441).  
A Kruskal-Wallis teszt alkalmazásával megvizsgálva a HQ-tól a helyi HR-ig terjedő tudás átadásának 
fontosságát, valamint a helyi képzés szerepét a HR kompetenciák fejlesztésében, az utóbbi esetben 
szignifikáns kapcsolatot találtunk (Sig = 0,001), a kapcsolat gyenge (Eta = 0,248). A legkisebb 
vállalatok számára a tudásátadás e formája sokkal kevésbé fontos, mint a nagyobbaknál, bár a 
válaszok esetükben mutatják a legnagyobb szóródást (Std. Szórás=1,116), míg az 5000 főnél több 
alkalmazottat foglalkoztatók esetében a leginkább homogének a válaszok (Std.Szórás=0,629). A 
tudás átadása a vállalati központtól a helyi HR felé esetében nem mutat jelentős különbséget a 
válaszok szóródása az egyes létszám (méret) kategóriák között. Ezen felül annak megvizsgálása, hogy 
a leányvállalatok mennyire tekintik kritikusnak a különféle HR területeket (humánerőforrás-tervezés, 
toborzás, kiválasztás, teljesítményértékelés, képzés és fejlesztés, tehetségkezelés, bérezés és 
juttatások, munkavállalói kapcsolatok, kommunikáció, HRIS, munkavédelem és munkabiztonság), 
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csupán a "Tehetségmenedzsment" esetében mutat a Kruskal-Wallis teszt szignifikáns különbséget a 
létszámkategóriák között (Sig = 0,027).  
 

5. táblázat: A statisztikai vizsgálatok (Khí négyzet próba és Kruskal-Wallis teszt) szignifikancia 
értékei (Sig) 

HR változók Sig 

1. HR létszám (fő) 0,000 
2. Expat létszám 0,000 

3. A vállalati központban működő HR 
részleg szerepe 0,134 

4. Külső HR szolgáltatók alkalmazása: 
 Emberi erőforrás tervezés 0,051 
 Toborzás 0,023 
 Kiválasztás 0,088 
 Teljesítményértékelés 0,034 
 Személyzetfejlesztés 0,000 
 Tehetséggondozás 0,329 
 Ösztönzés és juttatások 0,874 
 Munkaügyi kapcsolatok 0,030 
 Dolgozói (belső) kommunikáció 0,012 
 HRIS (informatika) 0,026 
 Munkavédelem, munka-egészségügy 0,481 
5. Tudás transzfer a HR-ben: 
 Tudás transzfer HQ-tól a leányvállalat felé 0,876 

 
A helyi képzés szerepe a HR kompetenciák 
fejlesztésében 0,001 

6. Éves tréning büdzsé 0,441 
7. Kritikus HR kérdések: 
 Emberi erőforrás tervezés 0,629 
 Toborzás 0,236 
 Kiválasztás 0,445 
 Teljesítményértékelés 0,691 
 Személyzetfejlesztés 0,218 
 Tehetséggondozás 0,027 
 Ösztönzés és juttatások 0,637 
 Munkaügyi kapcsolatok 0,540 
 Dolgozói (belső) kommunikáció 0,699 
 HRIS (informatika) 0,346 
  Munkavédelem, munka-egészségügy 0,764 

Forrás: A szerzők saját szerkesztése 
 
Összefoglalva: a szervezet mérete számos esetben befolyásolja a HR teljesítmény jellemzőit, például 
a HR alkalmazottak és az expatok számát, a külső szolgáltatók igénybevételét, valamint a helyi 
képzések szerepét a HR kompetenciák fejlesztésében Ugyanakkor nem találtunk szignifikáns 
összefüggést más HR funkcionális területekkel, ideértve a helyi és központi HR közötti 
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feladatmegosztást (a helyi HR autonómiájának szintjét), HQ-tól a helyi HR-ig terjedő tudás 
átadásának fontosságát és a képzési költségeket. 
 
H2: A leányvállalatok HR területének autonómiája befolyásolja a szervezeti teljesítményt. 
A leányvállalat teljesítményére vonatkozó válaszokat 5 fokozatú skálán lehetett megadni, ahol 
1=gyenge, 2=átlag alatt, 3=átlag vagy egyenlő a versenytársakkal, 4=jobb, mint az átlag, 5=kiváló. 
Az alábbi táblázatban a leányvállalati teljesítmény átlag- és a szórásértékeit láthatjuk a HQ (HR 
részlege) által a leányvállalat HR menedzsmentjében játszott jellemző szerephez viszonyítva. A 
Kruskal-Wallis teszt egyetlen esetben, a szolgáltatásminőségnél mutat szignifikáns kapcsolatot (Khí-
négyzet, Sig=0,048); ez szignifikánsan gyengébb szintet mutat az anyavállalat szigorú ellenőrzése és 
döntés-központosítása esetében. A másik három változó esetében a leányvállalati HR autonómiájának 
nincsen szignifikáns hatása a teljesítményre, minimális különbségek azonban láthatók: a 
jövedelmezőség - alacsonyabb standard szórásértékekkel - magasabb azoknál a leányvállalatoknál, 
amelyek szoros anyavállalati ellenőrzése alatt állnak, míg az innovációs ráta és a környezetvédelmi 
ügyek éppen ezek esetében áll a legalacsonyabb szinten (6. táblázat). 
 

6. táblázat: HR részleg függetlensége és a szervezeti teljesítmény 

    

Nyeresé-
gesség 

Szolgálta-
tások 

minősége 
Innováció Környezet-

védelem 

Nagymértékű döntési és végrehajtási 
szabadságot ad (decentralizáció) 

Átlag 3,70 4,09 3,77 3,76
Szórás 0,823 0,740 0,955 0,899

Általános irányelveket és 
keretrendszert biztosít a 
leányvállalati HR részlegeknek 

Átlag 3,62 4,03 3,76 3,66

Szórás 0,806 0,658 0,920 0,831
Részletes HR modell, személyzeti 
politika, folyamatok és szabályozás 
megadása 

Átlag 3,54 4,18 3,67 3,78

Szórás 0,795 0,868 0,970 1,058

Minden kevésbé jelentős HR döntés 
forrása (centralizáció) 

Átlag 3,81 3,77 3,45 3,36
Szórás 0,602 0,612 0,963 0,727

Összes 
Átlag 3,63 4,06 3,72 3,70
Szórás 0,797 0,732 0,943 0,900

Forrás: A szerzők saját szerkesztése 
 

H3: A letelepedés formája befolyást gyakorol a leányvállalatok HR gyakorlatára. 
A zöldmezősként létrehozott leányvállalatok esetében a többség magasabb képzési költséghányadról 
számolt be és kevesebben vannak azok, akikre az alacsony kategóriák a jellemzőek. Ezen társaságok 
mintegy 18%-ánál ez az 5%-ot is meghaladja, míg az egyesülések/felvásárlások által létrehozott 
vállalatok esetében csak a cégek 6%-a tartozik ebbe a csoportba. A legalacsonyabb, 1% alatti 
kategóriában a helyzet pontosan ellenkező: a zöldmezős módon alapított vállalkozások 17%-a, az 
összeolvadásokkal/felvásárlásokkal létrehozott társaságok 23%-a tartozik a legalacsonyabb képzési 
költség kategóriába. Az alapítási módszerek és a képzési költség között a Khí-négyzet próba 
szignifikáns összefüggést mutat: Sig = 0,022 (p <0,05), a kapcsolat gyenge, a Cramer’s V értéke 
0,176. 
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7. táblázat: A leányvállalatok alapításának a módja és az éves képzési költségkeret (a bérköltség %-
ában) kapcsolata 

  A leányvállalatok alapításának a 
módja 

 
Összesen 

Összeolvadás és 
felvásárlás 

Zöldmezős 

Az éves képzési 
költségkeret 

1% alatt 22,5% 17,3% 19,6%
1-3 % 49,3% 42,2% 45,3%
3-5% 21,7% 22,5% 22,2%
5% felett 6,5% 17,9% 12,9%

Összesen 100,0% 100,0% 100,0%
Forrás: A szerzők saját szerkesztése 

 
A HQ-tól a helyi HR-ig terjedő tudásáramlás fontossága s és a leányvállalatok létrehozásának formája 
között a Kruskal-Wallis teszt 90%-os megbízhatósági szinten szignifikáns kapcsolatot mutat 
(Sig=0,051), a zöldmezős vállalatok esetében ez nagyobb jelentőséggel bír. A zöldmezős módon 
létrehozott vállalatok számára a képzés és a fejlesztés kritikusabb HR terület, a Kruskal-Wallis teszt 
alapján - szintén csak 90%-os megbízhatósági szinten - szignifikáns kapcsolat áll fenn az alapítás 
módjával (Sig=0,091).  
A két típusú alapítási mód között nincs érdemi különbség a HR szervezet méretére és a külföldi 
kiküldöttek számára vonatkozóan, az egyes létszám kategóriákba eső vállalatok aránya nagyon 
hasonló. Az anyavállalati HR szerepe és a leányvállalat számára biztosított autonómia szintje sem 
függ a letelepedés formájától (Khí-négyzet próba, Sig=0,443), azonban a helyi HR teljes autonómiája 
valamivel magasabb arányban fordul elő az egyesülések/felvásárlások által létrehozott cégek 
esetében (29% vs. 22%).  
A külső szolgáltatók vonatkozásában két esetben van, ha nem is szignifikáns, de említésre méltó 
különbség a két vállalatcsoport között: a toborzás és a HRIS esetében. A toborzáshoz a zöldmezős 
vállalkozások 64%-a, míg az összeolvadásokkal/felvásárlásokkal létrehozott társaságok 72%-a, a 
HRIS esetében az előbbiek 52%-a, az utóbbiak 60%-a alkalmaz külső szakértőket. Összességében az 
is nyilvánvaló, hogy a munkavállalói kapcsolatokat leszámítva az összeolvadások/felvásárlások által 
létrehozott vállalatok minden területen nagyobb arányban alkalmaznak külső szakértőket. A helyi HR 
képzés és fejlesztés fontossága a HR kompetenciák fejlesztésében nem függ a leányvállalat 
létrehozásának formájától, és a fent említett kivételtől (Képzés és Fejlesztés) eltekintve ugyanez 
mondható el a különféle HR területek kritikus voltáról is. 
 
ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Általánosságban elmondható, hogy az FDI-beáramlás jelentősen hozzájárult a közép-kelet-európai 
országok modernizációjához és gazdasági szerkezetének az átalakításához. Fontos hangsúlyozni, 
hogy az olcsó munkaerőre, mint a versenyelőny forrására való összpontosítás már nem életképes 
stratégia a régió országai számára, amelyek egyre magasabb hozzáadott értékű FDI-beáramlást 
vonzanak. A nemzeti megkülönböztető kompetenciák fejlesztése és kiaknázása a termelési 
tényezőkön belül más jelentőséggel bír, mint az, hogy a munkaerőköltség váljon kritikus kérdéssé a 
régióban.  
Az egyes hipotézisekkel kapcsolatban a következőket jelenthetjük ki: 
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• H1: A szervezeti méret befolyásolja a HR olyan jellemzőit, mint például a HR munkatársak 
és az expatok száma, a külső szolgáltatók igénybevétele, valamint a helyi képzések fontossága 
a HR kompetenciák fejlesztésében. Nem találtunk azonban összefüggést más HR funkciókkal, 
ideértve a helyi HR autonómiájának szintjét és a képzési költségeket. 

• H2: Nem találtunk egyértelmű kapcsolatot a HR szervezet autonómiája és a leányvállalatok 
szervezeti teljesítménye között. 

• H3: A leányvállalatok letelepedés formájával szignifikáns összefüggést találtunk három 
változó esetében: éves képzési költségkeret, a tudásáramlás fontossága a HQ-tól a helyi HR 
felé és a kritikus HR területek közül a képzés és fejlesztés esetében. 
Azaz a letelepedés formája elsősorban a képzésekkel kapcsolatos tevékenységre és a 
tudásáramlásra van hatással, ezeknek nagyobb a jelentősége a zöldmezős beruházással 
létrejött leányvállalatok esetében. 

Ez a kutatás egy harmadik kutatási ciklust képvisel a vizsgált országok többsége esetében, kivételt 
képez Oroszország és Kazahsztán, akik először vettek részt a felmérésünkben. Ezáltal jó betekintést 
nyertünk a régió külföldi tulajdonban lévő leányvállalataira jellemző HR tevékenységébe. 
Eredményeink hozzájárulnak a közép- és kelet-európai régióban a külföldi tulajdonú vállalatokkal 
kapcsolatos jelentős információhiány csökkentéséhez.  
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ABSTRACT 
In the Ukrainian economy, due to the high energy intensity of gross domestic product (2.6 times 
higher than the industrialized countries of the world), rising prices for traditional fuel and energy 
resources, increasing energy imports, the problem of energy saving in Ukraine is one of the topical 
and strategic value. One of the largest consumers of the fuel and energy resources of the food industry 
is the oil and fat industry. A generic indicator of the efficiency of energy use at the oil and fat industry 
is energy intensity of production, ie an indicator characterizing the total costs of fuel and energy 
resources for the production of a unit of finished products. The article analyzes in detail the indices 
of the use of fuel and energy resources as a whole for the oil and fat industry, for certain types of its 
products, as well as for individual enterprises of this industry. 
The main priority directions of energy efficiency improvement in the oil and fat industry are identified 
and substantiated, which the authors refer to: creation of an energy complex for burning sunflower 
husk with obtaining heat and electricity, granulation of husk with its further use as an alternative bio-
economic entity. 
Specific recommendations have been developed to reduce the energy content of oil and fat products 
through the development of highly efficient energy-saving technologies, circuits, lines, units, units 
and energy-efficient equipment at industrial enterprises. 

 
INTRODUCTION 
The decisive tendency to solve urgent problems of development of social production is the activation 
of innovative activity of domestic enterprises. This fully meets the requirements of the current stage 
of functioning of such a significant sector of Ukrainian industry as oil and fat production. 
In a competitive environment of oil and fat enterprises, with a steady increase in energy costs in the 
cost structure, low level of implementation of energy-saving technologies, the problem of innovative 
susceptibility to energy saving becomes of particular relevance and strategic importance in terms of 
ensuring competitive advantages of the market, as well as in terms of competitive advantages of 
products border. 
The need for oil and fat products both in the domestic market and abroad is one of the main incentives 
for further increase of its production volumes at the enterprises in our country. The favorable market 
environment, which is emerging in the world market for oil and fat products, contributes to the growth 
of exports of these goods. In addition, the accession to the WTO made its adjustments, which 
undoubtedly affected the development of the oil and fat complex of Ukraine. This proved to be a 
tougher requirement for products sold and increased competition. Therefore, improving the 
competitiveness of oil and fat products is a very pressing issue and is of strategic importance for 
Ukrainian enterprises. 
Today, due to the high energy intensity of gross domestic product (2.6 times higher than the 
industrialized countries of the world) (Popov, 2013), rising prices for traditional fuel and energy 
resources, increasing imports of energy, the problem of energy saving in Ukraine is one of the topical 
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and has strategic importance. The oil and fat industry, which occupies one of the leading positions of 
the Ukrainian industrial sector in the formation of the state budget and export potential, is not an 
exception, since the tendency of energy consumption in the structure of the cost of production of 
production is increasing up to 40 - 45% at some enterprises (Kocziszky G.,  2017). 

 
ANALYSIS OF MAJOR ACHIEVEMENTS AND LITERATURE 

 
Analysis of the current state and trends of the development of oil and fat production during 2012-
2013 shows that the represented commodity group is one of the leading and budget-forming sectors 
of the agro-industrial complex of Ukraine at the expense of export potential, which accounts for 
50.6% of total exports of food and processing products industry. It is determined that especially the 
dynamic development is acquired by the oil-producing complex - in the world ranking of producers 
of sunflower unrefined oil Ukraine in 2011 / 12-2012 / 13 marketing years is in the first place. 
However, the tendency of increasing the competitiveness of the oil-producing complex is constrained 
by the growth of energy costs in the cost structure. According to industry estimates, their share in the 
processing of raw materials (sunflower seeds under tolling conditions) is about 44%. 
Some theoretical and methodological aspects of the economic efficiency of the oil and fat industry 
enterprises have been covered in the scientific literature of scientists, among them: Veres Somosi M. 
(2017, 2018), Kocziszky G. (2017, 2018), Pererva P.G. (2016, 2018), Sikorska M. (2016, 2017), 
Kobielieva T.O. (2016, 2017), Reichling P. (2017, 2018), Poberezhnyi R. (2014, 2016), Kosenko 
O.P. (2017, 2018), Gutsan O. (2017) and others. 
However, despite significant scientific and methodological developments in this area, some problems 
of methodological and applied nature in terms of reducing the energy content of the oil and fat 
industry are not well-researched, including the issues of formation of an adequate level of innovative 
susceptibility to energy-saving technologies the typical beneficial effects of energy conservation of 
oil and fat production enterprises, the assessment of the efficiency of the use of alternative and 
renewable energy sources energy, methodological support for efficient choice of energy-saving 
technologies. There was virtually no consideration of the energy component, in particular indicators 
that determine the level of energy consumption per unit of output. In Ukraine, the cost of consumed 
fuel and energy resources in the oil and fat industry in Ukraine is as high as 5 ÷ 12%, which is 
primarily due to the fact that the economy has moved to the world prices for fuel and energy. 
Therefore, the issues of increasing the efficiency of use of fuel and energy resources, reducing their 
specific costs and reducing man-made impact on the environment 184 are urgent. 
Therefore, the purpose of this article is to evaluate the consumption of energy resources by oil and 
fat industry and to develop measures to improve their efficient use. 

 
RESEARCH RESULTS 

 
At the present stage, one of the main problems of the Ukrainian economy is the high energy intensity 
of GDP, which amounts to 0.89 kg of conventional fuel per $ 1 of manufactured products, which is 
3-5 times higher than in developed countries (PopovM.O.,  2013). The reason for the high energy 
intensity is the excessive consumption of energy resources per unit of production in the industries and 
the imperfect sectoral structure of the economy. The food industry and processing of agricultural 
products is the most energy-intensive industry in the agro-industrial complex of Ukraine. 
One of the largest consumers of the fuel and energy resources of the food industry is the oil and fat 
industry. A generic indicator of the efficiency of energy use at the oil and fat industry is energy 
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intensity of production, ie an indicator characterizing the total costs of fuel and energy resources for 
the production of a unit of finished products. 
The analysis (Table 1) shows that the most energy-intensive is the process of production of straw, 
which includes technological processes of hydrogenation, refining and deodorization. The estimated 
energy intensity is 217.0 kg / t (55.5% is thermal energy, 44.5% is electricity). With the full refining 
of the oil, the energy intensity is 131 kg / t (82.5% is thermal energy, 17.5 is electricity). In the 
production of margarine and mayonnaise, the energy intensity is 74.0 kg / t and 58.0 kg / t, 
respectively. 

 
Table 1 - Energy intensity of oil and fat products 

(number of kilograms of conventional fuel per tonne of product - kg / t) 
Type of production of oil and fat industry Energy consumption of products, kg / t
Unrefined sunflower oil 126, 18 
Unrefined soybean oil 224, 25 
Unrefined rapeseed oil 171, 46 
The oil is refined 131, 29 
Salomas 217, 58 
Margarine products 46, 89 
Mayonnaise 58, 05 

 
On the basis of the analysis, trends of energy intensity of oil and fat products in the section of 
industrial enterprises were determined (Table 2). 
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Table 2 - Dynamics of energy intensity of production of production in the context of the oil and fat 

industry enterprises (number of kilograms of conventional fuel per ton of production - kg / t) 
 

Company name Year of observation 
2014 2015 2016 2017 2018 

Production of unrefined sunflower oil 
Poltava Oil Extraction Plant 95,68 98,13 97,49 89,05 85,76 
Dnipro Oil Extraction Plant 66,84 66,83 65,33 60,36 62,16 
Prikolotnyan Oil and Extraction Plant 115,20 119,70 119,67 115,37 114,64
Chernivtsi oil and fat plant 129,10 165,26 122,94 121,61 111,98
Svativska Oil LLC 175,43 175,43 165,18 145,66 150,42
Volchansk Oil Extraction Plant 160,02 151,67 148,16 142,74 140,57
Melitopol Oil Extraction Plant 174,08 174,31 167,81 155,23 152,49
Zaporozhye oil and fat combine 141,59 141,42 141,25 141,09 98,25 
Kropyvnytskyi Oil PJSC 156,59 136,45 138,48 137,42 170,99
Production of mayonnaise products 
Poltava Oil Extraction Plant - 58,22 65,09 40,56 40,57 
Dnipro Oil Extraction Plant 32,11 32,08 32,03 30,33 31,01 
Prikolotnyan Oil and Extraction Plant - 31,44 31,41 28,18 27,84 
Chernivtsi oil and fat plant 170,12 163,76 170,75 117,85 103,15
Production of margarine products 
Kharkiv Oil and Fat Plant 58,89 58,89 58,98 58,46 56,45 
Kiev margarine plant 60,95 60,95 62,44 62,56 62,39 
Nizhyn Fat Combine 65,36 65,36 64,88 63,18 62,41 
Kharkiv Oil and Fat Plant 43,75 43,33 43,34 43,29 43,09 
Lviv fat factory 43,90 43,23 41,28 41,85 42,52 
Kiev margarine plant 35,20 35,19 35,23 35,93 35,23 

Source: calculated by the authors based on the data of the oil and fat enterprises 
 

The data presented in table 1 indicate that, as a whole, in the industry there is a tendency to reduce 
the energy intensity of production of oil and fat products. However, by examining this indicator for 
individual industrial enterprises, it can be observed its significant fluctuations. Thus, at the enterprises 
for the production of unrefined sunflower oil, the production of the Dnipro oil-extraction plant – 62,16 
kg / t and the Poltava oil-extraction plant – 85,76 kg / t is the least energy-intensive. The energy 
intensity of Zaporizhzhya Oil and Fat Plant is not much higher – 98,25 kg/t. It should be noted that 
from 2014 to 2017 at Zaporizhzhya oil and fat plant energy intensity was almost at the same level 
(141,59 – 141,09 kg / t), and in 2018 was – 98,25 kg / t, that is, the indicator decreased 1,5 times. 
This can be explained, first of all, by a radical reconstruction of the company with the construction 
of new energy-saving facilities and the installation of modern energy-efficient equipment. At the 
same time, the most energy-intensive is the production of unrefined sunflower oil at such enterprises 
as: Melitopol Oil and Extraction Plant – 152,49 kg / t, LLC "Svativska Oil" – 150,42 kg/t, Volchansk 
Oil and Extraction Plant – 140,57 kg/t and PJSC "Kropyvnytskyi Oil" - 170,99 kg/t. The main reason 
for the high energy intensity at these enterprises is due to the use of outdated technological lines, 
which have sufficiently high physical and moral deterioration of equipment and low level of 
automation and mechanization of the production process. Let us note the jump of intensive growth of 
this indicator in 2018 at PJSC "Kropyvnytskyi Oil". Thus, according to the specialists of the 
enterprise, the main factor in such a situation is the reconstruction of the boiler house with the 
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installation of a cogeneration unit for the production of heat and electricity. In the context of refined 
sunflower oil production enterprises, the highest utilization of fuel and energy resources per unit of 
production is observed at the Chernivtsi oil and fat plant – 103,15 kg / t, while the least energy-
intensive is the production at the Prikolotnyan oil and extraction plant and 27 kg / t. Dnipro oil 
extraction plant – 31,01 kg / t. At the studied enterprises for the production of margarine and 
mayonnaise products, the trends of energy intensity during 2014 - 2018 are practically unchanged. 
At the same time, the expenditures of fuel and energy resources for the production of a unit of relevant 
products by enterprises are almost at the same level. This provision indicates a lack of innovative 
sensitivity and activation for energy efficiency in the production of this type of product. 
Therefore, based on the above analysis, we can conclude that, given the rather slow tendency to 
reduce the energy consumption of oil and fat products, as well as the significant variation of this 
indicator in the context of industrial enterprises, the implementation of energy-saving measures in the 
production activities of economic entities is an indispensable strategy direction. This issue is 
especially relevant in the realities of the current market economy of Ukraine, since the level of energy 
efficiency is one of the determining factors in the formation of competitiveness of products both in 
the domestic market and abroad. The review and systematization of scientific works on this issue 
allows to distinguish priority energy-saving measures in the oil and fat industry (Popov M.O., 2015): 

- optimization of processes for the organization of movement and interaction of material and 
energy flows in existing devices, units, installations, lines and schemes of production, as well as their 
improvement; 

- creation of an energy complex for combustion of sunflower husk with obtaining heat and 
electricity; 

- development of recommendations for increasing the efficiency of boilers operating on the 
hull; 

- use of self-regulating electric cables; 
- use of vacuum pumps with electric drives instead of steam-jet units; 
- improvement of the regulatory framework for energy conservation in the oil and fat industry; 
- introduction of information-mathematical model of energy technology complex using pinch-

analysis of heat-exchange systems and technological schemes of oil-fat production; 
- use of heat of extraction oil for preheating of the locale; 
- use of cogeneration unit. Cogeneration is a combined process of producing heat and 

electricity. The main impetus for the use of this facility is the amendments to the Law of Ukraine "On 
Electricity" (The Law, 2013) according to which electricity produced using alternative sources of 
energy should be purchased at a higher price than traditional generation. And as you know, in the oil-
extraction plants as an alternative source of energy is used sunflower husk;  

- revision of the legal framework on energy conservation and definition of organizational, 
technical and scientific tasks, the implementation of which will provide significant savings of fuel 
and energy resources. 

- energy audit and energy management; 
- introduction of energy-saving technologies and new equipment and materials, replacement 

of obsolete and physically outdated steam boilers, boiler-auxiliary equipment, modernization of the 
equipment taking into account the saving of fuel and energy resources, increasing its reliability, 
environmental protection; 

- attraction of non-traditional renewable energy sources. Oil and fat plants already have 
experience in using biomass, namely sunflower husk, to produce heat as steam. In our opinion, there 
are also other potential non-traditional renewable energy sources, such as solar, wind, low-energy, 
geothermal, and others. 
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Today, due to the high energy intensity of gross domestic product (2.6 times higher than the 
industrialized countries of the world) (Poberezhnyi R., 2014), rising prices for traditional fuel and 
energy resources, increasing energy imports, the problem of energy saving in Ukraine is one of the 
topical and has strategic importance. The oil and fat industry, which occupies one of the leading 
positions of the Ukrainian industrial sector in the formation of the state budget and export potential, 
is not an exception, since the tendency of energy consumption in the structure of the cost of production 
of production is increasing up to 40 - 45% at some enterprises (Reichling P., 2017).  
The main priority areas for improving energy efficiency in the oil and fat industry include: 

1. Creation of an energy complex for combustion of sunflower husk to produce heat and 
electricity (cogeneration) Cogeneration is a combined production of thermal and electric energy 
(Popov M.O., 2012). 

The main tasks of the energy complex include the following: 
- complete and reliable burning of sunflower husk. This requirement is provided by the husk 

accumulation and transportation system and a special power boiler. 
- reliable production of technological steam; 
- generation of electricity. Provides a modern, high efficiency steam turbine with a wide load 

range; 
- compliance with environmental requirements of Ukrainian and European standards. 
2. Granulation of the husk and its further use as an alternative biofuel According to 2018 data, 

Ukraine received 1169.2 thousand tons of sunflower husk. At the same time, 818.44 thousand tonnes 
were burned in boilers, 273.5 thousand tonnes were granulated and 77.26 thousand tonnes were 
placed on landfills. That is, there is a significant reserve of unused husk, which is expedient to be 
processed into pellets with their subsequent use as an alternative eco-friendly biofuel. Granular fuel 
has several advantages, namely: consistent quality characteristics, convenient storage, the ability to 
use in systems with automatic fuel supply, solves the problem of environmentally friendly waste 
disposal. 

The technology for the production of fuel pellets includes the following basic operations: 
- preliminary preparation of raw materials; 
- obtaining granules; 
- operations with finished granules. 
3. Organization of a rational condensate farm. 
 A rational organization of the condensate economy can be achieved by implementing a 

number of simple and relatively easily feasible measures, which include, first of all, the following: 
- proper operation of condensate systems, ensuring timely and complete removal of 

condensate from heat consuming appliances, heating appliances and steam lines, with maximum use 
of the heat contained therein; 

- installation of modern steam-locking devices that prevent condensate pipelines from flowing 
into the condensate line; 

- elimination of condensate losses due to condensation line leakage and collections overflow; 
thermal insulation of condensate lines and in general of all heat consuming equipment; cleaning of 
condensate from oils and other contaminants that prevent its use for powering steam boilers; 

- equipping condensate systems with the necessary measuring instruments; automation of 
condensate removal from condensate tanks and regulation of condensate system operation. 

 
CONCLUSIONS 

 
Thus, on the basis of the conducted research, it is possible to reach the following conclusions: 
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- trends in energy consumption of oil and fat production have a slow decline; 
- at most oil and fat plants the use of fuel and energy resources per unit of output is too high; 
- energy saving in the context of increasing demand for Ukrainian oil and fat products is a 

priority area for improving energy efficiency and, accordingly, ensuring the competitiveness of 
enterprises in the domestic and world markets. 

The authors prove that to increase the level of competitiveness of oil and fat products in both 
the domestic and world markets, one of the potential directions is to increase energy efficiency and, 
accordingly, to reduce the costs of heat and electricity in the cost structure. Therefore, energy 
conservation at the oil and fat industry is one of the key issues to date. 

The development and implementation of energy efficiency trends proposed in this study will 
reduce fuel consumption by 10-15% and increase the competitiveness of oil and fat product markets 
both domestically and internationally. 
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ABSTRACT  
Energy resources are of decisive magnitude for any country, and every crisis will finally lead to 
energy crises, therefore it is necessary to act proactively. This article will analyze the relationship 
between energy variables and the GDP of the most developed European countries, provides an 
assessment of the macro level of the current situation.  
The following sections of the article explain in detail the need for energy efficiency as a prominent 
condition when using resources and while implementing sustainable development policies. 

Keywords - Energy Efficiency, Climate Change, GDP, Sustainability 
 
INTRODUCTION  
World economy has become irreversibly global and integrated; it has become a global place where 
interdependence and influence between nations and resources are playing a role of growing 
importance. Today world energy management has a decisive priority for countries economy, and 
plays an important role in their sustainable development decisions.  Although the importance of 
energy management has always been recognized, the 21st century is now becoming a turning point 
in the development of energy conservation policies. A typical example of this is the fact that the 
European Union is very actively putting on the agenda energy issues related challenges. This is 
developed in such Commission reports known as the Lisbon Strategy, the EU Climate and the Lisbon 
Treaty. The environmental goals of the 2020 program are aimed at solving energy problems and 
studying the climate of the European Union. Already today, various technologies are used in the EU-
28 countries, such as management efficiency, energy saving and fuel trade [1]. 
It has to be noted that in the Global Risks Report of the World Economic Forum, environmental risks, 
including climate change, were identified as one of the most serious hazards to be addressed. They 
will influence the world’s economy over the next three years and risks have ascended to reach their 
level of 2016 [2]. 
The tenth Strategy Plan of Sustainable development of European countries is being created and 
updated in accordance with national and worldwide advancements, for example, the Sustainable 
Development Goals of the United Nations, adopted in 2015, and the Paris Agreement signed by 194 
countries and the EU, so far it assessed by 185 countries and the EU. It should be noted that general 
studies on climate change and environmental risks are conducted in accordance with the UNEP - 
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United Nations Environment Program. The whole world is undergoing difficult times; the UN report 
on goals to be achieved in the field of sustainable development has highlighted 17 structural 
orientations. 
We underline those that deserve special attention: quality of education, the issue of poverty, gender 
equality, available energy, economic growth, carbon dioxide levels, clean water, world development, 
global warming, etc. [3]. 
As an example, the international electric supply system has become an integrated network which is 
still growing nowadays, becoming one of the main indicators of global integrated systems.  
According to the report of SERI (Sustainable Europe Research Institute) [4], people are extracting 
and consuming natural resources by 50 percent more than they did thirty years ago and these accounts 
for an estimated 60 billion tons of raw materials yearly. Studies show that as long as this trend is on 
the increase, this number may well reach 100 billion tons by 2030. 
As the above mentioned problems subsist, it becomes more and more difficult for countries to meet 
their essential needs.  
For this reason, it is now necessary to clearly understand and adhere to goals set in terms of 
sustainable development, in order to create a worldwide sustainable economy structure. 
In the real economy, it can be said that the difference between productivity and production costs is 
related to the export of manufactured goods to countries where there is a corresponding demand [6].  
The more the amount of goods produced is consumed, the more the costs spent for the produced 
goods come to the point. The stock cost of each unsold item increases the cost of production. For 
instance, with a simple example, if 70 of the 100 goods are sold and cover the cost, then every sold 
item after 71 returns as profit. Sales below 70 will increase costs. 
Considering the fact that each country wants to increase its economic growth rates reaching the 
optimum level of growth per year, appropriate government policies are needed. It has to be created 
in order to maintain investment and government spending to ensure the task of achieving a reasonable 
economic growth [7]. 
Countries spread their investments to different destinations to minimize the risk and build a safer 
investment portfolio.  
Their desire to increase the ROI – Return On Investment forces them to follow the industrial and 
technological advances, thus investing in foreign countries.  
As a result, along with the trade actions, political relations between countries have developed as well 
[8]. 
The sudden economic crisis definitely affects countries budget balance. 
Meanwhile, low-resources countries’ economies, such as Turkey or Ukraine, are always struggling 
with their dependency on foreign resources, as it is the case, for example, in the energy sector.  
The consequences of this dependence on foreign energy sources are the current shortage of energy 
sources and negative manifestations [9]. 
In European countries in recent years, special attention has been paid to the issues of “in excess” 
consumer behavior.  
Consumerism has become one of the important factors in today’s society.  
Therefore, optimum use of resources and a thrifty use of natural resources has become one of the 
main responsibilities that consumers now bear. 
These issues involve such orientations as circular economy options offer. 
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Governments in their policies, on the one hand, should focus on productivity issues, and on the other 
hand, ensure the promotion of savvy natural resources limitation.  
It becomes crucial to prevent situations where countries may start arguing over lack of resources [10]. 
In the literature there are a lot of different studies in the field of energy sustainability, efficiency, 
green economy, etc. 
For example, the European Union sets strategic goals in the field of energy and climate, creating 
development programs until 2020, 2030 and 2050. Such strategic programs focus on improving 
energy efficiency, reducing carbon emissions and promoting environmental sustainability. 
 
DATA AND METODOLOGY 
 
Governments should develop policies and strategies that will take into account the development of 
the future generations. In doing so, basic needs must be carefully identified. One of the main outputs 
of the economy is energy consumption, which, in it turn, influences economic grow. Energy inputs 
are directly influencing to economic variables [11].  
The rapid population increase and the changes in geopolitics in the world lead to challenges and 
threats to supply in the energy sector. For example, 2014 Ukrainian and Russian conflict directly 
affected energy prices in Ukraine. On the other hand, energy security has always been one of the 
trendiest topics of the government's policies. 
For a sustainable economy, energy security is important. 
For example, it is known that Turkey, Ukraine, and also Europe are heavily dependent on energy 
from Russia. However, every year this dependence is steadily decreasing with the use of the “green” 
policy [12]. 
It is important for us to analyze and show the economic policies of countries in the energy sector, 
which in their development depend on certain sources of energy. 
Today world, there is a growing understanding of the need for sustainable development of the 
environment. 
Traditional resources, such as oil and natural gas, have no future. At the same time, there is a trend 
towards the development of renewable energy in countries with responsible energy policies. 
It should be noted that the consequence of increasing energy efficiency is the active development of 
energy security issues. This is due to the increased use of renewable energy sources. 
Another task that requires an early solution is the use of possible waste until 2020. 
One such investigation recommends that Member States EU reuse 50% of their household waste [13]. 
In literature sources there are various investigations about energy targets of EU-2030. For instance, 
Knopf, Nahmmacher, and Schmid (2015) [14] analyzed EU’s energy targets for 2030 and study 
emphases on the electricity sector. The EU put targets about the diminishing of carbon emissions and 
the renewable; moreover, they will continue to follow this strategy till 2050. For the research that was 
conducted in this article, most of the variables were taken from the World Bank database, 2018 [15]. 
It has to be noted that, considered energy variables as independent variables, given such a modern 
carbon-free approach in the world. The dependent variable was chosen gross domestic product (per 
capita) in dollars. 
The independent variables are: renewable energy consumption as a percentage of total final energy 
consumption, fossil fuel energy consumption as a percentage of totals, carbon dioxide emissions per 
million tons of carbon dioxide, electricity consumption per kilowatt-hour per capita. 
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The choice of countries is considered in two categories as developed and developing countries. 
Considering the performance of the countries whose energy data are compared and the sustainable 
energy policies carried out in line with EU-2020-2030 and 2050 targets, Germany, Denmark, and 
United Kingdom were selected as the three most important countries for developed countries. A 
decision was made according to the GDP of developed countries and added to the study. Further 
studies are possible to expand these 3 countries further. 
As we analyze the relationship between GDP and energy data from Ukraine, Germany, Denmark and 
the UK. We will dwell on the choice of these countries in more detail. 
Selected data and countries were added to the study according to their importance at the macro level. 
The most important determinants in the selection process for energy data are the Kyoto Protocol and 
the Paris Treaty. The decisions taken for a sustainable climate change framework and energy data 
have been the focus and decision making of the data analysis in the research. 
In the category of developing countries, Ukraine was selected. The focus was on the dynamics of 
energy policies and was chosen to draw attention to the GDP and other energy data due to the potential 
position of Ukraine as a potential European Union country. Ukraine, which has intense use of fossil 
fuels, is observed and known to have great potential in GDP and development of the country with its 
policy decisions on environmental policies and renewable energy. The right decisions, regardless of 
the geopolitics of countries, can establish an independent and powerful energy market. 
The investigation showed that energy efficiency is one of the most important problems for Ukraine. 
It plays a very important role in production, economic sustainability, and most importantly, in 
preventing energy loss [16]. 
Thus, it is important to show how important energy data is in terms of determining energy efficiency, 
as well as to analyze their impact on GDP. 
GDP= β0 + β1 REN + β2 FCON + β3 CDE + β4 ECON+ Ei, 
where 

• GDP(per capita) Source: World Bank, 2018,  
• REN: Renewable energy consumption (% of total final energy consumption) Source: World 
Bank, 2018,  
• FCON: Fossil fuel energy consumption (% of total) Source: World Bank, 2018,  
• CDE: Carbon Dioxide Emission (mtcd) Source: BP Stat. Review, 2018,  
• ECON: Electric power consumption (kWh per capita) Source: World Bank, 2018  

The following will explain more detail about the importance of energy savings, efficiency and data 
analysis. 
We relied on documents on limiting decisions related to climate change, global warming, and 
choosing the right database. In order to draw the necessary attention to the issue of reducing carbon 
emissions, carbon dioxide emissions data were included in the analysis database. Improving energy 
efficiency is very important; it affects many areas of economic development, including data on 
electricity consumption. To compare data on energy consumption on fossil fuels and consumption of 
renewable energy, we included them in the analysis base. This is because greenhouse gas emissions 
are reduced to the greatest extent from fossil fuels. 
 
RESULTS 
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While meeting our energy needs, we must pay attention to using recycled products and turning to 
renewable energy resources, in our daily lives. The path entered by Kyoto and Paris Conferences in 
order to reduce carbon dioxide emissions can be taken as a starting point to understanding the 
importance of renewable energy and using energy efficiency for sustainable development. In 
summary, the world’s sensitivity to energy efficiency is one of the foremost issues. While 
highlighting the subject, briefly the effects on energy data’s are quite connected with GDP. The 
energy issue, which is one of the most important inputs of the economic data of the countries, plays 
a major role in the vulnerability of the economic data. As seen in this study, there are significant 
differences between developed and developing countries. In further studies, by adding the current 
account deficit, economic growth, etc. data to these regressions, different studies can emerge and 
comparative economic analysis studies can be put forward. The importance of  studying of climate 
change, renewable energy, and energy saving has been explained and it is aimed to add to the 
literature from a different perspective. 
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SUMMARY 
Traditional financial accounting indicators provide a good basis for analyzing the assets, financial, 
and profitability situation of an industry or a group of companies. The purpose of this study is to 
gather economic analysis tools that can be used to analyze heat suppliers. In terms of methodology, 
it is a literature analysis and the result is a summary that combines different analytical methods with 
the examination of heat suppliers. It combines the types, stages and characteristics of economic 
analysis with different types of analysts and shows how they can be used in later research. It also 
provides the basis for further research by presenting the role of examining cause-effect relationships. 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
In order to achieve and monitor the achievement of company and its stakeholder's goals information 
is needed (Mabberley, 1999). 
Due to a fixed set of accounting rules, it is capable to ensure communication between the various 
economic operators and provide the requested information. According to Paul (2016, p.14), ’modern 
accounting is the language of business, a basic form of business communication, as it forms a specific 
grammar’ that allows for the same interpretation of economic processes by all actors. 
Economic analysis can be considered as one of the basic methods of obtaining the necessary 
information. During the analysis, we discover the relationships and the factors influencing the 
economic phenomena, so the analysis can rightly be considered as a way of knowing, which not only 
facilitates but also ensures the acquisition of the necessary information (Kresalek, 2011a). 
The importance of the study is given by the fact that the research topic of the author is the analysis of 
the situation of heat supply companies in Hungary, and to get acquainted with the necessary set of 
the analytical tool has crucial importance. In addition to presenting the analytical tools, the study 
provides concrete examples of how they can be used for heat suppliers. As regards its methodology, 
it is an analysis of the literature and the result is a summary that combines different analytical methods 
with the investigation of heat providers and demonstrates the role of investigating cause-effect 
relationships 
 
2. LITERATURE REVIEW 
 
In a narrower sense, analysis is ’an activity designed to examine and evaluate business and 
development, the results of an enterprise, and in a broader sense, analysis can be defined as a scientific 
research method’ (Stano, 2009, p.14). 
In the case of analysis, it is important to coordinate the objectives and the subject matter of the 
analysis and to recognize their interdependence. 
In order that entity leaders make the right decisions, information is needed to prepare decisions that 
will allow them to properly evaluate choices and possible outcomes and evaluate the actions they 
have taken (Stanano, 2009). This can be considered as the aim of the analysis.  
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Blumné (2011a) further emphasizes that the analytical goals must always be aligned with the results 
expected by the information seekers, as this will identify and define the main directions and areas that 
will determine the focus of the work. 
For the purpose of the analysis to achieve its target, it is necessary to know the information-requesters 
and their needs. If we look at the users of the information from the analysis, we can identify the same 
actors as those who are generally considered to be accounting stakeholders. Various authors 
(Kresalek, 2011b; Musinsky, 2013; Paul, 2016; Putsch, 2011, etc.) identify the following key 
information seekers:  

• Owners who want to make assessments about the company related decisions, the financial 
position of the company they own, the ability to generate revenue, and the value of the 
company not only financially but according to different expectations, 

• (Potential) investors who value the company in terms of return risk and focus on return on 
investment, 

• Creditors, financiers who are primarily interested in the liquidity situation of the organization, 
the repayment details and the possibility of obtaining interest, 

• Existing and prospective partners who are trying to make sure that a stable, long-term and 
secure business relationship can be established with the organization, 

• (Potential) employees, who, besides the possibility of salary extraction, are also interested in 
the stability and security of the company's operation 

• Government, municipalities and authorities, professional organizations interested in the tax 
and contribution potentials produced by the organization while contributing to national 
economic policy goals, 

• Competitors who are looking for company weaknesses to gain potential market share or are 
looking for strengths to follow. 

• Researchers, analysts who collect information to draw industry-wide analyzes and 
conclusions. 

Those information requestors determine the objectives, modes and further characteristics of the 
analysis. 
 
Laab makes the relationship between the various stakeholders, the company information and the 
analytics, really understandable through an aptly everyday illustration. According to his thinking, 
every person needs to be reckoned with from time to time, at the end of different turning points in his 
life, to reconsider past events, to evaluate his actions and to draw lessons from successes and failures; 
in other words, make a calculation. ’The reckonings are either made for ourselves by others (a type 
of myself for others) or made by us for 'others about us' or, less often, for ourselves (self-type 
statement)’ (Laáb, 2011, p.53): 

• in case of a type of ’myself for other’ we can talk about different types of statements for 
myself, e.g. cover letters, CVs, or when we want to tell someone about our successes or 
failures. In business, financial accounting and the related reporting system belong to this 
category. Just as in everyday life we sometimes tend to exaggerate these calculations - as we 
want to conform to an external norm - so do reports prepared for external stakeholders. A 
business report also strives to present the company in the best possible colour and to give 
optimistic presentation of the prospects. 

• ’self-to-self’ type statements are the most sincere evaluations. It is really useful when we 
sincerely encourage, we can really see our virtues, our weaknesses. Management accounting 
can be considered as this type of accounting in business. Just as no individual's logbook 
determines how and how often it is prepared, the toolkit for management accounting analysis 
is not determined by any external rule, but by the company itself. 

• the type of ’others about us statements’ have known by the children at school (certificates, 
results of competency tests, etc.), but later in life, for example. We can see these constantly 
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through executive evaluations. The present study can be considered as this type of calculation, 
as audit reports or studies by external experts belong to these categories (Laáb, 2011). 

 
Blumne further elaborates on the objective of the analysis and identifies 3 types (Blumne, 2011a). 
Based on its grouping, the objective may include inter alia:  

• comprehensive or generous, resulting in an overall view of the enterprise, without exploring 
causal relationships, providing a good starting point for subsequent exploratory analyses, 

• unique, designed to give a concrete, detailed understanding of a process or condition, in many 
cases in accordance with guidelines defined by comprehensive analysis 

• resulting from the results of a previous analysis, which, based on the results of a previous 
analysis, uses them to explore further areas or, due to the inefficiency of the previous analysis, 
to re-observe previously discovered processes and elements and reveal their causal 
relationships using new methods and procedures. 

The subject of the analysis can be considered all the processes and areas of corporate management. 
Kresalek (2011a) distinguished two types by subject: 

• an analysis of each subsystem of the given enterprise 
• complex analysis of total management. 
 

Sztanó (2009) introduces further clustering options for the analysis. It distinguishes between 
comprehensive and detailed studies as to the scope of the economic analysis. By comprehensive 
analysis, he understands those studies that explore a topic or area in-depth, and also include those that 
focus on the whole of economic activity. For partial analysis, list those that help you better understand 
a part or function area. We can talk about static and dynamic analysis by looking at tools by process 
state or situation. Static evaluations are those that look at the asset or source structure of a company 
at a given time, or that try to discover the causes of phenomena at a given time, while dynamic 
evaluations analyze the management of a company over several years. From the point of view of the 
data used, we distinguish between technical and economic studies, which concentrate on the 
presentation of relations that are tangible in science. Economic analyses that focus on the factors 
affecting the profitability of companies. An important grouping may be the periodicity of 
examinations, which distinguish between periodic examinations, recurrent examinations, and one-off 
decision-making examinations. Remaining on the temporal dimension, it is worth noting the 
connection of the analysis to the corporate processes by time: observable in various phases of the 
preparation of management decisions, implementation and periodic analysis (Sztano, 2009). In my 
opinion, due to the research carried out by researchers and economists, it is worth adding the "one-
time analyst" category, which is adapted to the nature of the research work, to the periodicity of the 
analysis.  
 
3. RESEARCH METHODOLOGY AND RESULTS 
 
The following table, in addition to summarizing the various analyzes, also shows that the types of 
methods, that were used during my the research process, in which category can be included. 
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Table 1: Types of analyzes and the application of different types of analysis in the research process 
Types, stages and 
characteristics of 
economic analysis 

Types Type of analysis applied in research 

By purpose 

Comprehensive, 
generous Unique analysis aimed at providing a 

detailed picture of the activities of the 
heat supply companies and the major 
factors influencing their performance. 

Unique 
Based on the results of 
previous analyzes 

By the subject of 
analysis 

Applies to subsystems of 
some companies Complex analysis of the entire economic 

process, but different areas with different 
importance according to the research 
objectives. 

Includes a complex 
analysis of full 
management 

By size 

Comprehensive Comprehensive knowledge acquisition is 
required to find the key factors affecting 
wealth, financial, profitability, and 
efficiency situation.  

Partially 

By process status 

Static Multi-year, dynamic analyzes. The 
duration covered by the different study 
groups varies depending on the data 
available. 

Dynamic 

By used data 

Technical-Economic Factors affecting the profitability of 
companies (economic data) are in focus, 
but due to the nature of the industry, 
technical and economic information also 
plays a key role. 

Economic 

By time 

Preparing leadership 
decisions 

Most of the research can be considered as 
periodic analysis, but for many parts it 
can be a good starting point for making 
decisions later, either for companies or 
the regulator. 

Execution stage prepared 

Periodic 

By periodicity 

Periodically recurring Aperiodic examination, but in line with 
the commitment to the research topic, 
periodic analyses of the companies 
performing the activity can be included 
among the research objectives. 

Aperiodic 
One-off decision 
preparation 
One-time analyzer 

By nature Descriptive It is descriptive in its exploration of 
causation. Decision-maker 

Source: Own edition 
 

The basic task of any economic analysis is to understand the content of the examined phenomena in 
order to reveal the economic connections (Kresalek, 2011a). Several Hungarian authors (among 
others Blumné, 2011; Kresalek, 2011a; Sztanó, 2009), who examine the methodology of analysis, 
emphasize the synthesis of analysis as a method of understanding economic phenomena. In the course 
of the analysis we divide the economic phenomena to be examined into parts, we examine the 
elementary components of the phenomena, and we look for the place and role of the parts in the value 
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creation process. In the synthesis, we examine the economic phenomenon as “the unity of the 
interrelated parts, the unification of the analyzed parts and elements, the uniting of the parts into a 
single whole. Synthesized whole economic phenomenon means much more than before the analysis 
since we know the phenomenon in its parts, components and contexts” (Kresalek, 2011a, p.8). 
Analysis and synthesis are inseparable from the research and analytical process. We use the deductive 
method to break down the phenomenon under study, even the inductive method when we get to know 
and understand the whole process or organization from simpler activities, their understanding, their 
relation (Sztanó, 2009). 
 
4. CONCLUSIONS, FUTURE RESEARCH DIRECTIONS  
 
In the course of the analysis, the exploration and understanding of the causal relations should be 
considered of paramount importance. Lukács (1989) presented in his book that in business analysis, 
companies often need to understand the chain of causation in order to reach the actual or inherent 
cause, which can be used to deal with the ultimate cause. 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1: Example of a causal relationship for heat suppliers 

Source: Own edition based on Lukács (1989, p.18) 
 
In my view, exploring causal relationships can be important not only for in-house investigations (e.g. 
to establish liability in case of false results, to correct errors) but also for the work of external industry 
experts and researchers to draw correct industry conclusions. 
The methods of statistics can be used to analyze the regularities between the criteria, but it is very 
difficult to disclose causal relationships by purely statistical means (Varga and Szilágyi 2011). I 
believe that by exploring the causal relationships, it is possible to determine the root causes of heat 
supply companies that determine the financial, profitability and profitability of the enterprise, 
irrespective of its management and internal control factors. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A gazdasági növekedéselméletekben a konvergencia vizsgálata nem új keletű, az EU egyik fő célja a 
periférikus térségek felzárkóztatása. Németországban a területi egyenlőtlenségek az újraegyesítés óta 
komoly problémát jelentenek. A volt NDK tartományai jelentős gazdasági-társadalmi hátrányt 
mutatnak a nyugati tartományokhoz viszonyítva, a szövetségi kormányzat konvergenciát támogató 
programjai ellenére is. Tanulmányomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 30 évvel a berlini 
fal leomlását követően hogyan alakul a német NUTS3-as szintű térségekben az egy főre jutó GDP 
konvergenciája, különös tekintettel a térbeli egymásra hatások szerepének elemzésére. A vizsgálatok 
eredményei alapján elmondható, hogy a NUTS3-as térségek között szigma divergencia azonosítható 
2000-2016 között, melyhez kismértékű gamma és béta konvergencia párosult. Vagyis a nagymértékű 
támogatások ellenére is lassú volt a felzárkózás az elmúlt időszakban a területek között. A térbeli 
egymásra hatások elemzése szignifikáns autokorreláció fennállására utal, mely hat a konvergencia 
folyamatára is. 
 
SUMMARY 
In the economic growth theories, the study of convergence is not new, and one of the EU's main goals 
is the convergence of peripheral regions. In Germany, territorial disparities have been a major 
problem since the reunification. The former GDR provinces have significant socio-economic 
disadvantages compared to the western provinces, despite the federal government's convergence 
programs. In my paper, I have analyzed the convergence of GDP per capita in NUTS3 regions in 
Germany, with special regards on the role of spatial interactions (how is the situation 30 years after 
the fall of the Berlin Wall). Based on the results, it can be stated that sigma divergence can be 
identified among the NUTS3 regions in the 2000-2016 period, with a slight gamma and beta 
convergence. So, despite the large subsidies, the catching-up process between regions has been slow 
recently. The analysis of spatial interactions indicates the existence of significant autocorrelation, 
which also affects the process of convergence. 
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1. BEVEZETÉS 
 
A területi egyenlőtlenségek és polarizáció vizsgálatának egyik módszere a konvergencia folyamat 
vizsgálata, amely a felzárkózásról nyújt információkat, és az egyenlőtlenségek okaira is rávilágíthat 
(Benedek – Kocziszky, 2017). A felzárkózás és a konvergencia vizsgálata nem új keletű, Solow 
(1956) neoklasszikus növekedési modelljének megalkotása óta számos elmélet látott napvilágot, és 
számos alkalommal vizsgálták a konvergencia megvalósulását különböző területi szinteken. „A 
felzárkózás azt a folyamatot jelenti, amelynek kertében a kevésbé fejlett országok egyes, hosszabb 
távon egymáshoz tartozó, általános makrogazdasági jellemzői közelednek a fejlettebb országokat 
jellemző szintekhez, illetve arányokhoz.” (Oblath - Szörfi, 2008, p. 205). Az országok és régiók 
gazdasági értelemben vett konvergenciáját a legtöbb tanulmány az egy főre jutó GDP eloszlásának 
változásával vizsgálja. Ennek egyik oka, hogy a GDP értékeinek javulása növelheti adott térségben a 
születéskor várható élettartamot, jobb hozzáférést biztosíthat az alapvető szolgáltatásokhoz, és 
növelheti a lakosság életminőségét is (Royuela – García, 2015). Azonban e mellett egyéb mutatók is 
rendelkezésre állnak a fejlettség jellemzésére, és a konvergencia vizsgálatára. 
Németországban a konvergencia vizsgálata aktuális kérdés, ugyanis az újraegyesítés óta eltelt majd 
30 évben továbbra is jelentős differenciák állnak fenn a keleti és nyugati országrész értékei között. A 
volt NDK tartományai jelentős gazdasági-társadalmi hátrányt mutatnak a nyugati tartományokhoz 
viszonyítva. Az újraegyesítés óta eltelt időszakban számos, a keleti tartományok komplex fejlődését 
elősegítő programot kezdeményezett a német szövetségi kormányzat, melynek hatására kedvező 
gazdasági folyamatok indultak, de a társadalmi-gazdasági differenciák fennállása ma is 
megfigyelhető (Weddige-Haafa – Kool, 2015; Burda – Severgnini, 2018). 
Tanulmányomban arra a kérdésre keresem a választ, hogyan alakul a német gazdaság nyugat-keleti 
irányú konvergenciája a berlini fal leomlása után 30 évvel, milyen tendenciák azonosíthatók a 2000-
2016-os időszak során, és vajon a térbeli hatásoknak jelentősége van-e a felzárkózási folyamatban. 
 
2. ELMÉLETI HÁTTÉR 
 
A konvergencia fogalma először a 1960-as években jelent meg Solow neoklasszikus növekedési 
modelljével. Ebben az elméletben a kibocsátás növekedését három exogén tényező határozta meg: 
tőkeállomány növekedése, a népesség növekedése és a technológiai fejlődés. Ennek az elméletnek a 
fő állítása: a szegényebb régiók hosszú távon egyre inkább a fejlettebb régiók felé konvergálnak, 
mivel hajlamosabbak gyorsabban növekedni, mint a gazdagabb régiók (Solow, 1956). Az 1970-es és 
1980-as évek óta a konvergenciaelméletet továbbfejlesztették az endogén növekedési modellel, ahol 
endogén tényezők, mint például a K+F és az oktatás játszották a központi szerepet. Az endogén 
növekedés szerint a régiók konvergenciája nem kötelező. A Quah klubkonvergencia-koncepciója 
szintén fontos szerepet játszik a konvergencia területén. A konvergencia klub olyan gazdaságok 
csoportját jelenti, amelyek egyensúlyi állapotai közel állnak egymáshoz, és bizonyos gazdasági vagy 
földrajzi mutatókban valamiféle hasonlóságot mutatnak (Quah, 1996). A konvergencia folyamata 
többféle módon mérhető, például szigma, béta, gamma vagy a fent említett klubkonvergencia. 
A konvergencia kérdése Németország esetében kiemelten fontos, hiszen a gazdaságban elvégzett 
vizsgálatok ugyan sok esetben kismértékű közeledést mutatnak a területek között, de például az 1 
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főre eső GDP, az iparvállatok, és a K+F terén lényeges eltérések tapasztalhatók. Korábbi 
vizsgálataimban 2011-ig elemeztem a konvergencia megvalósulását, melynek során elmondható volt, 
hogy a GDP jelentős nyugati koncentrációt (Ruhr-vidék egy része, Dél-Bajorország, Északkelet-
Baden-Württemberg, Hamburg és Bréma) valamint nyugat-keleti differenciákat mutat. Ugyanakkor 
konvergencia kismértékű megvalósulását tapasztaltam 2000-2011 között a szigma és béta 
konvergencia vizsgálat esetében is (Szendi, 2016).   
 
3. ADATOK ÉS MÓDSZERTAN 
 
A felzárkózási folyamat vizsgálata során alapvetően a térségi GDP konvergenciáját elemzem annak 
érdekében, hogy lássam, milyen mértékű elmozdulás történt a területek értékeiben. Ezért az 
elemzésekben az egy főre jutó GDP adataira támaszkodtam, melynek forrása az Eurostat adatbázisa 
volt a 2000-2016-os időszakra vonatkozóan.    
A konvergencia elemzésekor több módszerrel vizsgáltam a területegységek felzárkózását annak 
érdekében, hogy jobban alátámaszthassam megállapításaimat. Az alkalmazott módszereket röviden 
az alábbi, 1. táblázat összegzi. A módszerek részletes leírását a számításoknál találjuk. 
 

6. táblázat: Vizsgálat során alkalmazott elemzési módszerek  
Ssz. Módszer Konvergencia megvalósulásának jele 

1. szigma konvergencia 
CV mutató változása: az időszak során az egy főre 
jutó GDP értékeinek átlaghoz viszonyított relatív 
szórása csökkenő 

2. gamma konvergencia rangsorban bekövetkező kedvező változás, 
mutatószám értéke időben csökkenő  

3. béta konvergencia béta koefficiens negatív, és szignifikáns 

4. térben késleltetett béta konvergencia szignifikáns térben késleltetett változó 

Forrás: saját szerkesztés 
4. EREDMÉNYEK 
 
A konvergencia vizsgálata során első lépésben megnéztem az egy főre jutó GDP eloszlását a német 
NUTS3-as területek esetében, és arra a megállapításra jutottam, hogy 2016-ban is jelentős eltérések 
állnak fenn az egyes körzetek között. Az egy főre jutó GDP esetében továbbra is szignifikáns nyugat-
keleti fejlettségbeli differencia tapasztalható (1. ábra). A nyugati és keleti területek két alapjaiban 
egybefüggő tömbként azonosíthatók, néhány hot-spot kivételével.  
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8. ábra: Egy főre jutó GDP eloszlása (2016) 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Az indikátor esetében az értékek térbeli koncentrációja az alábbi területeken jelenik meg 
hangsúlyosan: Ruhr-vidék egy része, Dél-Bajorország egésze és Bajorország számos nagyvárosa, 
Baden-Württemberg tartomány jelentős része, Hamburg, Bréma és Niedersachsen tartomány jelentős 
része. A legfejlettebb körzetek Wolfsburg, Ingolstadt, München és a Ruhr vidék nagyvárosai (például 
Düsseldorf vagy Frankfurt), míg a legfejletlenebb térségek Mecklenburg-Elő-Pomeránia területén 
azonosíthatók. A kiemelkedően magas GDP-t az érintett térségek többsége esetében a tőkeerős 
nagyvállalatok telephelyeinek jelenléte okozza (pl.: autóipar, feldolgozóipar, szerszámgépgyártás), 
olyan vállalatokkal, mint BMW, MAN, Siemens, Linde Münchenben, az Audi Ingolstadtban, a 
Wolskwagen AG Wolfsburgban (Forbes Global 2000, 2019). Mecklenburg-Elő-Pomeránia 
tartomány esetében a nagyvárosok nem képviselnek domináns szerepet. „Pozíciójára azonban a 
későbbiekben kedvező hatással lehet az olyan húzóiparágak megtelepedése, mint a biotechnológia, 
orvosi tudományok, űrkutatás, megújuló energia-gazdálkodás, melyek betelepülése az elmúlt 
években indult meg” (Szendi, 2016, p. 56). 

 
A konvergencia vizsgálatok egyik alapvető módszere a szigma-konvergencia, amelyet általában a 
coefficient of variation (CV) mutató dinamikájával mérünk. Amennyiben az időszak során az egy 
főre jutó GDP értékeinek átlaghoz viszonyított relatív szórása csökken, teljesül a szigma 
konvergencia jelensége (Szendi, 2016). Ezért első körben ezt a mutatót tekintettem át a felzárkózás 
vizsgálatakor. 
 𝐶𝑉 = ó áá        (1) 

 
A vizsgált 2000-2016-os időszakban a német NUTS3-as területi egységek között összességében 
vizsgálva az időszakot, kismértékű szigma divergenciáról beszélhetünk, melyet a coefficient of 
variation (CV) mutató kissé növekvő szórása mutat. Ugyanakkor elmondható, hogy a vizsgált időszak 
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során több alkalommal is rövidebb időszakokban a fajlagos GDP szigma konvergált, pl.: 2001-2004, 
2007-2009 vagy 2011-2015 között (2. ábra). További megállapítás, hogy a 2015-ről 2016-ra 
bekövetkezett kedvezőtlen változás eredményezte a teljes időszakra vetített divergenciát, 2015-ig a 
mutató összességében jelentősen a 2000 évi szint alatt maradt. 
 

 
9. ábra: Egy főre jutó GDP szigma konvergenciája (2000-2016) 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Az utolsó évben bekövetkező ugrásszerű változás annak az eredménye, hogy összességében a vizsgált 
401 körzetből 51 esetében nagyobb, mint 5%-os GDP növekedés következett be 2015-ről, 2016-ra, 
melyek közül csupán 10 található a keleti tartományok valamelyikében. A legnagyobb GDP 
növekedés Wolfsburg körzetében következett be, 56%-os növekedés, melyet Emden és Kassel 
követett, mindkettő több mint 20%-os növekedéssel. A keleti tartományok területén Leipzig 
városában nőtt a legnagyobb mértékben a GDP, majd 9%-kal, melyet Mittelsachsen követett 5,5%-
kal. Mindemellett egyetlen olyan körzet volt, ahol 2015-ről 2016-ra jelentősebben (5%-ot meghaladó 
mértékben) csökkent a GDP, ez Hersfeld körzete Hessen tartományban. 
 
A gamma konvergencia fogalmát Boyle és McCarthy (1997) vezette be a gazdasági elemzésekkel 
kapcsolatban. Az index egyfajta rangszám változást mér, hogyan változott az egyes területek 
rangsorbeli helyezése a bázisévhez viszonyítva. 
 γ = ( )( ∗ )       (2) 

 
ahol 𝑣𝑎𝑟(𝑅𝐺𝐷𝑃𝐶) az egy főre jutó GDP sorszámainak varianciáját jelzi, míg a 𝑡  az aktuális, vizsgált 
évet, a 𝑡  pedig a bázisévet jelenti. 
A gamma konvergencia változását mérve a 2000-2016-os időszakban elmondható, hogy az időszak 
során folyamatos gamma konvergenciáról beszélhetünk, vagyis a fajlagos GDP rangsorában kedvező 
változások mentek végbe (3. ábra). A dimanikája arra utal, hogy kisebb átrendeződés történt a 
legfejlettebb és kevésbé fejlett térségek rangsorában. 
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10. ábra: Egy főre jutó GDP gamma konvergenciája (2001-2016) 

Forrás: saját szerkesztés 
 
A legnagyobb átrendeződés a területek rangsorában az alábbi példákkal szemléltethető: a lista 
elejében szereplő Ingolstadt a 2000-es évi 15. helyről 2-ra lépett elő 2016-ra, hasonló nagyságrendű 
növekedés ment végbe Coburg és Dingolfing esetében, míg Donau és Jena körzetek ennél is jobban 
előre léptek (sorrendben 115-ől 54. és 136-ról 85. helyezés). A legnagyobb visszaesés Offenbach és 
Schwabach térségében ment végbe, ahol a 41-ről a 121. helyre valamint a 83-ról a 161. pozícióba 
esett vissza a körzeti GDP.     
A béta konvergencia vizsgálata során megnézzük az egy főre eső GDP éves növekedési üteme, és a 
kezdeti év GDP-je közti regressziós egyenes egyenletét. Amennyiben a béta koefficiens negatív, és 
szignifikáns, akkor teljesül a béta konvergencia (Ferkelt, 2005). Ezt áttekintve a német NUTS3-as 
körzetek szintjén elmondható, hogy a tesztek kismértékű béta konvergenciára utalnak. Vagyis az 
időszak során a legfejlettebb és legkevésbé fejlett területek értékei közeledni tudtak egymáshoz. Ez 
azt jelzi, hogy a kevésbé fejlett térségek GDP-je nagyobb ütemben tudott növekedni, mint a 
legmagasabban fejletteké, így kismértékű felzárkózás indulhatott meg.  
 

 
11. ábra: Egy főre jutó GDP béta konvergenciája (2000-2016) 

Forrás: saját szerkesztés 
 

A béta konvergencia elemzése során vizsgáltam a területi hatások szerepét is a modellben, hogy a 
területegységek helyzete mennyiben befolyásolja a konvergencia folyamatát. A területi 
autokorreláció a területi interakciók vizsgálatának módszere, amelynek során azt vizsgáljuk, hogy a 
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fajlagos GDP térbeli eloszlása véletlenszerű, vagy valamilyen szabályos mintát követ (Dusek, 2004). 
Az autokorreláció mérésére egyrészt a globális Moran I mutatót, valamint a Local G statisztikát 
alkalmaztam. A Moran I mutató az autokorreláció fennállását mutatja, míg a Local G statisztika az 
egyes adatpontok lokális térbeli autokorrelációjának mutatója (Abdulhafedh, 2017). A Local G a 
következő egyenlet alapján számítható: 
 𝐺∗(𝑑) = ∑∑       (3) 

 
ahol d a szomszédsági távolság, és wij a súly mátrix, amely egy királynő szomszédsági mátrix. A G 
statisztika értéke 0 és 1 között változhat (Abdulhafedh, 2017). A pozitív mutató a magas értékek (hot 
spot), míg a negatív mutató az alacsony értékek (cold spot) lokális csoportosulását jelenti. 
 
Megvizsgáltam a 2016-os fajlagos GDP autokorrelációját, és azt tapasztaltam, hogy kismértékű, 
pozitív, szignifikáns területi autokorreláció igazolható a területegységek között, és a Local G 
statisztika egyértelműen kirajzolja a keleti területek cold spot térségeit (5. ábra). 
Elmondható, hogy a keleti tartományok majd egésze besorolható a cold spot térségek közé, tehát 
ebben a térségben az alacsony fajlagos GDP-vel rendelkező területek térbeli koncentrációjáról 
beszélhetünk (pl.: Mecklenburg-Vorprommern tartomány jelentős része, Szász-Anhalt tartomány 
majdnem egésze, ill. bizonyos körzetek Szászország és Thüringia tartományokban). A Moran I index 
szignifikanciája arra utal, hogy érdemes a béta konvergencia számítása során is figyelembe venni a 
területi hatásokat, és a térben késleltetett modellekkel is kalkulálni. 
 

 
12. ábra: Egy főre jutó GDP globális és lokális területi autokorrelációja (2016) 

Forrás: saját szerkesztés 
 
A térbeli függetlenség feltételezése a konvergencia vizsgálatok esetében is vitatott (Royuela – Garcia, 
2015). Ugyanis Rey és Montouri (1999) a béta konvergenciát térbeli függőségi viszonyok között 
tesztelte, és kimutatta, hogy a konvergencia dinamikáját befolyásolhatják a térbeli folyamatok, ezért 



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

347 

elemzésük szükséges. A térbeli hatások bevonása a regressziós elemzésekben egyrészt a térbeli 
késleltetés modelljével (spatial lag model), illetve a térbeli hiba autokorreláció modelljével történhet 
(spatial error model) (Varga, 2002). A spatial lag modell térben késleltetett változót tartalmazó 
regressziós modell, fennálló térbeli függőségre utal, és a térbeli spillover hatások nagyságát méri 
(Anselin-Bera, 1998). Egyik esete a térben késleltetett függő változót tartalmazó modell, amelyben a 
függő változó szomszédos értékei direkt hatással vannak a függő változó értékére (Szendi, 2016). 
Általános alakja: 
 𝑦 = 𝜌𝑊𝑦 + 𝑋𝛽 + 𝜀      (4) 
 
ahol ρ (rho) a modellben a térbeli függőséget méri. Vizsgálja, hogy a szomszédos területi egységek 
átlagos befolyása milyen az egyes területekre. A mutató iránya (pozitív, negatív) megadja a befolyás 
irányát. Amennyiben a rho értéke pozitív, azt jelenti, hogy az egyes területek magasabb GDP/fő 
értékekkel fognak rendelkezni, ha átlagban a szomszédjaiknak magas az egy főre jutó GDP-jük 
(Anselin, 2001). 
A spatial error modellben ezzel szemben a térbeli függőség a hibatag esetében jelentkezik. A területi 
hiba (például hiányzó értékek) térbeli függőségi viszonyait vizsgálja. A modell általános alakja:  
 𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑢      (5) 𝑢 = 𝑊𝑢 + 𝜀 
 
ahol λ (lambda) a térben autokorrelált hibatag mutatója. Amennyiben a lambda értéke nem nulla, 
akkor az egymással kapcsolatban álló megfigyelési egységek körében a hibatag esetében térbeli 
függőségi viszony áll fönt (Anselin, 2001). Ahhoz, hogy eldönthető legyen, mely modell 
alkalmazható, Lagrange Multiplier tesztek alkalmazása indokolt. Ez a területi interakció nélküli és a 
területi interakciót tartalmazó modellek likelihood értékeit hasonlítja össze (Szendi, 2016). 
Ezért összehasonlítottam a béta konvergencia esetében a hagyományos lineáris regressziós becslést a 
térben késleltetett modellekkel. A modellek eredményeit az alábbi, 2. táblázat szemlélteti. 
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7. táblázat: Egy főre jutó GDP béta konvergenciája Németországban (2000-2016)  
 Béta konvergencia 

Nincs térbeli hatás (OLS) Spatial lag 

Koefficiensek   

konstans 41494 (t-statisztika: 14,69) 40233 (z-érték: 10,22) 

növekedési ráta -2199,8 (t-statisztika: -2,03) -2111,8 (z-érték: -1,95) 

W mátrix - 0,0316 (z-érték: 0,4297) 

Konvergencia sebessége (2000-
2016) % 2,49 2,38 

R2 0,010 0,011 

Rho - 0,0316 

AIC 8710,67 8712,52 

Megfigyelések száma 390 390 

LM no spatial lag 0,1151 (t-statisztika: 0,7343) - 

Robost LM, no spatial lag 6,5466 (t-statisztika: 0,0105) - 

LM no spatial error 0,0111 (t-statisztika: 0,9160) - 

Robost LM, no spatial error 6,4426 (t-statisztika: 0,0111) - 

Forrás: saját szerkesztés 
 
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a német egy főre jutó GDP esetében igazolható a térben 
késleltetett béta konvergencia fennállása, mivel a Lagrange Multiplier tesztek eredményei térben 
késleltetett függő változóra utalnak. A Spatial lag modellt lefuttatva a rho értéke kismértékű, 
szignifikáns, pozitív autokorrelációt igazolt a változók esetében. Ez annyit jelent, hogy az egyes 
területek magasabb GDP/fő értékekkel fognak rendelkezni, ha átlagban a szomszédjaiknak magas az 
egy főre jutó GDP-jük. Ebben az esetben az 1%-os GDP változás a szomszédos területek esetében 
0,03%-os növekedést fog okozni a vizsgálatba vont körzetben. 
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5. ÖSSZEGZÉS 
 
Összességében elmondható, hogy a módszerek többsége arra utal, hogy kismértékű konvergencia 
valósult meg a területegységek között, 2000 és 2016 között a kevésbé fejlett területek közeledni 
tudtak a fejlettekhez, ugyanakkor továbbra is jelentős differenciák állnak fönn a keleti és nyugati 
országrész között. 
 

8. táblázat: Egy főre jutó GDP konvergenciája Németországban (2000-2016) – összehasonlítás 
Ssz. Módszer Eredmény 

1. szigma konvergencia 

kismértékű szigma divergencia, CV mutató kissé 
növekvő szórása  

DE! szigma konvergencia: 2001-2004, 2007-2009 
2011-2015 között  

2. gamma konvergencia folyamatos, kismértékű gamma konvergencia 

3. béta konvergencia kismértékű béta konvergencia az időszakban 

4. területi autokorreláció kismértékű, pozitív, szignifikáns területi 
autokorreláció 

5. térben késleltetett béta konvergencia igazolható, szignifikáns térben késleltetett béta 
konvergencia (spatial lag modell) 

Forrás: saját szerkesztés 
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ABSZTRAKT 
 
Jelen cikk a létesítmény-beruházásokkal, azon belül is a döntés-előkészítés folyamatával foglalkozik 
és egy 2016-os kérdőíves felmérés eredményeire alapozva mutatja be a feldolgozóipari vállalatok 
gyakorlatát. Az eredmények szerint a vállalatok többsége törekszik arra, hogy a döntés-előkészítés 
minden egyes lépcsőfokát végig járva alaposan előkészítse a létesítmény-beruházásokhoz kapcsolódó 
döntéseket, ám két tevékenységre – a célirányos kockázatelemzésre, valamint a gazdaságos projektek 
rangsorolására – nem mindig fektetnek kellő hangsúlyt a vizsgált cégek. A vizsgálatok arra is 
rámutattak, hogy a nagyvállalatok és a többségi külföldi tulajdonban lévő cégek általában 
körültekintőbben járnak el a létesítmény-beruházási döntések előkészítése során, mint a kisebb cégek, 
illetve a többségi hazai tulajdonban lévő vállalatok. 
 
BEVEZETÉS 
 
A feldolgozóipari cégek működése elképzelhetetlen különféle létesítmények nélkül. A 
létesítményekhez jutás egyik módja a beruházás. A szakirodalom nem teljesen egységes abban a 
kérdésben, hogy a beruházás folyamata mely szakaszokra tagolódik (a szerzők rendszerint kettő, 
három vagy négy nagy szakaszát különítik el). Abban viszont egyetértés mutatkozik, hogy a 
beruházások megvalósítását mindig meg kell előznie egy döntés-előkészítési szakasznak. Fodor 
(2017) szerint a tágan értelmezett döntés nem csupán a lehetséges változatok közötti választást jelenti, 
hanem magában foglalja a döntés-előkészítés folyamatát is. Ez a folyamat számos tényezőtől függ, 
mint például a vállalat jellege, helyzete, a döntéshozók hozzáállása.  
A vállalati létesítmények rendszerint hosszú időre meghatározzák a gazdálkodást és a 
fenntartásukhoz, üzemeltetésükhöz szükséges költségek jelentős arányt képviselnek az összköltségen 
belül; egyes ágazatokban „a termelés és a bérköltségek után a harmadik legnagyobb költségcsoport a 
vállalat működésében.” (Rostás, 2001) Ráadásul az üzemeltetési költségek egy része már a beruházás 
során eldől: például egy üzemcsarnok építése során felhasznált építőanyagok és építészeti-kivitelezési 
megoldások jelentős mértékben befolyásolják az üzemcsarnok fűtési, hűtési, világítási költségeit. 
Ezen okokból – és természetesen sok más okból – kifolyólag célszerű nagy figyelmet fordítani a 
létesítmény-beruházások döntés-előkészítésére. A szakirodalmi ajánlások a tekintetben sem teljesen 
egységesek, hogy a döntés-előkészítési szakaszban milyen tevékenységeket célszerű elvégezni a 
vállalati szakembereknek, habár a folyamat lényegét tekintve jelentős hasonlóságok fedezhetők fel a 
témához kapcsolódó forrásmunkákban.  
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2016-ban kérdőíves felmérés segítségével térképeztem fel a magyar feldolgozóipari vállalatok 
létesítménygazdálkodásának bizonyos kérdéseit, mint például a létesítmény-beruházások döntés-
előkészítésének folyamata, a beruházási változatok értékelésére és rangsorolására alkalmazott 
módszerek, a létesítménygazdálkodási tevékenységek outsourcingja stb. A szélesebb témakört lefedő 
kérdések közül jelen tanulmány a következőkre tér ki: 

− A döntés-előkészítés minden egyes lépését elvégzik-e a feldolgozóipari cégeknél, vagy 
esetleg vannak olyan tevékenységek, amelyekre nem helyeznek kellő hangsúlyt a létesítmény-
beruházások döntés-előkészítése során? 

− Van-e különbség a döntés-előkészítés folyamatában az ágazati hovatartozástól, a vállalati 
mérettől és a tulajdonosi struktúrától függően?  

 
A BERUHÁZÁSI DÖNTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA – RÖVID 
SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
A nemzetközi és a hazai szakirodalom egyaránt foglalkozik a beruházási döntések előkészítésének 
folyamatával. A szerzők többsége hasonló döntés-előkészítő tevékenységeket nevesít, ám a folyamat 
szakaszolása, illetve részletezettsége terén eltérések mutatkoznak. Vannak szerzők, akik a döntés-
előkészítési folyamat ismertetésénél csak a gazdasági tevékenységeket nevesítik, míg mások a 
beruházási döntések meghozatala érdekében végzett gazdasági és műszaki tevékenységeket egyaránt 
leírják. A döntés-előkészítési folyamat leírásának megközelítésmódjában is különbség fedezhető fel: 
az angolszász szerzőknél gyakran a beruházási (befektetési) lehetőségek feltárása jelenik meg az első 
lépésként, és csak ezt követi a „lehetőség” vállalati céllá formálása és a vállalat tevékenység-
rendszerébe való beillesztése. Butler és társai (1993) például a következő tevékenységeket különítik 
el: (1) a beruházási lehetőségek beazonosítása; (2) a kezdeti ötlet vállalati céllá való fejlesztése; (3) a 
projektek értékelése és szelekciója; (4) a projektek ellenőrzése, beleértve az utólagos ellenőrzést is. 
(Butler és társai 1993) Említésre érdemes, hogy az előbbi felsorolásban az utólagos ellenőrzés is 
szerepel a döntés-előkészítési tevékenységek között; ez is az angolszász szakirodalom egyik 
sajátossága. 
A magyar megközelítésmód abban tér el az angolszásztól, hogy a vállalati célokból vagy a 
stratégiából levezethetően felmerül a beruházási igény, amely elindítja a döntés-előkészítés 
folyamatát. Barta 1986-ban megjelent könyvében például a következőképpen írja le a folyamatot: (1) 
beruházási cél körülhatárolása, elődöntések; (2) a beruházási cél részletes kidolgozása; (3) a 
beruházások megvalósításának módjával összefüggő kérdések tisztázása; (4) a döntés-előkészítési 
folyamat dokumentálása. (Barta, 1986) Hasonló logika fedezhető fel a Fekete – Husti szerzőpáros 
által szerkesztett Beruházási Kézikönyvben is, amelyben a következő szakaszolás található: (1) 
beruházás indítása a vállalati stratégia alapján; (2) előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítése; 
(3) döntés a megvalósíthatósági tanulmány készítésére; (4) megvalósíthatósági tanulmány készítése 
a kiválasztott változatra; (5) döntés a továbblépésről; (6) a projektstratégia elemeinek meghatározása; 
(7) döntés az alkalmazott projektstratégiáról; (8) a megvalósításhoz szükséges források biztosítása; 
(8) állásfoglalás a szükséges források rendelkezésre állásáról. (Fekete – Husti, 2005) Említést 
érdemel, hogy a fent hivatkozott kézikönyv a döntés-előkészítési tevékenységek közé csak a 
gazdasági előkalkuláció készítését sorolja, a „beruházás gazdaságosságának kimutatását” a 
megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek között említi, miközben a legtöbb szerző ezt a feladatot 
döntés-előkészítési tevékenységnek tekinti. 
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A BERUHÁZÁSOK GAZDASÁGI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK MODELLJE ÉS 
ANNAK TESZTELÉSE 
 
A feldolgozott irodalmak alapján elkészítettem a beruházások gazdasági döntés-előkészítésének 
elméleti modelljét, melyben csupán a gazdasági előkészítéshez tartozó tevékenységek szerepelnek. 
(A modell a műszaki előkészítéshez kapcsolódó feladatokat nem tartalmazza). A beruházások döntés-
előkészítési munkálatait a beruházási igény felmerülése előzi meg. A kiinduló helyzet elemzésével 
kezdődnek és a gazdaságosnak ítélt beruházási változatok rangsorolásával zárulnak a döntés-
előkészítési tevékenységek. A megvalósítandó beruházásról szóló döntés már nem része a döntés-
előkészítési folyamatnak. A beruházások gazdasági döntés-előkészítésének általam szerkesztett 
modelljét az 1. ábra szemlélteti. (Szűcsné Markovics 2013, p. 15.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra: A beruházások gazdasági döntés-előkészítésének modellje 
Forrás: Szűcsné Markovics 2013, p. 16.  

 
A modellt egy 2013-ban készített kérdőíves felméréssel teszteltem. A megkérdezett vállalati 
szakembereknek egy ötfokozatú skálán kellett értékelniük, hogy az elméleti modellben szereplő 
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tevékenységeket milyen gyakran végzik el (mindig, gyakran, időnként, nagyon ritkán, soha). A 
kérdésre adott válaszok eredményét az 1. táblázat foglalja össze. 
A kockázatelemzés kivételével a megkérdezett vállalatvezetők többsége úgy nyilatkozott, hogy 
mindig vagy gyakran elvégzi a döntés-előkészítési tevékenység adott fázisát. A kiinduló helyzet 
elemzését és értékelését a megkérdezett vállalatok 84,21 százalékánál mindig vagy gyakran elvégzik, 
a beruházási alternatívák előzetes feltárását és szelekcióját szintén nagy gyakorisággal végzik el a 
cégeknél, a vezetők 78,95 százaléka válaszolta azt, hogy minden esetben vagy gyakran értékelik és 
szelektálják a szóba jöhető beruházási alternatívákat. A beruházási igényt kielégítő alternatívák 
megvalósíthatóságának nagyvonalú elemzését már kisebb gyakorisággal végzik el a magyar 
feldolgozóipari vállalatoknál: 53,95 százalék nyilatkozott úgy, hogy gyakran vagy mindig végeznek 
nagyvonalú elemzéseket. A megvalósíthatónak ítélt beruházási változatok gazdaságosságának 
részletes elemzését a cégek majdnem kétharmadánál, 64,47 százalékánál végzik el mindig vagy 
gyakran. Kockázatelemzéseket viszonylag kevés vállalatnál végeznek nagy gyakorisággal: a 
megkérdezett vállalati szakembereknek csupán 38,16 százaléka jelölte be a mindig vagy a gyakran 
elvégezzük válaszlehetőséget, sőt a vállalatok 10,53 százalékánál soha, 22,37 százalékánál pedig 
nagyon ritkán készítenek kockázatelemzéseket. A gazdaságosnak ítélt beruházási változatokat a 
cégek 60,53 százalékánál gyakran vagy mindig rangsorolják. (Szűcsné Markovics 2013, pp. 17-18.) 
A kitöltött kérdőívekből arra is lehetett következtetni, hogy a nagyvállalatok körültekintőbben járnak 
el a beruházások gazdasági döntés-előkészítése során, mert minden tevékenység esetén magasabb 
értékeket jelöltek be, mint a kisebb cégek. 
 

1. táblázat: A beruházások döntés-előkészítése során elvégzett tevékenységek 
A modellben szereplő 

tevékenység 
Soha nem 
végezzük 

el 

Nagyon 
ritkán 

elvégezzük
Időnként 

elvégezzük
Gyakran 

elvégezzük
Mindig 

elvégezzük 
Nem 

töltötte 
ki 

Összesen

Kiinduló helyzet elemzése, 
értékelése  0,00% 7,89% 7,89% 27,63% 56,58% 0,00% 100,00%

A beruházási alternatívák 
feltárása, előzetes szelekciója  2,63% 9,21% 9,21% 31,58% 47,37% 0,00% 100,00%
A beruházási igényt kielégítő 
alternatívák 
megvalósíthatóságának 
nagyvonalú elemzése 

5,26% 10,53% 28,95% 27,63% 26,32% 1,32% 100,00%

A megvalósíthatónak ítélt 
beruházási változatok 
gazdaságosságának részletes 
elemzése 

3,95% 14,47% 14,47% 25,00% 39,47% 2,63% 100,00%

Kockázatelemzések készítése 10,53% 22,37% 22,37% 22,37% 15,79% 6,58% 100,00%
A gazdaságosnak ítélt 
változatok rangsorolása 
valamilyen előre 
meghatározott 
kritériumrendszer szerint 

9,21% 9,21% 17,11% 31,58% 28,95% 3,95% 100,00%

Forrás: Szűcsné Markovics 2013, p. 17. 
 
A KUTATÁS MÓDSZERTANA 
 
2016-ban a hazai feldolgozóipari vállalatok körében végzett kérdőíves felmérés segítségével 
vizsgáltam a létesítménygazdálkodás egyes kérdéseit. A nyolcoldalas kérdőív a következő 
témaköröket érintette:  

− A vállalatra vonatkozó általános információk: 7 kérdés; 
− A vállalati létesítményekre vonatkozó információk: 4 kérdés; 
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− A létesítmény-beruházásokra, azok döntés-előkészítésére és elemzésére vonatkozó 
információk: 10 kérdés; 

− A létesítmények üzemeltetésére vonatkozó információk: 3 kérdés; 
− A létesítménygazdálkodás gyakorlati megvalósítására vonatkozó információk: 4 kérdés. 

A kérdőívet 114 vállalat töltötte ki értékelhető formában. A kérdőívet kitöltő vállalatok 19%-a 
mikrovállalkozás, 20%-a kisvállalat, 46%-a közepes vállalat, 15%-a nagyvállalat volt. Tulajdonosi 
struktúra szerint a kitöltő cégek 84%-a többségi hazai, 14%-a többségi külföldi tulajdonban volt, 2%-
ánál pedig éppen 50-50% volt a hazai és a külföldi tulajdon aránya. (A minta vállalati méret és 
tulajdonosi struktúra szerinti összetételét a 2. ábra szemlélteti.) 

 

 
 

2. ábra: A kérdőívet kitöltő cégek vállalati méret és tulajdonosi struktúra szerinti összetétele 
Forrás: A kitöltött kérdőívek alapján saját szerkesztés 

 
A kutatás csak a feldolgozóipari vállalatokra terjedt ki. A kérdőívet kitöltő 114 cég közül 22 
foglalkozott gépgyártással, 15 az élelmiszerban tevékenykedett, 11 egyéb feldolgozóipari 
tevékenységet folytatott, 10 pedig bútoripari cég volt. A többi ágazatból kevesebb mint 10 cég töltötte 
ki a kérdőívet. (A minta ágazati hovatartozás szerinti megoszlását a 3. ábra szemlélteti.) 
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Közepes vállalat Nagyvállalat
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16; 14% 2; 2%

A vállalatok száma és megoszlása 
tulajdonosi struktúra szerint

Többségi hazai
tulajdon

Többségi
külföldi
tulajdon

50% hazai –
50% külföldi 
tulajdon
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3. ábra: A kérdőívet kitöltő cégek ágazati hovatartozás szerinti összetétele 
Forrás: A kitöltött kérdőívek alapján saját szerkesztés 

 
Feltehetően arra visszavezethetően, hogy a kérdőív kitöltése elsősorban a Miskolci Egyetem 
hallgatóinak bevonásával készült, a mintában az észak-magyarországi vállalatok dominálnak (45%). 
Emellett a közép-magyarországi és az észak-alföldi székhelyű vállalatok aránya viszonylag magas 
(25% és 14%). (A minta székhely szerinti megoszlását a 4. ábra mutatja be.) 
 

 
4. ábra: A kérdőívet kitöltő cégek székhely szerinti megoszlása 

Forrás: A kitöltött kérdőívek alapján saját szerkesztés 
 

A kérdőívet kitöltő vállalatok – a vizsgált téma szempontjából – fontosabb adatait a következő 
táblázat összefoglalóan tartalmazza: 
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Gép, gépi berendezés gyártása
Egyéb feldolgozóipari tevékenység

Gumi-, műanyag termék gyártása
Fafeldolgozás, fonott áru gyártása

Ruházati termék gyártása
Papír, papírtermék gyártása

Vegyi anyag, termék gyártása
Fémalapanyag gyártása
Dohánytermék gyártása

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
Egyéb jármű gyártása
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28; 25%

7; 6%

5; 4%

3; 3%
51; 45%

16; 14%
4; 3%

Vállalatok száma és megoszlása székhely szerint

Közép-Magyarország

Közép-Dunántúl

Nyugat-Dunántúl

Dél-Dunántúl

Észak-Magyarország

Észak-Alföld

Dél-Alföld



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

357 

2. táblázat: A kérdőívet kitöltő vállalatok főbb adatai 
Megnevezés Átlag Minimum Maximum

Befektetett eszközök értéke (eFt) 2 841 232 390 40 756 243
Ingatlanok értéke (eFt) 844 665 0 13 031 413
Gépek, berendezések, járművek értéke 
(eFt) 1 050 375 390 17 958 096
Mérlegfőösszeg (eFt) 5 618 305 262 79 378 772

Értékesítés nettó árbevétele (eFt) 8 219 527 0 
185 854 

619
Értékcsökkenési leírás (eFt) 251 856 0 5 249 913
Adózás előtti eredmény (eFt) 400 391 -12 790 980 12 188 113
Fizetett hitelkamat (eFt) 90 711 0 1 615 443
Létszám (fő) 189 1 3 500
Épületek hasznosítható alapterülete (m2) 25 383 20 160 000
Telephelyek összterülete (m2) 49 213 0 429 895
Székhelyen kívüli telephelyek száma 
(db) 1,42 0 12

Forrás: A kitöltött kérdőívek alapján saját szerkesztés 
 
A kitöltött kérdőívekben szereplő adatokat az Excel táblázatkezelő programban összesítettem és az 
SPSS statisztikai elemzésekre szolgáló programcsomagot felhasználva elemeztem. Elemzéseim során 
egyszerű leíró statisztikai módszereket, például megoszlási viszonyszámokat, csoportátlagokat stb. 
alkalmaztam, másrészt összehasonlító statisztikai elemzéseket végeztem. 
A kérdésekre adott válaszok között voltak mennyiségi, valamint minőségi változónak számító adatok 
is, ennek megfelelően a következő összehasonlító elemzési módszereket alkalmaztam: 

− Két mennyiségi ismérv esetén a Pearson-féle korrelációs együtthatót határoztam meg. Az 
elemzések során 0,05-ös szignifikancia szintet tekintettem bizonyító erejűnek.  

− Két minőségi ismérv esetén a Pearson-féle khi-négyzet mutató és a Cramer’s V mutató 
értékét számoltam ki. A khi-négyzet próba során szintén a 0,05-ös szignifikancia szintet 
tekintettem elfogadható mértékűnek. A Cramer’s V mutató esetében az általánosan 
elfogadott értékeket vettem alapul az ismérvek közötti kapcsolat erősségének 
meghatározása során: 0,3-es érték alatt gyengének, 0,3-0,7-es érték között közepesnek, 
0,7-es érték felett erősnek minősítettem a kapcsolatot.  

− Amennyiben a mennyiségi ismérv volt a független, a minőségi ismérv pedig a függő 
változó, diszkriminanciaanalízist végeztem. A diszkriminanciaelemzés nyolc feltétel 
egyidejű fennállása esetén végezhető el nagy biztonsággal, ezért minden esetben 
vizsgáltam ezen feltételek teljesülését. A kis minta-elemszám ellenére a 
diszkriminanciaanalízis alkalmazhatóságának feltételei szinte minden esetben teljesültek. 

− Amennyiben a minőségi ismérv volt a független, a mennyiségi ismérv pedig a függő 
változó, varianciaanalízist végeztem. Az elemzés során megvizsgáltam, hogy teljesül-e 
mindhárom alkalmazhatósági feltétel. 
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Az elemzéseim során alkalmazott statisztikai módszereket az 5. ábra szemlélteti.  
 

 
5. ábra: A változók közötti összefüggések vizsgálatára alkalmazott módszerek 

Forrás: Saját szerkesztés 
 
Azoknál a kérdéseknél, ahol egyidejűleg több válaszlehetőséget is megjelölhettek a megkérdezett 
vállalati vezetők, az összehasonlító elemzések nem voltak elvégezhetők, mert a válaszok kölcsönösen 
nem zárták ki egymást. Ezeknél a kérdéseknél az összehasonlító statisztikai elemzések helyett 
egyszerű leíró statisztikai módszereket alkalmaztam, mint például a csoportátlagok meghatározása. 
 
 
A LÉTESÍTMÉNY-BERUHÁZÁSOK DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA A 
FELDOLGOZÓIPARBAN 
 
A megkérdezett vállalati szakembereknek egy egytől ötig terjedő skálán kellett értékelniük, hogy 
milyen gyakorisággal végzik el a létesítmény-beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységeket. A 
kérdésre adott válaszok megoszlását a 3. táblázat mutatja be. 
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3. táblázat: A létesítmény-beruházások döntés-előkészítése során elvégzett tevékenységek 

Tevékenység 
Soha nem 
végezzük 

el 

Nagyon 
ritkán 

elvégezzük
Időnként 

elvégezzük
Gyakran 

elvégezzük
Mindig 

elvégezzük 
Nem 

töltötte 
ki 

Összesen

Kiinduló helyzet elemzése, 
értékelése  0,00% 1,75% 17,54% 18,42% 48,25% 14,04% 100,00%

A beruházási igényt kielégítő 
beruházási alternatívák 
feltárása, megvalósíthatóságuk 
előzetes, nagyvonalú 
értékelése, szelekciója 

0,00% 1,75% 14,91% 20,18% 49,12% 14,04% 100,00%

A megvalósíthatónak ítélt 
beruházási változatok 
gazdaságosságának részletes 
elemzése 

1,75% 3,51% 11,40% 20,18% 49,12% 14,04% 100,00%

Célirányos kockázatelemzések 
készítése 9,65% 12,28% 20,18% 21,05% 22,81% 14,04% 100,00%

A gazdaságosnak ítélt 
változatok rangsorolása 
valamilyen előre 
meghatározott 
kritériumrendszer szerint 

6,14% 6,14% 21,93% 23,68% 28,07% 14,04% 100,00%

Forrás: A kitöltött kérdőívek alapján saját szerkesztés 
 
A megkérdezett vállalatvezetők többsége úgy nyilatkozott, hogy a kockázatelemzés kivételével 
mindig vagy gyakran elvégzi a folyamat adott fázisát a létesítmény-beruházások döntés-előkészítése 
során. A kiinduló helyzet elemzését és értékelését a megkérdezett vállalatok kétharmadánál (66,67%-
ánál) mindig vagy gyakran elvégzik. A beruházási igényt kielégítő beruházási alternatívák feltárását, 
megvalósíthatóságuk előzetes, nagyvonalú értékelését és szelekcióját, illetve a megvalósíthatónak 
ítélt beruházási változatok gazdaságosságának részletes elemzését a cégek több mint kétharmadánál 
(69,3%-ánál) szintén mindig vagy gyakran elvégzik. Kockázatelemzéseket viszonylag kevés 
vállalatnál végeznek nagy gyakorisággal: a megkérdezett vállalati szakembereknek csupán 43,86%-
a jelölte be a mindig vagy a gyakran elvégezzük válaszlehetőséget, sőt a vállalatok 9,65%-ánál soha, 
12,28%-ánál pedig nagyon ritkán készítenek kockázatelemzéseket. A gazdaságosnak ítélt beruházási 
változatokat a cégek mintegy felénél (51,75%-ánál) gyakran vagy mindig rangsorolják. 
A kutatás arra is kitért, hogy ágazati hovatartozás, vállalati méret és tulajdonosi szerkezet szerint van-
e eltérés a létesítmény-beruházások döntés-előkészítési fázisaiban, ám az eredmények értékelésénél 
szem előtt kell tartani, hogy számos olyan ágazat van, amelyből csupán egy-két kérdőív érkezett 
vissza.  
Ágazati hovatartozás szerint a legmagasabb értéket a dohánytermékeket előállító vállalat adta (csak 
egy kitöltő cég volt ebben az ágazatban), amely a célirányos kockázatelemzés kivételével mindig 
elvégzi a döntés-előkészítési folyamat tevékenységeit. Szintén magas értékeket jelöltek be az ipari 
gépek, berendezések, eszközök javításával, üzembehelyezésével, karbantartásával foglalkozó 
vállalatok (5 vállalat), amelyek a célirányos kockázatelemzések kivételével a döntés-előkészítési 
folyamat minden tevékenységét mindig elvégzik. A legalacsonyabb értékeket – némileg meglepő 
módon – a három gyógyszergyártó cég jelölte be. Eszerint kockázatelemzést vagy csak nagyon ritkán 
vagy soha nem végeznek, a gazdaságos projektek rangsorolását szintén csak ritkán végzik el, a 
kiinduló helyzet elemzésével és a részletes gazdaságossági elemzésekkel is csak nagyon ritkán vagy 
időnként foglalkoznak és időnként végeznek előzetes, nagyvonalú elemzéseket a beruházási igényt 
kielégítő alternatívákra vonatkozóan. A villamos berendezések gyártásával foglalkozó cég szintén a 
minta egészére vonatkozó átlagtól jóval alacsonyabb értékeket adott meg minden egyes tevékenység 
esetében. (A kérdésre adott válaszokat ágazat szerinti bontásban a 4. táblázat részletezi.) 
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4. táblázat: „Mennyire jellemző a vállalatnál az egyes döntés-előkészítési tevékenységek, 
feladatok elvégzése?” kérdésre adott válaszok csoportátlagai ágazati hovatartozás szerinti 

bontásban (az értékek 1-5 között szóródhatnak) 

Feldolgozóipari 
ágazat 

Kiinduló 
helyzet 

elemzése, 
értékelése 

A beruházási 
alternatívák feltárása, 
előzetes, nagyvonalú 

értékelése, szelekciója 

A változatok 
gazdaságos-

ságának részletes 
elemzése 

Célirányos 
kockázat-
elemzések 
készítése 

A változatok 
rangsorolása 

Élelmiszergyártás 4,29 4,29 4,07 3,29 3,93 
Italgyártás 4,57 4,29 3,86 3,00 3,29 
Dohánytermék 
gyártása 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 

Ruházati termék 
gyártása 3,25 4,00 3,50 3,25 3,50 

Fafeldolgozás, 
fonott áru gyártása 4,40 4,60 4,60 4,40 4,80 

Papír, papírtermék 
gyártása 4,33 4,33 4,67 3,33 3,33 

Nyomdai és egyéb 
sokszorosítási 
tevékenység 

4,00 4,50 3,00 2,00 3,50 

Vegyi anyag, 
termék gyártása 4,00 4,67 5,00 4,00 3,67 

Gyógyszergyártás 2,50 3,00 2,50 1,50 2,00 
Gumi-, műanyag 
termék gyártása 4,00 3,67 4,00 3,17 3,50 

Nemfém ásványi 
termék gyártása n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Fémalapanyag 
gyártása 4,33 4,33 4,67 4,00 3,67 

Fémalakítás, 
porkohászat 5,00 5,00 5,00 4,00 3,75 

Számítógép, 
elektronikai, 
optikai termék 
gyártása 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Villamos 
berendezés 
gyártása 

3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 

Gép, gépi 
berendezés 
gyártása 

4,11 4,17 4,11 3,22 3,78 

Közúti jármű 
gyártása 5,00 4,00 5,00 3,00 3,00 

Egyéb jármű 
gyártása 5,00 5,00 5,00 3,00 4,00 

Bútorgyártás 4,56 4,89 4,44 3,78 3,78 
Egyéb 
feldolgozóipari 
tevékenység 

4,78 4,56 5,00 3,67 3,56 

Ipari gép, 
berendezés, eszköz 
javítása, üzembe ... 

5,00 5,00 5,00 4,00 4,67 

A teljes minta 
átlaga 4,32 4,36 4,30 3,41 3,71 

Forrás: A kitöltött kérdőívek alapján saját szerkesztés 
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Vállalati méret szerint megvizsgálva a válaszok megoszlását összességében megállapítható, hogy 
egyetlen tevékenység kivételével (a megvalósíthatónak ítélt beruházási változatok részletes 
gazdaságossági elemzése) a nagyvállalatok jelölték be a legmagasabb értékeket. Az eredményekből 
arra lehet következtetni, hogy a nagyvállalatok a döntés-előkészítési folyamat első három fázisát 
szinte minden alkalommal elvégzik, célirányos kockázatelemzések és a gazdaságos projektek 
rangsorolása is mindig vagy gyakran megtörténik. A közepes méretű cégek szintén a döntés-
előkészítés első három tevékenységét végzik el a leggyakrabban, a rangsorolást is gyakran elvégzik, 
ám célirányos kockázatelemzéseket csak időnként végeznek. Az eredmények alapján a 
mikrovállalkozások és a kisvállalatok fordítják a legkisebb figyelmet a létesítmény-beruházási 
döntések előkészítésére. Némileg érdekes az az eredmény, hogy a részletes beruházás-gazdaságossági 
elemzések kivételével a mikrovállalkozások minden egyes tevékenység esetében magasabb értékeket 
jelöltek be, mint a kisvállalatok. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a nagyvállalatok 
alaposabban, körültekintőbben járnak el a beruházási döntések előkészítése során, mint a kisebb 
cégek. (A kérdésre adott válaszokat ágazat szerinti bontásban az 5. táblázat részletezi.) 
 
5. táblázat: „Mennyire jellemző a vállalatnál az egyes döntés-előkészítési tevékenységek, feladatok 
elvégzése?” kérdésre adott válaszok csoportátlagai vállalati méret és tulajdonosi szerkezet szerinti 

bontásban (az értékek 1-5 között szóródhatnak) 

Tevékenység 
Vállalati méret Tulajdonosi szerkezet 

Mikro-
vállalk. Kisváll. Közepes 

váll. Nagyváll. Többségi 
hazai 

Többségi 
külföldi 

50% hazai – 
50% külföldi 

Kiinduló helyzet 
elemzése, értékelése  4,21 3,76 4,44 4,59 4,25 4,73 4,00 

A beruházási 
alternatívák feltárása, 
előzetes, nagyvonalú 
értékelése, szelekciója 

4,00 3,76 4,58 4,59 4,28 4,80 4,00 

A változatok 
gazdaságosságának 
részletes elemzése 

3,64 3,82 4,58 4,47 4,17 4,93 4,50 

Célirányos kockázat-
elemzések készítése 3,29 3,06 3,28 4,24 3,27 4,27 2,50 

A változatok 
rangsorolása  3,36 3,29 3,80 4,18 3,60 4,33 3,50 

Forrás: A kitöltött kérdőívek alapján saját szerkesztés 
 
Tulajdonosi szerkezet szerint szintén van eltérés a kérdésre adott válaszok között. A többségi külföldi 
tulajdonban lévő vállalatok kivétel nélkül minden tevékenység esetében magasabb értékeket jelöltek 
meg a többségi hazai, illetve a fele-fele részben hazai és külföldi tulajdonban lévő cégeknél. A 
külföldi tulajdonosú vállalatok a döntés-előkészítés minden tevékenységét mindig vagy gyakran 
elvégzik, a hazai tulajdonban lévő cégek viszont célirányos kockázatelemzést, valamint a gazdaságos 
projektek rangsorolástát nem végzik el minden esetben. Ez arra enged következtetni, hogy a többségi 
külföldi tulajdonban lévő vállalatok nagyobb hangsúlyt fektetnek a létesítmény-beruházási projektek 
döntés-előkészítésére. (A kérdésre adott válaszokat tulajdonosi szerkezet szerinti csoportosításban 
szintén az 5. táblázat tartalmazza.) 
 
  



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

362 

ÖSSZEGZÉS 
 
A vállalatok többféleképpen is létesítményekhez „juthatnak”, például vásárlás, beruházás, bérlés 
vagy lízingelés útján. Jelen cikk a létesítmény-beruházásokkal, azon belül is a döntés-előkészítés 
folyamatával foglalkozott. Egy rövid elméleti bevezetőt követően felvázolta a beruházások gazdasági 
döntés-előkészítésének modelljét, illetve annak tesztelését, majd egy 2016-os kérdőíves felmérés 
eredményeire alapozva mutatta be a feldolgozóipari vállalatok gyakorlatát. 
Tekintve, hogy a létesítmények hosszú időn keresztül hatással vannak a vállalati gazdálkodásra, 
jelentős tőkelekötéssel járnak és fenntartásuk, üzemeltetésük jelentős költségekkel jár, a létesítmény-
beruházások döntés-előkészítése komoly körültekintést igényel a vállalati döntéshozók részéről, 
emellett bonyolult, összetett folyamatról van szó. Az elvégzett statisztikai vizsgálatok azt az 
eredményt hozták, hogy a kiinduló helyzet elemzését, a beruházási igényeket kielégítő beruházási 
alternatívák feltárását, megvalósíthatóságuk előzetes, nagyvonalú értékelését, valamint a 
megvalósíthatónak ítélt beruházási változatok gazdaságosságának részletes elemzését a válaszadó 
vállalatok mindig, vagy gyakran elvégzik. A gazdaságosnak ítélt projektek előre meghatározott 
kritériumrendszer szerinti rangsorolása már kevésbé jellemző a vizsgált vállalati körre, a válaszadók 
többsége már nem végzi el mindig, csak gyakran vagy időnként. Célirányos kockázatelemzést még 
ritkábban végeznek a feldolgozóipari vállalatok. 
A kutatás arra is kitért, hogy ágazati hovatartozás, vállalati méret és tulajdonosi szerkezet szerint van-
e eltérés a létesítmény-beruházások döntés-előkészítési fázisaiban. Az eredmények arra engednek 
következtetni, hogy a nagyvállalatok és a többségi külföldi tulajdonban lévő cégek alaposabban, 
körültekintőbben járnak el a létesítmény-beruházási döntések előkészítése során, mint a kisebb cégek, 
illetve a többségi hazai tulajdonban lévő vállalatok. Ágazati hovatartozás szerint is eltérés fedezhető 
fel a vállalatok gyakorlata között, ám a következtetések megfogalmazását nagymértékben korlátozza 
az a tény, hogy számos ágazatból csak igen kevés (egy-két) kérdőív érkezett vissza.  
Összességében megállapítható, hogy a feldolgozóipari vállalatok többsége törekszik arra, hogy 
alaposan előkészítse a létesítmény-beruházásokhoz kapcsolódó döntéseket, két tevékenységre – a 
célirányos kockázatelemzésre, valamint a gazdaságos projektek rangsorolására – viszont nem mindig 
fektetnek kellő hangsúlyt a vizsgált (főként kisebb) cégek. Tény, hogy ezek nem egyszerű, sőt komoly 
gazdálkodástani ismereteket igénylő feladatok, ám ehhez igénybe vehetnek külső segítséget is a 
vállalatok, például tanácsadó céghez fordulhatnak. Tokár-Szadai (2015) szerint „a tanácsadás az 
ügyfelek számára lehetőség a tudásuk gyarapítására, a korszerű ismeretek megszerzésére”. (Tokár-
Szadai, 2015. p. 926.) Véleményem szerint sok, főként a mikro- és kisvállalkozások körébe sorolható 
cégnél nincs meg a szükséges szakmai tudás a létesítmény-beruházási döntések előkészítéséhez, ám 
anyagi lehetőségeikhez mérten célszerű lenne valamelyik tanácsadó cég segítségét igénybe venni. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézete 2001-ben, 2005-06-ban, 2011-12-ben, majd 2015-16-
ban kérdőíves felmérést végzett tanácsadó cégek valamint ügyfeleik körében. A felmérésben 2001-
ben 362, 2005-06-ban 294, 2011-12-ben 77, 2015-16-ban 48 vállalkozás, és 2001-ben 83, 2005-06-
ban 88, 2011-12-ben 58, 2015-16-ban 34 tanácsadó vett részt.  A felmérések célja a vezetési 
tanácsadási piac feltérképezése, valamint a tanácsadók és ügyfeleik tanácsadási értékrendjének 
összehasonlítása volt. Jelen tanulmányban az általános tanácsadási célok szakirodalmi 
összefoglalását követően megvizsgálom, hogy melyek a vezetési tanácsadási szolgáltatás 
igénybevételének céljai Északkelet-Magyarországon és hogyan változtak ezek a célok a tanácsadók 
ügyfeleinek értékítélete alapján 2001 és 2016 között.  
 
SUMMARY 
The Institute of Business Sciences of the University of Miskolc carried out a survey of management 
consultants’ firms and enterprises in 2001, in 2005-2006 in 2011-2012 and in 2015-16 in North-
Eastern Hungary. We managed to receive 362 responses from enterprises and 83 from consultants 
in 2001, 294 from enterprises and 88 from consultants in 2005-06, 77 from enterprises and 58 form 
consultants in 2011-12 and 48 from enterprises and 34 from consultants in 2015-16. In this study I 
summarize the generic consulting purposes in North-Eastern Hungary based on the literature and 
our empirical studies, and I present what changes can be observed between 2001 and 2016.  
 
1. BEVEZETÉS 

 
A tanácsadási szakma elnevezése a hazai és nemzetközi szakirodalomban nem egységes, számos 
megközelítési mód, és meghatározás létezik (Tokár-Szadai, 2012). Jelen tanulmányban, és az alapjául 
szolgáló felmérésekben (Tokár-Szadai, 2017) Kubr megközelítését alkalmazom, aki a következő 
fogalmat használja a tanácsadással kapcsolatban: „A vezetési tanácsadás egy olyan független, 
szakértői szolgáltatás, melyet szervezetek és azok vezetői számára nyújtanak abból a célból, hogy 
segítsék a szervezeteket céljaik elérésében, a problémák feltárásában, megoldásában, új lehetőségek 
felkutatásában és azok megoldásában, a szükséges tudás elsajátításában és a változások 
megvalósításában.” (Kubr, 2002: p. 10) Kiemeli a tanácsadók szerepét az információ és szaktudás 
nyújtásában, a döntéshozatalban és megvalósításban jelentkező bizonytalanság csökkentésében.  
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A korábbi kutatások (Glückler-Armbrüster, 2003; Mitchell-Moutinho-Lewis, 2003) alapján a 
bizonytalanságoknak három típusa merül fel a tanácsadók kiválasztásánál és igénybevételekor 
(Pemer-Werr, 2013): 

– A teljesítménnyel kapcsolatos bizonytalanság: a tanácsadói ipar alacsony szintű 
intézményesítettsége alacsony belépési küszöbhöz vezet, ami jelentős információs 
asszimetriát jelent a tanácsadók és ügyfelek között. Az ügyfél számára problémás, hogy mit 
is várhat a tanácsadótól, hogyan tudja megkülönböztetni a képzett tanácsadót a képzetlentől, 
hogyan tudja megjósolni a tanácsadó cég szakmai hátterét és a fenntarthatóságot (Glückler-
Armbrüster, 2003).   

– A kapcsolati bizonytalanság: több tudós (Maister 2003; Sturdy, 1997) is rámutatott, hogy az 
ügyfelek hajlamosak elbizonytalanodni, hogy megbízhatnak-e abban, hogy a tanácsadók az 
ő érdeküket tartják szem előtt, vagy elsősorban a saját érdekeik határozzák meg 
cselekedeteiket. Habár a tudás transzfer az iparágon belül és kívül is fontos tanácsadói 
funkció (Bessant-Rush, 1995), az ügyfelek attól félnek, hogy érzékeny információk 
kerülhetnek a versenytárasakhoz (Glückler-Armbrüster, 2003, Kipping – Armbrüster, 2002).  

– Pszichoszociális bizonytalanság: az ügyfél saját (pszichológiai) és kollégáinak (szociális) az 
üzleti tanácsadó igénybevételével kapcsolatos reakciójából ered. A menedzserek egy 
ismeretlen kívülállóval kötnek szerződést annak érdekében, hogy szervezetük eredményeket 
érjen el, és ez a szerződés aggodalmat és szkepticizmust eredményezhet a szervezeten belül 
(Bergholz, 1999). A munkavállalók visszautasíthatják az együttműködést, információkat 
rejthetnek el, és cinikusak lehetnek, ami veszélyeztetheti a projektet (Mitchell, 1994).  

 
Ezen bizonytalanságok kezelésében a menedzsereknek el kell fogadniuk és fogadtatniuk a 
tanácsadók igénybevételét saját magukkal és munkatársaikkal (Bäcklund – Werr, 2008). 

 
2. AZ EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK MÓDSZERTANI HÁTTERE 

 
Az empirikus vizsgálat alapját jelentő kérdőív a korábbi, külföldi kutatások során alkalmazott 
kérdőívek figyelembevételével állt össze. A kérdőív szerkesztésénél lényeges szempont volt, hogy 
egy-egy témát több oldalról is megvilágítsanak a kérdések, növelve ezzel a válaszokból levonható 
következtetések megbízhatóságát. Az empirikus vizsgálat két részből tevődött össze (1. ábra): 



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

366 

Tanácsadó Vállalkozók

2001 2005-06 2001 2005-06

Teljes körű felmérés Reprezentatív felmérés

199 működő 
tanácsadó cég

Visszaérkezési 
arány: 41,7%

222 működő 
tanácsadó cég

Visszaérkezési 
arány: 39,6%

600 vállalkozás 
rétegzett 

mintavétellel

V.a: 60,3%

600 vállalkozás 
rétegzett 

mintavétellel
V.a: 49%

2011-122011-12

77
ügyfél

58 tanácsadó
nem reprezentatív

2015-16 34 tanácsadó
nem reprezentatív

2015-16 48 ügyfél

 
1. ábra: Az empirikus vizsgálatok felépítése 

Forrás: Saját szerkesztés 
 
A kutatás kiterjedt egyrészt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, működő vállalkozások 
megkérdezésére, a tanácsadási szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan. A cégek kiválasztása a 
tevékenységi kör alapján részletezett vállalkozások közül történt, a területi elhelyezkedés arányait 
figyelembe véve, egyszerű véletlen mintavétellel. 2001-ben 362 db, 2005-06-ban 294 db értékelhető 
kérdőívet sikerült kitöltetni. (A visszaérkezési arány 2001-ben 60,3%, 2005-06-ban 49% volt.) A 
vissza nem érkezett kérdőívek miatt- a szolgáltatás egy kicsit alul, az ipar és kereskedelem egy kicsit 
felülreprezentált volt 2005-ben, az eltérés nem volt számottevő, jól követte a megyei arányokat (2. 
ábra).  

 
2. ábra: A B-A-Z megyei vállalkozások (2005) és a minta (2005, 2011-12, 2015-16) 

tevékenységi kör szerinti összetétele 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A kutatás másik része a tanácsadó vállalatok megkérdezésére épült. 2001-ben és 2005-ben teljes körű 
felmérést végeztünk a 7414 „üzletviteli tanácsadás” TEÁOR számú, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
székhelyű tanácsadó cégek körében. 2000 decemberében 199 tanácsadó cég működött megyénkben, 
2005-ben 222, valamennyit felkerestük. A kérdőív kitöltését 2001-ben 83, 2005-06-ban 88 tanácsadó 
vállalta. A visszaérkezési arány kisebb volt, mint a vállalkozások körében, 40% körüli (2001-ben 
41,7%, 2005-06-ban 39,6%).  
2011-12-ben és 2015-16-ban a tanácsadók és ügyfeleik kiválasztása nem reprezentatív mintavétellel, 
hanem úgynevezett hólabda módszerrel történt: a kiválasztott tanácsadók ügyfeleiket, az ügyfelek 
más vállalkozásokat és tanácsadóikat vonták be a felmérésbe. Területi vonatkozást illetően egyetlen 
kritériumot állítottunk: vagy a tanácsadónak vagy ügyfelének északkelet-magyarországi (Borsod-
Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megyei) székhellyel kellett 
rendelkeznie. A kérdőívet kitöltő vállalkozók főként Borsod-Abaúj-Zemplén, tanácsadóik pedig 
főként Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből kerültek ki (3. ábra).   
 

 
3. ábra: A vizsgált tanácsadók és ügyfeleik székhely szerinti megoszlása, 2011-2012, 2015-16 

Forrás: Saját szerkesztés 
 

A tanácsadói kérdőívet 58 vállalkozás töltötte ki 2011-12-ben, és 34 2015-16-ban. (Tanácsadónak 
tekintettem azon vállalkozókat, akik tevékenységeik között megjelölték az „üzletviteli tanácsadást”. 
A tanácsadói kérdőívet a tanácsadási tevékenységre vonatkozóan töltötte ki egy tanácsadást folytató 
kolléga.) A megvizsgált tanácsadók 1-2 ügyfele pedig kitöltötte a „tanácsot igénybevevő vállalatok 
tanácsadási tapasztalatára” vonatkozó kérdőívet (77 kitöltött kérdőív érkezett vissza 2011-12-ben és 
48 2015-16-ban): így összehasonlíthatóvá vált, hogy a tanácsadók hogyan látják saját magukat, 
kompetenciáikat, tevékenységük eredményét, hogyan látják őket ügyfeleik, vannak-e eltérések, miből 
adódnak ezek. A szolgáltatást igénybevett vállalkozók valamennyi iparágat képviseltek (2. ábra). A 
korábbi felmérésekkel történő összehasonlíthatóság nem biztosítható teljes mértékben, de a 
tendenciákra következtetni lehet. A minták összetételét szemlélteti a 4. ábra a vizsgált vállalkozások 
(ügyfelek) mérete szerint. 
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4. ábra: A felmérésben részt vett tanácsadók ügyfeleinek foglalkoztatottak száma szerinti 

megoszlása 2001, 2005-06, 2011-12, 2015-16 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A kérdőív kitöltési hajlandóság a nagyobbak esetében lényegesen magasabb volt, így valamennyi 
mintában felülreprezentáltak. Létszám kategória szerinti reprezentativitásra az értékelhetőség 
növelése érdekében 2001-ben és 2005-06-ban sem törekedtünk, mivel a nagyobb vállalkozások 
jobban megengedhették maguknak, és szívesebben vették igénybe a szolgáltatást, így indokolt volt a 
felülreprezentálásuk, mivel többen rendelkeznek tapasztalattal a területen. 2011-12-ben és 2015-16-
ban csak a kiválasztott tanácsadók ügyfeleit vizsgáltuk, így, mint ahogy várható volt, a nagyobb 
létszámú vállalkozások jelentősen felülreprezentáltak. A vizsgált vállalkozások valamennyi létszám 
kategóriát képviselnek, de mint ahogy a 4. ábra mutatja, főként mikrovállalkozások vettek részt mind 
a négy felmérésben. 
A kérdőívekkel nyert adatok feldolgozásához az SPSS 14.0 programcsomagot alkalmaztam. Az 
elemzés kereszttábla elemzéssel (függetlenségvizsgálattal), varianciaanalízissel, valamint 
korrelációelemzéssel történt, a társadalomtudományi kutatásokban szokásos 5%-os szignifikancia 
mellett. 
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3. EREDMÉNYEK: A TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 
CÉLJAINAK VÁLTOZÁSA  

 
A tanácsadói célokat a tanácsadás szakirodalma számos szempontból vizsgálhatja, és különböző 
módokon írja le. Milan Kubr26 alapján az 5. ábra összefoglalja azt az 5 átfogó és általános célt, melyek 
elérésére törekszenek az ügyfelek, a beavatkozás területétől és a felhasznált speciális beavatkozási 
módszerektől függetlenül, mikor tanácsadásért folyamodnak: 

 

 
5. ábra: Általános Tanácsadási célok 

Forrás: Kubr (2002) 
 
3.1. A szervezeti célok és feladatok teljesítése 

 
Minden üzleti tanácsadó arra törekszik, hogy segítse ügyfelét általános és elsődleges fontosságú céljai 
elérésében, legyenek ezek üzleti, szociális vagy más irányú célok, illetve ezek kombinációi. Ezeket a 
célok különböző módokon határozhatók meg: hosszú távú irányítás, versenyképes nyereség, 
fogyasztói elégedettség növelése, a maximális minőség és termelékenység elérése, szervezeti és 
irányítási hatékonyság, magas teljesítőképesség, nyereségesség, hatékonyság, fejlődés… stb. 
Különböző fogalmak és irányzatok tükrözik mind az ügyfelek, mind a tanácsadók prioritásait, 
gondolkodását, a vezetési és tanácsadói tudomány általános állapotát, sőt még az aktuális divatot is. 
Különböző célokat hangsúlyoznak a kereskedelmi vállalkozások, a közszolgáltatók és a szociális 
szervezetek. Egy tanácsadás időbeli kiterjedése és komplexitása alkalmanként változik. De a 
hangsúly minden esetben ugyanott van: a tanácsadónak hasznot, értéket kell előállítania az ügyfél-
szervezet számára –az ügyfél fő céljai megvalósításában megfogható, és mérhető módon kell részt 
vennie. 
 
3.2. A vezetési és üzleti problémák megoldása 

 
Talán a leggyakrabban említett tanácsadási szándék, a menedzserek és más döntéshozók segítése a 
problémák megoldásában. A feloldandó problémák pontos definíciója és a tanácsadó által elérendő 
cél kritikus. Ha a problémát rosszul határozták meg vagy tévesen becsülték meg, a tanácsadó 
                                                 
26 Milan Kubr (ed.): Management consulting A guide to the profession (fourth edition) (ILO Geneva, 2002); 
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csapdába esett. Ha a problémát az eredete vagy oka alapján határozzák meg, hajlamosak lesznek arra 
koncentrálni, hogy ki vagy mi a hibás. Ez valószínűleg hiábavaló, és a személyeket is 
elkedvetlenítheti a kezdeményező viselkedésétől azért, hogy a jövőbeli hibázatást elkerüljék. A 
menedzsment tanácsadók azzal érhetnek el áttöréseket az ügyfeleknél, hogy a nagyobb célok 
sorozatára koncentrálnak az elérendő haszon érdekében. A 6. ábra a tanácsadót problémafeltárás, 
diagnózis készítése céljából megbízó ügyfelek arányát szemlélteti a szolgáltatást igénybevett 
vállalkozások százalékában: 
 

 
 

6. ábra: A tanácsadót problémafeltárás, diagnózis készítése céljából megbízók aránya a szolgáltatást 
igénybevett vállalkozások %-ában 

Forrás: Saját szerkesztés 
 

Az ügyfelek fele problémafeltárás, diagnózis készítése céljából bízza meg tanácsadóját. 2005 és 2016 
között csökkent a tanácsadót problémafeltárás céljából igénybevevő ügyfelek aránya 55%-ról 37%-
ra. 
A probléma egy általánosabb koncepció szerint is felfogható, kezelhető, ahol különbség van aközött, 
ami valójában történik vagy történni fog, és aminek történnie kellene. Ezen megközelítésben a 
probléma relatív feltételekkel van meghatározva, két szituáció különbségeként. Ebben az értelemben 
a problémakezelés, mint lehetőség felhasználásának két alapesete különböztethető meg: 
– Az ügyfél jelenlegi állapota összehasonlítható azzal a szituációval, ami a múltban állt fenn. Ha 

romlás tapasztalható, mint pl. eladáscsökkenés vagy profitvisszaesés, a problémát az eredeti 
állapot helyreállításának szükségeként definiálják. 

– Másrészt a jelenlegi szituációt össze lehet hasonlítani néhány állandóval (benchmark). A 
problémát aztán a benchmark, mint legjobb vállalati gyakorlat, eléréseként, vagy 
meghaladásaként definiálják. (Ilyen lehet pl. a versenytárs termékének minősége, a vásárlás 
utáni szolgáltatások, ügyfél-kapcsolatkezelés stb.) Ebben az értelemben még az olyan sikeres 
és távolba tekintő társaságnak, melyek ambiciózus üzleti sikereket érnek el is lehetnek 
problémái – a versenyelőny további növelésének vágya, az üzletág meghatározó eladójává 
válás, új marketing lehetőségek kihasználása, új üzleti partnerek azonosítása, gyökeresen új 
technológia alkalmazása stb. 

 
3.3 Új lehetőségek azonosítása és megragadása 

 
A legtöbb tanácsadó úgy érzi, hogy a szervezeti, üzleti nehézségekből való kilábalás segítésénél 
sokkal többet tudnak felajánlani. A tanácsadókra az ügyfelek úgy tekintenek, mint értékes információ 
forrására, aki ötleteket adhat és az ötleteket kezdeményezésekké változtathatja: az üzlet működési 
területein innovációkat és fejlesztéseket kezdeményezhet, különböző új technológiák hozzáférését, a 
minőség fejlesztését biztosíthatja, hogy a vevő számára nagyobb használati értéket állíthassanak elő, 
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a személyeket fejleszti és motiválja, biztosíthatja a pénzügyi források felhasználásának 
optimalizálását. A 7. ábra a tanácsadót új lehetőségek, megoldások keresése, javaslattétel céljából 
megbízó ügyfelek arányát szemlélteti a szolgáltatást igénybevett vállalkozások százalékában: 

 

 
7. ábra: A tanácsadót új lehetőség, megoldás keresése céljából megbízók aránya a szolgáltatást 

igénybevett vállalkozások %-ában 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
Figyelemre méltó, hogy a 2008-as gazdasági világválság hatására nem csökkent, sőt több mint 
duplájára növekedett azon vállalkozók aránya, akik lehetőséget látnak tanácsadójukban: új 
megoldásokat, az új lehetőségek azonosítását várják tőlük. 2015-16-ban egyértelműen ez a 
legfontosabb tanácsadási cél, az ügyfelek meghatározó hányada, több mint háromnegyede új 
lehetőségek, megoldások keresését is elvárja tanácsadójától. 
 
3.4. A tudás gyarapítása 

 
A tanácsadás az ügyfelek számára lehetőség a tudásuk gyarapítására, a korszerű ismeretek 
megszerzésére. A 8. ábra a tanácsadót új tudás megszerzése céljából megbízó ügyfelek arányát 
szemlélteti a szolgáltatást igénybevett vállalkozások százalékában: 

 

 
8. ábra: A tanácsadót új tudás megszerzése céljából megbízók aránya a szolgáltatást igénybevett 

vállalkozások %-ában 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
Meg kell jegyezni, hogy az új tudás megszerzése, a munkatársak kompetenciájának növelése nem 
tartozik a klasszikus tanácsadási célok közé. (Ez sokkal inkább az oktatási vagy coaching szolgáltatás 
igénybevételének a célja.) Figyelemre méltó, hogy a gazdasági világválságot követő időkben már 
nem elhanyagolható a tanácsadás ezen hozadéka: 2011-12-ben az ügyfelek negyede, 2015-16-ban 
kicsit több mint ötöde  nem csak azért fordul tanácsadóhoz, hogy megoldást találjon egy határozott 
problémára, hanem hogy megszerezze a tanácsadó speciális technikai tudását (pl. minőségbiztosítás, 
új technológia stb.), a korszerű tudás hasznosításával képessé váljon a problémák azonosítására és 
megoldására, a lehetőségek kihasználására, a fejlesztésekre és a végrehajtandó változtatásokra. A 
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tanácsadás egy kétirányú folyamat: a tanácsadó nemcsak tanára, de tanítványa is az ügyfélnek, aki 
nagymértékben hozzájárul kompetenciája növeléséhez.  
 
3.5. A változtatások kivitelezése 

 
A tanácsadók másik közkedvelt elnevezése a „változtatási ügynök” („Change agent”). A tanácsadó 
célja segíteni az ügyfélszervezeteket, hogy megértsék a változásokat, megtanítják őket a szükséges 
változásokat kezdeményezni, és együtt élni a változásokkal, hogy életben maradjanak és sikeresek 
legyenek. A 9. ábra a tanácsadót a változtatások kivitelezése céljából megbízó ügyfelek arányát 
szemlélteti a szolgáltatást igénybevett vállalkozások százalékában: 

 

 
9. ábra: A tanácsadót változtatások kivitelezése céljából megbízók aránya a szolgáltatást 

igénybevett vállalkozások %-ában 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A tanácsadó e céljának fontossága számottevően az 1990-es évek végén növekedett meg a környezeti 
változások komplexitásának következtében, amikor a változásokról való informáltság, és az abban 
való folyamatos részvétel az életben maradás követelményeként jelent meg. Felmérésünk szerint a 
jelentősége a 2000-es évek elején tovább növekedett, 2005-06-ban az ügyfelek negyede, 2015-16-
ban már több mint harmada bevonja tanácsadóját a változtatások kivitelezésébe, az implementálásba. 
 
4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 
A tanácsadónak, hogy hatékony legyen és segítsen az ügyfélnek elérni a céljait gyakran szükséges a 
puszta tanácsadásnál többet nyújtani, azaz olyan javaslatokat és ajánlatokat is megfogalmazni, 
amelyeket az ügyfél elfogadhat és alkalmazhat, vagy figyelmen kívül hagyhat. Az általános 
tanácsadói gyakorlatban van egy általános tendencia arra, hogy a konkrét tanácsadáson túl is 
segítséget nyújtsanak, azaz, hogy az ügyfél addig használja a tanácsadói szolgálatot, ameddig csak 
szükséges, amíg véghez nem viszi, amit a tanácsadó ajánlott. Továbbá az ügyfeleknek való 
tanácsadási szolgáltatás mellett sok tanácsadó mást is megtesz, melyek szorosan kapcsolódnak, 
mintegy kiegészítik a tanácsadói szerepet: pl. az ügyfél képzése, biztatása, morális támogatása, 
helyettük való tárgyalás vagy bizonyos dogok elvégzése az ügyfél-szervezetben a személyzettel 
együtt. 
A szolgáltatást igénybevett vállalkozások meghatározó hányada (77%) 2015-16-ban felmérésünk 
alapján új lehetőségek keresése, azonosítása céljából működött együtt tanácsadójával.  Véleményük 
szerint a külső szakértők ebben tudnak leginkább segítségükre lenni. Az új ismeretek azonosítása és 
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az új ismeretek szerzésének a jelentősége szignifikánsan növekedett a vizsgált időszakban. A 
vállalkozók tanulni szeretnének az együttműködésből a problémamegoldó és alkalmazkodó 
képességüket szeretnék növelni.  
Annak megállapítása, hogy milyen mértékben valósult meg a kitűzött cél, meglehetősen bonyolult 
feladat. Csak nagyon ritkán valósul meg száz százalékban a korábban elképzelt „új helyzet”. A 
folyamat, az együttműködés során gyakran merül fel újabb probléma, illetve a kezdeti szakaszban 
még nem látható egyéb momentum.  A tanácsadás végső célja nem a munkatervben, illetve ajánlatban 
megfogalmazott célok maradéktalan teljesítése, hanem a vállalkozás összeredményességének, 
értékének, versenyképességének növelése. A projekt eredményessége a végső célhoz való 
hozzájárulással, illetve az ügyfél elégedettségével, nem a megvalósult munkatervi pontok arányával 
mérhető (Tokár-Szadai, 2014). 
Majdnem mindegyik megvizsgált ügyfél (2015-16-ban 95,5%) elégedett volt tanácsadója 
teljesítményével, tapasztalatai birtokában most is, bátran hozzá fordulna segítségért. 56,3% 
olyannyira elégedett, hogy másokat is rábeszél, a tanácsadási szakma jó hírét terjeszti.  
Felméréseink szerint 2001-ben, 2005-06-ban, 2011-12-ben és 2015-16-ban is a vállalkozók 
elégedettebbek voltak a tanácsadójuk szakmai kompetenciájával, valamint a tanácsadóval való 
személyes kapcsolattal, mint a javaslat megoldásra orientáltságával illetve az ár-teljesítmény 
kapcsolatával, bár alapvetően ezt is megfelelőnek ítélték. Konkrétabb, a gyakorlatban közvetlenül 
megvalósítható javaslatokkal a tanácsadók jobban meg tudnának felelni ügyfeleik igényeinek. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A napjainkban is tapasztalható klímaváltozáshoz jelentősen hozzájárul a jelenlegi élelmezési 
rendszer ugyanis a földhasználat változása, az édesvízkészletek szennyezése, a nitrogén és foszfor 
túlzott használata mind felelősek a klímaváltozásért. Napjainkra már elfogadott tény hogy a 
húsfogyasztás csökkentése és a növényi alapú táplálékok fogyasztása jelentősen csökkentheti az 
üvegházgázok kibocsájtását. A fenti célok eléréséhez vagy az étkezési szokások megváltoztatása 
szükséges, vagy az ételeink hústartalmát szükséges csökkenteni vagy helyettesíteni. A húsfélék 
pótlásánál egyik fő cél a megfelelő fehérjebevitel biztosítása, míg a másik fő szempont a megfelelő íz, 
fogyasztói élmény megtartása. A növényi eredetű húspótlók előállítására elsősorban gabonaféléket 
és hüvelyeseket alkalmaznak. A hús alternatívák gyártásának fő alapanyaga valamilyen növényi 
fehérje. Kutatásunkban öt különféle húshelyettesítő termékekhez felhasználható alapanyag 
mikrobiológiai minőségét vizsgáltuk meg. A vizsgálataink eredményéből leszűrhető hogy az 
alapanyagok minősége megfelelő, vagyis felhasználásuk nem jelent élelmiszerbiztonsági kockázatot. 
 
SUMMARY 
The current food system is a significant contributor to climate change, due to the change in land use, 
pollution of freshwater resources, and extensive use of nitrogen and phosphorus fertilizers, all of 
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them responsible for climate change. It is now widely accepted that reducing meat consumption and 
consuming plant-based foods can significantly reduce greenhouse gas emissions. In order to achieve 
the above goals, it is necessary to change the eating habits or to reduce or replace the meat content 
of our food. Meat replacement must ensure appropriate protein intake, meanwhile the level consumer 
experience (taste, flavour, tenderness, etc.) must be maintained. Usually cereals or legumes are used 
as raw material for plant based meat analogues. In our research, the microbial quality of 5 different 
raw materials suitable for meat analogue preparation were examined. Our results revealed that the 
microbial quality of the raw materials is appropriate and their use does not raise food safety risk. 
 
1. BEVEZETÉS 
 
1.1. Az élelmiszertermelés környezeti hatásai 
 
Az élelmiszer előállításhoz kapcsolódó termelési folyamatok közvetett hatásai a környezetre kevésbé 
ismeretesek. Az élelmiszer-termelés és az élelmiszerüzemek jelentősen hozzájárulnak a 
klímaváltozáshoz, a túlzott földhasználathoz, a víz- és levegőszennyezéshez valamint üvegházhatás 
növekedéséhez. Napjainkra már elfogadott tény hogy a húsfogyasztás csökkentése és a növényi alapú 
táplálékok fogyasztása jelentősen csökkentheti az üvegházgázok kibocsájtását (Poore and Nemecek, 
2018). Három étrendtípusból (Healthy US-style, Healthy-Mediterran Style, Healthy-Vegetarian 
style) a vegetáriánus étrend 42-84%-kal alacsonyabb terhet ró a környezetre. Ezért egyre inkább 
figyelembe veszik a táplálkozási ajánlásokban a környezeti változások okozta közvetett egészségügyi 
hatásokat is (Tuomisto, 2018). 
Az állati eredetű anyagoktól mentes étkezők száma növekszik, amit az is szemléltet, hogy évről évre 
több vegán étterem nyílik és egyre több vegán szakácskönyv jelenik meg. A vegán étrend 
kiválasztásának okai állatokhoz kapcsolódó indokok (etikai, állatjóléti), környezetvédelemmel 
kapcsolatos okok (erőforráshiány, környezeti fenntarthatóság, üvegházhatás), egészségüggyel 
kapcsolatos motiváció (személyes jólét, betegségek megelőzése, ) illetve vallási jellegűek lehetnek. 
Az állatjóléti és környezetvédelmi indokot az is alátámasztja, hogy az EU gazdaságának 45%-a állati 
eredetű gazdálkodásból származik (Janssen et al., 2016). 
 
1.2. A húsfélék helyettesítésének lehetőségei 
 
A világszintű földhasználat csökkentése, a környezeti kihasználtság visszafogása és a 
környezetvédelem érdekében az állati eredetű termékek (legfőképp húsok) fogyasztását globálisan 
vissza kell fogni. Erre alkalmas módszer/megoldás a hústermékekalternatív helyettesítése, amely a 
mai ismeretek alapján a növényi eredetű húspótlók (hús analógok), laboratóriumilag előállított húsok 
(cultured meat, in-vitro meat), és a rovarok fogyasztása (Alexander et al., 2017). A húsfélék 
pótlásánál egyik fő cél a megfelelő fehérjebevitel biztosítása, míg a másik fő szempont a megfelelő 
íz, fogyasztói élmény megtartása.  
A nagy környezeti teher és a növekvő populáció miatt a Föld nem lesz képes ellátni megfelelő 
mennyiségű és minőségű állati eredetű élelmiszerrel a lakosságot. Ezért a megoldás a húsfogyasztás 
csökkentése lesz. Egy átlagos embernek 75%-kal kellene csökkenteni csak a vörös húsok 
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fogyasztását, amit olyan húshelyettesítő termékek alkalmazásával lehet elérni, amelyek íz 
világukban, állagukban, kinézetükben is hasonlítanak a húsra, húskészítményekre, így a fogyasztóban 
megmarad a gasztronómiai élmény (CBINSIGHT, 2019).   
A növényi húsanalógok választása mellett szól az is, hogy ugyan a mai fogyasztói társadalomban, 
igen kedveltnek számít a húsfogyasztás, viszont egyre több tudományos cikk jelenik meg, miszerint 
ez nem jár túlzott egészségügyi előnnyel. Míg ezzel szemben a növényi alapú táplálkozással 
kapcsolatban számos pozitív hatást sikerült a kutatóknak bebizonyítaniuk. Ha csökkentjük a 
húsfogyasztást, azzal párhuzamosan csökkent a szív-, és érrendszeri megbetegedések, az elhízás, a 2-
es típusú cukorbetegség és a rákos kockázatok kialakulásának az esélye is.(Papier et al., 2019). 
Az állattartás, állattenyésztés és takarmánytermesztés okozza az üvegházhatást okozó gázok  
kibocsátásának 18%-át, megelőzve a közlekedést és az ipart. A fehérje előállítás energiafelhasználása 
a következő: 1 kg fehérje előállításához marhahúsból 1300 MJ-ra van szükség, sertéshús esetén 590 
MJ, szója esetén csupán 30 MJ. Szója és szójabab összetevők pozitív egészségügyi hatással és 
betegség megelőző tulajdonságokkal rendelkeznek, mint pl. rákmegelőzés, csontritkulás. 1995-ben 
közzétettek egy elemzést, mely szerint az állati fehérjék szójafehérjével történő helyettesítése 10%-
kal csökkenti a koleszterin tartalmat és az LDL koleszterinszintet. Ehhez napi 20-50 g szójafehérje 
szükséges (Anderson, Johnstone and Cook-Newell, 1995). 
1 kg tiszta húsmennyiség előállításához egy csirke esetében legalább 3 kg takarmányra van szükség, 
azonban ha az állatok takarmányozására felhasznált gabonákat közvetlenül az emberiség 
fogyasztására szánnánk, 2050-ig elegendő élelmiszer lenne (Carsten et al., 2019). 
 
1.3. A növényi eredetű húspótlók 
 
A növényi eredetű húspótlók előállítására elsősorban gabonaféléket és hüvelyeseket alkalmaznak (1. 
ábra). Előállításukhoz szükséges víz, texturált növényi fehérje, nem-texturált fehérje, ízesítő 
anyagok/fűszerek, zsiradék, kötőanyag, és színező anyag (opcionális).  
 Korábban a növényi húspótlókat lefedték a szója alapú termékek (tempeh, tofu), valamint a búza 
sikér, azonban erre a célra ma már több növényfajtát is felhasználnak. Így hús analógokat 
előállíthatunk búzából, kukoricából, rizsből, árpából, zabból, cirokból, szójababból, babból, 
csicseriborsóból, lencséből, csillagfürtből, és borsóból stb.  
A hús alternatívák gyártásának fő alapanyaga valamilyen növényi fehérje. Ezt a fehérjét a fent említett 
növényekből különböző eljárásokkal kivonják, amelyhez por állagban lehet hozzájutni. A növényi 
por állagú fehérjék között választhatunk izolátumot, koncentrátumot és texturátumot is. A növényi 
fehérje izolátum a legtisztább fehérjeforrás, míg a koncentrátum is jó fehérjeforrásnak számít, ezzel 
szemben a texturátum egy extrudált fehérje. 
A fehérjék tulajdonságai, mint például a víz és az olaj tartási kapacitása, az oldhatóság, az emulgeálás, 
a habzás, a gélesedés stb, függnek a fehérje típusától (kémiai összetétel, aminosav-szekvencia, 
másodlagos és magasabb rendű szerkezet). A környezeti tényezők, mint például a pH, a hőmérséklet, 
az ionerősség stb. Megváltoztathatják a fehérjeszerkezetet és ennek következtében annak 
funkcionalitását (Kyriakopoulou, Dekkers and van der Goot, 2019). 
A fent említett növényekből az előállítást a növény típusa határozza meg. Ebből következik, hogy 
több módszert is alkalmazhatunk a hús analógok készítésére.  
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A húsanalógok a gyártás folyamán tekintve számos hőkezelésen átesnek, azonban a fogyasztók 
biztonsága érdekében elengedhetetlen hogy a termékek mikrobiológiai biztonsági teszteken 
átessenek. Az élelmiszerbiztonsági kritériumokat a 2073/2005 EU rendelet tartalmazza. 

 
1. ábra: Pulled „pork” készítmény szója proteinből készítve növényi fehérje alapanyagból készítve.  

Forrás: saját fejlesztés 
 
A magas minőségű húshelyettesítő termékeknek rendelkezniük kell az alábbi tulajdonságokkal: 
közvetlenül fogyasztható, magas hozzáadott értékkel rendelkezik, allergén és GMO-mentes, 
minősített beszállítóktól származó alapanyagokból készült, hosszú távú eltarthatóságú, magas 
funkcionalitással bír akár önállóan akár egy összetett étel részeként is felhasználható, előre tervezett 
étlapstruktúrákba illeszthető (1. ábra). 
A piacon fellelhető húshelyettesítő, hidegen is fogyasztható RTE készítmények kimerülnek a szalámi 
és bacon típusú termékekben. A további húshelyettesítők 99%-a „fast food” termék (hamburger 
„húspogácsa”, „kolbász, virsli illetve húsgolyó”). Ezek a készítmények is kényelmi termékek, 
amelyeket gyorsan, különösebb szakértelem nélkül el lehet készíteni, ugyanakkor egyre jobban 
növekszik az igény a magasabb hozzáadott értékű, funkcionálisabban felhasználható termékek iránt, 
amikkel a változó, magasabb minőségű termékek megvásárlására fogékony fogyasztók igényei 
kielégíthetőek.  
A magas hozzáadott értékkel rendelkező húsanalógok főbb jellemzőit foglalja rendszerbe az 1. 
táblázat. 
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1. táblázat: Magas hozzáadott értékkel rendelkező húsanalógok tulajdonságai 

1. Élvezetes 2. Funkcionális 3. Megbízható 4. Tápláló 5. Fenntartható 
 

hússzerű 
élvezeti érték 

megtartása 
 

íz, látvány, 
textúra 

 
tökéletes 

alternatíva 
különböző 
húsfélékre 

 

 
sokoldalúan 

felhasználható 
 

azonnal 
fogyasztható 

 
könnyen 
kezelhető 

(szakértelmet 
nem igényel) 

 
 

 
GMO-mentes 

 
allergénmentes 

 
természetes 
összetevők 

 
adalékanyagok 

nélkül 
 
 

 
magas fehérje 
és rosttartalom 

 
jól beépülő 

fehérjék 
 

jól 
kombinálható 

aminosav 
tartalom 

 

 
európai 

termelőktől 
származó 

alapanyagok 
 

környezetbarát 
gyártás 

 
kicsi környezeti 

lábnyom 
 

kevesebb 
földhasználat 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
2. ANYAG ÉS MÓDSZERTAN 
 
Alapanyagok mint vendéglátóipari félkész termékek, mikrobiológiai vizsgálatát végeztük el. 
Egy termék mikrobiológiai biztonságát jelentősen befolyásolja az alapanyagok mikrobiológiai 
szennyezettsége ezért a termékfejlesztés kezdő lépéseként megmértük az ígéretes alapanyagokban 
található összes aerob  mikrobaszámot. 
 
2.1. A vizsgálati minták 
 
A vizsgálatainkba az alábbi mintákat vontuk be (2. ábra): 

1. Búza sikér por 
2. Szója protein texturátum 
3. Szója protein por 
4. Borsó protein texturátum 70% fehérjetartalom 
5. Borsó protein texturátum 55% fehérjetartalom 

A termékek különböző gyártóktól érkeztek, az előírásoknak megfelelően tároltuk, a termékek a 
vizsgálat idejekor a lejárati időn belül voltak.  
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2. ábra: A húsanalógokhoz használt növényi alapanyagok formai megjelenése. 1. búzasikér, 2. szója 

protein texturátum, 3. szója protein por, 4. borsó protein texturátum 70% fehérjetartalommal, 5. 
borsó protein texturátum 55 % fehérjetartalommal 

Forrás: saját szerkesztés 
 
2.2. Mikrobiológiai vizsgálatok 
 
A mikrobiológiai minőség vizsgálatához meghatároztuk a termékekben az összes mikrobaszámot 
(Aerobic plate count) valamint az élesztők és penészek számát. 
A mezofil aerob és fakultatív anaerob mikroorganizmus szám meghatározása MSZ EN ISO 
4833:2003 szabvány alapján történt. Az élesztő,- és penészgombaszám vizsgálatot az ISO 21527-
1:2008 szabvány szerint végeztük el. 
Az első lépésben a mintákból törzsoldatot készítettünk. Tíz gramm mintához 90 ml steril peptonvizet 
mértünk be, ezt követően 1 percen keresztül homogenizáló készülékben (stomacher) homogenizáltuk 
a mintát. A minta szuszpenzióból a becsült mikrobaszámnak megfelelő hígítási sort készítettünk, 
amelyekből 0,1 ml-t leoltottunk táptalajokra.  
A mezofil aerob és fakultatív anaerob mikroorganizmus szám meghatározása során Plate Count agart 
használtunk. Ezt követően 30 ˚C-on, 48 órán át inkubáltuk. majd elvégeztük a telepszámlálást. A 
telepszámlálást követően meghatároztuk vizsgálati minta 1 grammjára vonatkozó mezofil aerob és 
fakultatív anaerob mikrobaszámot. Hasonlóképpen jártunk el az élesztők és penészek 
meghatározásánál, ahol DRBC táptalajt használtunk. 
 
3. EREDMÉNYEK 
 
A vonatkozó 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai 
szennyeződések megengedhető mértékéről, technológiai higiéniai kritériumként hivatkozik a 
penészgombák vizsgálatára szárított zöldség és gyümölcsök valamint gabona és gabonaipari 
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termékek esetében, tehát ha a gyártás valamelyik fázisában megnövekszik a mért mikrobaszám akkor 
ott beavatkozásra van szükség.  
A mikrobiológiai kritériumok a fogyasztásra szánt élelmiszerekre vonatkoznak, az általunk vizsgált 
termékeket viszont alapanyagnak használjuk. Azonban egy végtermék élelmiszerbiztonsági 
tulajdonságait elsősorban az alapanyagok minősége határozza meg, ezért lényeges, hogy milyen 
minőségű alapanyagokat használunk fel. Magyarországi gyakorlat szerint összes mikrobaszám 
esetében (mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobaszám) ételtípustól függően 105-106 CFU/g 
(colony forming unit) mikrobaszám fölött tekintünk fogyasztásra alkalmatlannak egy élelmiszert. Az 
összes mikrobaszám esetében kizárólag a búzasikér por (1. minta) esetében találtunk mikrobiális 
szennyezettséget, a mért érték 2,1x103 CFU/g volt, amely egy közepesen szennyezett értéknek számít 
de már megnövekedett élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent.  A többi négy minta esetében a 
CFU/g<10 volt.  
Az élelmiszerekben található penészgombák mennyiségére szintén iránymutató a 4/1998. (XI. 11.) 
EüM rendelet, többnyire 104 CFU/g penészszámot tekintik határértéknek. Az általunk vizsgált öt 
minta mindegyike penészmentesnek bizonyult, tehát kockázat nélkül felhasználhatók termékek 
előállításához. 
 
4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 
A húsok termelése a jelenlegi szinten, hosszú távon környezeti szempontból fenntarthatatlan. A 
húsfogyasztás kiváltásra megoldás lehet az alternatív fehérjeforrások felé fordulás mint pl. a rovarok 
fogyasztása, a hússzövetek laboratóriumban történő előállítása illetve a növényi alapú táplálékok 
növelése az étrendünkben. Ez utóbbi irányba illeszkednek bele a növényi alapú húshelyettesítő 
termékek. Az ilyen típusú termékekre hatalmas fogyasztói igény van azonban az élelmiszer-gyártók 
még nem igazán tudtak megfelelő minőségű húshelyettesítő termékekkel megjelenni a piacon, ezért 
termékfejlesztésre is szükség van. Az ilyen irányú fejlesztő munka egyik lényegese eleme az 
élelmiszerbiztonsági szempontok beépítése a fejlesztési folyamatába. Eredményeink szerint a 
húspótláshoz potenciálisan felhasználható növényi alapanyagok önmagukban nem hordoznak 
élelmiszer-mikrobiológiai kockázatokat. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a nemzetközi és hazai szakirodalomban 
veszélyeztetettként nevesített egyes társadalmi csoportok hogyan jelennek meg a digitális világban: 
használják-e és mire az internetet és az informatikai eszközöket. A kérdőíves felmérés kiterjed az 
életkor alapján veszélyeztetett csoportok (idősek és fiatalok), a hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal 
élők vizsgálatára, valamint a demográfiai adatok alapján a férfiak és nők közötti esetleges 
különbségek is feltérképezhetőek. Megvizsgáltuk hierarchikus klaszterelemzés segítségével, hogy 
felfedezhetők-e homogén csoportok a válaszadók között, illetve ezek az egyes csoportok milyen 
tulajdonságokkal bírnak. 
 
SUMMARY 
The research seeks to answer the question of how certain social groups, identified by international 
and domestic literature appear in the digital world: whether and for what reason they use the Internet 
and IT tools. By questionnaire we surveyed age-at-risk groups (elderly and young people), 
disadvantaged and disabled people. We analysed are there any difference between different 
demographic groups, like males and females. We investigated, by hierarchical cluster analysis, 
whether homogeneous groups could be discovered among the respondents and what the properties 
of each group were. 
 
1. BEVEZETÉS  
 
A XXI. század egyik legnagyobb kihívása, hogy hogyan tud az ember, mint élő organizmus és a 
komplex, rendkívül érzékeny egyensúlyi állapotban lévő, számtalan kapcsolat- és konfliktus-
rendszerrel átszőtt emberi társadalom alkalmazkodni a digitális kor technikai követelményeihez. 
Ennek vizsgálatára „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: 
társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” című 
EFOP-3.6.2-16-2017-00007 kutatás 2. Jogtudományi munkacsoportja „Az állam működésének 
innovatív vizsgálata” keretében kérdőíves felmérést végez a borsodi régióban. A munkacsoport tagjai 
– az Állam- és Jogtudományi Kar és a Gazdaságtudományi Kar oktatói, kutatói joghallgatók 
bevonásával – arra a kérdésre keresik a választ, hogy a nemzetközi és hazai szakirodalomban 
veszélyeztetettként nevesített egyes társadalmi csoportok hogyan jelennek meg a digitális világban: 
használják-e és mire az internetet és az informatikai eszközöket. A kérdőíves felmérés kiterjed az 
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életkor alapján veszélyeztetett csoportok (idősek és fiatalok), a hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal 
élők vizsgálatára, valamint a demográfiai adatok alapján a férfiak és nők közötti esetleges 
különbségek is feltérképezhetőek. 
A kutatás számos célja között kiemelten szolgálja azt, hogy a XXI. század információs társadalma 
által előidézett negatív hatások a legérzékenyebb személyi kör, a kiskorúak kapcsán (is) 
kiküszöbölhetőek legyenek, ugyanakkor a robotika és a digitalizáció által uralt gazdaságba a magyar 
fiatalok minél eredményesebben tudjanak bekapcsolódni. Ahhoz, hogy ezen célkitűzések elérhetőek 
legyenek, fontos felmérni, hogy a mai gyerekek és fiatalok életében milyen mértékben, tartalommal 
és funkcionalitással van jelen az információs és kommunikációs technológiák köre. A konferencia-
előadás keretében bemutatásra kerülnek azok a nemzetközi kutatások, amelyek szerint a fiatalok 
életstratégiáinak kialakításában a felnőtt társadalom befolyását meghaladó mértékben van jelen az 
internet által közvetített virtuális világ. Az is igazolást nyert, hogy a szociális helyzet és a társadalmi 
státusz jelentős mértékben befolyásolja a digitális térben való jelenlétet, és ezzel összefüggésben 
mintegy előre vetíti a XXI. század átalakuló munkaerőpiacán való megjelenés esélyeit. 
Kutatásunk fontos célja ezért annak feltérképezése, hogy az említett nemzetközi vizsgálati 
eredmények és következtetések hazánk egyik régiójában mennyire igazolhatóak például a fiatal 
korosztályok esetében. A kutatásba bevont oktatási intézményekből eddig beérkezett kérdőívek 
elsődleges elemzése alapján megvizsgáljuk, hogy kimutatható-e szignifikáns különbség a kérdőívet 
kitöltő fiatalok egyes társadalmi jellemzői és a digitális eszközhasználatuk között. Az előadás során 
arra is kitérünk, hogy a klaszterelemzés segítségével felfedezhetők-e homogén csoportok a 
válaszadók között, illetve ezek az egyes csoportok milyen tulajdonságokkal bírnak. 
 
2. A HAGYOMÁNYOS/TÁRSADALMI ÉS DIGITÁLIS EGYENLŐTLENSÉG 
 
A különféle társadalmi csoportok közötti különbségek, távolságok leírására a szakirodalomban 
többféle fogalom használatos. Találkozhatunk például a digitális szakadék kifejezéssel, melynek 
kialakulásában többféle okot azonosítanak be a kutatók. Egyrészt létrejöhet demográfiai, életkori 
alapon, ilyenkor a generációk közötti szakadék az idősebb generációk kárára alakul ki (ennek kapcsán 
szokták használni a „fordított szocializáció” fogalmát is, amikor az évszázados hagyományokkal 
ellentétben ezen a területen a fiatalok tanítják az időseket). A szakadék létrejöhet továbbá globális, 
földrajzi értelemben is, a hagyományos társadalmi értelemben egyébként is leszakadó térségek, 
régiók kárára, társadalmi értelemben pedig a társadalom esélyegyenlőtlenségi rendszerében a 
periférián vagy a hierarchia alján élők kárára jön létre a digitális szakadék. Ezt a nézőpontot szokás a 
stratifikációs modellel leírni, mely szerint a digitalizáció tovább erősíti a társadalomban egyébként is 
(hagyományos értelemben vett) privilegizált csoportokat, míg ezzel szemben a normalizációs modell 
úgy látja, hogy a technológiához való hozzáférési esélyek növelése csökkent(het)i a hagyományos 
társadalmi egyenlőtlenségeket is. 
A szakirodalomban azonban a digitális szakadék helyett egyre általánosabbá válik a kicsit árnyaltabb 
digitális egyenlőtlenség kifejezés, ami az internet, és általában véve az információs és 
kommunikációs technológiák (IKT) használata vagy nem használata mellett az eszközök minőségét, 
a használat célját, a szükséges készségeket és a tudást is figyelembe veszi. Ennek két formáját 
különböztetik meg: az elsődleges egyenlőtlenség alapvetően az internet-hozzáférést veszi alapul, míg 
a másodlagos egyenlőtlenség az internethasználat jellemzői szerinti különbségeket hangsúlyozza. 
Végezetül említsük még meg a digitális választás fogalmát is, mely arra a helyzetre utal, amikor 
valakinek módjában állna használni a technológiát, de tudatos választás alapján nem teszi, és ez nem 
(feltétlenül) jár számára hátránnyal. 
Hasonlóan a hagyományos társadalmi egyenlőtlenségek kezeléséhez, a digitális egyenlőtlenségek 
területén is fontos szerepük van az államoknak az esélyegyenlőség megteremtésében a szakpolitikai 
döntéseik meghozatala során: meg kell találniuk az eszközöket a digitalizációból fakadó további 
társadalmi kirekesztődés, lemorzsolódás megakadályozására; különféle programok kifejlesztésével 
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el kell tudniuk érni a leghátrányosabb helyzetű társadalmi rétegeket; meg kell találniuk továbbá a 
hátrányos helyzetűek digitális kompetencia-fejlesztéséhez szükséges innovatív eszközöket és 
módszereket; és gondoskodniuk kell arról is, hogy lehetőleg ne kerüljenek nagy tömegben veszélybe 
az alacsony képzettséget igénylő munkahelyek a robotizáció és a számítógépek elterjedése miatt. 
A digitális egyenlőtlenségek vizsgálatára az ezredforduló óta egyre nagyobb számban végzett 
kutatásokból és vizsgálatokból körvonalazódnak a legfontosabb kérdések is: a digitális 
egyenlőtlenségek vajon különböznek-e a hagyományos társadalmi egyenlőtlenségektől; más 
dinamika jellemzi-e őket; másképp kell-e azokat kezelni, orvosolni; megváltoztatják-e, és ha igen, 
mélyítik vagy enyhítik a tradicionális egyenlőtlenségi viszonyokból adódó különbségeket? 
Kutatásunkban mi magunk is részben ezen kérdések megválaszolására törekszünk. 
 
3. A KUTATÁS MÓDSZERTANA, FELHASZNÁLT ADATOK 
 
Kutatásunkban a fenn leírt szempontok mindegyikét érvényesíteni kívánjuk oly módon, hogy az 
említett paraméterek mentén alakítottak ki a célcsoportokat, így a fiatalok, idősek, a hátrányos 
helyzetű településeken élők és a fogyatékkal élők egyes csoportjai töltik ki a kérdőívet. A jelen 
tanulmányban bemutatásra kerülő adatok viszont kizárólag a fiatalok által kitöltött kérdőívekből 
származnak és azokat dolgozzák fel. Ezeket az adatokat hibrid adatszerzési eljárással, papír alapú és 
online kitölthető kérdőívek segítségével gyűjtöttük 2019 júniusában Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
kistelepülések általános iskolái (Forró, Hernádvécse, Szalaszend, Szemere, Krasznokvajda, 
Baktakék, Ózd), valamint miskolci általános és középiskolák (Fazekas Mihály Általános Iskola, 
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Herman Ottó Gimnázium) 5., 8. és 11. évfolyamain, de a kisebb 
létszámú iskolákban más évfolyamokról is kerültek be diákok a felmérésbe. Mivel a fiatal korosztály 
elérését célozta a kutatás, így az iskolai kereteken belüli felkeresés bizonyult hatékony módnak. A 
kérdőívek hibrid technikával történő eljuttatására azért volt szükség, mert a hátrányos helyzetű 
térségekben nehézséget okozott volna az iskoláknak, hogy a tanév végéhez közeledve meglehetősen 
rövid idő alatt megszervezzék az online kérdőívek kitöltését az iskola számítógépes 
laboratóriumaiban. A papír alapú és online kitöltések eredményeként összesen 618 ív érkezett vissza. 
Az adatok feldolgozása során fény derült arra, hogy gyakoriak voltak a komolytalan válaszok, illetve 
problémát okozott a nem válaszolás is, azaz a kitöltő a kérdések egy részére nem adott felhasználható 
választ. A beérkezett kérdőívek átfogó kiértékelését követően 316 résztvevő visszajelzése tekinthető 
mintának a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tanuló 10–19 éves korosztályból, amely a vizsgálati 
sokaságot képezi. 
A következtetések levonásához főként bayesi statisztikai módszereket használtunk fel, amely eltérően 
a főáramú, vagy más néven klasszikus statisztikai módszerektől, a posterior eloszlás jellemzésén 
alapul. A különböző hipotézisek vizsgálata során döntéseinket a Bayes-faktorra (továbbiakban: BF) 
alapozzuk. Mivel Meeden (2012) leírja, hogy a posterior eloszlás független a mintavétel módszerétől, 
ezért egy kényelmes elemzési keretet ad a konzekvenciák alátámasztásához, ezt használta fel többek 
között Gál (1999) is, mikor egy biztosítótársaság adatain alapulva készített becslést halandósági 
táblára bayesi módszerekkel. 
A realizált mintáról a következő táblázatban található néhány alapvető információ. Megfigyelhető, 
hogy a válaszadók jelentős része főként az alsóbb évfolyamok közül került ki. A táblázatban szereplő 
településtípus a felmérésben résztvevő iskolájának településtípusát jeleníti meg, amely alapján 
látható, hogy egyforma arányban szerepelnek a községek, illetve a városok. A nemek tekintetében 
hasonlóan egyforma megoszlás tapasztalható, ami kivételesen magas hasonlóságot mutat az 
alapsokaság nem szerinti megoszlásához, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2017-
ben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 10-19 éves korcsoportban rendre 51,31%–48,69% a férfiak 
és nők megoszlása. 
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1. táblázat: Demográfiai információk 

    n %      n % 
         

Nem Férfi 160 51,60% Évfolyam 4 - 6. évfolyam 149 47,50%

Nő 150 48,40% 7 - 8. évfolyam 109 34,70%

 
  9 - 11. évfolyam 56 17,80%

Életkor 

  

< 11 41 13,10%
  

12 - 13 103 33,00% Település 
típus 

  

Község és 
nagyközség 

158 50,00%

14 - 15 106 34,00%

16 - 17 41 13,10% Város és 
megyeszékhely 

158 50,00%

> 18 21 6,70%  
         

Forrás: saját szerkesztés 
  
A válaszadó családi hátterének körvonalazása érdekében az egy háztartásban élők számára is 
vonatkozott kérdés. E tekintetben az átlagos háztartás-méret 5 fő közel 2 fős szórással. Azonban 
megállapítható, hogy a 7-8 fős háztartásméret sem ritka. Legmagasabb értékként a 16 fős 
családméretet jelölt meg egy szalaszendi fiú. A család összetételét némiképp árnyalja a megkérdezett 
testvéreinek száma, amire külön korcsoportonként is kitért a kérdőív. A testvérek együttes számának 
mediánja 2 fő, azonban az 5-6 fő is többször előfordult. Ennél az adatnál a legextrémebb érték a 21 
fő volt, amit egy baktakéki lány adott meg. A kitöltők meglehetősen alacsony hányada (5,1%) 
válaszolta azt, hogy nem a szüleivel él együtt egy háztartásban, ennek a szűk csoportnak a kétharmada 
nevelőszülőkkel vagy valamilyen állami intézményben nevelkedik, fennmaradó harmada viszont más 
rokonokkal, hozzátartozókkal él együtt. 
A szülők iskolai végzettségüket tekintve meglehetőségen heterogén összetételűek, a legtöbb 
válaszopció közel hasonló gyakorisággal jelenik meg a válaszok között. Inkább a kizárólag 
érettségivel rendelkezők aránya mondható alacsonyabbnak a többi válaszlehetőséghez képest, 
melynek oka vélhetően az, hogy a bizonyítvány megszerzését követően a többség további 
képesítésként például valamilyen szakmai oklevelet, vagy felsőfokú oklevelet szerzett. A 
rendelkezésre álló minta alacsony esetszámai miatt nem lehet szignifikanciateszttel igazolni, azonban 
a gyakoriságokat áttekintve megfigyelhető a szülők iskolai végzettségében egyfajta együttmozgás, 
ami azt jelenti, hogy a hasonló végzettségű emberek hasonló végzettségű társat választanak 
maguknak. 
A fentiek alapján is látható és feltételezhető, hogy a válaszadók összetétele meglehetősen 
heterogénnek mondható. Annak érdekében, hogy egy-egy homogén csoportot be lehessen azonosítani 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 10-19 éves korcsoport között, klaszterelemzést alkalmaztunk. 
Először a háttérinformációk alapján kezdtünk el csoportokat képezni több fajta eljárás segítségével 
is, azonban a TwoStep eljárás bizonyult hatékonynak, mivel az analízisbe bevont változók főként 
kategorikus, alacsonyabb mérési szintű változók voltak. A vizsgálat során olyan adatok képezték a 
multidimenziós csoportosítás alapját, mint a szülők iskolai végzettsége, az egy háztartásban élők és 
a testvérek száma. Ennek eredményeképpen 3 társadalmi csoportot sikerült beazonosítani. Azonban 
az egyes csoportok részletes vizsgálata és összehasonlítása eredményeképpen arra a következtetésre 
jutottunk, hogy az így képzett csoportok internethasználati szokásaiban szignifikáns különbségek 
nem mutathatók ki. Tehát az egyes társadalmi csoportokhoz való tartozás közel függetlennek 
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mondható az internet és a különböző digitális eszközök használati szokásaitól. Amennyiben mérhető 
volt valamilyen szignifikáns kapcsolat, akkor is kifejezetten gyenge szorosságot mutattak a 
mérőszámok. 
Végül a fiatal internetfelhasználók csoportosításához a kérdőív szabadidő felhasználását vizsgáló 
kérdés blokkját vettük alapul, amelyben az iskolai közegen kívüli tevékenységek jelentek meg. A 
felmérés kiterjedt a tizenévesek különböző tevékenységek időráfordításainak összegyűjtésére is. 
Ezekből a 4 legnépszerűbb tevékenységre, a televízió nézésre, internetezésre, barátokkal való 
időtöltésre és sportolásra fordított idő adta a csoportképzés alapját. Mivel a felmérésben a különböző 
időtartamokhoz eltérő gyakoriságok tartoztak, ezért ezek extrapolálásával kerültek meghatározásra, 
hogy havonta összesen mennyi időt fordítanak az adott tevékenységre. Az így létrehozott négy 
változó által kifeszített térben az egyedek egymástól való távolságának meghatározása négyzetes 
euklidészi távolság alapján történt. A négyzetes távolság egyik előnyének mondható, hogy az 
elősegíti a klaszterek kialakulását, hiszen az 1-től kisebb távolságmértékkel rendelkező párok a 
hatványozás hatására még közelebb kerülnek egymáshoz, míg az egymástól távolabb lévő egyedek 
közötti disztancia fokozódik, ezáltal jobban el tudnak egymástól különülni az egyes csoportok. 
Klaszterezési módszerként pedig a hierarchikus agglomeratív technikák közül a Ward-féle eljárás 
került alkalmazásra, ugyanis ennek segítségével az egyes összevonási lépések során az az egyed kerül 
egyesítésre egy már meglévő csoporttal, amelynek hatására a csoport varianciája a legkisebb 
mértékben fog nőni. (Varga & Szilágyi, 2012) 
Az eljárás előnye, hogy ezáltal a létrehozott csoportokban lévő egységek jobban hasonlítanak 
egymásra. A módszer feltétele azonban, hogy a vizsgált tényezők korrelálatlanok legyenek, amely 
ebben az esetben teljesül, hiszen a páronként vizsgált korrelációs együtthatókra vonatkozó Bayes-
faktorok egy esetben mutattak fennálló kapcsolatot, azonban ebben az esetben is csupán nagyon 
gyenge kapcsolat volt mérhető a korrelációs együtthatóval, amely nem veszélyezteti a további 
elemzést. 
Az agglomeratív klaszterezési eljárás eredendően érzékeny lehet az adatok sorrendjére, ezért az 
eredmények validálása érdekében többféle sorbarendezés mellett is lefuttatásra került az algoritmus, 
amelyek minden esetben egyező klasztertagsági besorolást adtak. További keresztérvényesség 
ellenőrzés céljából egyéb klaszter módszerekkel (K-means és TwoStep) is összevetettük a kapott 
eredményeket. Az így létrejött csoportok a legtöbb esetben egyezést mutattak az eredeti 
csoportosítással, néhány esetben sorolták csak az egyedeket eltérő csoportba. A klaszterek 
csoportképző ismérvek szerinti összehasonlítása is megtörtént Bayesi varianciaanalízis segítségével. 
A számított Bayes-faktorok - amelyek az alábbi táblázatban találhatóak - minden esetben 
meghaladják a 1-et, ezért az alternatív hipotézist fogadhatjuk el, amelyek bizonyítják, hogy a 
csoportátlagok eltérnek egymástól, tehát sikerült heterogén klasztereket létrehozni. (Hunyadi, 2011) 

2. táblázat: Bayes-faktorok 
Változó Bayes-faktor 

TV-nézéssel töltött idő 3,110 × 10  

Internetezéssel töltött idő 3,902 × 10  

Sportolással töltött idő 5,939 × 10  

Barátokkal, ismerősökkel 
való személyes 
találkozásra fordított idő 

1,608 × 10  

Forrás: saját szerkesztés 
 
Végül az elemzés eredményeképpen 4 csoport létrehozása mellett döntöttünk. Az utolsó néhány 
összevonási lépés a következő kör alakú dendogramon látható. 
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1. ábra: Dendogram 

Forrás: saját szerkesztés 
 
Az ábrán kék színnel jelölt csoport lett a kimozduló fiatalok csoportja, ugyanis rájuk inkább az 
jellemző, hogy a többi csoporthoz képest keveset használják az internetet és kevesebb időt töltenek a 
televízió előtt, a többi csoporthoz képest nagyjából középen helyezkednek el a sportolással és 
barátokkal töltött idő rangsorában. A piros színű lusták csoportja ellenben a szabadtéri 
tevékenységeket háttérbe szorítja, és helyette magasan a legtöbb időt töltik tv-nézéssel, de az 
internethasználatot sem vetik meg. A zöld színnel jelölt nethuszárok csoportja vezeti a ranglistát az 
internethasználat tekintetében, azonban hozzá kell tenni, hogy a barátaikkal is sok időt töltenek az 
adatok alapján, vélhetően jellemző a két tevékenység párhuzamos végzése is. A szelfi sportolók 
egyébként nem túl népes csapata magasan  vezeti a sportolásra fordított idő rangsorát, mindezek 
mellett a második helyet töltik be az internetezésre fordított idő esetében is. Valószínűleg ők lehetnek 
azok, akiknek még sportolás közben is van idejük ellenőrizni a legújabb frissítéseket az Instagram-
on vagy más hasonló helyen. A kis létszámú csoport létrejöttét az indokolja, hogy olyan domináns 
tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a kimagasló sportolási és internetezési szokások, amelyek 
eredményeképpen túlságosan eltérnek a többi klasztertől. Ennek ellenére elképzelhető, hogy a teljes 
populációt tekintve egy nem elhanyagolható, csupán a mintában alulreprezentált körről van szó. 
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2. ábra: Létrehozott klaszterek 

Forrás: saját szerkesztés 
 
A fenti ábra vizuálisan is szemlélteti a négy változóból három által kifeszített térben az egyes egyedek 
elhelyezkedését, melyen megfigyelhető, hogy az egyes csoportok jól elkülönülnek egymástól. 
A klaszterek demográfiai jellemzését tekintve elmondható, hogy a fiúk és a lányok közel azonos 
arányban jelennek meg. A kimozdulók csoportjában figyelhető meg a fiúk túlsúlya, de a további 
vizsgálat nem mutatott ki valódi kapcsolatot a két változó között (BF: 0,202). A diák iskolájának 
településtípusa, tehát hogy községben vagy városban található, viszont kapcsolatban van a csoport 
tagsággal (BF: 243959,61).  

 
3. táblázat: Diákok iskolájának elhelyezkedése a klaszterek szerint 

  Kimozdulók Lusták Nethuszárok Szelfi 
sportolók 

Község 32,73% 83,33% 50,00% 29,41% 
Város 67,27% 16,67% 50,00% 70,59% 
Összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Forrás: saját szerkesztés 
 
A fenti táblázatban megfigyelhető, hogy a lusták csoportja főként a községi iskolákban tanul, míg a 
nethuszárok csoport tagjai egyenlő arányban oszlanak el a két településtípus között. A kimozdulók és 
a szelfi sportolók csoportjában főként a városi iskolákban tanulók találhatóak meg. A szülők iskolai 
végzettségét tekintve az édesanya mondható meghatározóbbnak, hiszen a Bayes-faktor (17,568) erős 
bizonyítékot szolgáltat annak a hipotézisnek az elfogadására, amely szerint van kapcsolat a két 
változó között. Az édesapa esetén már nem ennyire egyértelmű a helyzet, hiszen ott épp csak 
említésre méltó szintű (BF: 1,268). A kimozdulók és a szelfi sportolók csoportjában jellemzően 
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főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkező szülők gyermekei találhatóak, azonban a 
kimozdulóknál a második leggyakoribb az általános iskola 8. osztályánál megálló szülő. A másik két 
csoport jellemzően alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező nevelők gyermekeiből áll. 
A testvérek száma nem mondható meghatározónak, az egyes csoportok átlagai közel egyformák. A 
kérdőív kiterjedt a válaszadók otthonai felszereltségének felmérésére is, aminek segítségével szintén 
a család helyzetét kívántuk feltérképezni. Az adatgyűjtés a különböző háztartási eszközök mellett az 
informatikai eszközökre is kitért. Nagyjából minden csoportban közel hasonló az internetezésre 
alkalmas okostelefonok átlagos száma. A háztartás mérete alapján meghatározásra került minden 
családban az egy főre jutó okostelefonok száma, melyben statisztikailag nem mutatkozik különbség 
az egyes csoportokban (BF: 0,067), azonban megfigyelhető, hogy a lusták csoportjában a 
legalacsonyabb a mutató értéke (0,745), míg a szelfi sportolók csoportjában a legmagasabb (1,034). 
Az esetek 94,55%-ában a diákok saját bevallásuk szerint rendelkeznek saját okostelefonnal, azonban 
az a néhány diák, akinek nincs, inkább az első két klaszter valamelyikébe tartozik. Vélhetően 
minimális mértékben, de ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy ezek a csoportok kevesebb időt fordítanak 
az internetezésre. 
A csoportok között az internet és a számítástechnikai eszközök felhasználását tekintve nem 
tapasztalható számottevő különbség. A különböző mért változók és a csoporttag alapján kalkulált 
Bayes-faktorok minden esetben a feltételezett kapcsolatok hiányát bizonyították. 
 
4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 
A fenti elemzések láthatóan kevés szignifikáns eltérést mutatnak a fiatalok internethasználati 
szokásaiban, ami azt eredményezte, hogy nehéz volt klaszter-képző tulajdonságokat találni a 
fiatalkorúak között, de ennek részben oka lehet a relatíve alacsony adatszám is. A felmérésbe bevont 
fiatalok között alapvetően az okostelefonok általános elterjedtsége miatt nincsenek markáns 
törésvonalak, de várakozásaink szerint más célcsoportok esetében egyértelműbb eltérések lesznek 
megfigyelhetőek. 
Összességében azt mondhatjuk, hogy a feldolgozott kérdőívek adatai szerint nem az jelenti a fő 
törésvonalat a borsodi fiatalok körében, hogy hozzáférnek-e az internethez és az informatikai 
eszközökhöz, hanem az, hogy mennyire minőségi annak használata és mennyire tudják pozitív 
irányba fordítani a digitalizáció által nyújtott lehetőségeket a hagyományos társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentésére.  
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ÖSSZEFOGLALÓ 
Az elmúlt években számtalan új technológia látott napvilágot, és nehéz megmondani, mit tartogat 
számunkra a jövő. Ezek az innovációk nem csak a mindennapi életünket változtatják meg, hanem újra 
és újra felülírják azon elemek listáját, melyeknek stratégiai jelentőséget tulajdonítanak. Az Európai 
Bizottság 2011 óta készít elemzéseket az érintett nyersanyagokról.  
A kritikus elemekkel foglalkozó kutatásaink során többváltozós statisztikai módszerek segítségével 
vizsgáltuk a kritikus elemeket. Elemzéseink során binomiális logisztikus regressziót és 
klaszterelemzést is alkalmaztunk. Jelen tanulmányban célunk annak a vizsgálata, milyen 
hasonlóságok figyelhetők meg az elemek kategorizálása során.  
A logisztikus regresszió segítségével létrehozott modell magas besorolási pontosággal osztályozta a 
nyersanyagokat, azonban volt 3 olyan elem, mely esetében a klasszifikáció tévesnek bizonyult. Ezt 
támasztja alá az általunk készített klaszterelemzés is, mely során mindhárom elem ugyanabban a 
„Feltörekvő kritikusok” elnevezésű klaszterben helyezkedett el. További célunk a tanulmányban az 
említett három kritikus elem alaposabb tanulmányozása. 
 
SUMMARY 
Lots of new technologies have emerged in recent years and it is difficult to say what to expect in the 
future. These innovations not only change our daily lives, they also overwrite again and again the list 
of the elements which have strategic importance. The European Commission analyze the relevant 
raw materials since 2011. In our researches on critical raw materials we used multivariate statistical 
methods to examine CRM’s. Binomial logistic regression and cluster analysis were also used in our 
analyzes. In this study, our aim is to examine the similarities in the categorizations. 
The model created by logistic regression classified the raw materials with high classification 
accuracy, but there were 3 items for which the classification was incorrect. This is also supported by 
our cluster analysis, in which all three elements were in the same "Emerging criticals" cluster. A 
further aim of this study is to analyze these three critical raw materials more closely. 
 
1. BEVEZETÉS 
 
1.1. Fenntartható fejlődés 
 
A Római Klub kezdeményezésére már az 1970-es években nemzetközileg elismert kutatócsoportok 
foglalkoztak a világ népességében és az anyagi gazdaságban megfigyelhető növekedés hosszú távú 
fenntarthatóságával és következményeivel. Több modell és tanulmány is bombázta a közvéleményt 
és a regnáló kormányokat. A bemutatott tanulmányok egyik része rendkívül pesszimista kicsengésű 
volt, és előrejelzésük szerint csupán zéró növekedés esetén kerülhető el a világösszeomlás. (Pl. 
Forrester, és Meadows modellek). Más modellek végső következtetése szerint a globális katasztrófa 
egy új globális etika, egy új világrend kialakulásával megakadályozható lenne. (Pl. Mesarovic-Pestel-
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modell, Bariloche-modell, Tinbergen-modell, Leontief-modell). A kutatómunkák harmadik csoportja 
szerint pedig a tudományos fejlődés szerepe megkérdőjelezhetetlen. Hosszútávon a tudomány képes 
lesz megfelelni a népesség- és a gazdasági fejlődés által támasztott kihívásoknak (Pl. Gábor-Colombo 
jelentés, László jelentés).  
A globális modellezés évtizede után az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága (Brundtland-
bizottság) 1987-ben hozta nyilvánosságra a „Közös jövőnk” című jelentését, melyben részletesen 
foglalkozott a fenntartható fejlődés fogalmával. A Brundtland-bizottság „Fenntartható fejlődésnek” 
azt a fejlődési módot nevezte, amely a jelen szükségleteit úgy elégíti ki, hogy nem veszélyezteti a 
jövő generációk szükségleteinek kielégítését. (Gyulai I. 2013) A jelentés szerint a fenntartható 
fejlődés három alappillérrel rendelkezik, melyek a társadalmi fejlődés (szociálpolitika), a 
környezetvédelem, és a gazdasági növekedés (gazdaságpolitika). A gazdasági növekedés biztosíthatja 
a szociális jólét és a környezeti problémák felszámolásának anyagi forrásait. Kölcsönös kapcsolatukat 
az 1. számú ábra szemlélteti. 
 

 
 

1. ábra: A fenntartható fejlődés alappillérei 
Forrás: Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat, 2018 

 
A fenntarthatóság vizsgálata során több szempont mellett fontos szem előtt tartanunk mindazt, amit 
a környezetbe bocsátunk, amit onnan kitermelünk. A környezetünk védelme nélkül a gazdasági- és 
társadalmi fejlődés fenntarthatatlan, és élhetetlen. A fenntartható fejlődés háromdimenziós modellje 
(környezeti, társadalmi és gazdasági) kiegészülhet intézményi, kulturális, etikai dimenziókkal, ám 
ezek a dimenziók nem tekinthetők egymással egyenrangúaknak. A legtöbben a környezeti területet 
tartják a legfontosabbnak, és a fenntartható fejlődést globális környezeti problémának tekintik. 
(Karcagi-Kováts, 2011) 
A fenntartható fejlődés három pilléres tagolása megfigyelhető a V4 országok / Magyarország nemzeti 
fenntartható fejlődési stratégiájában, kiegészítve humán erőforrás, kulturális, etikai vagy intézményi 
tényezőkkel. (Karajz, Kis-Orloczki, 2019) 
Az emberiség fejlődése, és a fenntartható fejlődés szorosan kapcsolódik a nyersanyagok 
felfedezéséhez, kitermeléséhez és felhasználásához. A történelem során többféle nyersanyagnak 
jutott kitüntetett szerep, ásványi anyagok, technológiák „tündöklésének és bukásának” lehettünk 
szemtanúi az évezredek alatt.  
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1.2. Kritikus nyersanyagok /stratégiai nyersanyagok 
 
Az elmúlt években, évtizedekben világunk rengeteget változott. Új technológiák láttak napvilágot és 
nehéz megmondani, milyen új változásokra számíthatunk a jövőben. A technológia fejlődésének 
hatása szerteágazó. A technológiai innováció módosítja azon elemek listáját, amelyeknek politikai 
jelentőséget tulajdonítanak. Voltak olyan korok, amikor úgy gondolták, hogy kizárólag az olaj vagy 
az arany tartozhat a kiemelt jelentőséggel bíró nyersanyagok közé. Mára ez azonban megváltozott. 
Az Európai Bizottság felismerte ezt a változást, és 2011. évtől kiemelt figyelemmel követi a nagy 
jelentőséggel bíró nyersanyagok alakulását. Azon nyersanyagokat, melyek magas gazdasági 
jelentőséggel és magas ellátási kockázattal rendelkeznek, az Európai Bizottság kritikus 
nyersanyagként kategorizálta be.  
 
Ezekből a nyersanyagokból egy-egy termék előállításához elenyésző kis mennyiségre van szükség, 
azonban tulajdonságaik miatt más nyersanyagokkal történő helyettesítésük sok esetben nem 
lehetséges, vagy sokkal költségesebb. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy sok esetben ezek a 
nyersanyagok olyan országokból származnak, melyeknek politikai hátterük instabil, és monopol vagy 
oligopol helyzetben vannak a kitermelés tekintetében. Ezen országok között Kínának kiemelt szerep 
jut. Számos olyan nyersanyag létezik, melyeknek kitermelése jelentős mértékben függ Kínától, 
például az EU számára szükséges antimon 90% származik Kínából, ez az arány a magnézium 
esetében 94%. Ezt alátámasztja a 2. ábra diagrampárja is, amely azt mutatja meg, milyen nagy 
jelentőséggel bír Kína a ritkaföldfém bányászat tekintetében.  
 

 
2. ábra: A legnagyobb ritkaföldfém-bányász országok és termelésük 2005-2015 között, a termelés 

adatai tonnában megadva, a baloldali ábra Kínával, jobboldali ábra Kína nélkül 
Forrás: Geopolitikai.hu (http://www.geopolitika.hu/hu/2018/04/19/a-fold-strategiai-fontossagu-

nyersanyagai/#_edn8) 
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2. ADATBÁZIS ÉS MÓDSZERTAN 
 
A tanulmány elkészítése során két többváltozós statisztikai módszert is alkalmaztunk, a nyersanyagok 
besorolására. Első lépésben a binomiális logisztikus regressziószámítással, majd második lépésben a 
klaszterelemzés módszerével csoportosítottuk a vizsgálatunkba bevont elemeket. Ezt követően a 
beazonosított elemeket leíró módon elemeztük.  
 
2.1. Adatbázis 
 
Az Európai Bizottság 2011-től kíséri kiemelt figyelemmel a legfontosabb nyersanyagkészletek 
alakulását, és a legfontosabbnak ítélt elemeket két paraméter mentén kategorizálja kritikusnak vagy 
nem kritikusnak. A kategorizálás a gazdasági jelentőség és az ellátási kockázat alapján történik. 
Három évben jelent meg tanulmány ezekről a stratégiai fontosságú nyersanyagokról. Ezen 
tanulmányokat és a nyersanyagok jellemzőit felhasználva hoztuk létre adatbázisunkat az elemzéseink 
elkészítéséhez.  
Az általunk létrehozott adatbázisban összesen 73 nyersanyag került, illetve 15 változó, melyek közül 
a legfontosabbak: 

• nyersanyag neve 
• gazdasági jelentősége (EI) 
• ellátási kockázata (SR) 
• az életciklus végéhez kapcsolódó újrahasznosítási arány 
• importfüggősége 
• fő kitermelő országa 
• az össztermelés hány százalékát adja a legnagyobb kitermelő 
• 2011, 2014 és 2017 években az adott nyersanyag kritikus volt-e. 

 
2.2. Logisztikus regresszió  
 
A logisztikus regresszió a megfigyelési egységek osztályozására alkalmas módszer, mely során 
ezeket az egyedeket a függő változó előre definiált csoportjaiba soroljuk. Ehhez fontos azoknak a 
tényezőknek az azonosítása, melyek szerint az egyes csoportok különböznek. A modell alapja az 
úgynevezett „odds”, mely jelen esetben annak a valószínűsége, hogy az adott nyersanyag kritikus-e. 
Az „odds” értéke az alábbi képlettel fejezhető ki: 𝑜𝑑𝑑𝑠 = 𝑃1 − 𝑃  

A logisztikus regresszió során figyelmet kell fordítani a vágási szint meghatározására, hiszen 
különböző vágási szintek mellett különböző eredményt kaphatunk, és a csoportokba történő besorolás 
során kiemelten fontos szerepe van ennek az értéknek. A vágási szint értéke önkényesen módosítható, 
azonban figyelembe kell venni, hogy a rossz besorolással járó veszteség minimalizálva legyen.  
 
2.3. Klaszteranalízis 
 
A klaszteranalízis alapvetően a feltáró technikák közé tartozik, ebből kifolyólag sosincs egyetlen jó 
megoldás. A módszer alapvető célja az egymáshoz hasonló egyedek homogén csoportba történő 
sorolása. Az elemzés elvégzése során figyelmet kell fordítani az outlierek beazonosítására, a változók 
megfelelő skálázására és korrelációjára.  
Munkánk során a feltételek vizsgálata mellett, kiemelt figyelmet fordítottunk a megfelelő hasonlóság 
és távolságmérték meghatározására is. A rendelkezésre álló lehetőségek közül választásunk a 
„Squared Euclidean distance”-ra esett.  
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Elemzésünk során mind a hierarchikus, mind pedig a nem hierarchikus módszert felhasználtuk, 
utóbbit kizárólag eredményeink validálásához.  
A hierarchikus klaszterelemzés módszerei közül a „Nearest neighbor” elvét alkalmaztuk a kiugró 
értékek azonosításához, majd az elemzést a Ward-módszerrel végeztük el.  
 
3. EREDMÉNYEK 
 
3.1. Logisztikus regresszió alkalmazásával kapott eredmények 
 
Logisztikus regresszió segítségével egy komplex modellt hoztunk létre, mely két regressziós 
modellből állt. A döntési szabályunk szerint azokat a nyersanyagokat minősítette a komplex modell 
kritikusnak, melyek mindkét regressziós modell szerint kritikusnak minősültek, azonban, ha csak az 
egyik modell, vagy egyik sem minősítette kritikusnak, akkor az adott nyersanyag nem tekinthető 
kritikusnak az elemzéseink szerint.  
Az első regressziós modell magyarázó változói a gazdasági jelentőség (EI) és az ellátási kockázat 
(SR) voltak, míg a második regressziós modellben magyarázó változóként az élettartam végén 
keletkező újrahasznosítási rátát, az EU importfüggőségét valamint az elsődleges kitermelőtől 
származó mennyiség arányát szerepeltettük. 
A függő változó mindkét esetben az az alternatív változó volt, hogy az adott nyersanyagot 2017-ben 
kritikusnak sorolta-e be az Európai Bizottság, vagy nem.  
Mindkét létrehozott regressziós modell magas besorolási pontosággal rendelkezik, 88,7% és 93,2%. 
Összességében csupán három nyersanyag a Hafnium, a Szilícium, és a Tantál lett tévesen besorolva.  
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A három nyersanyag közül kettő, a Tantál és a Hafnium a kritikus és nem kritikus nyersanyagok 
határán helyezkedik el, melyet az 3. számú ábra diagramjai is alátámasztanak.  
 

 
 

 
 

13. ábra: A nyersanyagok ábrázolása a gazdasági jelentőség, az ellátási kockázat és újrahasznosítási 
ráta alapján  

Forrás: Saját szerkesztés az Európai Bizottság adatai alapján 
 

A bal felső ábra a vizsgált nyersanyagok gazdasági jelentősége és ellátási kockázata szerinti 
ábrázolását tartalmazza. Megfigyelhető, hogy a nem kritikus nyersanyagok alapvetően az ábra alsó 
részében helyezkednek el, azaz ezen nyersanyagok ellátási kockázata alacsony. A második diagram 
az ellátási kockázat és újrahasznosítási arány dimenziók szerint jeleníti meg a nyersanyagokat. A 
harmadik, alsó ábra dimenziói a gazdasági jelentőség és az újrahasznosítási arány. Mindhárom ábra 
arra utal, hogy a két csoport közötti határ nem éles, ha csupán két dimenzió mentén kategorizáljuk az 
anyagokat. 
Ezért a következő fejezetben arra térünk ki, hogy milyen következtetések vonhatók le abban az 
esetben, ha egyszerre vesszük figyelembe a 3. ábrán alkalmazott változókat. Ennek az eredményét 
tükrözi a 4. ábra is.  
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3.2. Klaszteranalízis alkalmazásával kapott eredmények 
 
A klaszterelemzést három változó segítségével végeztük el, melyek a gazdasági jelentőség (EI), az 
ellátási kockázat (SR), és az életciklus végéhez kapcsolódó újrahasznosítási arány voltak. 
Ezek a változók a korábbi logisztikus regresszió segítségével elvégzett elemzés során is szerepeltek 
vizsgálatba bevont változók között, azonban két külön regressziós modellben kaptak helyet. A 
változók eltérő skálázása megkövetelte a standardizálás alkalmazását, valamint a „Nearest neighbor” 
módszerrel két „outlier”-t is beazonosítottunk. Ezek a kiugró értékek a Magnézium és a Titánium 
voltak. Elemzésünk végeredményeként a Ward-módszer segítségével 5 klasztert hoztunk létre. Az 4. 
ábrán látható 3D pontdiagram jól szemlélteti az egyes csoportok elkülönülését.  
 

         
14. ábra: Klaszterek ábrázolása 3D pontdiagramon 

Forrás: Saját szerkesztés, SPSS output 
 
Az eredményül kapott klaszterek főbb jellemzőit a következőképpen foglalhatjuk össze: 
Az első klaszter az „Innovációfüggők” nevet kapta, ugyanis ez a klaszter érte el a legmagasabb értéket 
a gazdasági jelentőség terén. Ennél a csoportnál is magas az importfüggőség, mivel az európai 
kitermelés elenyészőnek tekinthető. A kiemelten magas gazdasági jelentősből arra a következtetésre 
jutottunk, hogy ennek a klaszternek a tagjai napjaink technológiai innovációinak kulcsfontosságú 
szereplői. Erre utal a csoportban helyet kapó kobalt is, melyet az elektromos autók lithium-ion 
akkumulátoránál is hasznosítanak. A következő klaszter „Ázsia kincsei”-t tartalmazza. Ezen 
nyersanyagok közepes gazdasági jelentőséggel, illetve kiemelkedően magas ellátási kockázattal 
rendelkeznek, melynek oka feltehetően az, hogy európai termelésük elenyésző, és a ruténium 
kivételével az összes nyersanyag fő kitermelője Ázsiában helyezkedik el. A harmadik klaszter tagjai 
a „Feltörekvő kritikusok”. Ezt a csoportot képező nyersanyagok esetében elmondható, hogy van 
ugyan európai termelés, azonban ennek mértéke az összkitermelésnek csupán 10%-át teszi ki, és ez 
elegendő ahhoz, hogy az ellátási kockázat csak a közepes szintet érje el. Az elmúlt évek viszont azt 
igazolják, hogy ezek a nyersanyagok egyre fontosabbá válnak, hiszen egyre több kap közülük kritikus 
besorolást. A negyedik klaszter tagjai a „Veszélytelenek”, ugyanis mind az ellátási kockázatuk, mind 
pedig a gazdasági jelentőségük alacsony szintű, melynek hátterében a jelentősebb európai kitermelés 
áll, illetve az, hogy a fő kitermelők jelentős része Ázsián kívül helyezkedik el. 2017-ben a klaszter 
egy nyersanyaga sem kapott kritikus besorolást. Végül az ötödik klaszterben kaptak helyet az 
„Újrahasznosulók”. Ez a klaszter érte el a legalacsonyabb szintű ellátási kockázatot, melynek oka, 
hogy a csoport nyersanyagai jelentős mértékben (41%) újrahasznosíthatók.  
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1.1. Eredmény összehasonlítása, nyersanyagok bemutatása 
 
Mint ahogy fentebb említettük, a komplex modellünk segítségével 3 nyersanyag beazonosítása is 
tévesnek bizonyult. Az Európai Bizottság elemzései alapján ezek az elemek a 2011-ben és a 2014-
ben készült felmérés során egyáltalán nem, vagy csak az egyik évben kaptak kritikus besorolást, 
azonban 2017-re mindhárom kritikussá vált. Ezt a megváltozott pozíciót támasztja alá az általunk 
készített klaszterelemzés is, mely során mindhárom elem ugyanabban, az általunk „Feltörekvő 
kritikusok”-nak elnevezett klaszterben helyezkedett el. Az 1. számú táblázat foglalja össze ezen 
elemeknek a besorolást leginkább befolyásoló tulajdonságait. 
 

9. táblázat: A tévesen besorolt nyersanyagok jellemzői 
 Hafnium Szilícium Tantál 

Gyakoriság gyakoribb, mint az 
arany 

gyakran előforduló 
elem 

átlagos mértékben 
előforduló 

Előfordulás tiszta ásványként 
nem fordul elő 

szabadon sosem fordul 
elő 

elemi állapotban nem 
fordul elő 

Alkalmazási terület 
ötvözőanyag, 
magtechnika, 

hadászat 

ötvözőanyag, 
processzorok, 

napelemek  

ötvözőanyag, 
kondenzátorok, 

protézisek 

2010-2014 évi átlagos 
világ termelés (t) 72 2.288.000 1.800 (Ta2O5) 

2010-2014 EU-ban évi 
átlagos felhasznált 

mennyiség (t) 
33 538.000 50-100 

Importfüggőség alacsony magas teljes importfüggőség 

Fő import partnerek Kanada (67%), Kína 
(33%) 

Norvégia (35%), 
Brazília (18%),  

Kína (18%) 

Nigéria (81%), Ruanda 
(14%) 

A legfontosabb kitermelők

Franciaország 

USA 

Ukrajna Oroszország

Kína 

Brazília 

Norvégia 

Ruanda 

Kongó 

Brazília 

Helyettesíthetőség Alapvetően 
helyettesíthető Nehezen helyettesíthető Egyes területeken nem 

helyettesíthető 

Helyettesítő anyagok 
Magnézium, 

Nióbium, Tantál, 
Kobalt, Króm 

- Nióbium Titánium, 
Volfrám, Molibdén 

Mikor voltak kritikus 
nyersanyagok? 2017 

2014  

2017 

2011  

2017 

Forrás: Saját szerkesztés a felhasznált irodalmak alapján 
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A táblázatban összefoglalt jellemzők kiegészítéseként fontosnak tartunk néhány kiegészítő 
gondolatot megemlíteni. A Hafnium esetében a felsorolt helyettesítők közül a króm kivételével 
mindegyik nyersanyag az Európai Bizottság elemzései alapján kritikusnak minősül, a króm esetében 
pedig magas importfüggőségről beszélhetünk, a készletek jelentős része Dél-Afrikában található. 
Mindemellett az Európai Bizottság elemzései szerint a króm 2014-ben szintén kritikus besorolást 
kapott. A Tantál esetében érdekesség, hogy az EU fő importőrje nem a három fő kitermelő egyike, 
hanem Nigéria, és csak kisebb mennyiség származik Ruandából. A Tantál gazdasági jelentősége az 
elmúlt években folyamatosan csökken az Európai Bizottság felmérései alapján.  
 
4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 
Rendkívül gyorsan változó világban élünk. Bármelyik nap születhet egy új technológiai innováció, 
vagy technikai újítás, ami teljesen újraírhatja ezeknek a stratégiai fontosságú elemek a listáját, és azon 
országok csoportját, melyek nyersanyagkészletüket tekintve monopol vagy oligopol helyzetüket 
kihasználva tesznek gazdasági előnyre szert. A hírek arról szólnak, hogy változások várhatók az 
elektromos autók tekintetében is. Ezek az újítások segíthetnek abban, hogy az elektromos autók a 
jövőben fenntartható módon fejlődjenek, hiszen a lithium-ion akkumulátorokhoz számos, ma még 
kritikusnak számító nyersanyag szükséges. A mobiltelefongyártás területén is érezhető a változás 
szele, ugyanis a vezető gyártók folyamatosan keresik azokat a megoldási lehetőségeket, melyek a 
stratégiai szempontból kritikusnak számító ritkaföldfémek újrahasznosítására irányulnak. 
Összességében tehát elmondható, hogy a kritikus elemeknek fontos szerepe van a fenntartható 
fejlődésben, azonban ezen csoport tagjai a gyors fejlődésnek köszönhetően folyamatosan változnak.  
 
Köszönetnyilvánítás A tanulmányban ismertetett kutató munka az EFOP-3.6.2-16-2017-00010 jelű 
„Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodás Tematikus Hálózat – RING 2017” projekt részeként – a 
Széchenyi 2020 keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósult meg. 
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ÖSSZEFOGLALÁS  
A társadalmi innovációs törekvések hangsúlyos szerepet töltenek be a döntéshozók, politikusok, 
kutatók, civil szervezetek és az egyének életében egyaránt. A társadalmi innováció új eszközként és 
modellként szolgál a hátrányos helyzetű települések számára, segítve a felzárkózási folyamatot. A 
lemaradó, főként perifériális térségek kettős hátrányos megbélyegezettségének eliminálása mellett 
alapvető feladat a perifériális igények és kihívások azonosítása. 
Ennek mezo szintű példáját ismerteti a tanulmány, amely egy, a keleti határ mentén fekvő, komplex 
programmal fejlesztendő járás társadalmi innovációs kezdeményezéseit vizsgálja. A járás 20 
településére vonatkozó kvalitatív vizsgálat során a település vezetőivel, civil szervezetekkel zajlott 
interjú. A tanulmány megkísérli a leghátrányosabb helyzetű járások igényeinek és kihívásainak 
meghatározását, valamint bemutatja azon ún. jó gyakorlatokat, amelyek a Nyírbátori járás törekvései 
között megtalálhatók.   
 
SUMMARY  
The study explains the examinatinon of social innovation at meso level. It presents the complexity of 
social innovation initiatives through the efforts of disadvantaged subregion. On the basis of semi-
structured interviews of some settlements in Nyírbátor subregion, it examines good practices which 
aim to eliminate regional differences, their feasibility and their support of local government. It defines 
guidelines for good practice to assist adaptation. 
 
1. BEVEZETÉS 
 
A gazdaság és a társadalom számos alapproblémája – mint a népességfogyás, munkanélküliség, 
migráció vagy a leszakadó térségek – olyan hosszú távú megoldásokat kíván, amelyek szükségessé 
teszik a társadalom szereplői közötti újszerű együttműködéseket, az állampolgárok közvetlen 
önkéntes részvételét a döntési folyamatokban, a társadalmi innovációs törekvések megvalósítását 
(Veresné Somosi - Varga, 2018). 
Külön hangsúlyos fenti problémák közül a lemaradó területek segítése, a felzárkózási folyamat 
gyorsítása a társadalmi innováció révén. A társadalmi innováció új eszközként és modellként szolgál 
a hátrányos helyzetű települések számára, segítve a felzárkózási folyamatot. A leghátrányosabb 
helyzetű térségeket érintő főbb kihívások (elöregedés, hátrányos helyzetű állampolgárok migrációja) 
megkövetelik a helyi önkormányzat és a civil szervezetek újszerű együttműködéseit. Ezen 
együttműködések települési, településközi (járási) szinten megvalósíthatók, és egy-egy példájuk jó 
gyakorlatként átadható más települések számára. 
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2. TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ MINT ÚJSZERŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 
2. 1. A társadalmi innováció fogalma az együttműködések vonatkozásában 
 
A társadalmi újítás fogalma Mumford és szerzőtársai megközelítése szerint (2002) új ötletek 
generálását és megvalósítását jelenti, ami során az emberek társadalmi interakcióikat szervezik egy 
közös cél elérése érdekében. A társadalmi innovációs elméletek további irányzata (Hazel-Onaga, 
2003) a társadalmi problémák megoldását helyezi fókuszba, kiemelve az érintettek 
együttműködésének fontosságát. A társadalmi problémák újszerűbb, hatékonyabb, hatásosabb és 
fenntarthatóbb kielégítését mint fő mozgatórugót azonosítják Phills és szerzőtársai (2008) a 
társadalmi innovációt, amely megközelítés megalapozza a társadalmi innováció elméletté válását is. 
Az elméletté való formálódás egy másik alapkövét a közösségen belüli együttműködések jelentik, 
amelyek hangsúlyos szerepét vizsgálja Jégou és Manzini (2008). Murray és szerzőtársai (2010, 2012) 
a társadalmi innováció fogalmát úgy azonosítják, mint amely társadalmi átalakulást és formálódást, 
új termékek, szolgáltatások és programok fejlesztését, valamint szervezeti változásokat és társadalmi 
vállalkozások megjelenését eredményezi, továbbá új modellje a kormányzásnak és közösségi 
döntéshozatalnak. A társadalmi kezdeményezések a társadalom tagjai hatására indulnak, és 
meghatározott igények kielégítésére szerveződnek. 2012-től kezdve a társadalmi innováció elméletek 
középpontjába a helyi szintű kezdeményezések és az újszerű együttműködések kerültek. Neumeier 
(2012) hangsúlyozza a különböző fejlesztési programok és egyéb intézkedések katalizátorként való 
működését az elmaradott települések felzárkózási folyamataiban. Moulaert és szerzőtársai (2013) a 
társadalmi kezdeményezéseket úgy azonosítják, mint amelyek a társadalmi kapcsolatok és a 
kormányzati működés megújítását eredményezik kooperatív, részvételen alapuló megoldásaikkal. 
Cajaiba-Santana (2013) attitűd- és viselkedési változásokat tulajdonít a társadalmi innovációs 
törekvéseknek, amelyek új intézmények és struktúrák megjelenését segítik. Véleménye szerint a 
társadalmi innováció eredményeképpen jelentkező társadalmi átalakulás magában hordozza a 
társadalmi problémák megoldási lehetőségét is. Bulut és szerzőtársai (2013) kiemelik az egyéni szint 
jelentőségét a társadalmi kezdeményezések során, új és eredeti ötleteknek tartják a törekvéseket, 
amelyek fenntarthatók, és választ adnak az egyénnek a társadalmi fejlődés különböző kihívásaira. 
 
2. 2. Társadalmi innovációs együttműködések a gyakorlatban 
 
Napjainkban a társadalom számos kihívással néz szembe. A bizonytalanság, a válságok, az előre nem 
látható technológiai változások és a globalizáció a jövőt megjósolhatatlanná teszik (Ionescu, 2015). 
García és szerzőtársai (2015) a társadalmi innovációt széles spektrumú folyamatként azonosítják, 
amely eredményeképpen: 

- társadalmi igények kielégítésére szolgáló erőforrások, szolgáltatások jönnek létre, 
- erősödik a bizalom és a marginalizálódott csoportokat támogató tevékenység, 
- a társadalmi kapcsolatok átalakulnak, és a transzformáció új kormányzási intézkedéseket hoz 

létre.  
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A társadalmi innováció folyamata a társadalmakat fenntarthatóbbá és összetartóbbá teszi az inkluzív 
megoldások, együttműködések és proaktív, alulról szerveződő kezdeményezések révén (Grimm et 
al., 2013). Nem kizárólag csak alulról szerveződő törekvéseket, állampolgári bevonáson alapuló 
folyamatot jelent azonban, hiszen a társadalmi újítások, amelyek a társadalom új megközelítésű 
együttműködéseiben, strukturális átalakításában is tetten érhetők, gyakran felülről, a makroszintű 
intézkedések hatására jönnek létre (Nemes-Varga, 2015).  A társadalmi innováció fogalmának 
fókuszában a közösség igényeinek kielégítése áll, amely folyamat révén az életminőség fejlesztése és 
a jóllét növelése is megvalósul (Hazel-Onaga, 2003; Mulgan et al., 2007; Pol-Ville, 2009; Kocziszky 
et al. 2017). Összefoglalva, kreatív együttműködés figyelhető meg a társadalom tagjai, a 
kormányzatok, a piaci szereplők és a civil szféra között a közösség fejlesztésének, jólétének és 
jóllétének növelése érdekében.   
 
3. MIKRO- ÉS MEZOSZINTŰ TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ 

 
A társadalmi innováció szintjei (Kocziszky et al., 2017):  

- mikro (szervezeti) szint, 
- mezo (települések, regionális) szint, 
- makro (nemzeti) szint, 
- globális szint. 

A mikroszintű társadalmi innováció a szervezeti szintű társadalmi újításokat megvalósító vállalatok, 
társadalmi vállalkozások és civil szervezetek bevonásán alapul, kiegészülve az állampolgárok és az 
önkormányzatok újszerű együttműködéseivel. Az önkormányzatok az innovatív kooperáció révén új, 
a helyi igényeknek megfelelő választ adnak a közösség problémáira, miközben a közösség jóllétét is 
növelik. A vizsgálat során interperszonális interjúk alkalmazása ajánlott. 
A mezoszintű társadalmi újítások vizsgálatának fókuszában újszerű, regionális együttműködések 
elemzése áll. Az összefüggések feltárása után lehetővé válik azon keretfeltételek meghatározása, 
amelyek a regionális társadalmi innováció generálásában vesznek részt. Települések közti 
kapcsolatok, hálózati elemzések, kistérségi együttműködések meghatározása és vizsgálata teszi 
lehetővé a regionális társadalmi innováció folyamatának mérését. Az elemzés kérdőívek és a 
működési struktúrát feltáró megfigyelések segítségével végezhető el.  
A makroszintű társadalmi innováció vizsgálata során térségi összefüggések kapcsolathálózati és 
rendszerszerű elemzése szükséges. Reprezentatív minta vizsgálata, strukturált interjú és klasszikus 
hálózatelméleti megközelítés teszi lehetővé a nemzeti szintű társadalmi innovációs törekvések 
azonosítását. 
A globális szintű társadalmi kezdeményezések azonosítása nemzetközi elemzés megvalósítását 
követeli meg, a szakértői interjúk és nemzetközi gyakorlatok adaptálhatóságának vizsgálata 
segítségével.  
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4. VIZSGÁLAT 
 

4.1. Vizsgálati keretfeltételek 
 

A társadalmi innováció a közösség jóllétét növelő folyamatai során újszerű megoldásokat fogalmaz 
meg azon kihívásokra, amelyek szoros kapcsolatban állnak a regionális aránytalanságokkal. A 
gazdasági fejlettség különböző szintjeiből fakadó aránytalanságok miatt előtérbe kerülnek azok a 
perifériális helyzetben lévő területek, amelyek a felzárkózásra való igénnyel jelentkeznek. Az ún. 
technikai innovációk mellett, a társadalmi problémák megoldása társadalmi eszközökkel, új 
szervezetek létrejöttével valósítható meg. A felzárkózási folyamatban jelentős szerepe van a helyi, 
közösségi szinten értelmezhető újító ötleteknek, a mikro- és mezoszintű társadalmi innováció 
tevékenységének. Az innovatív területek bővüléséből fakadó innovációkra komplementer 
folyamatokként tekinthetünk. A társadalmi és a technikai innovációk szoros kölcsönhatásban állnak 
egymással. Amennyiben változás történik a gazdaság területén, törvényszerű a társadalmi változások 
bekövetkezése is.  Egy 2017 őszén zajló kérdőíves felmérés (Tóthné – Varga, 2017) eredményeként 
kijelenthető:  

- az üzleti innovációt megvalósítók egy idő után az újszerű együttműködések során társadalmi 
innovációt generálnak,  

- a társadalmi innovációt gyakran követi üzleti innováció. 
A társadalmi innováció mint új eszköz, a mindennapi kihívásokra ad választ. A társadalmi innovációs 
törekvések új vagy újszerű struktúrák, együttműködések, amelyek eredményes és fenntartható 
megoldásokként segítik a perifériális térségek felzárkózását. Az Európai Unió konvergenciát 
támogató stratégiája különösen indokolttá teszi azon felzárkózási eszközök vizsgálatát, amelyek a 
hátrányos helyzetű térségek számára kitörési lehetőségként jelentkeznek. A perifériális területeken a 
technikai innovációk alacsony száma vagy teljes hiánya olyan újszerű együttműködések, programok 
megvalósítását követeli meg, amelyek a civil kezdeményezések bevonásával a versenyképesség 
növelését támogatják, és az életszínvonal emelését biztosítják társadalmi szinten. A regionális 
aránytalanságok eliminálására törekvő kísérletek során kiemelkedő az önkormányzatok és az 
állampolgárok aktív közreműködését igénylő új együttműködések szerepe. Az alulról szerveződő 
civil mozgalmak, az állampolgári részvétel újító megoldásként jelentkezik az adott közösség 
szükségleteinek kielégítésében. Az új együttműködések egy szisztematikus változást képesek 
előidézni az önkormányzásban, amely paradigmaváltás önmagában is társadalmi innováció 
(URBACT II Capitalisation 2015). 
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15. ábra: Vizsgálati keretmodell 

Forrás: Veresné Somosi – Varga, 2018. 
 
Az önkormányzat és a civil szervezetek, valamint vállalkozások újszerű együttműködéseinek 
vizsgálata során olyan településeket vizsgáltam, amelyek a hátrányos helyzetű Nyírbátori járásban 
találhatók, és a társadalmi innovációt mint eszközt is alkalmazzák a felzárkózás, illetve életszínvonal 
növelése érdekében. 

 
4.2. A Nyírbátori járás vizsgálata 

 
A járási fejlettségi mutató alapján meghatározott komplex programmal fejlesztendő járások száma 
Magyarországon 2015. január 1-jén: 36 db, jellemzően az ország perifériális részén helyezkednek el. 
A legtöbb fejlesztendő járás az ország keleti részén található Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, 
összesen 9 járás igényel átfogó tervek mentén megvalósított felzárkóztatási programot.  
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye minden második állampolgára olyan járásban él, amely komplex 
fejlesztésre szorul. Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megye minden harmadik-negyedik lakosa 
él komplex programmal fejlesztendő járásban. A járásokban összesen több, mint 980 ezer fő él, 64%-
uk a fent megnevezett három megyében (KSH).  
A Nyírbátori járás (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) a fejlesztendő járások rangsorában alulról a 13. 
helyen szerepel, három város (Nyírbátor, Nyírlugos, Máriapócs) és 17 község tartozik hozzá. A járás 
dinamikus felzárkózását és fejlődését nagymértékben meghatározza a hátrányos helyzetű, főként 
roma lakosság viszonylag nagy aránya. A vizsgált települések főbb kihívásai (elöregedés, hátrányos 
helyzetű állampolgárok migrációja, képzettségi szintek közti egyenlőtlenség, munkanélküliség, 
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pénzügyi források és szakértelem hiánya) megkövetelik a helyi önkormányzatok, a vállalkozások és 
a civil szervezetek innovatív kooperációját.  
A leszakadás folyamata paradox helyzetet teremtett a térségben. Egyrészt erős a társadalmi nyomás 
a helyi lakosok társadalmi folyamatokba történő bevonása és a helyi potenciál növelése érdekében, 
másrészt kevés anyagi és emberi erőforrás áll rendelkezésére a térségnek.   
A perifériális települések sajátos jellemzői között szerepel az elöregedés és az elvándorlás. A 
munkanélküliség problémája mellett ezen települések a pénzügyi források hiányával is szembe 
néznek, amelyek a lakosok döntésekbe való bevonását is nehezítik. E kedvezőtlen folyamatok kettős 
stigmatizációs folyamatot (Döringer, 2017) indukálnak:  

- egyrészt belső megbélyegezettséget a lakosok részéről (pl. közmunka vagy a döntésekbe való 
bevonás mellőzése), 

- másrészt külső stigmatizációt a térséget kívülről figyelő lakosság körében (pl. a média negatív 
hírkeltése miatt). 

A vizsgálat során statisztikai adatbázis létrehozása és elemzése történt, valamint szakértői interjúkat 
folytattam. A polgármesterekkel és a civil szféra szakembereivel folytatott kvalitatív interjúk alapján 
megállapítható, hogy a Nyírbátori járás hátrányos helyzetű településeket foglal magában, amelyek 
jelentős kihívásokkal néznek szembe. Ezen kihívások kezelésében kiemelkedő szerepe van a 
társadalmi innovációs törekvéseknek, amelyek sikeres megvalósítási lehetőségeit jelen tanulmány 
vizsgálja. 
A félig-strukturált interjúk főbb kérdéscsoportjai az alábbiak voltak: általános szervezeti információk, 
társadalmi innováció mint saját koncepció, megvalósított társadalmi innovációk, tervezett társadalmi 
innovációs törekvések, térségi együttműködés (és lehetőségei). 
A települések vizsgálata során kiemelt figyelmet fordítottam azon társadalmi innovációs 
kezdeményezésekre, amelyek jó gyakorlatként azonosíthatók, és további innovációkat generálnak. 
 
5. EREDMÉNYEK 

 
A kvalitatív vizsgálat során öt kritikus terület vált azonosíthatóvá: 

- a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának segítése,  
- a lakóhelyhez való kötődés erősítése,  
- egyenlőtlenségek csökkentése az oktatásban,  
- a helyi gazdaságfejlesztés támogatása,  
- helyi igényekre való reagálás. 
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16. ábra: A Nyírbátori járás főbb társadalmi igényei és kihívásai 

Forrás: saját szerkesztés 
 
A kritikus területeknek megfelelően a tanulmány bemutatja azon jó gyakorlatokat a járás egyes 
településein, amelyek a Nyírbátori járás felzárkózási folyamatában hangsúlyos szerepet kapnak.  
 

10. táblázat: A Nyírbátori járás felzárkózást segítő társadalmi innovációs jó gyakorlatai 
IGÉNY/KIHÍVÁS JÓ GYAKORLAT TELEPÜLÉS 

foglalkoztatás növelése roma foglalkoztatási 
program Nyírbátor 

lakóhelyhez való kötődés 
növelése 

civil szervezetek 
támogatása Máriapócs 

oktatási egyenlőtlenségek 
csökkentése Tanoda program Nyírvasvári 

helyi gazdaságfejlesztés  határon átnyúló 
inkubátorház program Nyírbátor 

helyi igények kielégítése tematikus napok 
szervezése Nyírbéltek 

Forrás: saját szerkesztés 
 
5. 1. Roma foglalkoztatási program (Nyírbátor)  

 
A járás központjában, Nyírbátorban 2015-ben komplex program indult a roma közösségek 
életkörülményeinek javítása érdekében. Nyírbátor a társadalmi innovációs törekvések során olyan 
beavatkozásokat határozott meg, amelyek integráltan kezelték  a lakókörnyezet infrastrukturális 
hiányosságait, a hátrányos helyzetű lakosság munkaerő-piaci, képzettségi, egészségügyi és egyéb 
problémáit. A hátrányos helyzetű lakosok társadalmi integrációját segítő ún. soft beavatkozások 
keretein belül különböző munkaerő-piaci képzések, tartós munkanélküliek foglalkoztatására irányuló 
intézkedések és a civil társadalom fejlesztését szolgáló programok valósultak meg. A beavatkozások 
újszerűsége abban rejlett, hogy a programok kidolgozását különböző szakmai fórumok, kerekasztal 
beszélgetések (vállalkozások – önkormányzat – hátrányos helyzetű lakosság) és nyílt napok előzték 
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meg. Társadalmilag innovatív megoldások jöttek létre, amelyek tényleges társadalmi párbeszéden és 
partnerségen alapulnak, amelyek során a partnerség túllép a szokásos formások, és valóban aktív 
együttgondolkodás jön létre. 
A foglalkoztatás területén az alábbi rövid távú célokat fogalmazták meg: 

- részletes tájékoztatásnyújtás a képzésről és szakmákról a hátrányos helyzetű csoportoknak,  
- pozitív példák bemutatása a hátrányos helyzetű csoportoknak, 
- a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak szakképzése a munkaadók igénye szerint, 
- mentorálás bevezetése az érintettek körében, 
- tehetséggondozás folyamatának kialakítása az érintettek körében,  
- ösztöndíjrendszer keretfeltételeinek meghatározása. 

A fenti célokhoz kapcsolódóan a foglalkoztatás területén az alábbi hosszú távú célokat fogalmazták 
meg: 

- roma munkavállalók jelenlétének biztosítása a munkaerő-piac minden területén, 
- nyitott és befogadó munkaadók bevonása a programba, 
- felkészült, motivált, fegyelmezett, képzett munkaerő biztosítása a hátrányos helyzetű 

csoportok tagjai közül. 
 
5. 2. A lakóhelyhez való kötődés erősítése (Máriapócs) 
 
A lakóhelyhez való kötődés erősítése a civil szervezetekkel való együttműködés, a szervezetek által 
képviselt tagok igényeire való reagálás és a polgármester innovátori szerepe révén valósítható meg. 
Máriapócson a fenti kritériumok együttes jelenléte figyelhető meg. A siker alapja a civil szervezetek 
támogatása. A 2130 fős település 12 civil szervezete a lakosságot érintő különböző igények és 
kihívások alapján szerveződött: 

- hátrányos helyzetű csoportok támogatása, 
- egészséggel kapcsolatos tájékoztatás, 
- gyermekek támogatása, 
- helyi igények figyelembevétele. 

A település 2017 tavaszán Civil Házat adott át, amely az egyesületek által térítésmentesen 
használható. A Civil Ház a régi kúria pályázati forrásból történő felújítása után a civil szervezetek 
számára irodaként, találkozók és rendezvények helyszíneként, klubként szolgál. Rendszeresen 
tartanak a házban egyesületi gyűléseket. A civil szervezetekkel való jó kapcsolat fenntartása 
érdekében a város vezetője a januári hónapban Civilek disznóvágása néven tart egy közösségépítő 
rendezvényt, amely során a disznóvágáson a civil szervezetek tagjai vesznek részt. Ezeken az 
eseményeken 100-150 egyesületi tag tölti együtt a napot, és ismerik meg egymást, egymás igényeit 
részletesebben. A Civil Ház a város lakosai számára is használható, különböző események (eljegyzés, 
ballagás) megünneplésének méltó helyszíneként. 
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5. 3. Hátrányos helyzetű gyermekek oktatási egyenlőtlenségeinek csökkentése (Nyírvasvári) 
 
Nyírvasvári szintén egyik civil szervezete révén valósít meg társadalmi innovációs 
kezdeményezéseket. A 2006 óta működő és egy magasabb közművelődési igényt kiszolgáló 
Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület számos programot valósított az elmúlt évtizedben. A 
programok főbb fókuszai az alábbiak voltak: 

- közművelődés, 
- egészségfejlesztés, 
- hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása, 
- lakóhelyhez való kötődés erősítése, 
- oktatási egyenlőtlenségek csökkentése.  

37 hátrányos helyzetű fiatal továbbtanulási esélyeit javították a Tanoda program segítségével, amely 
során tantárgyi felzárkóztatás, szabadidős és kulturális programok szervezése és mentorálás valósult 
meg 2010-2011-ben. 
A Tanoda ötlete az alábbi célokkal fogalmazódott meg: 

- integrálódni tudó, önérvényesítő fiatalok kerüljenek a település aktív állományába, 
- növekedjen a programban résztvevők száma a középiskolákban, minél nagyobb számban 

szerezzenek szakmát, érettségit, 
- javuljon a tanulók tanulmányi eredménye, csökkenjen lemaradásuk. 

A tervezett 35 tanulóhoz képest a program 37 gyermeket segített működése során. 
 

11. táblázat: A Tanoda program célcsoportjai, résztvevői létszáma 
Főbb eredmények Tervadat  Záróadat  

 
1. Programban résztvevő tanulók száma  35 fő  37+5 fő  
2. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma  27 fő  29 fő  
3. Lemorzsolódás a tanodából  3 fő  1 fő  
4. Bukási arány a tanodások körében  3 fő  1 fő  
5. Tanulmányi időn túl szervezett programokon való 

részvétel  
65 %  68 %  

6. Középiskolás lemorzsolódás a tanodások körében  10 %  0 %  
7. Érettségit adó képzésben vagy hiány szakmát nyújtó 

szakképzésben továbbtanulók aránya  
50 %  100 %  

8. Tanodába járók, akiknek eredményei javultak a 
bemeneti és kimeneti mérések között  

80 %  100%  

Forrás: saját szerkesztés (sajtótájékoztató alapján) 
 
5. 4. Helyi gazdaságfejlesztés inkubátorház által (Nyírbátor) 
 
Nyírbátor mint a járás központja élen jár a társadalmi innovációs kezdeményezések 
megvalósításában. A társadalom életszínvonalának növeléséhez – figyelembe véve Nyírbátor 
hátrányos helyzetét – elengedhetetlenek a társadalmi innovációs törekvések. A társadalmi innováció 
keretein belül hangsúlyos az önkormányzat szerepe, amely a település vállalkozásaival és civil 
szervezeteivel együttműködve újszerű kezdeményezések és programok révén segíti a képzési és 
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munkaerő-piaci programok megvalósítását és a szociális szolgáltatások, valamint közérdekű 
információk hozzáférhetőségének javítását. Az intézkedések közül számos olyan újszerű 
tevékenységet vizsgáltam, amely a város életében új, a hagyományos önkormányzási modelltől eltérő 
tevékenység. A Nyírbátorban megfigyelhető új önkormányzási modell együttműködő és konzultáló, 
amely bevonja a lakosokat a döntési folyamatba. 
Nyírbátor 2019-től egy határon átnyúló újszerű együttműködés révén támogatja a képzést és 
foglalkoztatást. Olyan képzési formát valósítanak meg, amely kompetencia alapú, és két irányba 
nyitott. A pályázatban résztvevő Nyírbátor és Nagykároly (Románia) mint képzőhelyek vesznek részt 
a programban, különböző képzési profillal. A munkaerő-mobilitást segítendő, az egyes településeken 
található vállalkozásokkal kerekasztal-beszélgetések formájában egyeztettek az elvárásokról. A 
képzés nyelve magyar, és alapvetően a cégek elvárásaira épül. A program fő célja, hogy a helyi 
vállalkozások bevonásával meghatározza azon kompetenciákat, amelyek alapvető kompetenciaként 
határozhatók meg a munkavállalók személyi specifikációjában. A megvalósítás során a vállalkozások 
igényeinek figyelembevétele mellett az önkormányzat szervezési, toborzási feladatokat is vállal, 
valamint támogatja a munkavállalói mobilitást. 
 
5. 5. Helyi igények figyelembevétele és kielégítése (Nyírbéltek)    
 
Nyírbélteken 2018-ban kezdődött az „Élhetőbb vidékért!” projekt, de az azt megelőző években is 
nagy hangsúlyt fektettek a helyi igények alapján történő fejlesztésre. A településen lakossági 
felmérések és kezdeményezések révén az alábbi területeken valósítanak meg társadalmi innovációs 
törekvéseket: 

- gyermekek, fiatalok támogatása, 
- kulturális és sport programok szervezése, 
- civil szervezetek bevonása, 
- hátrányos helyzetű csoportok támogatása. 

A helyi kezdeményezések alapján a település évente megrendezi az egészség-, a környezetvédelmi- 
és a gasztronómiai napot. 
Az egészségnap rendezvényén egészségtudatossággal kapcsolatos előadások, szűrések, gyerek- és 
felnőtt programok, különböző mozgásformák bemutatása zajlik, évente átlagosan 400 résztvevővel. 
A környezetvédelmi napon – meghallgatva a helyi igényeket – virág- és faültetés történik, a település 
lakóinak részvételével, valamint javaslataik alapján. Megrendezik a Nyírbéltek, Szeretlek! 
vetélkedőt, ahol a helyi fiatalabb és idősebb generáció együttműködve ismeri meg alaposabban a 
települést és történetét.  A gasztronómiai nap rendezvénye alapvetően a helyi ételek főzésén és 
kóstolásán alapul. Az esemény lakossági kezdeményezés alapján került megvalósításra először 2017-
ben. A település, térség különleges ételeinek bemutatása válaszként reagált arra az igényre, amelyet 
a nyírbélteki lakosok hagyományteremtő céllal fogalmaztak meg. A rendezvényen résztvevők 
hímzett kötényt kapnak, az egyes kategóriákban díjaznak, valamint közel 50 ételt kóstolhatnak meg 
a résztvevők (évente átlagosan 200 fő).      
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6. KONKLÚZIÓ 
 
A gazdasági és természettudományi innovációk jelenléte megfigyelhető az ún. magterületeken, a 
perifériák azonban jelentős lemaradással jellemezhetők. Új és időszerű megoldásokra van szükség a 
kisebb közösségek (települések, régiók) számára, ehhez nyújt eszközt és modellt a társadalmi 
innováció. Ma már hangsúlyos szerepe van azoknak a társadalmi kezdeményezéseknek és 
újításoknak, amelyek – a technikai innovációk mellett – újszerű megoldásaikkal részt vesznek a 
közösség jóllétének növelésében.  
A tanulmány egy hátrányos helyzetű járás példáján keresztül ismerteti a felzárkózási folyamat 
társadalmi innovációs jó gyakorlatait. A Nyírbátori járás mint komplex programmal fejlesztendő járás 
olyan kihívásokkal (munkanélküliség, oktatásbeli egyenlőtlenségek, hátrányos helyzetű csoportok) 
küzd, amelyek hosszú távú megoldásokat kívánnak meg az érintettek, helyi szereplők 
együttműködései révén. A hátrányos helyzetű, leszakadó települések esetében a döntéshozatalban 
történő aktív részvétel és a civil társadalom mozgósítása kulcskérdés, amelynek egyik eszköze a 
társadalmi innovációs törekvések segítése. A társadalmi innovációs kezdeményezések sikeressége 
jelentős mértékben függ a regionális vagy helyi együttműködésektől, hálózatoktól, amelyek 
támogatása alapvető feladat az adott térség önkormányzatai számára. A helyi lakosok bevonásán 
alapuló döntéshozatal paradigmaváltás az önkormányzatok működésében, ami önmagában is 
társadalmi innovációnak számít.           
A vizsgált példák alapján kijelenthető, hogy a társadalmi innovációs törekvések jó gyakorlatoknak 
tekinthetők, amelyek más települések számára adaptálhatók. A társadalmi innovációs 
kezdeményezéseket esettanulmány formájában vizsgáltam. Az egyes esetek elemzése lehetővé teszi, 
hogy komplex módon kerüljön bemutatásra egy-egy jó gyakorlat, lehetőséget teremtve az 
adaptálásra, a fenntartható működésre és a hatékony megvalósításra. 
A vizsgált jó gyakorlatok alapján kijelenthető, hogy a társadalmi innovációs törekvések támogatása, 
újszerű együttműködések kezdeményezése kritikus tényezői a sikeres felzárkózási folyamatoknak a 
hátrányos helyzetű járások esetében.    
 
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Tanulmányunk középpontjába az egészségügyi intézmények kapcsolati magatartásának vizsgálatát 
állítjuk. Az egészségügyi intézmények komplex, többszintű hálózatban működő szervezetek. A komplex 
hálózatokban a kapcsolati magatartás megváltoztatása, a változtatás menedzselése lényeges 
szereppel bír, éppen ezért vizsgálatunk középpontjába az együttműködések megfelelőségének, 
értékelésének dimenzióit állítottuk. Kvalitatív vizsgálati módszer alkalmazásával teszünk kísérletet az 
egészségügyi együttműködések beágyazottságának, a felmerülő konfliktusok jellegének és kezelési 
módjának azonosítására. Vizsgálati eredményeink rámutatnak az egészségügyi intézmények hálózati 
beágyazottságára, egyben jelzik egyes pontokon az egyéb üzleti területekkel vonható hasonlóságokat 
is. A mélyinterjúk igazolják, hogy bár egészségügyi ágazatban az együttműködések természete 
rendkívül heterogén, néhány speciális jellemző megragadható. 
 
SUMMARY 
The focus of our paper is the examination of the relationship behavior of health care institutions. 
Health care institutions are complex, multi-level networked organizations. Changing relationship 
behavior and managing change play an important role in complex networks, that’s why the focus of 
our study was on the adequacy and evaluation of collaborations. Using a qualitative approach, we 
attempt to identify the main perceived characteristics of embedded healthcare partnerships, the 
nature of the conflicts involved, and the way in which they are handled. Our findings highlight the 
networked embeddedness of health care institutions and also indicate parallels with other business 
areas at some points. In-depth interviews also confirm that while the nature of collaborations in the 
health care sector is extremely heterogeneous, some specific features can be captured. 
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1. BEVEZETÉS 
 
A szervezetközi együttműködések menedzselése napjaink hálózati gazdaságának is egyik 
kulcsfontosságú kérdését jelenti, főképpen akkor, amikor egy-egy szervezet sikeressége nem 
kizárólag belső hatékonyságán, eredményességén múlik, hanem sokkal inkább azon hálózat(ok) 
sikerességén, melyek részeként tevékenykedik. Mára a kapcsolathálók jelentősége 
megsokszorozódott, ezért nem mindegy, hogy a szervezetek miként menedzselik ezeket a 
kapcsolatokat, képesek-e arra, hogy ezeket fenntartsák, fejlesszék és a különböző szinteken 
megjelenő interakciók dinamizmusát biztosítani tudják. Tudnak-e tanulni a korábbi tapasztalatokból, 
fel tudják-e ezeket használni a hálózatokban való megmaradáshoz, versenyelőnyök eléréséhez, az 
együttműködések, és ezáltal a végzett tevékenységek sikerességének maximalizálásához a kapcsolati 
viszonyokban?  
Tanulmányunk első részében röviden áttekintjük a téma szakirodalmi hátterét, illetve vizsgáljuk az 
egészségügy, mint komplex hálózat főbb jellegzetességeit. Ezt követően bemutatjuk a kvalitatív 
mélyinterjús kutatásunkat és főbb eredményeit. 
 
2. SZAKIRODALMI HÁTTÉR 
 
Az üzleti kapcsolatokat a közvélekedés - és több diszciplína is - racionális gazdasági cselekvéseknek 
tekinti, ahol a társadalmi beágyazottság nem értelmezhető, a társadalmi kapcsolatok nem, vagy csak 
nagyon kis mértékben befolyásolják a gazdasági önérdek által motivált cselekvéseket. Kétségtelen, 
hogy az olyan üzleti tudományok, mint a vállalati pénzügyek, vagy a számvitel, ritkán érintik az üzleti 
világ kapcsolati jellegét. Márpedig a szervezetek közötti kapcsolatokat nem lehet kiemelni abból a 
társadalomból, ahol ezek kialakulnak, működnek, vagy esetenként megszűnnek. A main stream 
szakirodalom interakciós modellje már túllépett azon a leegyszerűsített felfogáson, miszerint az üzleti 
piacokon az együttműködő partnerek közötti csere egymástól független tranzakciókból áll, és sokkal 
inkább a kapcsolatok természete került a vizsgálatok fókuszába (Ford és szerzőtársai, 1997). Az IMP 
megközelítések az ARA modellben jelentek meg először, amikor a szerzők felhívták a figyelmet a 
kapcsolatok jelentőségére. Nevezetesen arra, hogy a szervezetek rendelkezésére álló erőforrások és 
képességek önmagukban nem aktivizálhatók, azoknak csak a kapcsolatokban van értékük, csak ott 
hasznosíthatók (Håkansson – Snehota, 1995). A kapcsolati megközelítés új utakat nyitott a 
tranzakciós szemlélethez képest, és a hálózati elméletek is újabb kérdéseket vetettek fel.  
Megítélésünk szerint az egészségügyi szervezeti kapcsolathálók komplex világának feltérképezése 
nem nélkülözheti a beágyazottság kérdésének érintését. A beágyazottság képviselői szerint a 
gazdasági folyamatok meghatározott társadalom-szerkezeti, illetve intézményi feltételekhez 
kötődnek. Polányi Károly nézeteit követő szubsztantív álláspont szerint a piacgazdaság túlsúlyba 
jutásával alapvetően módosul a beágyazottság jellege és mértéke: míg a prekapitalista társadalmakban 
a személyes kapcsolathálók formálták a gazdasági tevékenységet, addig a modern kapitalizmusban a 
gazdaság függése a társadalmi feltételektől gyakorlatilag megszűnik (Polányi, 1976). Az új 
gazdaságszociológia vitatja ezt az álláspontot. Granovetter (1985) a szubsztantív álláspontot az erős 
beágyazottság tételének nevezi, és kidolgozza a gyenge beágyazottság koncepcióját, ahol a gazdasági 
jelenségek három eltérő szintjét vizsgálja Ezzel kritikailag tovább fejlesztette a szubsztantív 
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koncepciót, és azzal a felfogásával, miszerint a beágyazottság mértéke nem változik meg alapvetően 
a kapitalizmus kialakulásával, nézetei közel állnak a neoklasszikus közgazdaságtan tételeihez 
(Szántó, 1994). Az új gazdaságszociológia külön definiálja a gazdasági cselekvések társadalmi 
beágyazottságának kognitív, kulturális, strukturális és politikai aspektusát (Zukin-DiMaggio, 1990).  
A társadalmi beágyazottság kognitív dimenziója arra hívja fel a figyelmet, hogy nincs tökéletes 
racionalitás, nincs teljeskörű informáltság, a racionális gazdasági döntéseket mentális folyamatok is 
befolyásolják (Tversky – Kahneman, 1991). A kognitív irányzat napjaink egyik legnépszerűbb 
pszichológiai irányzata, amely az információk feldolgozásával, és ennek a viselkedésre gyakorolt 
hatásával foglalkozik (Mischel, 2015). A pszichológia mellett a viselkedési gazdaságtan, az érzelem-
gazdaságtan és a döntéselmélet is vizsgálja a kognitív beágyazottság természetét. A XX. század 
közepe óta a közgazdaságtan fő irányvonala, hogy megpróbálják formalizálni, egyenletekkel leírni 
az emberek viselkedését és a gazdaság működését. A viselkedési közgazdászok (Thaler, 1980) a 
hétköznapi döntéseinkből hozott példákkal, kísérletekkel bizonyították döntéseink korlátozott 
racionalitását (Khaneman, 1996). A különböző diszciplínák paradigmái szerint tehát hiába használja 
szinte minden modell a „homo economicus” (közgazdaságilag jól modellezhető racionális ember) 
feltételezést, az ember mentálisan másként működik.  
A gazdasági cselekvések kulturális beágyazottságával a gazdasági célokat és stratégiákat alakító 
társadalmi értékek (normák) hatásával kell számolnunk. A rögződött kultúra – a kialakult normák, 
értékek, szokások – korlátozhatják a gazdasági racionalitást: megtilthatnak és megengednek dolgokat, 
megszabhatják, hogy kinek és mit lehet eladni, befolyásolhatják a racionális piaci cseréket. A 
társadalmi értékek, normák és szokások orientálják az embereket abban, hogy hogyan is kell 
viselkedniük, mit szabad és mit nem egy adott társadalomban. Az egyik norma lehet az, hogy „csalni 
érdemes és jó”, a másik, hogy a „csalás bűn”. A kultúra kettős hatást gyakorol a gazdaságra: egyrészt 
alakítja az önérdekű gazdasági cselekvések feltételeit, másrészt korlátozza a piaci erők szabad játékát. 
A szocioökonómia szerint az emberi cselekvés két fő forrása az önérdek és az erkölcs: az emberek 
két, egymásra vissza nem vezethető "hasznosságot" követnek. Céljaik és eszközeik megválasztásában 
értékeik és érzelmeik egyaránt szerepet játszanak (Etzioni 1988, in: Szántó 1994). Kornai János 
szerint a valóságos ember nem szigorúan, vaskövetkezetességgel racionális, nem „homo 
oeconomicus”, hanem tele van belső konfliktusokkal, önellentmondásokkal. Mindezek miatt gyakran 
inkonzisztens a cselekvése; preferenciái változékonyak és nemegyszer rögtönzöttek (Kornai, 1971). 
A Granovetter-féle koncepció szerint (Granovetter, 1992) a személyes kapcsolathálók befolyásolják 
a gazdasági cselekvéseket és intézményeket (strukturális beágyazottság). Granovetter az alábbi 
szociológiai tételeket fogalmazza meg: 

1. a gazdasági célok követése általában nem gazdasági célok (státusz, presztízs, szeretet) 
követésével párosul; 
2. a gazdasági cselekvés mindig társadalmilag meghatározott, nem lehet csak egyéni 
motívumokra hivatkozva magyarázni; 
3. a társadalmi intézmények nem jönnek létre automatikusan, hanem társadalmilag 
"megformáltak" (Granovetter 1985, 1992, in: Szántó, 1994). 

A társadalmi kapcsolatok társadalmi tőkét eredményeznek, és hatással vannak a piaci folyamatokra, 
a gazdasági döntésekre, a cselekvésekre. Coleman szerint a társadalmi tőke az erőforrásoknak a 
családi kapcsolatokban és a közösségi társadalmi szervezetekben rejlő készlete (Coleman, 1994). Az 
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erőforrások koncepciója alapján a társadalmi szereplők között meglévő kohézió és bizalom lehetővé 
teszi a társadalom megfelelő működését, hozzásegíthet pozitív eredmények eléréséhez. A társadalmi 
tőke és a beágyazottság megközelítésében különbséget lehet tenni az individualisztikus és a 
kollektivisztikus koncepciók között. (Orbán-Szántó, 2005). Bourdieu (1999) szerint a társadalmi tőke 
olyan – egyéni szinten érvényesülő – előnyrendszer, ami a csoporttagok közötti csereviszonyokból 
ered, míg Putnam (1993) a társadalmi tőkét fogalmi közösségi erőforrásnak tekinti. Általánosságban 
azt mondhatjuk, hogy a társadalmi tőke sajátos erőforrás, strukturális jellegű, mert az emberek közötti 
viszonyokban jelenik meg (Coleman, 1994).  
Talán nem igényel különösebb magyarázatot, hogy a gazdaság társadalmi beágyazottságának egyik 
meghatározó aspektusa az, hogy az adott társadalom szervezetei, tagjai milyen politikai – jogi 
környezetben „kénytelenek” meghozni döntéseiket. A társadalom politikai berendezkedése, a hatalmi 
viszonyok, a politikai szereplők magatartása, értékrendje közvetlenül hatnak a gazdaságra. A 
gazdaság nem függetlenítheti magát azoktól a bonyolult kapcsolatoktól, amelyek a hatalmat, a jogot 
igazgatják. Szántó (1994) megfogalmazásában „a politikai beágyazottság a gazdasági cselekvés azon 
forrásaival és eszközeivel függ össze, amelyek a hatalmi egyenlőtlenségeket tükrözik” (Szántó, 1994 
143.o.), melyeknek alábbi dimenzióit lehet megragadni: hatalmi viszonyok, politikai kapcsolatok 
rendszere, jogi környezet, jogi berendezkedés, a kollektív alku elfogadott rendszere, az állam és a 
politikai szféra szereplői. A gazdaságszociológia politikai beágyazottsági aspektusa azt is jelenti, 
hogy a gazdasági stratégiák kialakítása nem történhet pusztán racionális, üzleti szempontok alapján, 
és a fenti négy dimenzió mindegyike hatással lehet a szervezetek magatartására. 
 
3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZÁLLÍTÓI –VEVŐI KAPCSOLATOK KOMPLEXITÁSA 
 
A szervezeti tanulás, a tanuló szervezet, a szervezeti innováció az üzleti tudományokban az elmúlt 
két évtizedben nagyon divatos területté vált. Alig akad olyan tanulmány, ami ne említené meg a 
folyamatos megújulás, az innovációs képesség, az innovatív tevékenység versenyelőnyt indukáló 
szerepét. Fontos azonban figyelemmel lenni az előzőekben taglalt tényre, miszerint tanuló szervezet 
sincs beágyazottság nélkül, és annak szakirodalma rendkívül egysíkúvá válhat, ha eltekint e nagyon 
fontos adottságtól. Nevezetesen attól, hogy nincs rendszerben való gondolkodás, ha nem ismerjük a 
rendszer lényegét, amelyben szervezetünk működik, nincs közös jövőkép, ha nem követjük 
környezetünk politikai – jogi változásait, nincsenek gondolati minták, ha nem tudjuk milyen 
kultúrában tevékenykedik szervezetünk, ha nem ismerjük a kapcsolathálók természetét. 
Az egészségügyi intézmények komplex, többszintű hálózatban működő szervezetek. E szereplők 
képtelenek működni szervezetközi együttműködéseik nélkül, ahogyan az egészségügyi 
szervezetrendszer is képtelen fenntartani szolgáltatásait az abban működő szereplők 
kapcsolatorientált viselkedésének hiányában. Az egészségügyi piac mindenképpen komplex piacként 
írható le a benne szereplő szervezetek magas száma, a köztük lévő interakció mennyiségének és 
gyakoriságának mértéke, a szereplők megkülönböztethetőségének mértéke, a hálózati aktorok közötti 
kölcsönös együttműködések intenzitása, az együttműködések minőségének szerepe miatt.  
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1. ábra Egészségipar, mint komplex hálózat 
 

 
Forrás: Chakraborty - Dobrzykowski 2013, 59.o. 

 
Az egészségipari hálózati dinamika szervezeti képesség oldalú megközelítésére, kezelésére, 
meglehetősen kevés vizsgálat áll rendelkezésre. Az egyik legátfogóbb feltárást Knight és szerzőtársai 
(2005) végezték el az Egyesült Királyság egészségügyi szektorában, kvalitatív vizsgálati eljárásokkal 
dolgozva. A szerzők az egészségügyi hálózati dinamika kezelésében hat hálózat-menedzsment 
szerepet határoztak meg: (1) információ bróker, (2) tanácsadó, (3) hálózat strukturáló ügynökség, (4) 
beszállítói policy alkotó és (5) implementáló, koordinátor, és (6) innováció szponzor. A hat szerepből 
kiindulóan vizsgálatuk keretében azonosították azon képességeket (mint szervezeti hozzáértések, 
tudás, attitűdök és munkatársi magatartási jellemzők kombinációját), melyek szükségesek a hálózati 
dinamika szervezeti menedzseléséhez. Eredményeiket hat dimenzióban ragadták meg, mint az 
egészségügyi szervezeti kapcsolatok során szükséges olyan csoport szintű kompetenciák halmazai, 
melyek szervezeti kombinációja formálja az egészségügyi szervezet hálózatformálási hozzáértését: 

(1) Hálózat megértése: egy kompetens csoport rendelkezik annak a hálózatnak egy szélesebb körű 
ismeretével, melyen belül az adott szervezet működik. 

(2) Stratégia-alkotás: Egy kompetens csoport rendelkezik olyan rutinokkal, eljárásokkal és 
gyakorlattal, melynek eredményeként képes olyan tényekre és világos célokra támaszkodó 
stratégia fejlesztésére, mely bírja a kulcs-stakeholderek támogatását. 

(3) Hálózati pozíció fejlesztése: egy kompetens csoport a hálózati pozíció fejlesztése érdekében 
rendelkezik egy explicit módon megfogalmazott megközelítésmóddal, mely megfelelően 
rugalmas a jövőbeli lehetőségek kiaknázására. 

(4) Stratégia implementációja: egy kompetens team rendelkezik olyan gyakorlatokkal, melyek 
segítségével képes operatívan tervezni és végrehajtani az elfogadott stratégiát, képes 
monitorozni a célokhoz kapcsolódó eredményeket, és módosítani a stratégiát, a célokat, vagy 
a tevékenységeket, ha szükséges. 

(5) Kapcsolat menedzsment: egy kompetens csoport birtokában van eljárásoknak, 
gyakorlatoknak, melynek eredményeképpen a szervezet együttműködéseinek operatív 
menedzsmentje megvalósul. 

(6) Tanulás, tudás, és tudás menedzsment: egy kompetens team birtokában van azon 
tudásmenedzsment eljárásoknak, melyek aktívan támogatják a kapcsolatmenedzsment egyes 
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fázisai során beépíthető tudás elérését, a tanulást és növelik az egyes szereplők hozzáértését 
tudásfejlesztés és tudásmenedzsment folyamatokon keresztül. 

 
Ahogyan a fenti megfogalmazás is sugallja, a dinamika kezelése nem igényli az egyes kompetenciák 
egyetlen egységben történő felhalmozását, sokkal inkább e képességek kombinációját, az egyes 
képességeket hordozó szereplők, csoportok, egységek közötti interfészek kiépítését. Az egészségipari 
kooperációk dinamikájának megragadására gyakorta alkalmazott általános keretmodellt nyújt 
Håkansson és Waluszewski (2002; 2012). A 4R modell kiindulópontját az a gondolat jelenti, 
miszerint egy erőforrás értékességét lényegesen meghatározza, hogy hogyan képes kombinálódni 
más erőforrásokkal a szervezeten belül, illetve a szervezetek közötti interakciók keretében 
(Håkansson – Waluszewski, 2012). Az erőforrások értéke, az erőforrások tulajdonságai 
megváltoznak, vagy legalábbis formálódnak az egymással való interakciók során. Az interakciók 
eredményeként létrehozott érték egyben kölcsönös függőséget is eredményez. A modell fejlesztői két 
alapvető kategóriát határozzák meg a szervezetekben elérhető erőforrásoknak: a fizikai erőforrások 
(termékek, eszközök/facilitások), és a társas erőforrások (szervezeti egységek és üzleti kapcsolat).  
Az egyes erőforrások közötti kombináció mind technikai, mind üzleti, mind társas szinten 
megvalósul, mely kombinációt három interfész típus tesz lehetővé: (1) társas interfészek, melyek 
társas tulajdonságokat hordozó erőforrások (szervezeti egységek, üzleti kapcsolatok) interakcióinak 
színterei; (2) fizikai, technikai interfészek, melyek technikai tulajdonságokkal bíró erőforrások 
(termékek, facilitások) interakcióinak színterei; (3) kevert interfészek. Utóbbiak a társas és technikai 
tulajdonságok közötti interakciók színterei (Håkansson – Waluszewski, 2012). A modell azért 
alkalmazzák gyakran az egészségipari komplex dinamika feltárására, mert az egészségügyi szereplők 
működtette piacok, annak természetéből következően, igazolt módon kapcsolati piacot alkotnak, ahol 
az intézmények által betöltött sokfajta funkció az egyes egységek és erőforrások sokoldalú 
felhasználását teszi szükségessé (Launberg, 2011; Wagrell, 2011).  
 
4. VIZSGÁLATI MEGKÖZELÍTÉS 
 
Jelen vizsgálat középpontjába az egészségügyi intézmények beágyazottságának feltárását állítottuk. 
A vizsgálat céljaként jelentkezett annak feltárása, hogy a hazai egészségügyi intézmények által 
integrált erőforrás-halmaz milyen jellegzetes hálózatokba ágyazódik be, valamint összegezni, hogy 
milyen jellegzetes mintázatokkal kezelik e szervezetek az eltérő hálózatok elvárásainak való 
megfelelést. Ebből kiindulva három vizsgálati kérdést fogalmaztunk meg: 

(1) Milyen jellegű hálózatok érintettek az egészségügyi szervezetek működése/működtetése 
során? 

(2) Milyen jellegű konfliktusok merülnek fel a szerteágazó hálózatok egyidejű jelenléte 
eredményeképpen? 

(3) Milyen eszközök, módszerek, rutinok állnak rendelkezésre a konfliktusok feloldása, kezelése 
érdekében? 

A kérdések megválaszolása érdekében feltáró kutatást végeztünk kvalitatív (mélyinterjús) 
módszerrel. A vizsgálat alanyai egy hazai egyetem a Szegedi Tudományegyetem egészségüggyel 
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foglalkozó szervezeti egységei voltak. A kutatási kérdések több nézőpontú megválaszolása érdekében 
négy csoporttal készítettünk személyes interjúkat: 

a. egészségügyi intézmény vezetőie: az intézmény rektori feladatait, illetve egészségügyi 
területen érintett kar dékáni feladatait ellátó/ellátott szereplők; 

b. egészségügyi intézmény gazdasági felső vezetőie: az intézmény gazdasági főigazgatói 
feladatait, illetve az intézménnyel partner további intézmény gazdasági főigazgatói feladatait 
ellátó/ellátott személyek; 

c. egészségügyi intézmény szakmai egységének vezetőie: az egészségügyi területen működő 
klinikák/tanszékek egyes vezetői feladatait ellátó/korábban ellátó személyek; 

d. egészségügyi szervezet támogató egységének vezetőie: az egészségügyi intézmény 
irányításában megjelenő támogató folyamatok fenntartásáért felelős egyes szervezeti 
egységek vezetői feladatait ellátó/ellátott személyek. 

Egy interjú 1-3 órát vett igénybe. Minden interjú során legalább két érintett, adott feladat ellátásában 
tapasztalattal bíró szereplőt kérdeztünk meg, összesen 10 megkérdezés történt. Az interjúk 
felvételének időszaka: 2018. szeptember 01. – 2019. június 30. A vizsgálati eredmények 
tartalomelemzéssel kerültek feldolgozásra. 
 
5. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

 
A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy az orvostudományi egyetemi tevékenységhez 
kapcsolódó egészségügyi intézmény ugyanazon erőforrás-készletén egyaránt jelen van: 

(1)  az egészségügyi erőforrások alkalmazása/kiaknázása (gyógyítás, tudományos eredmények 
megosztása, szellemi tulajdonjog értékesítés),  

(2) az egészségügyi erőforrások fejlesztése (alapkutatás, preklinikai kutatás, klinikai kutatás, 
szerződéses kutatás),  

(3) valamint a szervezeti kiszolgálás (más szervezetek számára nyújtott szolgáltatások, meglévő 
infrastruktúra kiaknázása) mentén működő hálózatokban.  

E tapasztalatok megegyeznek a nemzetközi vizsgálatokban már összegzett eredményekkel. Egyedi 
jellemzőként jelentkezik ugyanakkor, hogy a megkérdezettek külön definiálandó hálózatként írták le 
az intézmény fejlesztését lényegesen befolyásoló (4) politikai/szakpolitikai hálózatot, a fent 
említettekkel részben átfedésben jelen lévő (5) pályázati hálózatot, valamint ez előbbiekkel megint 
csak részben átfedésben lévő, mégis önálló entitásként jelentkező (6) finanszírozási hálózatot. A 
szervezet egyes területi vezetői e hálózatok mindegyikének jelenlétét érzékelik, ugyanakkor minél 
operatívabban vesznek részt adott hálózat keretében zajló interakciókban, annál több részhálózatot, 
egyedi tulajdonságokkal bíró kapcsolatrendszert azonosítottak. 
A sokrétű, egymástól jellegében és céljában akár jelentősen is eltérő, jelenlévő hálózatok a vizsgált 
egészségügyi intézményben rendkívül széleskörű konfliktus-mezőt hívnak életre. E konfliktus-
mezőket  észlelésük és menedzselhetőségük szerint három meghatározó csoportba sorolhatók: 

1) Egyrészt a szervezetirányításhoz kapcsolódó konfliktusok, melyek a szervezeti kormányzás, 
a szervezetfejlesztés megvalósítása során jelentkeznek. E konfliktusok közül a vizsgálat során 
megragadhatóvá vált az egyes hálózatok egymás értékteremtését kioltó hálózati hatása 
(stratégiai konfliktus), az egyes hálózatok eltérő szervezeti szinten és sikerességgel 
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megvalósított érdekérvényesítése eredményeként kialakuló szervezeten belüli konfliktusok 
(hatalmi konfliktusok), végül a kapacitások keresztfinanszírozása nyomán tetten érhető 
finanszírozási konfliktusok. 

2) Másrészt a szervezeti folyamatokban felmerülő konfliktusok, melyek a szervezeti folyamatok 
megvalósítását, értékteremtési képességük határait befolyásolják. E konfliktusok közül 
egyértelműen megragadhatóvá váltak az egyes hálózatok szervezeten belüli versenyét 
leképező erőforrás konfliktusok, az egyes hálózatok eltérő szabályozási és működési 
környezetét leíró szemléleti konfliktusok, valamint az egyes egységek eltérő tevékenységi 
portfoliója, és az értékteremtés komplexitásából következő együttműködési kényszer között 
feszülő szakmai konfliktusok. 

3) Harmadrészt a személyes konfliktusok, melyek az egyén szintjén az egyes tevékenységek 
ellátása során jelentkeznek. E konfliktusok közül a résztvevők a szervezetirányítási racionális 
elvárások és az egészségügyi munka értékrendjében jelenlévő humánum között feszülő 
értékrendi konfliktust (kulturális konfliktus), a szervezetközi viszonyok eredményeként 
létrejövő feltételek szervezeti és a feladatellátás személyes felelőssége között feszülő 
konfliktust (felelősség konfliktus), valamint a feladatellátás során elérhető jövedelem és a 
szakmai siker konfliktusát (karrier konfliktus) emelték ki. 

A vizsgálat egy jellegzetes eredménye, hogy a szervezetirányítás legfelső, valamint az egészségügyi 
intézmény szakmai egységeinek vezetői nézőpontját megjelenítő szereplők elsősorban a 
szervezetirányításhoz, illetve szervezeti folyamatokhoz kapcsolódó konfliktusokat észlelték, míg a 
gazdasági felső vezetők, illetve a támogató egységek vezetői mindhárom kategóriában felmerülő 
konfliktusok jellegzetességeit észlelték. 
Az egyes konfliktusok feloldása érdekében azonosított rutinokat, mintázatokat a 1.sz. táblázat 
összegzi. Az azonosított konfliktusfeloldási rutinok esetében az egyes vezetői nézőpontokat inkább 
jellemző megoldások nem azonosíthatók. Más oldalról ugyanakkor az is összegezhető, hogy a 
leginkább alkalmazott (majdnem valamennyi vezetői nézőpontban észlelt) konfliktus-feloldási rutin 
a reciprocitási modell, melyet a hierarchia modell, az ügynökmodell, a tanulási modell, illetve a 
folyamatmodell követ. Leginkább egyedi (kizárólag egy-egy nézőpontból azonosított) konfliktus-
feloldási rutinként az inkrementális, a tárgyalásos, és a problémaexport modellek jelentkeztek. 
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1. táblázat: Vizsgálati eredmények összegzése 

  Egészségügyi intézmény 
legfelső vezetője 

Egészségügyi szervezet 
gazdasági felső vezetője 

Egészségügyi intézmény 
szakmai egységének 

vezetője 

Egészségügyi szervezet 
támogató egységének 

vezetője 

Milyen jellegű 
hálózatok érintettek az 

egészségügyi 
szervezetek 

működése/működtetése 
során? 

Oktatási hálózat, 
kutatási hálózat, 

betegellátási hálózat, 
politikai/szakpolitikai 

hálózat, 
finanszírozási hálózat 

Betegellátási hálózat, 
ipari kapcsolati hálózat, 

beszállítói hálózat, 
finanszírozási hálózat, 

akadémiai hálózat, 
kamarai hálózat, 

politikai/szakpolitikai 
hálózat 

TB által finanszírozott 
betegellátási hálózat, 
térítéses betegellátási 

hálózat, 
B2B szolgáltatásnyújtási 

hálózat, 
felsőoktatási hálózat, 
alapkutatási hálózat, 

preklinikai kutatási hálózat,
klinikai kutatási hálózat, 
ipari kapcsolati hálózat, 

publikációs, kutatás-
fejlesztési infrastruktúra 

hálózat 

Betegellátási hálózat, 
politikai/szakpolitikai 

hálózat, 
finanszírozási hálózat, 
alapkutatási hálózat, 

preklinikai kutatási hálózat, 
klinikai kutatási hálózat, 

pályázati hálózat 

Milyen jellegű 
konfliktusok merülnek 

fel a szerteágazó 
hálózatok egyidejű 

jelenléte 
eredményeképpen? 

Erőforráskonfliktus, 
kulturális konfliktus, 
felelősségi konfliktus, 

finanszírozási konfliktus 

Stratégiai konfliktus, 
szakmai konfliktus, 
erőforrás konfliktus, 

finanszírozási konfliktus, 
személyes (karrier) 

konfliktus 

Stratégiai konfliktus, 
erőforrás konfliktus, 

finanszírozási konfliktus 

Erőforrás konfliktus,  
hatalmi (irányítási) 

konfliktus,  
szemléleti konfliktus 

Milyen eszközök, 
módszerek, rutinok 

állnak rendelkezésre a 
konfliktusok feloldása 

érdekében? 

Reciprocitási modell, 
inkrementális modell 

Ügynökmodell,  
hierarchia modell, 
tárgyalásos modell,  

tanulási modell 

Folyamat modell, 
reciprocitás modell, 

Problémaexport modell, 
tanulási modell 

Ügynökmodell,  
reciprocitás modell,  

folyamat modell,  
hierarchia modell 

Forrás: saját szerkesztés
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2. táblázat: Konfliktusmegoldás azonosított mintázatai  
egészségügyi intézmények gyakorlatában 

Konfliktusmegoldás azonosított mintázatai Azonosított mintázat összegzése 

Reciprocitás modell 

A szereplők a hatalmi, szakmai, és 
informális személyközi hálózataikban 
egymás kölcsönös támogatásának 
várakozása mentén nyújtanak egymásnak 
formális, vagy informális segítséget 
konfliktusos szituációk feloldásában. 

Inkrementális modell 
A szereplők annak a hálózatnak az elvárásait 
elégítik ki, mely a szervezeti működés 
szempontjából nagyobb nyomást gyakorol. 

Ügynökmodell 

A szereplők az érdekeik érvényesítését, a 
felmerülő konfliktusok feloldását a 
szervezet különböző területein dolgozó, 
konfliktus-feloldással formálisan megbízott 
ügynökeikre bízzák. 

Hierarchia modell 

A szereplők a szervezeti hierarchiában olyan 
pozíció beöltésére törekszenek, mely vagy 
szabadságot biztosít a felmerülő 
konfliktusok feloldása során, vagy hatalmi 
érdekérvényesítéssel biztosítja a leginkább 
megfelelő megoldást. 

Tárgyalásos modell 

A szereplők a felmerülő konfliktus 
megoldását a releváns érdekeltek minél 
szélesebb körű bevonása mellett történő 
tárgyalási folyamattal biztosítják. 

Folyamat modell 

A szereplők a felmerülő konfliktusok 
feloldását a szervezeti egységek, vagy 
szervezetek közötti együttműködéseket 
menedzselő kapcsolatmenedzsment 
folyamatok kiépítésével és fenntartásával 
biztosítják. 

Problémaexport modell 

A szereplők a felmerülő konfliktusokat 
többleterőforrások bevonásával, így a 
konfliktus meglévő szervezeti szituáción 
kívülre helyezésével biztosítják. 

Tanulási modell 

A szereplők a konfliktusok feloldását a 
meglévő működés értékelésével, a rutinok 
rendszeres fejlesztésével, új tudás 
integrálásával biztosítják. 

Forrás: saját szerkesztés 
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6. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
 
Cikkünkben az egészségügyi intézmények, ezen belül az orvosegyetemek és a hozzájuk kapcsolódó 
klinikák kapcsolati magatartását vizsgáltuk. Az egészségügyi intézmények komplex, többszintű 
hálózatban működő szervezetek. Mélyinterjús vizsgálatunk igazolta, hogy a nemzetközi kutatások 
alapján előre jelezhető valamennyi hálózat, így (1) az egészségügyi erőforrások 
alkalmazása/kiaknázása (gyógyítás, tudományos eredmények megosztása, szellemi tulajdonjog 
értékesítés); (2) az egészségügyi erőforrások fejlesztése (alapkutatás, preklinikai kutatás, klinikai 
kutatás, szerződéses kutatás); (3) valamint a szervezeti kiszolgálás (más szervezetek számára nyújtott 
szolgáltatások, meglévő infrastruktúra kiaknázása) mentén működő megfigyelhető. Hazai 
jellegzetességként azonosítottuk, hogy a (4) politikai/szakpolitikai; (5) pályázati és (6) finanszírozási 
hálózatokat önálló, ez előbbiektől részben elkülönülő hálózatként észlelték. Hangsúlyozható továbbá, 
hogy ezen hálózatok között lehetségesek és vannak is átfedések, azonban valamennyi önálló 
entitásként figyelhető meg. Vizsgálati eredményeink ugyanakkor megerősítik, hogy az egészségügyi 
intézmények egyes területeinek vizsgálata és fejlesztése nem lehetséges önállóan, a szektorban jelen 
lévő további hálózatok figyelembe vétele nélkül.  
A hálózati komplexitás az egészségügyi intézmények működése során konfliktusok három, állandóan 
jelen lévő típusát eredményezi. Egyrészt a szervezetirányításhoz kapcsolódó konfliktusok, melyek a 
szervezeti kormányzás, a szervezetfejlesztés megvalósítása során jelentkeznek. Másrészt a szervezeti 
folyamatokban felmerülő konfliktusok, melyek a szervezeti folyamatok működtetését és 
hatékonyságát befolyásolják. Harmadrészt a személyes konfliktusok, melyek az egyén szintjén az 
egyes tevékenységek során jelentkeznek. 
A komplex hálózati beágyazottság eredményeként megjelenő konfliktusok kezelése érdekében 
számtalan rutin, konfliktus-feloldási modell azonosítható. Ezen modellek közül leggyakrabban a 
reciprocitási modell jelent meg a vizsgálat során. E mellett azonosítani tudtuk még a folyamatmodellt; 
a hierarchia modellt; az inkrementális modellt; a problémaexport modellt; a tárgyalásos modellt; a 
tanulási modellt és az ügynökmodellt is. 
Vizsgálatunk korlátja egyfelől az alkalmazott módszertan (interjúk alacsony száma, az érvényességi 
és megbízhatósági követelmények hiánya), másrészt pedig, hogy az egészségipari szektor egyetlen 
orvosegyetemi szereplőjét vizsgáltuk. Jelenlegi eredmények ugyanakkor jó kiindulópontot 
jelentenek, ahhoz hogy tovább vizsgálódjuk az egészségipari szektor feltárása és működésének 
megértése érdekében.  
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ÖSSZEFOGLALÁS  
A tanulmány célja megvizsgálni azt, hogy a globalizáció hatásai milyen módon érintik a globális 
munkaerőpiacot, hogyan befolyásolja a nagyfokú automatizáció és digitalizáció a munkaerőpiac 
szereplőivel szembeni elvárásokat, a munkajog világát. Továbbá elemezzük, hogy ezek a változások 
és újszerű kihívások a munkavállalói képességeket és ezen belül célzottan a kontroller munkakörrel 
szemben támasztott követelményeket milyen mértékben változtatja meg. A tanulmányban egy saját 
felmérés eredményeit is ismertetjük, több tucat kontroller munkakörre kiírt álláshirdetést vizsgáltunk 
meg eltérő szempontok szerint.  
  

SUMMARY  
The aim of the study is to examine how effects of the globalization affect the global labor market, and 
how affect the high levels of automation and digitalization on the expectations of the labor market 
and the world of labor law. In addition, we analyze the extent to which these changes and emerging 
challenges are changing employee capabilities and in particular, the demands placed on the 
controller position. The study also presents the results of a self-survey, examining dozens of job 
vacancies for controllers from different perspectives. 

 
1. A GLOBALIZÁCIÓ GAZDASÁGI ÉS MUNKAERŐ-PIACI HATÁSAI 
 
A szakirodalomban nagy vitát okoz a globalizáció jelenség felismerésének pontos datálása. Egyes 
kutatók (Gács, 2007; Rostoványi, 2002) szerint a globalizáció a 20. században jelent meg. 
Ugyanakkor Thomas Mun már 1664-ben megfogalmazta a tőkepiacok globalizálódásának hatásait 
elemző elméletét, azaz a globalizációt nem lehet egyáltalán új jelenségnek tekinteni (Streissler, 2001). 
Az szintén vita tárgya, hogy a globalizáció első írott megjelenése nem nevezi nevén a jelenséget.  

Az Európai Tanács torinói csúcsértekezletén (1996. március) a gazdasági globalizáció jelenségében 
látták az egyik legnagyobb kihívást, amellyel az Európai Uniónak szembe kell néznie a 20. század 
végén, illetve a 21. század elején. Az ott megfogalmazottak szerint a globalizáció semleges fogalom, 
amely bizonyos keretfeltételeket és fejlődési impulzusokat teremt, bár kétségtelen, hogy az 
információk, az áruk és a tőkék mozgása előtti korlátok lebontása nyomán erősödik a verseny, 
gyengül a nemzeti monetáris és gazdaságpolitikák cselekvési autonómiája. Ezzel együtt jórészt a 
gazdasági szereplőkön múlik, hogy melyek és milyenek a globalizálódás következményei. 
Ugyanakkor fontos azt is látnunk, hogy a globalizáció nem merül ki a gazdasági mutatókkal leírható 
jelenségekben: alapvető ideológiai, gazdaságfilozófiai és politikai jelenségekkel függ össze. Amit a 
világ lakosságának jelentős része veszélyeztetettségként él meg, mert azt tapasztalja, hogy a 
globalizáció súlyosbítja a szegénységet és állandósítja a társadalmi egyenlőtlenségeket. (Bhorat - 
Lundall, 2004)  
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A globalizáció munkaerőpiacot érintő hatásaként a szakirodalomban (Martin - Schumann, 1998; 
Rifkin, 1995; Almási, 1998) egyre gyakrabban találkozunk a 20-80 társadalom fogalmával. Eszerint 
a nézet szerint a jövőben várhatóan elég lesz 20% foglalkoztatott a teljes népességen belül, hogy a 
világgazdaságot lendületben tartsák. Almási (1998) is ezen a véleményen van: „mivel a tőke és a pénz 
mobilis lett, a veszteséget a munkaerőpiacnak kell lenyelnie…a mai kapitalizmus a jelenleg 
foglalkoztatottak 20%-val tudna igazán működni – a többire nincs szükség. Ez a (munka nélküli) 
társadalom utópiája.” Martin-Schumann kijelentése eléggé szélsőségesnek tekinthető, nézetünk 
szerint a közeljövőben ehhez hasonló tendencia várható a globális munkaerőpiacon. A jövő 
munkaerőpiaca több kérdést is felvet, amelyek jelenleg nyitott kérdések, a pontos válaszokat még 
nem ismerjük: Mi lesz a munkaerőpiacról kiszoruló munkavállalókkal? Hogyan tudja felvenni a 
versenyt a gépekkel az emberi munkaerő, egyáltalán versenyként kell ezt a helyzetet felfogni? Milyen 
új munkakörökre lesz szükség a jövőben és ahhoz milyen képzések indítására? 

A globális munkaerő kereslet területi átrendeződése mellett megfigyelhető egy kiegyenlítődés, amely 
az egyes centrum és periféria területek közötti különbségeket mérsékli. Még mindig érzékelhetőek az 
ázsiai kontinens egyes országaiban a nagyon alacsony bérek (a napi egy-két USA dollárt meg nem 
haladó összegben), de a felzárkózási folyamat eredményei is tapasztalhatóak. A technológia fejlődése 
és a termelő vállalatoknál a gépek nagyobb arányú alkalmazása valóban egyes munkavállalókat 
kiszorítja a munkaerőpiacról, különösen az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező 
munkavállalókat érinti ez a problémakör. A magasan kvalifikált munkavállalók, mint például a 
kontrollerek esetében a változó feltételekhez való alkalmazkodás sokkal gyorsabban megy végbe és 
a szellemi munkakör munkafolyamatainak a gépesítése nehezebben oldható meg, mint egy 
sormunkás munkafolyamatainak a gépesítése. 
 
2. A MUKAJOG ÚJSZERŰ KIHÍVÁSAI A DIGITALIZÁCIÓ NYOMÁN 
 
Ahogy azt a fentiekben is említettük a globalizált piacok egyre inkább teret engedtek a 
digitalizációnak is. A digitalizációnak a foglalkoztatási jogviszonyokban számos megjelenési formája 
lehet az applikáción keresztül végzett munkán túl a mesterséges intelligencia által irányított 
közreműködő vagy akár komplexebb feladatokat elvégző technológiákig. A digitalizáció kérdései 
olyan kérdések újra gondolását feltételezi majd, mint a felelősségtan új alapokra helyezése 
(Pusztahelyi 2019). A felelősségtani kérdések egy komplex jogintézmény új alapokra helyezését 
követelhetik meg  akár a veszélyesüzemi felelősség elméletei mentén. A munkáltatói döntési 
kompetenciák és felelősség közötti kapcsolatok átalakulása lesz a döntő tényező. A kérdés 
bonyolultsága okán részleteiben nem tudjuk megvizsgálni a jelenséget. Annyi bizonyos, hogy a 
döntést támogató kooperatív robotok megváltoztathatják a felelősség irányát. 
Mindezeken túl azonban nem kerülhetjük meg az újabb és újabb kompetenciák tanulását. Ennek egyik 
oka, hogy a munkaerőpiac digitalizációja aszerint is vet fel eltérő kérdéseket, hogy annak indusztriális 
környezetben való alkalmazásáról, vagy szabadúszó (freelancer) munkavállalóról beszélünk. 
Másrészt a digitalizáció hatása jellemzően eltérő kihatással lesz az eltérő végzettséggel rendelkezőkre 
is. Az egyik csoportba a magasan kvalifikált munkavállalókat sorolhatjuk, akik esetében a 
digitalizáció nem fog akkora problémát okozni a munkaerőpiaci helyzetük változása okán. A 
magasabban kvalifikált munkavállalók sokkal könnyebben tanulnak meg új kompetenciákat, így 
könnyebben tudnak alkalmazkodni is a megváltozott környezethez is. Ennél sokkal jelentősebb 
probléma lesz a Kopp és társai által felvetett azon jelenség, mely az alacsonyan kvalifikált üzemi 
dolgozók helyzetével foglalkozik. Ahogy azt véleményünkkel egyezően ők is kifejtik a sormunkát 
végző munkavállalók feladatainak gépesítése könnyen kivitelezhető. (Kopp et al. 2019.)  Az okos 
robotok egyre könnyebb elérhetősége, egyre alacsonyabb költségű fenntartása, ennek megfelelően 
egyre nagyobb hatásfokkal való munkavégzése egyre inkább kiszorítja az alacsony végzettségű 
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munkavállalókat a munkaerőpiacról. Ezzel kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogyan lehet újabb 
olyan munkahelyeket létrehozni, melyek munkát adnak az alacsonyabb képzettségű munkaerőnek is. 
Ezek a munkahelyek létre jönnek ugyan, de teljesen másképp szükséges majd értelmezni az alacsony 
képzettséget igénylő munkaköröket. Ezekhez a munkakörökhöz is új kompetenciákat kell majd 
megtanulnia a munkavállalóknak. Azzal is számolni kell azonban, hogy nem feltétlenül annyi 
munkahely jön létre, mint amennyi megszűnik. Ezen felül pedig azt is figyelembe kell venni, hogy 
nem minden munkavállaló lesz képes új kompetenciákat megtanulni. A munkajogi problémákkal 
szorosan össze fognak függeni a szociális ellátórendszer működésének a kérdései. Az alap kérdés az 
lesz, hogy milyen ellátásban kell részesíteni azokat a személyeket, akik a digitalizáció okán veszítik 
el munkájukat, és meddig szükséges azt folyósítani? Ezt a kérdést szükséges megválaszolni azon 
személyek esetében is, akik meg tudják tanulni az új szükséges kompetenciákat és azok esetében is, 
akik nem. 

A munkajogi jogviszonyok átalakulása nem csak az individuális munkajog kereteit fogja átalakítani, 
hanem a kollektív munkajogi jogintézmények is átalakulnak. A szociális párbeszéd és a kollektív 
szerződéses jogviszonyok szerepe teljesen leszűkül majd, így a klasszikus értelemben vett 
munkahelyek dematerializálódásával a munkavállalók klasszikus értelemben vett védelme is 
csökkeni fog (Kirov-Thill 2018). A védelmi szint csökkenése előtérbe hozza majd a munkáltató egy 
speciális felelősségét, mely a társadalmi felelősségvállalás egyik elemként valósulhat meg. A 
munkáltató feladatai és kötelezettségei között erőteljesebben kell, hogy megjelenjen a szociális elem. 
Ez erősen kötődik a digitalizációhoz. Olyan új erősebb magatartási formákról beszélünk, mint az 
outplacement. Az outplacement egy formája a gondoskodó elbocsátásnak, melyben a munkáltató 
próbálja enyhíteni a jogviszony következményeit. Jelentősége akkor nőhet meg ennek a 
jogintézménynek, ha a roboti munkaerő előtérbe lépésével csoportos létszámcsökkentések válnak 
szükségessé. 

A munkáltatók felelőssége lesz, hogy a munkavállalók közötti már most meglévő szakadék ne nőjön 
tovább, illetve, hogy a korábban elnyer jogokkal a munkavállalók továbbra is élni tudjanak a 
lehetőségek szűkülése ellenére akár magasan, akár alacsony kvalifikált munkavállalókról beszélünk. 
Ezekre a kérdésekre akkor lehet egzakt módon válaszolni, az egyes munkaköröket megvizsgáljuk. 
Kutatásunk egyik alapja egy összetett komplex munkakör elemzése, a kontroller szerepének változása 
a változó munkajogi digitális térben.  
 
3. A KONTROLLER MUNKAKÖR IGÉNYEINEK VÁLTOZÁSAI 
 
Az évezred elején a magyar kontrolling szakirodalomban (lásd Körmendi-Tóth 2002, Maczó et al 
2001) a kontrollerrel szembeni elvárásokat két fő csoportra osztották: szakmai elvárások, illetve 
személyiségjegyek. A szakmai követelmények az alábbi pontokba foglalhatók össze: 

− társadalomtudományi, közgazdasági ismeretek, 
− szervezési, vezetési ismeretek, 
− a számvitel (a pénzügyi és különösen a vezetői számvitel) eszközeinek naprakész ismerete, 
− általános számítástechnikai ismeretek, a vezetői és integrált információs rendszerek ismerete, 
− matematikai, statisztikai módszerek ismerete, 
− nyelvtudás. 
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Az irodalomban említett személyiségjegyek tárháza jóval bővebb és árnyaltabb. Gyakran említett 
személyiségjegyek például: 

− logikus gondolkodás, analizáló és szintetizáló képességek, 
− kreativitás, 
− érdeklődés az új ismeretek iránt, 
− csoportmunkára való hajlam, alkalmasság a csoportmunka vezetésére, 
− meggyőzőerő, 
− jó kommunikációs készség, jó írásbeli és szóbeli kifejezőképesség, 
− koordináló képesség, 
− motivációs képesség, 
− diplomáciai érzék. 

Az IFUA Horváth & Partners 2013-ban közel 300 többéves tapasztalattal és gazdasági felsőfokú 
végzettséggel rendelkező szakember bevonásával készítette el az első hazai kontrolling kompetencia 
mérést- A mérés célja az volt, hogy feltárják azon kompetenciajegyeket, melyekkel jelen gazdasági 
körülmények között szükségszerűen rendelkeznie kell egy kontrolling munkaterületen dolgozó 
szakembernek. A felmérés egy 16 elemből álló kompetenciamodellen alapult, ezek az elemek négy 
fő kategóriába rendezhetők: (1) szakmai; (2) módszertani; (3) szociális; (4) személyes kapcsolatok. 
A Horváth & Partners a felmérést Németországban is elvégezte, amely eredményeit az 1. ábra 
tartalmazza. 

 

1. ábra: Horváth & Partners német és magyar kompetenciafelméréseinek eredménye 

Forrás: 
https://www.controllingportal.hu/_site/images/tematikus/diagramok/sikeres_CO_2013_abra2.jpg 

 
A felmérések alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az analitikus gondolkodásmód egyre 
inkább felértékelődik. A riportok mechanikus összeállítása helyett / mellett (?) megnő a kontroller 
elemző, tanácsadó szerepe. A klasszikus kontrolling feladatok (tervezés, eltéréselemzés) mellett 
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megjelenik tehát az ügyfélorientáltság és tanácsadói kompetencia, a riportok technikai előállításán 
túl, azok értelmezésében is támogatni kell immár a döntéshozókat. Ezzel együtt, a növekvő és 
folyamatos információs igények miatt a terhelhetőség és munkabírás egyre inkább fontossá válik a 
mindennapi munkavégzés során (Solti 2013). 
 
4. MÓDSZERTAN ÉS EREDMÉNYEK 
 
A kontrollerekkel szemben megfogalmazott elvárások keresztmetszeti vizsgálatára 2019 januárjának 
első felében került sor. Az adatok forrásai a profession.hu weboldalon elérhető kontroller 
álláshirdetések voltak. Az elérhető álláshirdetések közül véletlenszerűen választottunk ki 100 
álláshirdetést. A mélyebb elemzések – illetve a torzítások elkerülése – érdekében figyelmen kívül 
hagytuk az adatgyűjtés során a munkaerő-közvetítő, fejvadász és humán erőforrással foglalkozó 
cégeket. Az adatfeldolgozás érdekében az álláshirdetéseket három fő részre osztottuk: (1) feladatokra, 
(2) elvárásokra és követelményekre, valamint (3) a kínálati oldalra. Minden álláshirdetésben volt új 
feladat, új elvárás vagy egyszerűen két ugyanolyan jelentésű feladatot máshogy fogalmaztak meg. 
Mindez azt jelentette, hogy a kezelhetőség fenntartása érdekében standardizálni kellett a nyers 
adatbázisunkat. A tanulmányunk szempontjából releváns kategória, az elvárások esetében a 
standardizálást követően 18 változó (9 szakmai és 9 személyiségjegy) jött létre a kezdeti 21-ből. Ezen 
tényezőket a vizsgált cégek az alábbi gyakorisággal említették: 

− Szakmai és módszertani tényezők: 
o Felsőfokú szakirányú végzettség 91 
o MS Office ismeret 83 
o Angol nyelvtudás 82 
o 1-3 éves munkatapasztalat  61 
o SAP ismeret 26 
o 4 vagy több éves munkatapasztalt 21 
o ERP rendszerek ismerete 15 
o IFRS, US-GAAP ismeretek 11 
o Német nyelvtudás 9 

− Szociális és személyes tényezők: 
o Analitikus gondolkodás, elemzőkészség 54 
o Precizitás 53 
o Rugalmasság, együttműködő képesség 45 
o Jó kommunikációs készség 44 
o Önálló munkavégzés 38 
o Problémamegoldó képesség 33 
o Terhelhetőség, nagy munkabírás 26 
o Rendszerszemlélet 22 
o Utazásra való hajlandóság  9. 

 

A szakmai és módszertani kompetenciáknál a szakirodalom és a minta is egyértelmű képet mutat. 
Azaz a szakma „szentháromsága” a felsőfokú szakirányú végzettség, az MS Office ismeretek és a(z 
angol) nyelvtudás. A munkatapasztalat is nagy arányban jelenik meg a hirdetésekben: 1-3 éves 
szakmai tapasztalat 61, míg a 4 vagy több éves pedig 21 alkalommal fordult elő. Az integrált 
rendszerek ismerete (SAP vagy ERP rendszerek ismerete) összesen 41 alkalommal fordult elő a 
vizsgált hirdetésekben. 
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Személyes és szociális kompetenciák közül az analitikus gondolkodás, elemzőkészség jelent meg a 
legtöbbször, szám szerint 54 alkalommal. Talán ezzel összefüggésen áll az, hogy a rangsorban a 
második elem a precizitás lett 53 megjelenéssel. Az önállóság, rugalmasság, jó kommunikációs 
készség mind-mind megjelenik a szakirodalomban és a felmérésben is, Ugyanakkor érdekes, hogy a 
korábban kiemelt terhelhetőséget mindössze a szervezetek 26%-a, a rendszerszemléletet pedig 22%-
a említette. 

Az álláshirdetések tartalma mellett foglalkoztunk a hirdetőkkel is. A vállalatokat besoroltuk 
tevékenységi körök és méret alapján. Az adatgyűjtés során ezeket a változókat úgy rögzítettük, ahogy 
a hirdetésekben és a beszámolókban meg voltak adva. Azon cégek esetében, akik nem adtak meg 
tevékenységi kört, a ceginformacio.hu weboldalról kikerestük a cégek TEÁOR számait, majd azok 
első két számjegyének figyelembe vételével rendeltük a cégekhez a hozzájuk tartozó tevékenységi 
kört a tearoszamok.hu weboldal adatai alapján. Több tevékenységi kör esetén – felhasználva a cégek 
pénzügyi beszámolóit – kizárólag a fő tevékenységgel foglalkoztunk. Vállalati méret esetében a 
besorolás létszám, árbevétel és mérlegfőösszeg alapján történt. Több vállalat euróban vezeti a 
könyveit, ezért a forintra történő átváltáshoz a 2017. december 30-ai euró középárfolyamot 
használtuk. Ezek alapján a mintába 53 nagyvállalat, 23 középvállalat és 24 kisvállalat került be. 
(Gyenge, 2019) 

A vállalati méret és a kompetenciák kapcsolatának vizsgálata során a hirdetésekben megjelölt 
elvárásokat két csoportra bontottuk: szakmai, módszertani, illetve személyes, szociális kompetenciák. 
Elsőként a szakmai, módszertani kompetenciákkal foglalkoztunk (1. táblázat). 
 
1. táblázat: A szakmai kompetenciák megjelenési aránya (%) a vállalat méretének függvényében 

megnevezés kis közép nagy átlag 

felsőfokú szakirányú végzettség 87,50 95,65 90,57 91,24 

1-3 éves munkatapasztalat  58,33 52,17 66,04 58,85 

4 vagy több éves munkatapasztalt 25,00 39,13 11,32 25,15 

angol nyelvtudás 70,83 86,96 84,91 80,90 

német nyelvtudás 8,33 13,04 7,55 9,64 

IFRS, US-GAAP ismeretek 12,50 8,70 11,32 10,84 

MS Office ismeret 79,17 82,61 84,91 82,23 

SAP ismeret 8,33 26,09 33,96 22,79 

ERP rendszerek ismerete 16,67 26,09 9,43 17,40 

Megjegyzés: vastagon szedett betűvel a legmagasabb, dőlt betűvel a legalacsonyabb értékeket 
jelöltük. 

Forrás: Musinszki – Gyenge – Lipták, 2019 
Mindhárom vállalati méret esetében ugyanaz a három szakmai kompetencia jelent meg a legnagyobb 
arányban: felsőfokú végzettség, angol nyelv és MS Office ismeret. A kisvállalkozások esetében 
megfigyelhető, hogy e három szakmai kompetenciát a másik két cégcsoporthoz képest kisebb 
arányban említik. Szintén a kisebb méretű cégek jellemzője az, hogy nem gyakori elvárás az SAP 
vagy egyéb vállalatirányítási rendszerek ismerete. A közepes méretű vállalkozások esetében 
érdekesség, hogy a csoporton belül a legnagyobb arányú a felsőfokú szakképzettség követelménye 
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(95,7%) és ők várják leginkább a 4 vagy több év munkatapasztalattal rendelkező munkavállalókat is. 
A nagyvállalkozások előszeretettel alkalmazzák a kevesebb munkatapasztalattal rendelkezőket. A 4 
vagy több éves munkatapasztalattal rendelkezést csupán 11,3%-ban adták meg a hirdetésekben, míg 
az 1-3 év munkatapasztalat 66%-ban jelenik meg. A vállalaton belüli nagymértékű 
munkamegosztásra utal az, hogy a nemzetközi közeg ellenére mindössze a vállalkozások kilencede 
igényelt nemzetközi számviteli ismereteket. A személyes kompetenciákat vizsgálva megállapítható, 
hogy összhangban a téma elméleti hátterével (Tóth & Zéman 2017, Horváth 2015, Fenyves et al. 
2016, Gleich et al. 2016), a cégek nagymértékben igénylik a rugalmasságot, az elemzőkészséget, 
analitikus gondolkodást, illetve a precizitást. Érdekes ugyanakkor, hogy a korábbi felmérésekkel 
ellentétben a rendszerszemlélet csekély szereppel bír. 
 
2. táblázat: A személyes kompetenciák megjelenési aránya (%/) a vállalat méretének függvényében 

megnevezés kis közép nagy átlag 

önálló munkavégzés 50,00 34,78 33,96 39,58 

rugalmasság, együttműködő készség 50,00 56,52 37,74 48,09 

problémamegoldó képesség 29,17 39,13 32,08 33,46 

rendszerszemlélet 16,67 21,74 24,53 20,98 

terhelhetőség, nagy munkabírás 33,33 26,09 22,64 27,35 

analitikus gondolkodás, elemzőkészség 45,83 60,87 54,72 53,81 

precizitás 58,33 52,17 50,94 53,82 

jó kommunikációs készség 54,17 39,13 41,51 44,94 

utazásra való hajlandóság 8,33 8,70 9,43 8,82 

Megjegyzés: vastagon szedett betűvel a legmagasabb, dőlt betűvel a legalacsonyabb értékeket 
jelöltük. 

Forrás: Musinszki – Gyenge – Lipták, 2019 
 
A kisvállalkozások hirdetéseiben a precizitás és a jó kommunikációs készség jelenik meg 58,3 és 
54,2%-ban. Érdekesség, hogy a precizitás gyakorisága a vállalati méret növekedésével csökken. Az 
50%-os értéken levő önálló munkavégzésről is ugyanez mondható el. Közepes méretű vállalkozások 
esetében az analitikus gondolkodás és a rugalmasság a csoporton belül és a csoportok között is a 
legnagyobb arányban került a hirdetések személyes követelményei közé 60,9 és 56,5%-kal. 
Ugyanakkor a jó kommunikációs készség, amely a többi csoportnál a leggyakrabban előforduló 
kompetenciák között szerepel, itt mindössze 39,3%-kos értéket kap. A hirdetésekben a legkevesebb 
személyes kompetenciát a nagyvállalkozások adták meg. Ennél a csoportnál érdekesség, hogy a 
többiekhez képest kisebb szerepet tulajdonítanak az önálló munkavégzésnek és a rugalmasságnak. 
 
Köszönetnyilvánítás 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A diffúzió a termékek és szolgáltatások, valamint a technológiafejlesztés területén egyaránt kritikus 
folyamat. A diffúziót leíró modellek egyik csoportja tömegjelenségek alapján írja le a mennyiségi 
jellemzők alakulását, másik csoportjuk a jelenség mögött meghúzódó egyéni indítékok és motivációk 
feltárását célozza meg. A vizsgálati módszereket és modelleket folyamatosan fejlesztik és integrálják 
annak érdekében, hogy minél több kérdésre kínáljanak választ. Tanulmányomban áttekintem a 
diffúziót leíró általános modelleket, az egyéni viselkedést leíró modelleket, továbbá a technológiák 
illeszkedésével és elfogadásával foglalkozó modelleket. A modellekhez kapcsolódó statisztikai 
elemzések értelemzése véleményem szerint korlátozott, azonban ettől függetlenül széles körben 
használhatók vállalati és társadalmi feladatok támogatásához. 
 
SUMMARY 
Diffusion is an essential process for developing products, services or technology. One group of the 
models describe the evolution of quantitative indicators based on mass phenomena; another group 
aims to explore the individual motives and motivations. The concepts are continuously improved to 
extend the scope and validity. This study reviews general diffusion models, the models of individual 
behavior and models for adapting and accepting technologies. However, there is a limited 
interpretation allowed based on the statistical analysis related to the models, understanding the 
relations can be used widely for supporting corporate and social challenges. 
 
Bevezetés 
 
Az új gondlat megszületése (invenció), annak testet öltése (innováció) önmagában nem értelmezhető, 
az eredmények használata, elterjedése szervez egységet képez velük. A diffúzió jelensége – többek 
között – a gazdálkodástudományokban nagy jelentőséggel bír. Például az információ terjedése-
terjesztése a vezetési feladatok szempontjából kiemelt fontosságú, a termékek és szolgáltatások 
elterjedése elsősorban a marketing és az innováció területén meghatározó. 
A tudás és a technológiák diffúziója kapcsán pedig nehéz lenne csupán néhány területet kiemelni, 
azok teljes működést átszövik. A stratégiaalkotás, a termelési rendszerek kialakítása és működtetése, 
az üzleti adminisztráció, emberi erőforrás menedzsment és a pénzügyi hatások kezelése is 
kulcsterületnek számítanak. 
Milyen tényezők és hatások befolyásolják a fogyasztói döntéseket? Habár üzleti szempontból a 
diffúzió eredménye tűnik fontosabbnak, a sikerhez szükség van a diffúzió folyamatának és 
befolyásoló tényezőinek megismerésére is. 
A szakirodalomban számos olyan modellt találunk, amelyek a témakörtől, szakmai tartalomtól 
függetlenül jól használhatók a diffúzió leírására. Tanulmányom célja áttekinteni és rendszerezni a 
kapcsolódó modelleket, továbbá rámutatni alkalmazási lehetőségekre és korlátokra. 
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A modellek csoportosítása 
 
A modellek bemutatásával és rendszerezésével több munka foglalkozik (Chang, 1998; Ajzen, 2005; 
Nagy, 2006; Isaias és Issa, 2015; Gerdesics és Pavluska, 2015; Keszey és Zsukk, 2017, Deutsch, 
2019), a téma iránti érdeklődés töretlen. Ettől nagyságrendekkel nagyobb azon szakcikkek száma, 
amelyek a modellekre épülő elemzéseket tesznek közzé. A modelleket négy csoportba tudom sorolni 
(1. táblázat). 
 

1. táblázat: Modellek csoportosítása 
Csoport Modellek 

Diffúziót leíró modellek Termékéletgörbe, Fogyasztói elfogadás, S-görbe 

Viselkedési modellek Szándékolt cselekvések elmélete, Tervezett viselkedés 
elmélete 

A technológia elfogadási 
modelljei 

Technológiai elfogadási modellek, Technológiai 
elfogadásának és használatának egyesített elmélete 

Feladat és technológia 
kapcsolatát vizsgáló modellek Feladat-technológia illeszkedése, integrált modellek 

Forrás: saját szerkesztés 
 
Diffúziót leíró modellek 
 
A stratégiai menedzsment, az innovációmenedzsment, a technomenedzsment és a marketing is 
gyakran használja a termékéletgörbét egy termék vagy szolgáltatás elterjedésének leírására (lásd 
például Szakály, 2002; Kotler, 2004; Grieves, 2005). A különböző „életszakaszokban” járó termék 
eltérő menedzsment akciókat kíván a kezdeti befektetések után. Az életszakaszokhoz jól illeszkedik 
Rogers (1991) fogyasztói magatartást leíró modelljének kategóriái: az újítók, korai adaptálók, korai 
többség, késői többség és lemaradók. Az S görbék (1. ábra) szerepe a technológiai előrejelzés 
kapcsán kiemelkedő, feltételezve azonban azt, hogy a technológia terméket eredményez vagy 
a technológiát termék hordozza, azok elterjedésének ütemére és mértékére egyaránt utal. 
 

 
1. ábra: S-görbe 

Forrás: Szakály (2013) 
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Viselkedési modellek 
 
A szándékolt cselekvések elmélete (TRA, Theory of Reasoned Actions) az 1960-as évek végén 
született meg (Fishbein, 1967), majd többször továbbfejlesztették (Ajzen-Fishbein, 1975; 1980).  A 
modell alapján a tényszerű ismeretekkel és a viselkedéssel kapcsolatos normákkal magyarázható egy 
cselekvés kimenete, illetve végrehajtásának ténye. Az attitűdök és normák részletes vizsgálata, 
továbbá hatásuk mechanizmusának feltárása számos további modellt ihletett. A tervezett viselkedés 
elmélete (TPB, Theory of Planned Behaviour) Ajzen (1991) modellje, lényegében a szándékolt 
cselekvések elméletének tovább gondolása. Az elmélet igazi újdonsága az, hogy bevezeti a viselkedés 
kontrollját, más oldalról közelítve a környezeti tényezők módosító hatását: 

- Ha a viselkedés megvalósítása teljesen az érintett személy által kontrollált, akkor a 
szándék önmagában előre jelzi a viselkedést (Ajzen, 1991). 

- Ha a személy kontrollja nem teljes (általában ez jellemző), egyéb tényezők hatásával is 
számolni kell. Az ún. az észlelt viselkedési kontroll annak a mértéke, amennyire a személy 
képesnek érzi magát a cselekvés végrehajtására. A tényleges kontroll a viselkedés 
megvalósításához szükséges forrásokat és lehetőségeket foglalja össze, amelyek a személy 
rendelkezésére állnak. 

 
A technológia elfogadásának modelljei 
 
Az 1980-as éveben különös figyelmet kapott az információtechnológia területe, ami célirányos 
vizsgálatokhoz vezetett. A technológia elfogadási modellje (TAM, Technology Acceptance Model) 
Davis (1986; 1989) munkája, amit a 2000 után kétszer fejlesztettek tovább. 
Az elfogadási modellek általános célja egy-egy technológiai innovációval kapcsolatos felhasználói 
vélemények összegyűjtése és rendszerezése annak érdekében, hogy az adott technológiát javítani 
vagy fejleszteni lehessen. A technológiai használatát, használati szándékát befolyásoló tényezők: 

- Külső változók: ide sorolhatók például a felhasználó személyes tulajdonságai, 
technológiai innovációk, társadalmi, gazdasági és kulturális környezet sajátosságai. 

- Észlelt hasznosság: a vizsgált személy mennyire érzi a vizsgálat tárgyát hasznosnak saját 
teljesítményének fokozásához. 

- A használat észlelt egyszerűsége: a vizsgálat tárgyának használatához szükséges fizikai és 
szellemi erőfeszítést vélt mértéke. 

 
A TAM 2 modell (2. ábra) az észlelt hasznosság befolyásoló tényezőit fejti ki részletesen, köztük 
(Venkatesh és Davis, 2000): 

- Társadalmi befolyásolók: szubjektív norma, önkéntesség, imázs. 
- Kognitív befolyásolók: munkához való illeszkedés, kimenet minősége, eredmények 

láthatósága. 
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2. ábra: TAM 2 modell 

Forrás: Venkatesh és Davis (2000) alapján 
 
Venkatesh és Bala 2008-ban publikálta a TAM 3 modelljét. A bővítés irány az észlelt használat 
egyszerűségének részletezése volt. 
 
A technológiai elfogadásának és használatának egyesített elmélete (UTAUT, Unifed Theory of 
Acceptance and Use of Technology, Venkatesh et al., 2003) integrálja a fejezetben korábban 
bemutatott modelleket, beleértve a diffúzióra vonatkozó általános megközelítéseket és az egyéni 
viselkedés befolyásoló tényezőit leíró kezdeményezéseket is. Tömöríti a korábbi modellekbe egyre 
növekvő számú befolyásoló tényezőket. Az UTAUT modell továbbfejlesztésére is sor kerül 
(Venkatesh, 2012). 
 
Feladat és technológia kapcsolatát vizsgáló modellek 
 
A viselkedési és a technológia elfogadási modellekben közös elem a szándék. A környezeti tényezők 
erős eltérítő (sokszor determináló) hatására az elemzések tapasztalati jól rámutatnak. Goodhue és 
Thompson (1995) feladat és technológia illeszkedését (TTF, Task-Technology Fit) vizsgáló modellje 
a kihívást másképpen kezeli: a teljesítményt közvetlenül méri.  
A technológia alatt azon eszközök együttesét kell érteni, amelyeket az egyén feladatai megoldása 
során használ, ideértve technikai eszközöket, képzést és egyéb támogatást. A feladat az inputot 
outputtá alakító tevékenység. A kettő illeszkedése annak mértéke, hogy a technológia milyen 
mértékben segíti az egyént feladatainak elvégzésében.  
 Valójában három modellről van szó (3. ábra): 

- hasznosítás-központú modell, 
- illeszkedés-központú modell, 
- kombinált modell. 
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A hasznosítás-központú modell az attitűdükre és viselkedésekre épít, éppen úgy, mint a korábban 
tárgyalt viselkedési modellek. A technológia sajátosságai alapján a felhasználók attitűdjei, elképzelési 
befolyásolják annak használhatóságát. A teljesítmény a tényleges használat alapján vizsgálható. Amit 
ez a modell nem tud kezelni, az a használat önkéntessége. Egy nem kedvelt technológia is vezethet 
jó teljesítményre, ha azt kötelező használni (például munkáltató előírja), továbbá a használat ténye 
önmagában nem garantálhatja a jó teljesítményt. 
Az illeszkedés-központú modell „szárazabb”, a személyes befolyásoló tényezőket nem kezeli explicit 
módon. A teljesítményt közvetlenül a feladat és technológia illeszkedése alapján vizsgálja. A 
kombinált modell összekapcsolja a két megközelítést. 
 

 
3. ábra: TTF modellek 

Forrás: Goodhue és Thompson (1995) 
 
 

 
4. ábra: TAM és TTF ötvözése 

Forrás: Dishaw és Strong (1999) alapján 
 
Dishaw és Strong (1999) a TAM és a TTF modellek összekapcsolásában látja a megoldást. Empirikus 
tanulmányokban mindkét modell bizonyította magyarázó erejét, amit a kombinált megoldás is 
megőriz, sőt a kapcsolatok révén lehetőséget ad új elemzésekre (4. ábra). 
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A modellek értékelése 
 
Az újdonságok elterjedése két szempontból közelíthető meg: 

- Az egyén, mint fogyasztó vagy felhasználó saját szükségletei, értékrendje, szokásai stb. 
alapján dönt egy termék, szolgáltatás vagy technológia használatáról. Motivációinak és 
döntési mechanizmusának megismerése alapvető fontosságú. A diffúzió folyamata ezen a 
szinten érthető meg. 

- A piac összesítve jeleníti meg a fogyasztói ítéleteket. Az elterjedés mértéke jól mérhető az 
értékesítésen keresztül, versenyző termékek és technológiák estén felmérhetők a preferenciák, 
ugyanakkor elveszenek az egyéni sajátosságok. A diffúzió eredménye itt mérhető. 

 
A termékéletgörbe és a fogyasztói magatartást leíró modellek tömegjelenségeket vizsgálnak, az 
egyéni motivációkkal nem foglalkoznak. A többi bemutatott modell az egyénre fókuszál és 
lehetőséget ad olyan statisztikai vizsgálatokra, ami elvileg lehetővé teszi aggregált eredmények 
bemutatását is, a kapcsolódó – általában – kérdőíves felmérések idő- és erőforrásszükséglete ezt a 
gyakorlatban nem teszi lehetővé. Az útelemzés módszerével (Wright 1934) és a strukturális 
egyenletek módszerével (lásd Westland, 2015) lehetőséget kínálnak a modellek arra, hogy konkrét 
esetekben támogassák a technológiai fejlesztés folyamatát. A modellek továbbfejlesztései és a 
modellek integrálási kísérletei általában bővítik a bevont tényezők körét, ezzel árnyaltabb képet adva 
a befolyásoló tényezőkről, azonban ez bonyolítja az adatgyűjtést és elemzést. 
 
Általános problémára mutat rá Keszey és Zsukk (2017), miszerint annak ellenére, hogy a 
technológiaelfogadás-modellek alkalmazásának egyik nem titkolt célja az innovatív technológiák 
bevezetési sikerének növelése, a legtöbb általuk elemzett szakcikk már bevezetett technológiákra 
koncentrál. Ez a probléma a többi vizsgált modell esetén szintén fennáll, az előrejelzés pedig a 
technológiák elterjedését leíró S-görbe esetén nehézkes, függetlenül attól, milyen dimenzióban mérik 
a technológia teljesítményét. 
 
A viselkedési és a technológia elfogadási modellek közös eleme a szándék szempontjának jelenléte. 
Erről legfeljebb introspektív információval rendelkezhetünk, mérése és értelmezése problémás. A 
tényleges cselekvések függvényében ugyanannak a szándéknak az értékelése különböző lehet, 
ismételt vizsgálatra – más kimenettel – nincs lehetőség. A befolyásoló tényezők közötti kapcsolatok 
feltárásában szisztematikus megközelítésük alapvető fontossággal bír. 
A feladat és technológia kapcsolatát vizsgáló modellek képesek kiküszöbölni a viselkedési szándék 
problémáját, de alkalmazási területük korlátozott abban az értelemben, hogy a feladatot és annak 
feltételeit konkrétan meghatározva lehet a kapcsolatot elemezni. E modelleket elsősorban 
információtechnológiai fejlesztések sikerének vizsgálatához fejlesztették ki, logikája azonban más 
kérdésekhez is jól használható. 
 
Konklúzió 
 
Az újdonság elfogadásának modelljei kapcsán igaznak tűnik a mondás: ha egy kalapácsod van, 
minden szögnek tűnik. Saját rendszerükben a modellek zárt és logikus egységet alkotnak, megoldást 
kínálnak, de nem képesek minden felmerülő kérdést megválaszolni. A modellek továbbfejlesztései 
egyrészt részletezik, elmélyítik a vizsgálatot, másrészt kombinációik ötvözik az előnyöket. A 
fejlesztések „mellékhatása”, hogy egyre bonyolultabbá válik használatuk. 
A sikeres alkalmazás feltétele az, hogy a megfelelő helyzetre a megfelelő modellt alkalmazzuk. 
Ebben segítenek a folyóiratokban nagy számban megjelenő empirikus publikációk. Az egyes 
alkalmazások mögé már kidolgozott módszerek (kérdőívek) használata növeli azok validitását és 
lehetővé teszi az eredmények összehasonlítását. Véleményem szerint a modellekhez kapcsolódó 
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statisztikai elemzések számszerű eredményei korlátozottan használhatók fel, mivel a konkrét esetet 
lefedő minták alapján az általánosítás bizonytalan, a vizsgálatok megismétlésére pedig ritkán adódik 
lehetőség. Ugyanakkor a modellek mentén az összefüggések felvázolása, vagy legalább sejtése, 
továbbá az egyéni befolyásoló tényezők profilokba sorolása jól hasznosítható: 

- a termék- és szolgáltatásfejlesztés területén a funkciók és a design kialakítására, jól 
elkülöníthető fogyasztói profilok (ideértve az elvárt szolgáltatásokat vagy a fizetőképességet 
is) esetén mindamellett változatok képzésére, 

- marketing-akciók megtervezésére, egyes fogyasztói csoportok számára szóló üzenetek 
megfogalmazásához, 

- termékek, technológiák és szolgáltatások értékelésére a stratégiaalkotás támogatásához, a 
technológiafejlesztés irányainak kijelöléséhez, 

- az oktatási és képzési feladatok célirányos megfogalmazásához. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A mesterséges intelligencia, mely egy gép, ami képes úgy cselekedni és viselkedni, mint egy ember, 
megjelenése után (várhatóan a 21. század közepe), nagy valószínűséggel nem lesz többé szükség 
emberi munkaerőre. Szisztematikus forráselemzésünk során három plusz egy szcenáriót vázoltunk fel 
a munkaerőpiac jövőjére vonatkozóan. Az első szcenárió szerint a mesterséges intelligencia indukálta 
technológiai munkanélküliség nem fog bekövetkezni, a munkaerőpiac szerkezete nagyrészt érintetlen 
marad. A második szcenárió szerint a technológiai munkanélküliség elkerülhetetlen, a gépek 
felváltják az embereket a munkaerőpiacon. A harmadik szcenárió szerint bár a technológiai 
munkanélküliség be fog következni, de annak negatív hatásai megfelelő – jórészt kormányzati szintű 
- intézkedésekkel ellensúlyozhatóak lesznek. Végül a plusz egy szcenárió azt vázolja fel, hogy ha a 
mesterséges intelligencia tervezési vagy alkalmazási fázisába hibák csúsznak, akkor nagy eséllyel 
nem a munkahelyek, hanem az emberiség megmaradása miatt kell aggódnunk. 
 

SUMMARY 
Artificial intelligence, a machine capable of acting and behaving like a human, will most likely no 
longer need human labour after its emergence (expected in the mid-21st century). In our systematic 
literature review, we outlined three plus one scenarios for the future of the labour market. In the first 
scenario, technological unemployment induced by artificial intelligence will not occur and the 
structure of the labour market will remain largely intact. In the second scenario, technological 
unemployment is inevitable, machines are replacing people in the labour market. The third scenario 
is that while technological unemployment will occur, its negative effects can be offset by appropriate 
measures, largely at government level. Finally, the plus one scenario outlines that if errors are 
slipped into the design or application phase of artificial intelligence, there is a high probability that 
we will be concerned not with jobs but with the extinction of humanity. 
 
BEVEZETÉS 
 
Maradnak-e még munkahelyek az emberek számára a mesterséges intelligencia (MI) megjelenése 
után? Jelenleg nincs olyan átfogó forráselemzés, amely megválaszolná ezt a kérdést, viszont néhány 
erősen kapcsolódó területen végzett kutatás a munkaerő polarizáció, a technológiai munkanélküliség 
és az automatizáció területén megfelelő kiindulópontot adhat a kutatási kérdések megválaszolásához, 

                                                 
27 A publikáció a Széchenyi 2020 program EFOP-3.6.2-16-2017-00007 "Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális 
gazdaságban” című európai uniós projektje keretében készült. 
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amelyek a következők: (1) Hogyan befolyásolja a mesterséges intelligencia a munkaerőpiacot (2) 
milyen megoldások léteznek a technológiai munkanélküliség kezelésére?  
A kutatás kiindulópontja Carl Benedikt Frey és Michael A. Osborne mérföldkőnek tekinthető cikke 
volt a ‘The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs To Computerisation?’ (2013), melynek 
kutatási területe az Amerikai Egyesült Államok munkaerőpiaca volt, de hamar kiderült, hogy 
eredményei kiterjeszthetők - más mértékben ugyan - de az egész világra.  
Ezen kívül a ScienceDirect, a Microsoft Academic Research és az EBSCOhost körülbelül 6000 
tudományos cikket sorakoztat fel a témában. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a jelenlegi üzleti 
tapasztalatokra épülő cikkeket és neves tanácsadó cégek (pl. McKinsey, PwC, KPMG) riportjait sem, 
mindamellett az Európai Unió, a Federal Government of the United States vagy egyéb intézetek pl. 
az International Federation of Robotics vagy a Future of Life Institute megjelent írásait. Az elmúlt 
pár évben több könyvet is kiadtak a témában, ezek közül az egyik az Élet 3.0 Mark Tegmarktól, de 
Yuval Noah Harari is foglalkozik a témával, könyvei a „Homo Deus” (2017) és „Homo Sapiens” 
(2015) hasábjain.  
Összességében sokrétű és gazdag források állnak rendelkezésre a témában, viszont kutatásunk 
megállapította, hogy csak kevés esetben találhatóak megegyező vélemények, ötletek, álláspontok a 
mesterséges intelligencia munkaerőpiacra gyakorolt hatásairól. Az adatok rendszerezése után 3+1 
szcenáriót építettünk fel a lehetséges munkaerőpiaci kimenetelekről, melyek: 

1. A mesterséges intelligencia megjelenése nem okoz technológiai munkanélküliséget 
2. A mesterséges intelligencia megjelenése okozta technológiai munkanélküliség 
elkerülhetetlen 
3. A mesterséges intelligencia megjelenése okozta technológiai munkanélküliség 
elkerülhetetlen, de megfelelő beavatkozással kezelhető 
3+1. A mesterséges intelligencia elpusztítja az életet a Földön, ezért nem kell aggódnunk a 
továbbiakban a munkaerőpiac helyzete miatt  

Az egyetlen közös dolog a feldolgozott forrásokban a felkészülés fontosságának kihangsúlyozása 
volt, mely kiterjed a munkaerőpiaci és az emberiség létét veszélyeztető fenyegetésekre való 
felkészülésre is.  
 
1. SZCENÁRIÓ: A TECHNOLÓGIAI MUNKANÉLKÜLISÉG NEM FOG 

BEKÖVETKEZNI 
 
A „láthatatlan kéz” elmélet 
 
A „láthatatlan kéz” elmélet szerint a technológiai munkanélküliség azért nem fog bekövetkezni, mert 
a munkaerőpiac kiegyenlíti saját magát. 

• Új gépek és új termékek által: a gépek, amelyek az új termékek létrehozása miatt kerülnek a 
vállalatokhoz, továbbra is emberek által lesznek karbantartva, menedzselve ezért új 
munkahelyek jönnek létre (Pianta és Vivarelli, 2000) 

• Csökkenő árak által: a modern technológia lecsökkenti a gyártási költségeket, ami olcsóbbá 
teszi a termékeket. Az így felszabaduló fogyasztói extra jövedelem újabb keresletet teremt 
(Frey és Osborne, 2013; Pianta és Vivarelli, 2000). 

• Csökkenő munkabérek által: Hughes (2014) úgy véli, hogy a modern technológia révén a 
munkabérek folyamatosan csökkenni fognak, de a nullát sosem fogják elérni, ezért még ha 
csekély jövedelemért is, de mindig lesznek elérhető munkahelyek az embereknek 

• A munkabérek növekedése által: a technológiai fejlődésnek köszönhető növekvő profit által 
lehetőség nyílik a bérek növelésére, ami további keresletnövekedést hoz, így több munkahely 
jön létre (Pianta és Vivarelli, 2000) 

• Új befektetések által: a technológiai fejlődésnek köszönhető növekvő profit lehetőséget nyit a 
vállalatoknak a befektetésekre, amik munkahelyeket hoznak létre. (Allen, 2017) 
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Innováció 
A modern technológia egyik sajátossága, hogy gyorsabbá teszi az információáramlást és 
hatékonyabbá a tudásmegosztást, ami felgyorsítja az innovációt. Az innovatív ötletekből 
vállalkozások születnek, amelyek munkahelyeket teremtenek, mind az ötletgazdának, mind más 
embereknek. A legjobb ellenszer az ellen hogy munkanélkülivé váljunk, hogy megalkotjuk a saját 
munkahelyünket  (Garcia-Murilloa, MacInnes és Bauer, 2018). 
 
Ember-gép kollaboráció 
Jelenleg még a technológia nem elég fejlett ahhoz, hogy egy ember munkáját teljes mértékben 
felváltsa. Mindig lesznek olyan feladatrészek vagy folyamatok, amelyekhez szükség lesz emberi 
munkaerőt alkalmazni (Gumbel, 2017). Ezen kívül jelenleg a gépek elkészítéséhez is szükségesek 
emberek, de utóbbi állítás nem feltétlenül fogja kiállni az idő próbáját.  
Makridakis (2017) szerint esély van arra is, hogy a mesterséges intelligencia sosem fog kilépni a gépi 
keretekből, gondolkodása mindig egysíkú, „algoritmikus” lesz, és az emberi fejlődés (és egyben gépi 
is?) alapjának tekinthető kockázatvállalásra sem lesz képes.  
Azt bizonyosan megállapíthatjuk, hogy egyes tisztán emberi tulajdonságok, mint például az empátia, 
a szociális érzék nehezen gyakorolhatóak egy gép által (Acemoglu és Autor, 2010). Az orvoslásban 
például valószínűsíthető, hogy mindig szükség lesz az emberekre, akik képesek megérteni a fájdalmat 
vagy az elesettség érzését és más szakmákban is sok aspektus miatt nem elhagyható az emberi 
jelenlét. 
 
Történelmi okok 
Ha megvizsgáljuk a munkaerőpiac történetét, láthatjuk, hogy az első gépek megérkezése ahelyett, 
hogy beszűkítette volna a munkaerőpiacot, éppen hogy kiszélesítette azt. Először is lehetőséget adott 
a szellemi munkák kialakulására (white collar job), akik megszervezték a munkát vagy megalkották 
a gépeket (Fadel, 2014). Olyan rétegek, amelyek ezelőtt kiszorultak a munkaerőpiacról, a gépeknek 
köszönhetően lehetőséget kaptak a munkába állásra. Gyakorta emlegetett példa a manufaktúrák 
létrejötte, amelyek ahelyett hogy egy maroknyi képzett munkást foglalkoztattak volna, 29 képzetlen 
munkásnak adtak munkát (Frey és Osborne, 2013).  
Az 1980 és 2007 között realizálódott munkahely növekedés fele olyan új munkahelyekhez köthető, 
amelyek nem léteztek előtte. Az 1900-as évek elejével összevetve, amikor a lakosság több mint 90%-
a mezőgazdaságban dolgozott, ma ez a szám kevesebb, mint 2%. Akkoriban elképzelhetetlennek tűnt 
hogy száz év múlva „country risk analyst” pozícióban fognak dolgozni az emberek (Segal, 2018; 
Ahlqvist, 2005) és ez az analógia a jövőre is alkalmazható.  
Wilson, Daugherty and Morini-Bianzio (2017) szerint nem elképzelhetetlen, hogy a jövőben 
mesterséges intelligencia trénerekre, vagy olyan “magyarázókra” less szükségünk, akik segítenek 
megértetni a lakossággal, hogy miért hozott az életükre vonatkozóan ilyen vagy olyan döntést egy 
gép vagy szoftver (az új európai uniós GDPR adatvédelmi törvény alapján ilyen munkaerőre már 
most szükség van). 
 
2. SZCENÁRIÓ: A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA MEGJELENÉSE 

OKOZTA TECHNOLÓGIAI MUNKANÉLKÜLISÉG BEAVATKOZÁS 
NÉLKÜL ELKERÜLHETETLEN 

 
Az előzőekben ismertetett véleményekkel ellentétben a következő elméletek azon az állásponton 
vannak, hogy a mesterséges intelligencia hatásai a munkaerőpiacra drasztikusak lesznek és egyben 
elkerülhetetlenek, ha nem avatkozunk be. Már most is vannak bizonyos jelek, amelyek arra utalnak, 
hogy a technológiai munkanélküliség elkerülhetetlen lesz. 
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Munkaerőpolarizáció 
Körülbelül az 1980-as évek óta a munkaerőpiac történetében változás állt be, amit 
munkaerőpolarizációnak nevezünk. A jelenség lényege, hogy a munkaerőpiac egy homokóra alakot 
vesz fel, amelyben a magas képzettséget igénylő és magas javadalmazású és az alacsony képzettséget 
igénylő és alacsony javadalmazású munkák száma drasztikusan megnő, amíg a közötte elhelyezkedő 
közepes szintű végzettséget igénylő és javadalmazású munkák eltűnnek (Goos, Manning és 
Salomons, 2014).  A középréteg azért tűnik el, mert az általuk végzett munkák könnyen 
automatizálhatók, ugyanis azok gépi nyelvre könnyen lefordítható, sokszor rutinfolyamatokat 
tartalmaznak (Frey és Osborne, 2013) pl. pénztáros, sofőr. 
Másrészt a világban tapasztalható növekvő egyenlőtlenség is ráerősít a folyamatokra, ugyanis kis 
számú elit és az egyre növekvő számú hátrányos rétegek sajátos munkamegosztást vesznek fel. Az 
elit csak a magas képzettséget igénylő és magas képzettségű munkákat fogja elvégezni, részint mert 
megöröklik őket, részint mert képes lesz megfizetni az oktatást, amíg a jövedelmi szakadék másik 
oldalán állóak kiszolgálják az elitet pl. főznek, mosnak rájuk, vezetik az autójukat (Makridakis, 2017; 
Garcia-Murilloa, MacInnes és Bauer, 2018; Goldin, 2017; Allen, 2017). 
 
Gépek felváltják az emberi munkaerőt 
Naivitás azt feltételezni, hogy a gépek hosszú távon nem lennének képesek teljes mértékben felváltani 
az emberi munkaerőt. A szigorúan emberinek hitt tulajdonságok, mint például a kreativitás, empátia, 
szociális érzék, problémamegoldó képesség, csak idő kérdése, hogy elsajátítható legyen egy 
intelligens gép által.  
A mesterséges intelligencia nem csak elsajátítani, de tovább fejleszteni is képes lesz az emberi 
tulajdonságait, amíg akár másodrendű lényekké nem válik az ember mellette (Makridakis, 2017).  A 
gépek annyival olcsóbban, gyorsabban és jobb minőségben végzik el a munkát, hogy a vállalatok rá 
lesznek kényszerítve az alkalmazásukra, ha versenyben akarnak maradni. Az ember-gép kollaboráció 
időt múlttá fog válni, ugyanis az embereket betanítani idő, amíg a helyettesítéssel azonnali sikereket 
lehet elérni (Silva és Lima, 2017; DeCanio, 2016; Decker, Fischer és Ott, 2017; Autor, 2015; Kim, 
Kim és Lee, 2017; Garcia-Murilloa, MacInnes és Bauer, 2018; Pantea, Sabadash és Biagi, 2017; Frey 
és Osborne, 2013; TaewooNam, 2018; Dengler and Matthes, 2018). 
 
A technológia olcsóvá válik 
A modern technológia csak akkor képes felváltani az emberi munkaerőt, ha költséghatékonyabbá 
válik, mint az emberek (Loi, 2015; Frey és Osborne, 2013). Az új technológiák alkalmazása költség 
a tervezési, bevezetési és fenntartási szakaszban is. Amíg egy ember képes a feladatot ellátni kisebb 
költséggel, mint az új technológia, a vállalatok tisztán piaci alapon döntenek az automatizáció ellen 
Emellett, amíg gyorsabb egy embert betanítani és átképezni, mint egy gépet átkalibrálni, szintén a 
hús-vér munkaerő kerül ki győztesen (Frey és Osborne). A probléma, hogy követve az eddigi 
trendeket, a gépek ára fokozatosan csökkenni fog, amíg végül az emberi munkaerő alkalmazása nem 
lesz versenyképes többé.  
 
Elöregedő társadalom 
A technológia fejlődése magával hozza az egészségügy fejlődését is. Az emberek egyre hosszabb és 
aktívabb életet élnek, emiatt egyre tovább tudnak aktív munkavállalók maradni. A folyamat végén 
még akkor sem lesz elég munkahely mindenkinek, ha a gépek nem veszik át teljesen az emberi 
feladatokat (Allen, 2017). 
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3. SZCENÁRIÓ: A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA MEGJELENÉSE 
OKOZTA TECHNOLÓGIAI MUNKANÉLKÜLISÉG 
ELKERÜLHETETLEN, DE MEGFELELŐ BEAVATKOZÁSSAL 
KEZELHETŐ 

 
A harmadik szcenárióban hívők úgy vélik, hogy habár megelőzhetetlen a technológiai 
munkanélküliség kialakulása, de képesek vagyunk felkészülni arra, hogy annak a negatív 
következményeit minimalizáljuk és egyensúlyba hozzuk a munkaerőpiacot. A technológiai 
munkanélküliség kezelésére vonatkozó lehetséges megoldási javaslatokat és a hozzájuk kapcsolódó 
jelentős szerzőket az 1. táblázat tartalmazza. 
 
Kormányzati beavatkozás 
 
A leghatékonyabban a mindenkori kormányzatok képesek beavatkozni az emberi munkaerő 
védelmében (Allen, 2017; Loi, 2015; Dirican, 2015; Kim, Kim és Lee, 2017; Mitchell és 
Brynjolfsson, 2017; David, 2017; Goldin, 2017). 
A kormányzati beavatkozás egyszerű és egyértelmű válasznak tűnik a technológiai 
munkanélküliségre, de a tapasztalatok alapján semmilyen földi erő nem tudja a technológiai fejlődést 
megállítani, a szigorú szabályozások alul az emberek és vállalatok várhatóan kiskapukat keresnek és 
ezen kívül nehéz egy-egy intézkedés valós társadalomra gyakorolt hatását megjósolni, ami miatt egy 
rossz döntés pont azt a viselkedést erősítheti, amit tiltani hivatott. Alábbiakban említenénk néhány 
példa arra, hogy milyen intézkedésekkel élhet a kormányzat.  
Csak úgy, mint a nagy világválság alatt a New Deal program részeként, a kormányok maguk 
hozhatnak létre munkahelyeket az embereknek állami befektetések segítségével, így a kormányzati 
kiadások saját mértékükkel hajtották a gazdaságot.  
Az adózási rendszer átalakításával magasabb adókat vethetnének ki a kevés emberi munkaerőt 
alkalmazó vállalatokra (Kim, Kim és Lee, 2017), másrészt, mint már előbb említettük, a vállalatok 
az új technológiák alkalmazásával magasabb bevételekre tehetnek szert, ezért nem garantálható, hogy 
a magasabb adózásnak ösztönző hatása lenne a foglalkoztatási struktúrájuk emberi irányba 
elmozdítása felé.  
Már jelenleg is látható, hogy a technológiai munkanélküliség kisebb mértékben fogja negatívan 
érinteni a magas hozzáadott értékű, az értéklánc felsőbb szintjein helyet foglaló gazdasági 
tevékenységre koncentráló országokat. A kormányzatoknak tehát szükséges lenne megváltoztatni ez 
irányban a gazdaság szerkezetét (Harari, 2017).  
A kötelező nyugdíjazás bevezetésével elérhető lenne, hogy a fiatalok könnyebben munkához 
jussanak. A fejlődő egészségtudománynak köszönhetően, az embereknek lehetőségük lenne 
nyugdíjas éveiket aktívabban és egészségesebben eltölteni, ami ösztönzőleg hathat a korai nyugdíjba 
vonulásra (Kim, Kim és Lee, 2017).  
A javadalmazás nélkül végzett munkák (pl. gyermeknevelés, házimunka) állam általi elismerése és 
javadalmazása új munkalehetőségeket teremtene, miközben a társadalmat is szolgálná. A nagyszülők 
számára lehetővé lehetne tenni, hogy gyermekgondozási céllal otthon maradjanak az unokáikkal, így 
is ösztönözve őket a korai nyugdíjba vonulásra, mely szintén kettős célt szolgálna: munkahelyek 
teremtése a fiatalok számára és társadalmi szolgálat (Goldin, 2017). 
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1. táblázat: Lehetséges megoldási javaslatok a technológiai munkanélküliség kezelésére 
 

Megoldási javaslat Forrás 

Kormányzati intézkedések 

(Allen, 2017) 
(Loi, 2015) 
(Dirican, 2015) 
(Kim, Kim és Lee, 2017) 
(Mitchell és Brynjolfsson, 2017) 
(David, 2017) 
(Goldin, 2017) 

Munkamegosztás  (Allen, 2017) 

Feltétel nélküli alapjövedelem 

(Allen, 2017) 
(Loi, 2015) 
(Harari, 2017) 
(Goldin, 2017) 

Oktatás 

(Loi, 2015) 
(Garcia-Murilloa, MacInnes és Bauer, 2018) 
(Dirican, 2015) 
(Kim, Kim és Lee, 2017) 
(Autor, 2015) 
(Harari, 2017) 
(Titan et al., 2014) 
(David, 2017) 
(Lee et al., 2016) 
(Goldin, 2017) 
(Mortensen és Vilella-Vila, 2012) 
(Acemoglu és Autor, 2010) 
(Silva and Lima, 2017) 

Eddig ingyen végzett munka 
javadalmazása (Goldin, 2017) 

Ember gépi fejlesztése (Loi, 2015) 

Megelőző intézkedések  

(Makridakis, 2017) 
(Dirican, 2015) 
(Kim, Kim és Lee, 2017) 
(Mitchell és Brynjolfsson, 2017) 
(Crawford és Calo, 2016) 
(Harari, 2017) 

Forrás: saját szerkesztés 
 
Oktatás 
 
A világ legtöbb országában a jó oktatás és főleg a felsőoktatás rendkívül drága, ezért a gazdag rétegek 
kiváltsága. Emiatt elveszik a tehetség, egyoldalúvá alakul át a tudományos élet és csökken a kutatások 
diverzitás (Lee et al., 2016). Mindez önmagában egy megoldandó probléma, ám a hosszú távú 
munkavállalói versenyképességhez is pontosan a megfelelő oktatáson keresztül vezet az út. A 
megfelelő oktatás viszont jelenleg még a világ legfejlettebb részein sem áll feltétlenül rendelkezésre. 
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Megfelelő oktatás alatt egy olyan oktatási rendszert értünk, amely olyan tudást ad át, aminek 
birtokában a fiatalok képesek a modern, digitális világban versenyre kelni a gépekkel.  
Amikor az elmúlt körülbelül száz évben a világ mezőgazdaságiból előbb ipari, majd digitális 
társadalommá alakult át, az oktatási rendszernek elég ideje volt alkalmazkodni és átalakítani a 
módszereit. A mostani változások pár évtized alatt borítják a feje tetejére a munkaerőpiacot és az 
oktatás reakcióideje igen lassú (Segal, 2018). 
Szükséges lenne több hangsúlyt fektetni tehát a valódi, hasznos készségek elsajátítására, amelyek 
versenyképessé teszi az embert a gépekkel szemben. Ilyen készségek a problémamegoldás, 
kreativitás, rugalmasság, alkalmazkodóképesség (Coates, 2016) és a STEM (tudomány, technológia, 
mérnöki ismeretek, matematika) tudás (Kim, Kim és Lee, 2017). Szükséges lenne, hogy a vállalatok 
is folyamatosan képezzék munkavállalóikat ún. on-the-job-trainingek keretében (DeCanio, 2016, 
Hortoványi és Ferincz, 2014 és 2015). A tanuló gépek korában a folyamatosan tanuló, önképző ember 
idejének kell eljönnie (Crawford és Calo, 2016).  
A tananyagot ezen kívül ki kell bővíteni: meg kell tanítani a feltörekvő generációknak, hogy hogyan 
használja (biztonságosan) a modern technológiát, hogyan legyen képes vállalkozni, tanulni, 
csapatban dolgozni, megfelelően fogyasztani médiatartalmakat, elemezni és használni adatokat, 
információt. Egyre fontosabbá fog válni annak is a megtanítása, hogy hogyan hozzunk létre 
egészséges egyensúlyt a virtuális és a valódi világ között életünkben (Fadel, Trilling és Bialik, 2015). 
 
Vállalati szintű beavatkozás 
 
Nem csak a kormányok, de maguk a vállalatok is tehetnek lépéseket az emberi munkaerő megőrzése 
érdekében. Ahelyett, hogy leépítenék az összes munkavállalót, meg lehetne valósítani egy gép-ember 
munkakollaborációt, amelyben nagyobb hangsúlyt fektetnének az emberek jóllétére. Az elmélet 
lényege, hogy a kipihent, gyakran szabadságát töltő, kevesebb órát dolgozó, lelkileg kiegyensúlyozott 
dolgozó nagyobb produktivitással dolgozik (Hughes, 2014). Emellett a technológiai fejlődés 
érdekesebbé is teszi a munkákat a monoton, unalmas részmunkák eltűntetésével (Garcia-Murilloa, 
MacInnes és Bauer, 2018).  
Tegmark (2017) egy olyan lehetőséget is felvázol, amelyben az emberek azt választanák 
„munkájuknak” amit szeretnének, legyen az tanulás/tanítás, vloggolás vagy krodokil mentálhigiéniás 
szakértővé válás. Mivel a mesterséges intelligencia elvégez minden „szükséges” munkát, megoldja a 
szegénység és a betegségek problémáját, az embereknek lehetőségük lesz kiteljesedni, akár 
dönthetnek úgy is, hogy egyáltalán nem dolgoznak (Makridakis, 2017). 
Fontossá válna a részmunkaidős foglalkoztatás, a job sharing (amikor az eredetileg egy embernek 
szánt munkát megosztják kettő vagy több között), melyek közös előnye, hogy nem válnának a 
feleslegesnek nyilvánított munkavállalók munkanélkülivé, hanem előnyösebb és kevésbé 
megterhelőbb körülmények között folytatnák a munkájukat (Goldin, 2017). 
 
Feltétel nélküli alapjövedelem 
 
Gyakran emlegetett megoldása a teljes technológiai munkanélküliségre a feltétel nélküli 
alapjövedelem, mely egy periodikusan (hetente, havonta, évente) folyósított pénzösszeg (nem 
természetbeni juttatás), melynek felhasználása nincs feltételhez kötve. A forrást általában a befizetett 
adók (vagy részvényekből származó osztalékok, természeti erőforrások bérbeadásából származó 
bevételek, pl. olaj) adják, és egy nemzeti vagy nemzetek feletti (pl. az Európai Unió) politikai 
szerveződés által jut el a jogosultakhoz (Parijs, 2003).  
A feltétel nélküli alapjövedelem briliáns és evidens válasz lenne a technológiai munkanélküliségre, 
azonban megvalósíthatósága több sebből is vérzik. Először is, még a leggazdagabb nyugati államok 
(pl. Svédország) sem képes kigazdálkodni az ehhez szükséges pénzösszeget, hacsak nem számolja 
fel a jóléti állam vívmányait, mint állami egészségügy, nyugdíj, oktatás vagy akár 



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

452 

úthálózatkarbantartás. Ha az utóbbiak eltűnnek, és a jogosultaknak az alapjövedelemből kell 
megvásárolniuk mindezeket, nem biztos, hogy maradna elég pénzügyi erőforrás a létfenntartásra is, 
ami ismét azt jelentené, hogy az államnak kellene beavatkoznia és segítenie. A feltétel nélküli 
alapjövedelem tehát a gazdagot gazdagabbá, a szegényt csak szegényebbé tenné (Bergman, 2003).  
Pateman (2003) úgy gondolja, hogy az alapjövedelem képes lenne elérni, hogy a demokrácia 
magasabb szintet öltsön, azzal, hogy az ókori görögökhöz hasonlóan, az embereknek nem kell a 
mindennapi megélhetésükkel foglalkozniuk, ezért képesek lennének a politikára és a politikai 
döntések jobb megértésére koncentrálni, emellett aktívabban részt venni a politikai életben.  
Ackerman és Alstott (2003) viszont pont azt állítja, hogy az alapjövedelem szükségtelenné tenné a 
hosszú távú gondolkodást és tervezést, hiszen a periodikusan érkező biztos jövedelem (amiért nem 
dolgoztak meg a jogosultak) a mának élés érzését erősítené, a jövőbe való befektetés helyett. A 
szerzőpáros ezt az ellentmondást azzal oldaná fel, hogy az alapjövedelmet egy összegben folyósítaná 
előre és ezután a jogosultakon múlna, hogy Las Vegasban teszik fel a piros hatosra vagy befektetik.  
A világon több helyen is folyik kísérlet az alapjövedelem társadalmi hatásainak megismerése 
érdeklben, de egyelőre hosszú távú következtetéseket nehéz levonni. A finn kísérlet előzetes 
eredményei szerint a jogosultak önbizalma és jólléte javult, de munkába állási hajlandóságuk kevésbé 
(Kangas et al.,2019). Az alaszkai alapjövedelem már az 1980-as évek óta létezik, mely pozitív hatást 
gyakorolt a szegénységi rátára, de növelte az alkoholfogyasztást és csökkentette a munkába állási 
hajlandóságot, amíg fiatalok pedig kellemesebb vidékekre költöztek az alapjövedelemmel a 
zsebükben, ahelyett, hogy Alaszkában helyezkedtek volna el (Berman, 2018). 
 
A megelőző intézkedések problémája 
 
Mivel azzal sem vagyunk tisztában, mi fog történni a munkaerőpiacon, nehéz megoldási javaslatokat 
is találni. Mitchell és Brynjolfsson (2017) szerint a rendelkezésre álló adatok hiánya a legnagyobb 
probléma. A jelenlegi adatok alapján minden egyes feltételezett munkaerőpiaci kimenetel ugyanolyan 
valószínű, éppen ezért sem a kormányok, sem a vállalatok nem tudnak megfelelően felkészülni.  
Megoldást jelenthet az olyan adatvezérelt vállalatokkal való kooperáció, mint a LinkedIn vagy a 
Google, amelyek nap mint nap generálnak olyan adatokat, amelyeknek nem látják hasznát, de a 
kutatók és az állami szervek hasznosítani tudnák (Rhisiart, Störmer és Daheim, 2016; Mitchell és 
Brynjolfsson, 2017). Ezen kívül szükséges lenne, hogy ne féljenek se a kutatók, se az állam, hogy 
társadalmi kísérleteket finanszírozzanak és hajtsanak végre, hogy a megoldási javaslatok várható 
társadalmi hatását feltérképezzék (Makridakis, 2017; Dirican, 2015; Kim, Kim és Lee 2017; Mitchell 
és Brynjolfsson, 2017; Crawford és Calo, 2016; Harari, 2017). 
 
3+1. SZCENÁRIÓ: A BIZTONSÁGOS MESTERSÉGES INTELLIGENCIA 

MEGALKOTÁSÁNAK FONTOSSÁGA  
 
Csak akkor beszélhetünk munkaerőpiaci hatásokról, ha egyáltalán a mesterséges intelligencia 
megjelenése után beszélhetünk munkaerőpiacról vagy emberiségről. Ha megvizsgáljuk a sci-fi 
irodalmat vagy filmeket, egyértelművé válik, hogy az emberek kevésszer képzelnek el egy kedves, 
jóindulatú mesterséges intelligenciát, aki mindenben a segítségünkre lesz. A leggyakrabban lázadó 
robotokat, emberi parancsot visszautasító, önállóan eljáró zsarnok gépeket ábrázolnak, amelyek 
befolyásolni akarják az emberiség életének minden aspektusát, amíg csak lebegő székekben ülő, 
túlsúlyos, lebutított lényekké nem válunk, mint a népszerű mesében, a WALL-E-ban (Cave és Dihal, 
2019).  
A tudományos közösségben is megjelentek már ezek a félelmek, nem csak az írók fantáziájában, de 
a megoldás még várat magára (Tegmark, 2017). Először is szükséges lenne letisztázni a technológiai 
követelményeit egy biztonságos mesterséges intelligenciának. Amikor megalkották az internetet, 
nem fektettek hangsúlyt a biztonsági követelményekre és ma a társadalomra és az egyénre is ártalmas 
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tartalmak milliói jelennek meg rajta. A biztonságos MI megteremtéséhez a tudósok, mérnökök és 
filozófusok nemzetközi kollaborációja szükséges, hogy bárhol is történjen meg az áttörés, az a 
nemzetközi standardoknak megfelelően történjen (Cave és ÓhÉigeartaigh, 2019). 
Mik a legnagyobb kockázatok? Egy mesterséges intelligencia, ami feltörhető, eltéríthető, melynek 
kódjában biztonsági rések és hibák vannak, a MI, amit nem olyan adatok felhasználásával 
„tanítottak”, amelyek az emberiség többségének viselkedését és szándékait fedi le (pl. egy 
szélsőséges terrorista csoport viselkedését veszi alapul), és a lista még nagyon hosszú (Pistono és 
Yampolskiy, 2016). Sajnálatos módon jelenleg sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy 
rosszul tervezett MI világméretű katasztrófát idéz elő, mint hogy egy jól tervezettet meghackelnek és 
emiatt teremtői ellen fordul (Weld, 2016). Azoknak az embereknek és csoportoknak a száma 
végtelen, akiknek érdekében állna meghackelni egy mesterséges intelligenciát (Pistono és 
Yampolskiy, 2016; Glenn és Gordon, 2004). 
Jelenleg még a nem intelligens gépek is képesek komoly problémákat okozni, és ezeknek az okait 
néha sosem ismerjük meg. A GE szoftverében egy kis hiba több mint 50 millió embert hagyott áram 
nélkül. A rendszerek működése gyakran kiszámíthatatlan, ezért a következményeiket sem tudjuk 
megjósolni (Weld, 2016) ezért fontos, hogy ne helyezzük a mesterséges intelligenciát pénzügyi 
piacok, kritikus infrastruktúra, fegyverek vagy kommunikációs csatornák kizárólagos felügyeletére 
(Pistono és Yampolskiy, 2016).  
Az igazi probléma azonban a mesterséges intelligencia megtanítása a morálra és az etikára. Az emberi 
társadalmakat rengeteg, néha egymással is ellentmondó morális és etikai szabály irányítja, melyeket 
néha magunk is figyelmen kívül hagyunk. Egy gép számára szinte lehetetlen lenne ezekből 
következtetéseket levonni.  Mindemellett a morális és etikus viselkedés 100 évvel ezelőtt, ma már 
inkább rasszistának, homofóbnak és szexistának tűnhet, tehát egy állandóan változó rendszerről 
beszélünk, ami még földrajzi területenként is változik (Creighton, 2016). Másrészt a mesterséges 
intelligenciát létrehozó tudósok és mérnökök igen csekély ismerettel rendelkeznek a morálról és 
etikáról tudományos oldalról nézve, ezért szükséges lenne ezzel foglalkozó társadalomtudósokat is 
bevonni a kutatási és tervezési folyamatba (Glenn és Gordon, 2004).  
Fontos megemlíteni azt is, hogy jelenleg a legtöbb kutatás a nagy technológiai cégeknél 
koncentrálódik, és ők fektetik be a legnagyobb összegeket is a kutatásokba. Ezen centralizált 
kutatások miatt nagyobb az esély egy elfogult mesterséges intelligencia létrehozására (Montes és 
Goertzel, 2018). 
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ABSTRAKT 

Egy nemzet emberi tőke beruházásainak eredménye a lakosság képességpotenciálja 
kompetenciahalmaza formájában áll rendelkezésre és ezzel az ország gazdasági sikerei szorosan 
összefüggenek.  A fiatalok mobilitása, mint a kompetencia fejlesztési folyamat része a XXI. század 
elején „jó migrációként” támogatott, kimenete kockázatos.  A fiatalok mobilitási döntéseinek 
megértésére számos kutatás folyt Európában és világszerte. A tanulmány célja, hogy bemutassa az 
ügynökelmélet és a viselkedésalapú ügynökelmélet működését, példákon keresztül a fiatalok 
mobilitási gyakorlata esetében. A migráció egy gyakori és sokszor magas kockázattal járó 
életesemény, a kialakuló szerződésekben nagy különbségek lehetnek aszerint, hogy az ügynök 
cselekvése milyen mértékben megfigyelhető. A viselkedési ügynökelmélet migrációra való 
alkalmazása pedig rámutat, hogy a kockázat érzékelése nagyon fontos ezen diverzifikált befektetés 
esetén is.  

SUMMARY 

The result of a nation's investment in human capital is in the form of a set of competencies of the 
population's potential, and the country's economic success is closely linked. Numerous studies have 
been carried out in Europe and worldwide to understand young people's mobility decisions. The 
purpose of the study is to illustrate how agent theory and behavioral agent theory work, through 
examples of youth mobility practices. Migration is a common and often high-risk life event, and there 
may be significant differences in the amount of agent contracts that can be observed. And the 
application of behavioral agent theory to migration shows that risk perception is very important in 
this diversified investment as well. However,  this  research  has  to  be  seen  as  a  starting  point.  
In  order  to  delve  deeper  into  the diversity  of  youth  mobility  in  Europe  and  to  better  understand  
how  young  people  move  within different opportunity structures across countries and mobility fields. 

BEVEZETÉS 

A magyar fiatalok nemzetközi mobilitása hasonlóan más európai országokban élőkéhez sokrétű 
jelenség, a kétezres években fiataljaink különféle céllal mennek külföldre: úgy mint tanulás, szakmai 
gyakorlat, önkéntesség vagy munkavállalás. Ezeket a mobilitásokat a fiatalok olyan jellemzői 
befolyásolják és együttesen definiálják, mint például az individualizáció (Heitmeyer et al., 2011) vagy 
épp a kollektívizmus, vagy az intézményekhez való kapcsolatuk (Wehmeyer, 2016). A külföldre 
történő mozgások a releváns kutatások szerint minden esetben összehangban vannak az egyének 
hazai élethelyzetével, az erre vonatkozó tanulmányok itt elsősorban a társadalmi-gazdasági háttér 
szerepével foglalkoztak mit, például a kulturális, társadalmi és gazdasági tőke, valamint a személyes 
tulajdonságok kapcsolatára összpontosítottak (Bourdieu, 1983; Heinz, 2011) vagy az intézményi 
keretekre fokuszáltak (Möhring, 2016; Walther, 2006) illetve a gazdasági feltételek makro szintű 
szerepét hangsúlyozták (Hillmert et al. 2017). Bármilyen aspektust is vizsgáltak eredményeikben 
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kiemelt szerepet kapott a szakképzés és annak a kiutazás pillanatában való megléte, folyamata, 
minősége. Az egyéni jellemzők mellett az adott rendszerekben a valós és érzékelt lehetőségek 
szerkezete befolyásolja az egyéni mobilitási esélyeket (Gerhards és Hans, 2012) Ezeket a 
megfontolásokat kiindulási pontként kezelve elsősorban arra törekszünk, hogy felfedezzük a fiatalok 
mobilitásának sokféleségét, kontextualizálva őket intézményi és életrajzi beágyazottságuk szerint. 
Ennek során megvizsgáljuk, hogy a különféle oktatási pályáktól érkező fiatalok hogyan érzékelik és 
reagálnak mobilitásaikat meghatározó körülményekre és támogató struktúrákra. Azt is meg kívánjuk 
érteni, hogy a mobil fiatalok ágens elmélet szempontjából hogyan fejlődnek az egyenlőtlen mobilitási 
lehetőségek között. A különféle mobilitási formák mozgásának összehasonlítása ezen struktúrákban 
lehetőséget ad arra, hogy mélyebben megismerjük az egyenlőtlenségeket. Emellett összehasonlító 
munkánk (a különböző mobilitási formákra) hozzájárul egy a jelenlegitől átfogóbb kép 
kialakításához, ellensúlyozva a jelenlegi kutatások között a magasan kvalifikált fiatalokra vonatkozó 
hegemóniát (Cairns et al., 2017). 
 
ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉS, AZ ÜGYNÖKELMÉLETEK ÉRTELMEZÉSE A 
FIATALOK MOBILITÁSÁBAN 
 
Zimmerman és munkatársai, Bandura szociális tanuláselméletére alapozva dolgozták ki önszabályozó 
tanulás-modelljüket, mely a fiatalok mobilizációjára mint viselkedési ügynökelmélet értelmezhető. 
Ez a megközelítés úgy tekint az önszabályozásra, mint a személy és a környezet interakciójából 
származó viselkedésre, amelynek során a személy gondolatai, érzelmei, cselekedetei adaptálódnak a 
környezetei kontextushoz. Az önszabályozás három elemből építkező ciklikus folyamatként 
értelmezhető: a tervezés, a megvalósítás, és a reflexió fázisán keresztül a tanuló törekszik a saját 
kognitív és affektív állapot, viselkedés és a környezetei feltételek szabályozására. A modellben, a 
mobilitási folyamatban elsőként a célkitűzés, és tervezés jelenik meg, mint a feladattal kapcsolatos 
tudásnak az önmagáról kialakult ismereteinek az aktiválása. Ezt követi a monitorozás, nyomon 
követés, mint a feladattal és a környezettel szembeni meta-kognitív tudatosság.  A folyamat 
záróaktusát képezi az önértékelés, ahol összevethető a teljesítmény a célkitűzésben megfogalmazott, 
és elvárt célállapottal. A viselkedésalapú ügynökelméletet Wiseman és Gomez-Mejia (1998) 
tanulmánya alapján, ami egy kevésbé matematizált, saját megfogalmazásukban mezoszintű elmélet, 
mely szerint a kockázat fogalma nincs kellően kifejtve az ügynökelméletben. A modellek a 
viselkedést kockázatkerülő, vagy kockázatsemleges esetekre korlátozzák, mert a kockázatkereső 
viselkedést csak ritka kivételnek tartják (Jensen–Meckling 1976). Az eddigi konstans kockázattal 
kapcsolatos attitűdök helyett fontos szerepet tulajdonít a viselkedésalapú ügynökelmélet a keretezési 
hatásnak (Tversky–Kahneman 1986), ami alapján több tényező befolyásolhatja, hogy az ügynök a 
lehetséges veszteséget vagy nyereséget veszi inkább figyelembe a döntés során. Wiseman és 
GomezMejia (1998) alapvető felvetése ezzel kapcsolatban, hogy nyereségek esetén az ügynökök 
pozitívan keretezik a helyzetet, mert van veszteni valójuk (a nyereség), ezért ennél fogva 
kockázatkerülők. A mobilitásban, különböző szerepben vannak a tagok, így érdemes áttekinteni ebből 
a szempontból is  jellemzőit. A sokféle szerepfelfogásból számunkra az a definíció hasznos, ami a 
szerepet viselkedésmódként, vagy érzelmek, értékek reprezentánsaként fogja fel a szerepeket.  
A támogató struktúrák alapvetően az akadályozó körülmények leküzdését jelenti. A fő akadály a 
pénzügyi források hiánya, főleg a tanulási és önkéntes mobilitás esetén. Az alacsony a társadalmi 
gazdasági háttér okán, eleve gondot jelent a tanulás, melyet egy külföldi út tovább nehezít (Grabher 
et al.,2014 Hauschildt et al., 2015). A kulturális tőke megléte és hiánya különösen nyelvi 
készségekben mutatkozik meg. Az agens itt a küldő intézmény, az elit iskolák nyelvi elvárása sokkal 
impulzívabb (Dabasi-Halász & Lipták.2018) A fogadó környezetben úgy angolul tanulni és dolgozni 
ahol más a hivatalos a nyelv fokozott nyelvi erőfeszítéseket igényel az integráció érdekében. Azok, 
akik nem rendelkeznek a fogadó ország nyelvtudásával sebezhetőbbek (Cundal & Seaman, 2012). A 
társadalmi tőke is központi szerepet játszik az észlelt akadályok megértésében akár a mobilitás előtt 
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vagy után. A társadalmi kapcsolatok - mint a család, a partnerek, a gyermekek vagy a barátok – 
kérdését nem könnyű kezelni ( Cairns, 2010; Grabher et al., 2014; Hauschildt et al.,2015-i; Souto 
Otero, 2016) egyrészt az otthonról eltávolodás miatt, másrészt a még új hálózat kialakulatlansága 
révén(Growiec, 2010-ben; Van Mol & Timmerman, 2014).Az irodalomban talált akadályok további 
fontos területe az intézményi jelleg, ez olyan kérdésekkel foglalkozik, mint például az 
információkhoz való hozzáférés vagy a szervezeti és az állami szabályozás. Amint a kutatások 
rámutatnak hogy a fiatalok mobilitása során nem nyújtanak a szervezetek szisztematikusan elegendő 
és hozzáférhető információt ( Grabher et al., 2014; Hauschildt et al., 2015; Lörz et al., 2016); A 
diplomák elfogadásának hiányos intézménye a munkakeresés során szintén problémás lehet (Bilecen 
& Van Mol, 2017; Wiers-Jenssen & Try, 2005). 
Mindezek alapján feltételezzük, hogy a különböző oktatási és karrier utakról származó fiatalok 
eltérően érzékelik és reagálnak a mobilitást meghatározó környezetre és támogató struktúrákra. 
 
MÓDSZERTAN 
 
Az adatgyűjtés fő eszközét a kvalitatív interjúk jelentették (Kvale, 1996), amelyek lehetőséget 
biztosítottak az interjúalanyok által azonosított meghatározó eseményekhez kapcsolódó személyes 
tapasztalatok feltárására, valamint az egyén gondolatainak, érzéseinek a megfogalmazására is sor 
kerülhetett. Elemzéseink során 60 darab félig strukturált narratív interjút28 vizsgáltunk meg, melyek 
2018 és 2019 folyamán készültek olyan 16-29 év közötti magyar fiatalokkal, akik külföldi tanulási 
vagy munkavállalási vagy önkéntességi tapasztalattal rendelkeztek.29 Tettük mindezt annak tükrében, 
hogy 2015-18 között részt vettünk egy nemzetközi kutatásban a MOVE30 projektben, melynek 
keretében összehasonlító elemzést végeztünk a luxemburgi partnerrel hallgatói és a norvég kutatókkal 
tanulói mobilitás kapcsán. Bár az elemző munkában közvetlenül nem vettünk részt, de a 
tapasztalatokat work shopok keretében megismerhettük német gyakornoki és önkéntesi, román 
önkéntesi és munkavállalói és spanyol gyakornoki és önkéntesi a norvég munkavállalói mobilitás 
területén.  
A kvalitatív kutatás hagyományainak megfelelően a mintaválasztás nem statisztikai, hanem elméleti 
indíttatású, így a minta szándékosan kis méretű és kontextusba beágyazott (Miles –Huberman, 1994). 
A minta összeállításakor a személyes jellemzők mentén való változatosságot érvényesítettük. 
Kutatásunk nem valószínűségi mintára épült (Babbie, 2008), hanem esetekre irányuló elemzést 
végeztünk. 
A „fiatalok mobilitást kialakító struktúrák” vizsgálatánál a feltáró megközelítés az agensekkel, 
életrajzzal és a struktúrával kapcsolatos esettanulmányok adják, melyek például tapasztalatok, 
bizonytalanság, választás, döntés, lehetőségek, korlátok és mobilitási gyakorlatok kulcsfontosságú 
kérdéseinek elemzését tartalmazza. Az egyenlőtlenségi kérdést induktív módon oldottuk meg a 
„központi témák” keresésével (Bernard et all., 2017). Azokat az általánosítható mintákat határozzuk 
meg, amik egyrészt a mobilizáció döntését jellemzik, másrészt a szándékból cselekedetté válást, 
harmadrészt pedig a nehézségekkel való megküzdés metódusait írják le. Az újabb elméletek és 
empirikus eredmények szerint a migrációs döntést az életminőség, a referenciacsoporthoz mért 

                                                 
28 Az interjúk egy része MOVE kutatás - „A mobilitás feltérképezése, az ifjúság európai mobilitásának útvonala, 
intézményei és strukturális hatásai”, A MOVE projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja 
által támogatott. Támogatási szerződés száma: 649263 http://www.move-project.eu/ és a Fáy alapítvány által támogatott 
„Íróasztal és állandó lakhely nélkül” a fiatalok mobilitásának várható hatásai a munka világára kutatás kapcsán került 
felvételre, lletve kiegészült saját erőforrásból felvett önkéntesekre vonatkozó interjúkkal. 
29 A megkérdezettek 42 százaléka éppen „úton” volt, vagyis külföldön tartózkodott, míg 35 fő már hazatért és 
Magyarországon folytatja életét. 
30 MOVE kutatás - „A mobilitás feltérképezése, az ifjúság európai mobilitásának útvonala,intézményei és strukturális 
hatásai”, A MOVE projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja által támogatott. Támogatási 
szerződés száma: 649263 http://www.move-project.eu/ . 
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helyzet határozza meg (Stark 1951, Rappaport 2005 in Hárs, 2012). Feltételezésünk szerint ezeket az 
attitűdöket tudjuk meghatározni a mobilizálódott és a nem mobilis fiatalok interjúi alapján. 
 
STRUKTÚRÁK 
 
A kapott eredmények jobb magyarázó jellegének érdekében bemutatjuk az adott mobilitási terület 
sajátosságait és intézményi kereteit; így megvizsgáljuk a hallgatók, önkéntesek és munkavállalók 
mobilitással kapcsolatos gyakorlatait. Bevezetünk tipizálz cselekvési modelleket, amelyek dinamikus 
koncepcióként szolgálnak a fiatalok mobilitására releváns viselkedési ügynök-elméletre. 
Kiegészítendő a mobilitást keretező oktatási körülmények egyenlőtlenségével foglalkozunk, azon 
területekre hangsúlyozva, ahol azt meghatározza a viselkedési ügynökelmélet. A három mobilitási 
helyzet nagyban különbözik az intézményi / jogi normák és a keretek szempontjából. A mobilitást 
keretező struktúrák három fajtáját a már említett nemzetközi aspektusban vizsgáljuk, ez egyedüli 
lehetőségként, hogy megértsük a fiatalok mobilitásának beágyazódását.  
 
Mobilitási területek sajátossága, intézményi keretei és mobilitási gyakorlata 
A tanulmányi célú mobilitásnál Magyarországon a hivatalos intézmények szerepe egyértelműen 
meghatározó, hasonlóan a vizsgált európai országokéhoz. Az oktatási intézmény magatartása 
mértékadó, jelentősebbnek ítélhető mint Luxemburgban vagy Norvégiában. A felsőoktatásban az 
ERASMUS típusú támogatások és ezen szervezetek toborzó munkájának jelentősége 
megkérdőjelezhetetlen, sajnos a hazai támogatások melyek kiegészítők lehetnek és nagyban 
megkönnyíti a mozgást kevésbé jellemző mint a két már említett országban. A családok anyagi 
támogatása szinte nélkülözhetetlen a magyarországi fiataloknál, míg az északi országok esetében ez 
nem jelentős. A család pszichés támogató magatartása szinte általános és nélkülözhetetlen, 
nemzetközi összehasonlításban ez a magyar fiatalok viselkedését a mobilitással kapcsolatban sokkal 
erősebben meghatározza.  
Az önkéntesi mobilitásban még az előbb említett diák és hallgatói mozgásnál is meghatározóbb a 
szervezeti toborzás jelentősége, és a kalandvágy illetve a nyelvi készségek javítása. Az empátia-
altruizmus modell (Batson et all., 1991) nem jellemző a magyar fiatalok esetében, sőt a segítő 
viselkedés negatívállapot-enyhítés modellje (Schaller és Cialdini, 1988) is gyengébb mint nemzetközi 
összehasonlításban.    
A fiatalok munkavállalási mobilitása hazánkban egyértelműen gazdasági eredetű, ellenben más 
európai országokéban ahol inkább a karrier építés vágya a mérvadó. Az ifjúsági mobilitás ezen a 
területe nagyrészt önszerveződő, és a fiatalok személyes képességeinek és hálózatának a feladata az 
akadályok leküzdése. Jellemzően szaktudásuk és végzettségük szerint alacsonyabb státuszú munkák 
elvállalása is jellemző a magyar fiatalok esetében. 
Eredményeink alátámasztják azt a hipotézisünket, hogy a tanulói és felsőoktatási mobilitásban nagy 
szerepet játszik a család gazdasági helyzete és kulturális jellemzői. Érezhető Budapest és Közép-
Magyarország, illetve Nyugat-Magyarország területén az erősebb mobilitási hajlam. Ennek oka 
egyrészt, hogy ezen területek Magyarországon belül mind gazdaságában, mind munkaerőpiacán jobb 
eredményű mutatókkal rendelkeznek. A kutatásainkat tovább folytatva a jövőben egyértelmű 
bizonyítékot szeretnénk kapni arra, hogy a magasabb HDI mutatójú területeken mobilabbá váltak a 
fiatal korosztály.  
A XXI. század munkaerőpiacának vizsgálatakor a megváltozott munkaparadigmákat a 
virtualizálódott munka világát vizsgáltuk a fiatalok mobilitása kapcsán. Lehet e a munka vagy a 
képzés földrajzilag nagyon távol.  Intézményesül e a mobilitást kiküszöbölő távmunka. Egyértelműen 
megállapíthatjuk, hogy a virtuális munka nem alternatívája a hagyományos ford-i értelembe vett 
munkának. A Z generáció megnövekedett perszonális kapcsolatok iránti igénye elutasítja a 
távmunkát, mint hosszú távú életformát. Digitális adottságai ismeretében tudják és alkalmazzák a 
„home office” munkavégzést, ezt speciális élethelyzetekben kívánatosnak tekintik, azonban 
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fontosnak tartják, hogy legyen élő „kézzel fogható” kapcsolatuk a vállalattal. A fiatalok 
értékrendjében azonban az is egyértelműen megmutatkozik, hogy a „home office” lehetőség hiánya 
taszítja a munkáltatótól. Megszokott digitális bennszülöttségük érthetetlenné teszi, ha egy munkáltató 
megtagadja az optimális eredményt hozó munkaformának lehetőségét. Megállapíthatjuk, hogy nem 
jelent valós alternatívát a hazai nemzetközi vállalatok jelenléte. A fiatalok karrier vágyában a magas 
jövedelem megszerzés elsődleges cél és véleményük szerint a külföldi vállalkozások hazánkban 
jobban fizetnek, mint a belföldi tulajdonú cégek. Felismerik azt a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetet, 
amelyben munkaerő túlkereslet van és ez emeli a Magyarországon megszerezhető jövedelmeket. A 
fiatalok nagyon jó és gyors információval rendelkeznek a nemzetközi munkaerőpiaci helyzettel 
kapcsolatban is. Ennek következtében bár elismerik, hogy hazánkban nőnek a jövedelmek, a 
munkaerőpiaci túlkereslet nem nemzet-specifikus és így külföldön jóval vonzóbb jövedelmi szintet, 
életszínvonalat lehet elérni. A fiatalok értékrendjében értékelhető, hogy kevésbé kap szerepet a hely 
és inkább a karrier, az általános életszínvonal az, ami dominál. A fiatalok munkával kapcsolatos 
„képzeletében” jelentős hangsúlyt kap a munkahelyi légkör. Elképzeléseink szerint a külföldi 
vállalatoknál ez „jobb”, sokat kell dolgozni, de ezért sok pénzt is fizetnek és kifizetik ezeket az 
összegeket. Az Európában kialakult lassan jelentősnek mondható magyar diaszpórák (főleg London, 
egyes német városok), összetartó ereje megadja azt az életérzést, amely a jó munkahelyi légkörként 
definiálható. A vállalkozási típusú mobilitás egyik közgazdaságilag értelmezhető, de bürokratikusan 
nem következő módja a külföldre dolgozás és a külföldről Magyarországra történő munkák. Ez alatt 
értjük azokat a nem legális vállalkozásokat, mely külföldön egy feladatot felvállal, saját eszközeivel 
elvégzi, magyarországi magyarokat dolgoztat a projekten, és mindig visszatér a kibocsátó országba 
(Magyarországra), innen szervezi a következő üzletet. 
Az X és Z generáció váltása a mai 16-29 tartózó korosztály jellemzője. Megkülönböztethető 
mobilitási attitűdjükben, hogy Y generáció tagjai erősebben érdeklődnek a külföldi munkavállalás 
iránt, a Z generáció ezzel szemben előnyben részesíti a külföldön tanulást, de a hazatérést részesítik 
előnyben, a munka világában. Az Y generáció rossz tapasztalatokkal rendelkezik a magyar 
munkaerőpiacról, nehezen hiszi el azt, hogy szakmájában „számára elfogadható” jövedelemért 
munkát tud vállalni. Úgy érzi, hogy az oktatási célú mobilizáció ugródeszka, egy cirkuláris migráció 
előszobája. Digitális kompetenciái oly fejlettek, hogy a távolságot kapcsolattartásban nem tekintik 
akadálynak. Szocializációs folyamatukban a perszonális kapcsolatok egy része átkerült a digitális 
csatornákra, így számukra nem jelent értéket a mindennapi találkozás és könnyen felcserélik egy 
Skype üzenettel. Az Z generáció ragaszkodása erősebbnek tűnik a perszonális kapcsolatokhoz, bár ez 
lehet életkori sajátosság is, azonban a narratív részeknél érzékelni tudtuk, hogy az Y generációnál 
már fiatalabb korukban sem tulajdonítottak nagy jelentőséget a „face-to-face” kapcsolatoknak. A Z 
generáció számára, bár a digitális világban születtek, ez eszköz maradt és nem türemkedett be oly 
mértékig a személyes kapcsolataikba. 
A mobilitás gender aspektusa kutatásaink folyamán úgy tűnik egyre kisebb szerepet kap, illetve ennek 
a szerepnek a helye és megnyilvánulása megváltozik. A XIX. század vége XX. század elején 
egyértelműen a migráció a fiatal férfiak sajátja volt, főleg a gazdasági típusú és oktatási típusú európai 
vándorlások szereplői 18-30 év közötti nőtlen, munkaképes férfiak voltak. A XX. század második 
felében a legjelentősebb gender aspektus a nők, férjüket követő mobilitása volt. Ezekben a 
helyzetekben a nők külföldi karriert is építettek, de a vándorlás oka nem saját életük kiteljesítése volt. 
A XX. század legvégére megjelenik az önálló női mobilitás, melynek legfontosabb oka hasonlóan a 
férfiakéhoz a magasabb jövedelem megszerzése, jobb életszínvonal, magasabb karrier. Érdekes 
változásként detektáltuk az Y, Z generációnál, hogy megszűnik a különbség a lányok és a fiúk 
külföldi mobilitásával kapcsolatos attitűdjében. Egy helyen érhetjük tetten a nemi különbséget, a 
mobilitást indító családi kötődésnél. A fiatal nők narratív interjúikban szinte mindenhol maguktól, 
hamar, nagy jelentőséggel említették a családi mintát vagy a családi akaratot abban, hogy ők 
mobilizálódjanak. A férfiaknál a család támogató szerepe szintén megvan és lényeges azonban az, 
hogy ők csak mint, „nem” akadályozó tényezőként említik a család szerepét és jellemzően ezzel 
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kapcsolatos kérdésre az interjú későbbi időszakában adnak választ. Összességében a nők számukra 
új mobilitási mintákat követnek, az indító okok hasonlóak a férfiakéval, azonban nagyobb szerepet 
kap a mobilitás alap- és visszatérés okaként, vagy maradás indítékaként a párkapcsolat megléte és 
minősége. 
Az interjúk alapján készült esettanulmányok szerint, a fiatalok személyes kapcsolati hálója – család 
és barátok - elsődleges szerepet játszik mint a mobilitást elindító intézmény, ezt a formális toborzó 
szervezetek tevékenysége követi. A personális kapcsolatok mint egy strukturális ügynöki hálózat 
működik. Ezeknek meglétében, kialakulásában, hatásában a fiatalokat körülvevő fejlett migrációs 
burok meghatározó. A mobilitási döntés meghozatalában több csoport is szerepet játszhat, az interjúk 
alapján az alábbi mintákat azonosítottuk (a válaszadók nagy arányban a Z-generáció tagjai voltak):  

• céltudatos fiatal, aki már egy ideje érleli a mobilitást, önállóan hoz döntést 
• családtagok ilyen irányú tapasztalata miatt kapott kedvet a külföldi kint tartózkodáshoz, 

megfigyelhető a szülők korábbi mobilitási mintázatának a követése 
• barátok és ismerősök pozitív tanácsai miatt vágtak neki 
• az egyetem vagy egyéb intézményrendszer adta az ötletet 
• korábbi külföldi munkatapasztalat eredményezte a külföldi tanulmányi félévet. 

A kiutazás és a külföldi munkavállalás körülményeit és a motivációkat is elemeztük. Megállapítható, 
hogy alacsonyabb iskolai végzettségűek kerültek be az interjúalanyok közé és ők nehezebben 
érvényesültek itthon. Az alábbi területek voltak azonosíthatóak a főbb motivációként: saját személyes 
érdeklődés, idegen kultúra megismerése iránti vagy és kalandvágy, nem megfelelő hazai bérek és 
megélhetési nehézségek, meglévő munkahely kínált külföldi munkalehetőséget.  
Teljesen más minták azonosíthatoak a tanulmányi, önkéntesi és munkavállalási célú mobilitásnál, 
utóbbi főleg az Y generációt képviseli. A munkavállalás során fontos az idegen nyelvek ismerete, 
hiszen anélkül nehéz kint érvényesülni. Az interjúalanyok idegen nyelvi kompetenciái megfelelő 
szintűek voltak. A magyar munkaerő megítélése külföldön nagyon pozitív, hiszen precízen és jó 
teherbírással dolgoznak. A munkavállalók között erősen van jelen egy olyan csoport, akik soha többet 
nem kívánnak visszatérni a hazai munkaerőpiacra. Nemi különbségek nem rajzolódtak ki a 
munkavállalói mobilitás során, hasonló válaszokat adtak a nők és a férfiak. 
 
Tipizált cselekvési modellek 
Az interjúk alapján négy mintát tudtunk megállapítani.  
A fiatalok alapvetően négy sémát követnek: 

• a mobilitás lehet családi indíttatású, azaz követnek egy sémát miszerint a külföldi tanulás a 
karrierez szükséges, hozzá tartozik egy társadalmi réteg viselkedési mintájához. Ez a séma a 
család anyagi és lelki támogatása nélkül nehezen megvalósítható (lásd szakirodalmi áttekintés 
– családi támogatás).  

• A társak illetve intézmény indukálta modell esetén az önállóvá válás, mint követendő 
társadalmi elvárás, központi szerepet kap. Meghatározza gazdasági függetlenség elérését 
célzó motiváció is, amely a megváltozott társadalmi környezet befolyásol.  

• Jól elkülöníthető modell mely a hazai munkaerőpiac illetve gazdaság rossznak minősített 
működéséből keres kivezető utat. A helyzet gyakran jobb mint amit a környezet közvetít, úgy 
vélik nehéz vagy rossz a magyar munkaerőpiac. 

• Legerősebb modellnek az ismétlődő mobilitásokat tartjuk, az egyik vándorlással mindig 
megalapozódik a következő.  Itt az ágensnek saját maga tekinthető. 

 
Egyenlőtlen keretek 
Magát a fiatalok mobilitás a különböző társadalmi jellemzők eleve befolyásolják segítik vagy 
gátolják. Mindezt öt ismérv határozza meg. 
Mobilitási kultúra az a terület amely lehetőségek tudatosításában játszik szerepet, a mobilitás 
hagyományai befolyásolják a fiatalok mozgáskészségét. Egyaránt kapcsolódik az oktatási / szakmai/ 
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munkavállalási/önkéntes mobilitási területek létrehozásához, és figyelembe veszi ezeken a 
területeken a közeli és távoli környezet külföldi utazásainak gyakorisága. 
Intézményi támogatás az a terület ami rendelkezésre állása és minősége nagyon különböző a 
mobilitási formákban. Jelenléte vagy hiánya egyaránt meghatározó a kockázatok felismerésében. 
Hagyományosan nagyobb a szerepe a minél fiatalabb korosztályban. 
Hozzáférés a mobilitási alapokhoz: noha elvileg minden fiatal európai egyaránt igénybe veheti, 
azonban ez erősen státuszfüggő. A szabályok gyakorta kizárják a kandidálókat, más esetekben „utána 
dobják”. Ha kialakul a pályázási gyakorlat, az mint ágens hozza a következő sikert. 
Taktikázás, a mobilitás kapcsán az intézményi támogatáshoz, illetve alapokhoz való hozzájutásnál 
egy kooperációs segítség. Ez minden mobilitási típusnál leírható, az összebeszélés tervezés fontos 
eredménye az ágensi környezet erejének. A közösségi-szociális hálót mint társadalmi tőke 
egyenlőtlen és hatása is különböző.  
Időzítés/mobilitási ablak, mint lehetőség fontos ügynöki tevékenység. A különböző típusú 
képzésekben teljesen eltérő, hogy mikor kap „lökést” a külföldi utazásra. Vannak intézmények, ahol 
szinte elvárás egy adott pillanatban mobilizálódni míg máshol szinte lehetetlen, olyan vesztességeket 
kell elkönyvelni ami gátja a külföldi utazásnak. A magyarországi hivatalos oktatáspolitika európai 
példára támogatja a képzésbe a „mobilitási ablak” tantervbe iktatását, azonban ennek kapcsolati és 
anyagi háttere még fejletlen.   
 
ÖSSZEGZÉS 
Kutatásunk alapvető célja a fiatalok mobilitási szokásainak megismerésével, hozzájárulni egy olyan 
szakpolitika kialakításához - információ-anyaggal és javaslatokkal -, amely egy „jó nemzetközi 
mobilitást” támogat, értve ez alatt egy a Magyarország számára társadalmi és gazdasági fejlődéshez 
való hozzájárulást és ugyanakkor a magyar fiatal számára személyes élethelyzetének javulását. Ez a 
szakpolitika arra kell, hogy képes legyen, hogy javítsa az esélyegyenlőséget a mobilitás 
lehetőségének hozzáféréséhez, hasznosítani tudja a külföldön megszerzett tapasztalatokat és 
támogatni legyen képes a visszatérést és a helyben maradást. Cikkünkben ehhez az ügynök elmélet 
migráció megértéséhez kapcsolódó vonatkozását mutattuk be, alátámasztva több primer kutatásból 
levont gyakorlati tapasztalattal. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A gazdasági, társadalmi és technológiai környezet gyorsuló ütemű változásai között azok az 
alkalmazkodni képes vállalatok bizonyulnak a leginkább sikeresnek, amelyek vezetői képesek 
megfelelően irányítani a szükségessé váló stratégiai és szervezeti változásokat. A szervezetek 
versenyképessége múlhat azon, hogy azonosítani tudják a másokra hatni képes informális vezetőket 
(influenszereket), akikre a formális vezetők támogatóiként vagy lehetséges utódjaiként tekinthetnek. 
Tanulmányunkban azt vizsgáljuk meg, hogy munkatársaik észlelései alapján kik azok a szereplők, 
akik rendelkeznek a következő vezetői kvalitásokkal: (1) információs brókerek, (2) elismert 
szakemberek, (3) mentorok, (4) véleményvezérek. Vizsgálódásunkat négy magyarországi nagyvállalat 
kapcsolati adataira alapozzuk, amelyek a gyártás (680 fő), a kiskereskedelem (2830 fő), a pénzügy 
(1062 fő) és az IT (848 fő) szektorokban működnek. A vizsgált adatok alapján úgy találtuk, hogy az 
általunk azonosított négy vezetői kvalitás jól korrelál egymással, és egy vezetői képesség faktorba 
sűríthető. A formális vezetői pozíció azonban kevéssé járt együtt a vezetői kvalitásokban nyújtott 
magas teljesítménnyel. 

 

SUMMARY 

The economic, social, and technological environment of organizations is changing at an ever-
increasing velocity. From this vortex of transition, those companies seem to emerge successful, whose 
leaders can manage strategic and organizational resources necessary for adaptation. Corporate 
competitiveness may depend upon the identification and use of influencers (informal leaders with the 
ability to persuade others) as supporters or successors of managers. In this paper, we examine 
organizational key-players who, according to their colleagues, possess the following leadership 
qualities: (1) information-brokering, (2) renown expertise, (3) mentoring abilities, and (4) opinion-
leadership. We analyzed connectional data from four Hungarian based large companies that operate 
in manufacturing, retail, finance, and ICT industries with 680, 2830, 1062, and 848 employees, 
respectively. We found that the four leadership qualities in focus correlate, and thus can be condensed 
in one leadership factor. High performance in these leadership qualities, however, do not correspond 
to formal leadership positions. 
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1. BEVEZETÉS 
 
Napjaink állandó alkalmazkodási kényszerrel szembenéző vállalataiban egyre fontosabbá válik a 
vezetők azon képessége, hogy a szükséges szervezeti változások megvalósítása érdekében képesek 
legyenek befolyásolni és maguk mellé állítani munkatársaikat. A szervezetek versenyképessége 
múlhat azon, hogy azonosítani tudják a másokra hatni képes informális vezetőket (influenszereket), 
akikre a formális vezetők támogatóiként vagy lehetséges utódjaiként tekinthetnek (Kilduff & Brass, 
2010). Az informális szervezet feltérképezésének tanácsadói praxisban gyakran használt eszköze a 
szervezeti hálózatkutatás (Baksa, 2019; Cross & Parker, 2004).  

A szervezeti kapcsolathálózatok elemzésének gyökerei a szervezetszociológia 
hagyományaihoz nyúlnak vissza, azonban az irányzat az elmúlt években a vezetéstudományi 
kutatásoknak is egyik meghatározó vonulatává vált. A szervezeti hálózatkutatás a munkatársak 
közötti kapcsolatok vizsgálatával arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan működnek ténylegesen 
a szervezetek: kik bíznak egymásban, ki kivel működik együtt, ki kivel osztja meg tudását (Borgatti, 
Everett, & Johnson, 2013; Borgatti & Halgin, 2011). Ezen adatok alapján olyan kapcsolati mintázatok 
rajzolódnak ki, amelyek máskülönben rejtve maradnának a vezetői szemek előtt – egyúttal segíthetik 
a befolyásolási képességgel rendelkező informális vezetők azonosítását is. 

Számos hálózatkutató foglalkozik a szervezeti hatalom és a kapcsolathálózatok 
összefüggéseivel. Hogyan lehetséges mérni egyes szereplők hatalmát és státuszát a szervezeti 
hálózatokban (Bouyssou & Marchant, 2018; Van Den Brink & Gilles, 2000)? Hogyan hat a formális 
hatalmi pozíció a kapcsolathálózatok észlelésére (Marineau, Labianca, Brass, Borgatti, & Vecchi, 
2018)? És legfőképpen: hogyan teremtenek hatalmi potenciált a hálózatokban elfoglalt bizonyos 
pozíciók? A hatalom forrásai közül (Bakacsi, 2004) a szakértői hatalom és a referens hatalom azon 
munkatársak számára is megszerezhető, akik nem rendelkeznek formális vezetői megbízatással. A 
szervezet által elismert szakértőknek nem elég értékes ismeretekkel rendelkezniük, fontos, hogy 
munkatársaik tisztában is legyenek az általuk birtokolt tudással (Bencsik & Juhász, 2018). Ez a meta-
tudás (vagyis annak ismerete, hogy ki kit ismer, és ki mit tud) a szervezeti tudásmegosztás fontos 
feltétele is egyben (Leonardi, 2015). 

A társadalmi tőke (vagy szervezeti kontextusban, helyesebben: kapcsolati tőke) koncepciója 
ugyancsak erőteljesen kapcsolódik a szervezeti hatalom tárgyköréhez. Strukturális résekről szóló 
művében Burt (2005) bemutatta, hogy a nagy jelentőségű hiányzó kapcsolatok jelentős kapcsolati 
tőkéhez és hatalomhoz juttathatnak olyan szereplőket, akik információt közvetítő brókerekként vagy 
összekapcsoló hidakként jelennek meg a hálózatokban (Robins, 2015). A kapcsolati tőke fogalmát 
legegyszerűbben úgy világíthatjuk meg mint az egyes hálózati szereplők személyes hálózatának 
kiterjedtségét, amely (1) kapcsolataik számából, (2) kapcsolataik diverzitásából és (3) ismerőseik 
összekapcsoltságának fokából következik (Shipilov, Labianca, Kalnysh, & Kalnysh, 2014). 

Kutatásunkkal a leadership elméletekhez kívánunk hozzájárulni a szervezeti hálózatkutatás 
eszköztárának felhasználásával. Tanulmányunkban amellett érvelünk, hogy a munkatársak által 
észlelt vezetői kvalitásokkal rendelkező szereplők azonosítása és stratégiai célú igénybe vétele a 
szervezetek versenyképessége szempontjából is meghatározó tényező lehet. Ennek bemutatása 
érdekében négy magyarországi nagyvállalati kapcsolati adatait vizsgáltuk meg azt kutatva, hogy a 
formális vezetői szerepekkel rendelkező személyek befolyását, elismertségét munkatársaik észlelései 
is visszatükrözik-e, illetve láthatók-e jelentős törésvonalak, különbségek különböző demográfiai 
attribútumok tekintetében, mint például a vezetők neme. 

 
Vizsgálódásunk megalapozásához négy olyan személyes, hálózati kvalitást azonosítottunk, 

amelyek megléte a fent bemutatott szakirodalmi eredmények fényében hozzájárulhat ahhoz, hogy 
egy hálózati szereplő informális vezetővé váljon. Egyrészt részt kell vennie a szervezeti működés 
szempontjából kritikus információk terjesztésében (információs bróker); másrészt mások által 
elismert módon magának is a szervezet számára fontos tudással kell rendelkeznie (elismert 
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szakember); harmadrészt támogatnia kell más munkatársak személyes és szakmai fejlődését (mentor); 
negyedrészt pedig eredményesen kell tudnia befolyásolni munkatársai véleményét (véleményvezér). 
Előzetes várakozásaink szerint e kvalitások külön-külön is megjelenhetnek egy adott személyről 
kialakított munkatársi észlelésekben, függetlenül attól, hogy az illető rendelkezik formális hatalmi 
szereppel a szervezetben. 

 
 
2. ANYAG ÉS MÓDSZERTAN 
 
A szervezeti kapcsolathálózatokról többnyire kérdőíves megkérdezés segítségével vagy a szereplők 
közötti áramlások (pl. kommunikáció) által generált digitális adatok elemzésén keresztül alkothatunk 
képet. Míg az előbbi a kapcsolathálózat egy adott pillanatban rögzített, a szereplők észlelése által is 
befolyásolt képét képes felrajzolni, utóbbi a hálózatban bekövetkező változások dinamikus 
vizsgálatára is alkalmassá tesz (Robins, 2015). A szervezeti hálózatelemzés során a kutatók 
rendszeresen felvesznek az egyes szereplőkre vonatkozó olyan másodlagos (demográfiai) adatokat 
is, mint például a nemük, az életkoruk vagy a szervezeti hierarchiában elfoglalt pozíciójuk. 

A hálózati adatokat rendszerint különböző centralitásmutatók segítségével vizsgálják a 
kutatók. Ezek közül a legegyszerűbb a fokcentralitás (vagy irányított hálózatok esetében a kifok- és 
befokcentralitás), amely egy szereplő adott tartalmú kapcsolatainak számosságát fejezi ki. A 
közelségcentralitást az adott szereplőt az összes többi szereplővel összekötő legrövidebb utak átlagos 
távolsága alapján határozhatjuk meg, míg a közöttiségcentralitás azt fejezi ki, hogy egy szereplő hány 
alkalommal szerepel a más szereplőket összekötő legrövidebb utakon. Mindkét mutató arra hivatott, 
hogy általuk pontosabb képet kapjunk arról, egy-egy szereplő mennyire fontos része a 
kapcsolathálózatnak, illetve, hogy ebben elfoglalt pozíciójából fakadóan várhatóan mennyire képes 
befolyásolási potenciált kialakítani (Bonacich, 1987). Ezen összefüggés bemutatására kiváló eszközt 
kínál a sajátvektorcentralitás (vagy irányított kapcsolatok esetében a β-centralitás), amely a 
fokcentralitástól abban különbözik, hogy magasabbra értékeli azokat a kapcsolatokat, amelyek egy 
adott személyt a hálózatban centrális pozícióban lévő szereplőkkel kötnek össze (Bouyssou & 
Marchant, 2018). Vagyis például képes különbséget tenni két szereplő között, akik bár mindketten 
öt-öt ismerőssel rendelkeznek, ám míg az egyikük barátai ismert, befolyásos személyek, addig a 
másik elszigetelt, periférikus szereplőkkel tart fent kapcsolatot (Scott, 2013). 

Kutatásunk során a munkatársak egymás közötti kapcsolataira, illetve egymás megítélésére 
vonatkozó észleléseit vizsgáltuk meg. Mivel nem valamely tartalmak áramlását kívántuk nyomon 
követni, nem dinamikus, hanem pontszerű adatfelvétellel dolgoztunk: azt vettük szemügyre, hogy 
egy adott pillanatban a vizsgált szervezetek tagjai mely kollégáikat választják ki bizonyos 
szempontok alapján, illetve mely kollégáikkal való kapcsolatukat értékelik olyan jelentősnek, hogy 
azt válaszukban megjelöljék. Az így nyert adatok ebből adódóan irányított gráfként írhatók le: ha „A” 
jelű szereplő úgy véli, hogy „B” szereplő mentorálja őt, abból egyáltalán nem következik, hogy a 
reláció fordítva is igaz. 

A kutatásunkhoz felhasznált adatokat egy magyarországi hálózatkutató tanácsadó cég 
bocsátotta rendelkezésünkre, anonim formában. A kapcsolati adatokat 2017 és 2018 között vették fel 
négy hazai nagyvállalatnál, amelyek különböző iparágakban működnek. Az adatokat online kérdőív 
lekérdezésével nyerték, és ezt követően vezetői döntéseket előkészítő szervezeti elemzésekhez 
használták fel. Az alábbiakban bemutatjuk a négy vizsgált szervezet iparági és létszám adatait, illetve 
a tulajdonos nemzetiségét. 

A. Gyártó vállalat, 680 fő, Egyesült Királyság. 
B. Kiskereskedelmi vállalat, 2830 fő, Németország. 
C. Pénzügyi vállalat, 1060 fő, Magyarország. 
D. Informatikai vállalat, 850 fő, Finnország. 
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Az elemzésünk során nem használtunk fel egyedi kapcsolati adatokat, ehelyett az egyes 
munkatársakra vonatkozó aggregált adatokat (centralitásmutatókat és demográfiai adatokat) vontuk 
be a vizsgálatba. A rendelkezésre álló, tanácsadói használatban validált kérdések közül négyet 
azonosítottunk vezetői kvalitásokkal, amelyek a következők: 

1. Kiktől kap a munkájához hasznos információt? 
2. Kik tűnnek ki szakmai tudásukkal? 
3. Kik támogatják a szakmai fejlődésében? 
4. Kiknek a véleményére ad leginkább? 

Azon szereplőket, akik ezen vezetői kvalitások valamelyikével rendelkeztek, (1) információs 
brókereknek, (2) elismert szakértőknek, (3) mentoroknak, illetve (4) véleményvezéreknek neveztük 
el. Abból a feltételezésből indultunk ki, hogy e négy dimenzió egy általános leadership potenciált 
definiálhat, amelynek mentén megmérhetjük a formális vezetői szereppel rendelkező és ilyennel nem 
rendelkező munkatársakat. A hálózatkutatásban szokásos módon a mi adataink is hatványfüggvény-
eloszlást mutattak, vagyis néhány szereplő számos beérkező jelöléssel rendelkezett, míg a 
többségüket egyetlen egy munkatársuk sem vagy csupán néhány munkatársuk választotta. E 
személyek, akiket a konvencionális statisztika kilógó értékként talán ki is zárna az elemzésből, 
esetünkben igen fontos szerepet töltenek be, és a hálózatkutatásban csomópontokként azonosítjuk 
őket. A négy vállalat szervezeti szintjeit és ezek számosságát bemutató alapstatisztikákat az 1. 
táblázat szemlélteti. 

 
1. táblázat: Leíró statisztikák a négy vizsgált vállalat dolgozói létszámáról  

(Forrás: saját szerkesztés) 
 

 Gyártás Kiskereskedelem Pénzügy IT 

N (összlétszám)  680  2830  1062  848  

Férfi dolgozók száma 366  750  378  532  

Női dolgozók száma 314  2080  684  314  

Felsővezetők száma 4  5  7  4  

Középvezetők száma 6  69  25  22  

Csoportvezetők száma 8  139  123  55  

Beosztottak száma 662  2617  907  765  
 

3. EREDMÉNYEK 
 
Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy a korábban bemutatott vezetői kvalitásokban mért, munkatársi 
észlelésen alapuló egyéni teljesítmény hogyan korrelál a formális hatalmi struktúrában betöltött 
pozíció meglétével. Azt tételeztük, hogy azok a személyek, akiket sok más szereplő elismert mint 
információs brókereket vagy mint elismert szakembereket, szakértői hatalommal rendelkeznek. Míg 
azok, akiket munkatársi környezetük mentorként és véleményvezérként észlel, referens hatalom 
birtokosai. Az említett leadership kvalitásokban nyújtott teljesítmények méréséhez a szervezeti tagok 
befokcentralitását és sajátvektor centralitását vizsgáltuk. A befokcentralitás-mutató magas értékei 
ebben az esetben azt fejezik ki, hogy az adott személy más szereplők megítélése szerint egy-egy 
leadership dimenzió tekintetében jól teljesít. A sajátvektorcentralitás-mutató magas értékei ezzel 
szemben azt mutatják meg, hogy az adott személyt olyan szereplők értékelik sokra, akik maguk is 
elismertek az adott dimenzió tekintetében. 
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Úgy találtuk, hogy a vizsgált szervezetekben kevés hálózati szereplő tudott elismertséget 
szerezni e vezetői kvalitások tekintetében, a legtöbben néhány vagy egyetlen megerősítő jelölést sem 
kaptak másoktól. A vizsgált leadership dimenziók befokcentralitás értékeinek alapstatisztikáit 
mutatja be a 2. táblázat. 
 

2. táblázat: A vizsgált leadership dimenziók befokcentralitás értékeinek alapstatisztikái (Forrás: 
saját szerkesztés) 

 
 Gyártás Kiskereskedelem Pénzügy IT 

Információs bróker   

Átlag 1,72  1,79  2,78  4,16  

Szórás  3,43  3,45  3,83  4,21  

Medián  0,00  0,00  2,00  3,00  

Elismert szakember 

Átlag 1,49  1,52  3,05  3,31  

Szórás  2,96  3,04  4,66  4,47  

Medián  0,00  0,00  1,00  2,00  

Mentor   

Átlag 0,80  1,06  1,56  1,59  

Szórás  1,96  2,62  2,87  2,68  

Medián  0,00  0,00  0,00  1,00  

Véleményvezér   

Átlag 1,42  2,00  2,39  3,75  

Szórás  2,77  3,70  3,87  4,03  

Medián  0,00  1,00  1,00  3,00  
 

Az átlag és szórás értékeken kívül érdemes megvizsgálni a mediánokat is, hiszen a 
befokcentralitás értékek hatványfüggvény-eloszlást, nem pedig normális eloszlást követnek. A 
medián értékeket nézve szembeötlő lehet, hogy a gyártással foglalkozó vállalat munkatársai 
választották egymást legkevésbé, vagyis hálózatos megközelítésből nézve ez a vállalat a legkevésbé 
összekapcsolt. A pénzügyi és IT szektorban működő vállalatok ezzel szemben magasabb 
mediánokkal rendelkeznek a vizsgált dimenziókban. Az IT vállalatnál például a szervezeti tagok több 
mint felét legalább három munkatársa ismerte el információs brókerként vagy véleményvezérként, és 
legalább két munkatársa jó szakemberként. Minthogy az innovatív iparágak versenyképességét 
jelentősen befolyásolja a munkatársak közötti információáramlás, tudásmegosztás és kollaboráció, az 
e kapcsolatokat visszaigazoló értékek is magasabbak, mint más iparágak esetében. 

Megvizsgáltuk azt is, hogy a hálózatban elfoglalt helyzet és munkatársi megítélés 
szempontjából látható-e markáns különbség a férfi és női alkalmazottak között. A vállalatok 
alapstatisztikáit elemezve azt találtuk, hogy a nők – az összes munkatárs közötti arányukhoz 
viszonyítva – alulreprezentáltak a vezetésben. Azt is láthattuk, hogy bár két vállalat esetében 
összességében több női, mint férfi vezető van, előbbiek beosztottjainak átlagos száma jóval 
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alacsonyabb (1,61 szemben 9,12-vel és 1,19 szemben 10,64-gyel) – vagyis elsősorban alacsonyabb 
szintű vezetői pozíciókat töltenek be. Ez a megfigyelésünk megegyezik a korábbi statisztikai 
felmérések és tudományos kutatások eredményeivel (Eurostat, 2017; Kark & Eagly, 2010; Powell, 
2012). 

Azt találtuk, hogy a vizsgált négy vezetői kvalitás mind a négy szervezetben nagyon erősen 
korrelál egymással, vagyis többnyire ugyanazokat a szereplőket észlelik információ brókereknek, 
elismert szakembereknek, mentoroknak és véleményvezéreknek a munkatársak. Egyetlen közös 
faktorral, amelyet átfogóan leadership képességnek nevezhetünk, a teljes variancia 84-90 százaléka 
magyarázható a négy vizsgált vállalat esetében. Mindebből arra következtethetünk, hogy az emberek 
általában együtt észlelik e négy vezetői kvalitást – ez pedig egyformán igaz a nők és a férfiak esetében 
is. 

A sajátvektorcentralitások értékeinek elemzése is sokat segíthet egyes szereplők informális 
hatalmának megértésében. A mutató használatakor abból indulunk ki, hogy azok a kapcsolatok, 
amelyek egy adott személyt központi szereplőkhöz kötnek, értékesebbek, mint azok, amelyek a 
perifériával kötik össze. A 3. táblázat a vizsgált vezetői kvalitások összefüggéseit mutatja be, s azt is 
láthatjuk, hogy a sajátvektorcentralitás értékek kevésbé korrelálnak egymással, mint a 
befokcentralitás által kifejezett direkt választások. 
 

3. táblázat: Észlelt vezetői kvalitások a vizsgált szervezetekben 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 
Indikátor  Pénzügy Gyártás Kiskereskedelem IT 

   Nők Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak 

 Közvetlen választás (befokcentralitás)  

 Korreláció Erős Erős Erős Erős Erős Erős Erős Erős 

Faktor var. 87% 86% 88% 85% 89% 90% 84% 80% 

 Sajátvektorcentralitás  

Korreláció   
Erős  

(3 dim.) Közepes Gyenge Közepes Erős 
(3 dim.) 

Erős 
(3 dim.) 

Erős 
(3 dim.) 

Erős 
(3 dim.)

Faktor 1 var. 60%  65%  28%  73%  65%  70%  65%  68%  

 Formális és informális struktúra korrelációja  

Korreláció 0,236 0,344 0,169 0,16 0,47 0,245 0,362 0,073 
 

A 3. táblázatból azt is láthatjuk, hogy a formális és informális struktúrában elfoglalt pozíciók kevéssé 
korrelálnak egymással, vagyis, a hivatalos vezetői megbízással rendelkező személyeket kevésbé 
észlelik kiemelkedőnek munkatársaik a négy vizsgált dimenzió mentén. Ezzel szemben azok, akiket 
munkatársaik kiemelnek, többnyire nincsenek vezetői pozícióban. Láthatjuk azt is, hogy a formális 
és informális pozíciók – a pénzügyi szektorban működő vállalat kivételével – a nők esetében kicsit 
jobban korrelálnak. Mindezek lehetséges okait és értelmezéseit tanulmányunk záró fejezetében 
mutatjuk be. 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK 
 
A vezetői potenciál, azaz az egyedi vezetési dimenziókban mutatott nagy teljesítmény és a formális 
vezetői pozíciók közötti magas korrelációval kapcsolatos feltételezésünk nem igazolódott az 
empirikus kutatás során. A vezetési potenciál választott tényezői hatékonyan tömörítették az 
adatokat, ezért ezt a vezetői képességek proxy változójakén használtuk. E vezetési potenciál változó 
és az beosztott munkatársak száma (amit a formális vezetői pozíció mutatójaként értelmeztünk) 
között nem találtunk korrelációt.  

E jelenségnek többféle magyarázata lehet. Az egyik az, hogy a négy készséget nem tekintették 
elég fontosnak a hivatalos vezetők kinevezésére vonatkozó döntéshozatali folyamatban. Más 
készségek vagy egyéb feltételek, például személyes lojalitás vagy az autokratikusabb vezetési stílus 
magas preferenciája vezethet ilyen választáshoz. Egy másik lehetőség az, hogy bár a döntéshozók a 
négy képességet fontosnak ítélték, nem voltak elegendő információ bírtokában arról, hogy mely 
alkalmazottak rendelkeznek ezekkel. Végül, az is megtörténhetett, hogy bár a kinevezett vezetők 
eredetileg rendelkeztek ezekkel a tulajdonságokkal, addig a hatalom megrontotta őket és elvesztették 
ezen tulajdonságaikat (Keltner, 2016). A valóság valószínűleg ezeknek a tényezők kombinációiból 
tevődik össze. 

Az a tény, hogy minden ágazatban hasonlóan alacsony korrelációt találtunk, felhívja a 
figyelmet arra, hogy e jelenség általános jellegű. A vizsgálatba bevont vállalatok négy különböző 
ágazatban működnek, és négy különböző nemzeti anyavállalathoz tartoznak. Bár a finn, német, brit 
és magyar cégek kultúrája számításaink tanúsága szerint kis eltéréseket mutatnak, minden estben 
alacsony korrelációt találtunk az informális és a formális vezetők változói között. Ezt magyarázhatja 
a magyar vezetési kultúra, ahol a hagyományos vezetési stílus autokratikus és ez a továbbra is 
domináns vezetői viselkedés. Ez a körülmény akár a skandináv vállalati kultúrát felülbírálhatja, és 
elvezethet például a mentorálás vagy az információmegosztási képesség fontosságának nem 
megfelelő értékeléséhez, alábecsléshez. 

Érdekes módon azt is megállapítottuk, hogy ha a vezetési potenciál komponenseket 
ugyanazon méretű sajátvektor értékekkel cserélnénk, akkor a korrelációk még alacsonyabbak 
lennének. Ennek egyik lehetséges oka az, hogy közvetlen döntéseik során a munkavállalókat 
valószínűleg közvetlen felügyelőik és munkatársaik befolyásolják, miközben a hálózati csomópontok 
„árnyék” vezetőkké válhatnak, helyettesítve a formális vezetőktől hiányzó útmutatásokat. 

Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy bár korunkban VUCA világ „volatility, 
uncertainity, complexity, ambiguity”, vagyis volatilitás, bizonytalanság, komplexitás és 
kétértelműség megköveteli az általunk felépített szintetikus „leadership” változó elemeit a vezetői 
ezköztárban (Bennett & Lemoine, 2014; Rodriguez & Rodriguez, 2015), a mi mintánkban ennek 
nyomát sem találtuk. A megkérdezett dolgozók nem kinevezett vezetőikben látták meg az ehhez 
szükséges tulajdonságokat, hanem más, nem vezető pozíciót betöltő munkatársaikban. Ez a tény 
sajnálatosan korlátozott rugalmasságra, a változások korlátozott követésének képességére és a 
munkatársaktól való elszigetelődésre, elavult vezetési stílusra utal.  

A szegregációnak egy másik metszetére is rávilágított tanulmányunk. Azon túl, hogy a nők – 
az összes munkatárs közötti arányukhoz viszonyítva – alulreprezentáltak a vezetésben, az informális 
struktúrában is hátrányt szenvednek. Míg a férfiak vezetői képességét a mintánkban szereplő 
vállalatokban általában mind a nők, mind a férfiak fel-és elismerték, addig a nők esetében ez egészen 
másként alakult. Az ő vezetői adottságuk nagyrészt csak a nők számára voltak beazonosíthatók, a 
férfiak számára sokkal kevésbé. Mindez részben a nemek társadalmi hálózatának szegregációjával 
részben pedig a tudomány által már feltárt szerep-összeférhetetlenség jelenségével magyarázható 
(Kark & Eagly, 2010). 
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ÖSSZEFOGLALÁS  
Az agilitás kultúrája - átlépve az IT határain - minden vállalati funkcióban terjed, mert a gyorsan 
változó világban az innováció nyújtotta versenyelőny már minden területen megköveteli az új 
működési módok meghonosítását. Az agilitás a szervezetben dolgozó emberek újfajta, intenzív 
együttműködését jelenti, ez szükségszerűen átalakítja azt is, ahogyan a szervezetek menedzselik 
embereiket, azaz megjelenik a HR területén is. A Dave Ulrich szerinti HR szerepeket alapul véve, az 
emberi erőforrás menedzsment kétszeresen is érintett a teendőkben, egyrészt a Szervezeti kultúra 
alakítójaként aktívan támogatja az agilis működés megvalósítását, együttműködve az alkalmazó 
területek menedzsereivel, másrészt a Változások úttörőjeként saját területén is ki kell aknáznia az 
agilitás nyújtotta előnyöket. Tanulmányunkban áttekintjük azokat a HR tevékenységeket, amelyben a 
terület sajátosságainak megfelelően az agilitás általános alapelvei, a résztvevők széleskörű 
visszajelzéseire és bevonására építő egyszerűbb és gyorsabb reagálás érvényesítésére van lehetőség, 
és melynek eredményei mára megmutatkoztak.  
 
SUMMARY  
The culture of agility - learning from success in IT – spreading over many functions of business, since 
the innovation provides competitive advantage in the fast-changing environment, so the 
implementation of new methodology in each field is getting implemented. Agility means -simple stated 
- a new way of intensive cooperation between the members of the organization; since HR is 
responsible for people management, should keep track with this development. Based on Dave Ulrich 
HR rolls, HRM is affected twofold, as Culture Agent, should actively cooperate with the functional 
managers in the application of the agile culture throughout the business functions, as Change 
Champion, is required to utilize the advantages of these culture in its own activities. In the recent 
study our aim is to identify the areas of HR, where – adapted to the special features of the field - the 
general principles of agility, the involvement of participants and the practice of intensive feedback, 
suggests to bring added value, where some positive results are already present. 
 

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT FELADATAI NAPJAINK 
INNOVÁCIÓ ALAPÚ VERSENYKÖRNYEZETÉBEN 
 

Az emberi erőforrás menedzsment célja, hogy a szervezet humán tőkéjének kezelésével, 
fejlesztésével hozzájáruljon a szervezet üzleti sikerességéhez, tevékenységével a szervezeti stratégia 
és kultúra megvalósítását szolgálja. A társadalmi-gazdasági-technológiai környezet változásai során 
a piaci szereplők különböző kihívásokkal szembesülnek, ennek megfelelően újabb stratégiák 
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kidolgozásával és megvalósításával válhatnak sikeressé, a HR-nek, mint az egyik stratégiai erőforrás 
felelősének ebben a folyamatos átalakulásban feladata van. Az már az 1990-es években 
bebizonyosodott, hogy a követő, szolgáltató attitűd helyett aktív, kezdeményező szerepet kell 
vállalnia a változásokban. A világgazdaság mai körülményei között az innováció áll a verseny 
középpontjában, ez a szervezet tagjai részéről kreativitást és alkotókedvet, erős belső motivációt 
feltételez. Ez a korábbi tervalapú működéshez, hatékony végrehajtást igénylő szemléletéhez képest, 
másféle képességbeli, magatartási jellemzőket és együttműködési módokat kíván a szervezet 
tagjaitól. Az innovációs potenciál növelése és kiaknázása az emberek tudásának, tanulóképességének 
és cselekvési szándékának mobilizálását és kombinálását igényli a szervezeti és egyéni célok 
összhangjára törekedve. Ez a helyzet szükségszerűen megújulásért kiált, tényalapú, adatvezérelt 
döntéseket, a digitalizáció eszközrendszerének kiaknázását, a rugalmasság növelését követeli minden 
vállalati funkcióban, így a HR-ben is. Dave Ulrich a HR-nek a szervezetben betöltött szerepét három 
alapvető funkció mentén határozza meg, ezek az Üzleti Partner (Business Partner), a Szolgáltató és a 
HR szakértő. (Ulrich, 2012) A Business Partner funkciójával közvetlenül hozzájárul az üzleti tervek 
végrehajtásához azzal, hogy részt vesz a szervezetfejlesztésben és modern HR-gyakorlatokat vezet 
be. A Szervezeti Kultúra alakítójaként támogatnia kell a menedzsmentet a szervezeti kultúra 
átalakításában és a Változások Úttörőjeként meg kell újulnia saját módszereiben, példát mutatva más 
területek számára is. A HR munkája hozzájárul az elkötelezettség fokozásához, a kulturális értékek 
befogadásához és a tehetség fejlesztéséhez. Ha a HR felveszi ezt a kesztyűt, bizonyítani tudja 
hozzájárulását az értékteremtéshez, feladatának megfelelő tekintélyre tehet szert a szervezetekben. 
Az agilis módszerek alkalmazása hatásosan szolgálja ezen célok megvalósítását. 
 
AZ AGILITÁS KULTÚRÁJÁNAK TERJEDÉSE 
 
Aaron De Smet, McKinsey szakértő definíciója szerint az agilitás egy szervezet azon képessége, 
amely révén képes megújulni, alkalmazkodni, gyorsan változtatni és sikeressé lenni a folyamatosan 
változó, bizonytalanságokkal terhet, turbulens környezetben. 
Miután a digitalizáció forradalmian átalakította az értékteremtő folyamatokat, újfajta csapatmunkán 
alapuló működést generált a szervezetekben, amelyben a fejlesztő teamek – a vevők vagy a 
funkcionális területek és az IT szakemberek együttműködésében – gyors eredményeket produkáltak 
és hozzáadott értéket teremtettek a vevők, megrendelők számára.  

Az agilitás elveit 2001-ben fogalmazták meg a szoftverfejlesztő teamek eredményesebb munkája 
érdekében. (Agile Manifesto, 2001). Ebben a szerzők meghirdették, hogy a szoftverfejlesztésnek egy 
hatékonyabb módját kívánják feltárni, amelyben a hagyományosan alkalmazott módszerekkel 
szemben az egyéneket és a személyes kommunikációt, a teljes dokumentációval szemben a működő 
szoftvert (megoldást) tartják fontosnak, a szerződéses egyeztetés helyett a vevővel történő folyamatos 
együttműködést helyezik előtérbe és hogy a változásra való nyitottság fontosabb a tervek szolgai 
teljesítésénél. A megvalósításhoz számos technikát is kifejlesztettek, ilyen pl. a Scrum módszer, ami 
az agilis teamek szervezeten belüli működését segítette. 

Az agilis munkavégzés tehát alapvetően arról szól, hogy a kitűzött célok megvalósításán dolgozva 
keresztfunkcionális teamek alakulnak, a teamtagok meghatározott keretek és szabályok között, rövid 
időszakonként (esetenként naponta pár percre) összejönnek, megbeszélik valamennyi érdekelt 
bevonásával a teljesítés állapotát, megosztják tapasztalataikat, döntéseket hoznak a felmerülő 
bizonytalanságok, problémák kezelésével kapcsolatban, mindeközben folyamatosan visszajelzéseket, 
ötleteket adnak egymásnak megfelelő fórumok, platformok segítségével. Ennek eredményeképp a 
fejlesztési (teljesítési) idők lerövidülnek, a rövid intervallumokban adott visszajelzések biztosítani 
tudják a menet közbeni korrekciókat a bizonytalanságok kezelésének egyszerűbb módját kínálva, a 
folyamatok eredményei gyorsan kézzelfoghatóvá válnak a vevők számára, legyenek azok belső vagy 
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külső vevők. Ma már nem csak egyes résztevékenységek, de egész szervezetek agilis átalakítására is 
van példa és még nagyobb törekvés. Az agilis szervezetek többszörös csoport struktúrák mentén 
szerveződnek, amelyek meghatározott feladatokkal, célokkal rendelkeznek, rugalmasan, mátrixosan 
kapcsolódnak egymáshoz, illetve a szakmai és módszertani támogatást nyújtó egységek is fontos 
szerepet játszanak benne. A szervezet fő egységei a tribe-ok (törzsek). Ez több squad-ból (szakaszból) 
álló szervezeti (lehet nagylétszámú) egység, amely általában egy szegmens teljes ügyfélélményéért, 
egy termékcsoportért vagy egy üzleti célért/funkcióért felelős. A squad az agilis szervezet alapvető 
teljesítő egysége, egy keresztfunkcionális, maximum 9 főből álló csapat, amiben együtt vannak az 
üzleti, IT és más releváns képességek, ahol a squad teljes folyamati felelősséget vállal egy megadott 
végeredményért. A CHAPTER (SZAKASZ) a squadokon átívelő szervezeti egység, amelynek célja 
biztosítani a szakmaiságot, minőségi munkát, közös módszereket, valamint a tagok szakmai 
fejlődését, összességében a chapter biztosítja a módszertani támogatást. Ezek mellett létrehozhatnak 
egy vagy több mély szakmai felkészültséggel bíró teamet is (center of experties), akik a speciális 
tudást szolgáltatják a csapattagoknak. Ez a mintázat nagy és kis szervezeteknél egyaránt jól 
alkalmazható. Az agilis szervezet működésének alapja a csoport, ezért a teamképességek fejlesztése 
kritikus és vezetőknek is újszerű szerepekre kell felkészülniük a heterogén, nagy önállósággal, 
felhatalmazással dolgozó csapatokkal való együttműködés során. 
 
AZ AGILITÁS ALKALMAZÁSA AZ EMBERI ERŐFORRÁS 
MENEDZSMENT TEVÉKENYSÉGÉBEN 
 
Az agilitás az IT sikerei nyomán kezdetben a technológiai cégek más funkcióiba is átszivárgott. A kis 
csoportokban nagy önállósággal végzett hatékony csoportmunka eredményei más területeket is 
inspirált (pl. gyártás, marketing, termékfejlesztés). Mára már a HR tevékenységekben is teret nyert.  
Mivel a HR a szervezeti működés minden aspektusát és tagját érinti, az agilis átalakulás sokkal 
komplexebb és valószínűleg nehezebb, mint más funkcionális területen, ugyanakkor az innovációs 
képesség fokozásában, a vevői értékteremtés és az alkalmazotti élmény javításában nagy jelentőségű, 
hogy képes legyen a kulturális átalakulást támogatni és saját tevékenységébe is beépíteni. (Capelli, 
Tavis, 2018).  

A HR területén a szoftverfejlesztésben alkalmazott módszerek és protokollok nem alkalmazhatók 
közvetlenül, de az elvek jól átültethetők. A tervek kidolgozására és annak megvalósítására való 
fókuszálás helyett egy új, egyszerűbb, gyorsabb reagálást lehetővé tevő, a résztvevők folyamatos 
visszajelzéseire építő működési rend jobban szolgálja a szervezeti sikerességet napjaink kihívásai 
közepette.  

A HR átalakulási igényét az 1990-es évektől kezdve nem csak az üzleti kihívások inspirálták, de a 
tehetségekért folytatott verseny éleződése is. Miután a változások felgyorsultak, szükség volt arra, 
hogy a szervezetek birtokában legyenek a szükséges új kompetenciáknak, tudásnak. A hagyományos 
kívülről való építkezés elégtelennek bizonyult, a belső rugalmasságot elősegítő módszerekre volt 
szükség. A hosszútávú szemlélet a karrierépítésben gyakran értelmetlenné vált (a karrierterv időszaka 
végén már egészen más helyzetben volt a szervezet, mint a tervezéskor), az éves 
teljesítményértékelések a projektalapú működés mellett sok elégedetlenséget szültek. A munkaerővel 
kapcsolatos elvárások változnak és a munkavállalók is új elvárásokat támasztanak a szervezetekkel 
szemben. Ennek következtében számos területen új kezdeményezés jelent meg a people management-
ben is, hogy a HR képes legyen a megfelelő minőségű, a változásokhoz alkalmazkodni tudó 
munkaerőállomány megszerzésére és megtartására, pontenciáljuk kiaknázására. Azaz a HR-nek az 
agilis szervezetekben újfajta módon kell nyújtania azokat a megoldásokat, szolgáltatásokat, amit 
mindig is tett: a toborzás és kiválasztás, a munkaerő fejlesztése és a teljesítmény menedzselése 
területén egyaránt. Bár még csak a folyamatok elején tartunk, az alábbiakban azokról a HR 
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területekről számolunk be gyakorlati példákon keresztül, amelyekben az agilis működés új 
kihívásokat támaszt és új megoldásokat nyújt. 
 
3.1. Teljesítményértékelés 
 
A teljesítményértékelés az emberek kezelésében az egyik legfontosabb feladat, mert lehetővé teszi, 
hogy a munkatársak visszajelzést kapjanak a saját a munkájukról, alkalmat teremt a teljesítmény 
folyamatok fejlesztésére, a szervezet és az egyén oldaláról is, és alapul szolgálhat a méltányos és 
motiváló kompenzáció kialakításához. A teljesítményértékelés volt az az első HR terület, ahol a 
működés dinamizmusa és a hosszútávú szemlélet, az értékelés éves rendszere nagyon rövid időn belül 
ellentmondásokat szült. A projektalapú működés miatt az emberek rövidebb időszakokban más-más 
célokért, különböző projekt-teamekben, eltérő vezetők mellett dolgoztak. Irrelevánssá vált a 
hagyományos gyakorlat, hogy egy főnök az év végén visszajelzést nyújtson. Az embereknek arra lett 
volna szükségük, hogy gyakrabban, több embertől kapjanak értékelést. Sok szervezetben a felmerülő 
problémák miatt egyszerűen megszüntették a hagyományos teljesítményértékelést, de ez hibás 
megoldás volt, mert a visszajelzés fontos szervezeti és egyéni szükségleteket elégít ki és a motiváció 
erősítésének is meghatározó eleme. 
 

A rossz tapasztalatok nyomán számos szervezet áttért a gyakori teljesítményértékelésre, az azonnali 
visszajelzés gyakorlatára. Ennek úttörője a GE és az IBM volt, példájuk ma is meghatározó a 
módszerek fejlesztésében és terjesztésében. Olyan agilis elvekre támaszkodó megoldásokat kezdtek 
el alkalmazni, melynek fókusza a sokkal gyakoribb és gyorsabb visszajelzés volt, amelyben nem csak 
a vezetők, hanem a tagok és esetenként a külső érintettek (pl. külső, belső vevők) is szerepet vállaltak, 
így a teamek rugalmasabban működtek, a hibákat/problémákat gyorsabban tudták javítani és tanulni 
a tapasztalatokból. Felhasználóbarát módon a rendszer alakításába bevonták a menedzsereket és a 
munkatársakat is, akik így a teljesítmények elkötelezett alakítójává válhattak. Mivel a módszertannak 
nem voltak megalapozott előzményei, a cégek gyakran kísérleteztek. Az agilis működést nem lehetett 
egyszerűen felülről-lefelé, utasításos módon bevezetni (erre is voltak nem túl sikeres kísérletek), ezért 
a változásmenedzsment ismereteire támaszkodva, az alulról építkezés eszközéhez nyúltak. 
Csoportokat jelöltek ki a pilot programok bevezetésre és támogatták a folyamatot digitális 
eszközökkel. A résztvevők kipróbálhatták a folyamatos visszajelzés lehetőségét, és minden érintett 
(munkatárs, menedzser, más-más érintett funkcióban dolgozó kollégák, vevők) kommentálhatta a 
folyó eseményeket. A kísérlet tapasztalatait megosztották a szervezet más csoportjaival, 
menedzsereivel és egyre több egységben kezdték alkalmazni.  

A mai agilis teljesítményértékelő rendszerekben a teljesítményértékelés céljai csoportspecifikumok 
szerint differenciált folyamatokat hoznak létre, ami több munkával jár, mint a hagyományos, évi 
egyszeri, vagy kétszeri értékelés volt, egységes értékelő rendszer alapján, elkötelezett és felkészült 
menedzsereket és munkatársakat igényel, de eredményei (adatelemzéssel igazolhatóan) felülmúlják 
ráfordításait és nagyobb vevői és munkatársi elégedettséget generál.  Az agilis teljesítményértékelés 
gyakorlata ma már számos iparágban elterjedt, a technológiai cégeken és startup-okon túl a 
gyógyszeriparban (pl. a gyógyszerfejlesztő, értékesítő, termelési és más funkcionális teameknél), a 
tanácsadó cégeknél, pénzintézeteknél és kereskedelmi vállalatoknál, ahol egyedi mérési, értékelési 
módszertanokat is párosítottak az agilis technikákhoz. A hazai nagyvállalati gyakorlatban is 
megindult az átalakulás, nem csak a külföldi cégek leányvállalatainál, de a magyar tulajdonú 
vállalatoknál is van már rá néhány példa, pl. az OTP 2018-ban elkezdte az agilis működés elveinek 
alkalmazását az egyik üzletágából kiindulva.  
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3.2. Kompenzáció  
 
Ha a teljesítményértékelés az azonnali visszajelzésre épül, akkor a következményeknek, ezen belül 
elsősorban a kompenzációs rendszernek is igazodnia kell az agilis működéshez. Ez lényegében azt 
jelenti, hogy projektrendszerű működés esetén át kell térni a teljesítmények azonnali jutalmazására 
(pl. kis bónusz) az év végi, egyszeri fizetésemelés helyett. Minden kutatás azt igazolja, hogy a jutalom 
motivációs hatása annál erősebb, minél közvetlenebbül kapcsolódik az elért teljesítményhez (lásd 
megerősítéselmélet). Az azonnali jutalom megerősíti az azonnali visszajelzést. Az éves emelések 
kevésbé hatékonyak, mert az idő diszkontáló hatása érvényesül, korábbi (pl. év eleji) teljesítmények 
jelentősége kisebb mértékben érvényesül, mint az aktuális időszaké, és a különböző események 
hatása gyakran összemosódik a megállapításuk során. Az agilis működést szorgalmazó 
szervezeteknél a cégfilozófia függvényében különböző eszközöket fejlesztettek ki a kompenzációs 
rendszer átalakítására. 
Van olyan vállalati gyakorlat, ahol az év végi emelést teljesen elhagyják, helyette a munkakörök 
fizetését évközben gyakrabban kiigazítják, pl. a munkaerőpiaci adatok függvényében, vagy akkor, ha 
feladatok komplexebbé, nehezebbé válnak. Ugyancsak jól alkalmazható megoldás, ha létrehoznak 
egy olyan költségkeretet, amely lehetővé teszi a munkavállalók és vezetők kiemelkedő 1%-ának 
azonnali jutalmazását meghatározott célok eléréséért (pl. a teameredményekhez való rendkívüli 
hozzájárulásért). A kompenzációs rendszernek szolgálnia kell azt a célt is, hogy megerősítse, 
megszilárdítsa az agilis értékeket, mint pl. a tanulás és a tudásmegosztás, ezt is mérni, értékelni kell 
a teljesítményértékelés során és jutalmazási keretet kell hozzákapcsolni. Ez utóbbi nagyon erőteljes 
igény, ezt erősíti a Deloitte legújabb felmérése a globális human trendekről. A vizsgálatokba bevont 
cégek vezetőinek 86 %-a úgy ítéli meg, hogy a tanulási gyakorlatukat intenzíven fejleszteni kell a 
technológiai fejlődés és a gyors környezeti változásokhoz való alkalmazkodás érdekében. (Deloitte, 
2019). 

Az agilisan működő csapatoknál az a tapasztalat, hogy azoknál a bónusz programoknál, amelyeknél 
a csoport visszajelzéseire is építenek, csökken a visszajelzések őszintesége, a tagok elkerülik a 
konstruktív kritika alkalmazását, mert tudják, hogy annak negatív pénzügyi következményei lehetnek 
a kollégájukra. Ezért célszerű elválasztani a jutalmazást és a visszajelzések rendszerét.  

Az agilis működés feltétele az erős együttműködési szándék a munkatársak között, ezért olyan 
kompenzációs rendszert kell létrehozni, amely nem a rivalizálást, hanem az együttműködést és a 
méltányosság kultúráját erősíti. A DigitalOcean-nál (new yorki szoftver szolgáltató start-up), ahol a 
főként IT-s munkatársak dolgoznak folyamatosan változó célú és összetételű csoportokban, ezt tűzték 
ki célul. Ennek érdekében tudatosan kiegyenlítik az azonos munkakörök közötti fizetésbeli 
különbségeket (amelyek a felvétel idején uralkodó piaci viszonyok következtében alakultak ki), hogy 
a belső rivalizálást megelőzzék. Továbbá évi két alkalommal felülvizsgálják és kiigazítják a béreket 
a munkaerő piaci adatok, a teljesítmény és a munkakörök tartalmának változásaihoz igazítva. A bérek 
egyénekhez igazításánál figyelembe veszik, hogy szerepükben milyen hatást gyakorolnak a 
szervezeti teljesítményre, miben kell fejlődniük. Az egyéni hozzájárulás mértékére vonatkozó 
adatoknak meghatározó szerepe van a fizetési tárgyalásokon. A bónusz rendszer is a kollaborációt 
erősíti. Csak a rendkívüli teljesítményeket jutalmazzák egyedileg. Minden alkalmazott a szervezeti 
teljesítmény függvényében jogosult bónuszra, nem az egyéni hozzájárulásáért. A cég olyan kultúrát 
képvisel, amiben a célok értékessége és a kreativitás a meghatározó elemek, amelyekkel a 
munkatársak is azonosulnak, közösen elfogadott értéknek tekintik. Az eredmény a munkatársi 
elégedettségben mérhető, a legutóbbi elkötelezettségi felmérés szerint, a munkatársak 
kompenzációval való elégedettsége 17 ponttal haladta meg az iparági benchmark adatot. 
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3.3. Képzés-fejlesztés 
 
A megújult képzés-fejlesztési rendszerek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a szükséges képességek és 
kompetenciák gyorsabban rendelkezésre álljanak a szervezetekben. Ennek kulcsa az egyénre szabott 
fejlesztés, hogy az egyes emberekben rejlő lehetőségek minél inkább értékesülhessenek. A legtöbb 
cég már rendelkeznek online tanulási modulokkal, amit a munkatársak szükség esetén igénybe 
vehetnek. Ez nagyon hasznos azoknak, akik tudják, hogy mire van szükségük, de ez nem mindig 
ennyire triviális. Az újabb képzési rendszerekben már adatelemzés segítségével határozzák meg, hogy 
milyen speciális képességekre és fejlesztésre van szükség egy adott munkakörben, ennek alapján 
javaslatokat fogalmaznak meg személyre szabottan, hogy milyen tréningre van szüksége és milyen 
jövőbeli munkakörökre van esélye az adott munkatársnak a meglévő tapasztalatai és érdeklődése 
alapján. Az IBM pl. mesterséges intelligenciát használ ilyen ajánlások megfogalmazására, kiindulva 
a munkatárs profiljából, amit a korábbi és jelenlegi szerepek, a jövőbeli karrierelképzelések és az 
elvégzett képzések és tréningek alapján készítenek el. A cég speciális tréningeket fejlesztett ki, amely 
felkészíti a munkatársakat az agilis környezetben végzett munkára. Például animált szimulációs 
modulok sorát fejlesztették ki az előnyös magatartásminták elsajátítására, pl. hogyan kell asszertíven 
kommunikálni, konstruktív kritikát gyakorolni.  
Hagyományosan a képzés- fejlesztés feladata a karriertervezés is, amely a felülről lefelé irányuló, 
hosszútávú gondolkodás megtestesítője. Ennek keretében évekkel előre kiválasztják a munkatársakat 
egy jövőbeli vezetői pozícióra, feltételezve, hogy a jelölt a szükséges képességeket, kompetenciákat 
elsajátítja a meghatározott időintervallumban. A kontextus persze folyamatosan változik, és gyakran 
abban a helyzetben találják magukat a vállalatok, hogy amikor egy magasabb vezetői pozíció 
ténylegesen betöltendővé válik, már megváltoztak az igényeik. Ilyenkor egyszerűen figyelmen kívül 
hagyják az utánpótlási tervet és új keresést indítanak a munkaerőpiacon. Ez csalódást jelent a 
fejlesztésre kijelölt alkalmazottnak (akár el is veszíthetik őket), és a fejlesztési ráfordítások sem 
térülnek meg. Ennek ellenére a legtöbb cég működtet vezető utánpótlási programokat, főként a 
magasabb pozíciók tekintetében. A gyors változások miatt ezt a rendszert is újra kell gondolni. Az 
agilitás szellemében rövidciklusúvá kell tenni e tehetségek fejlesztésének tervét. Kis lépés, de hatásos, 
bár többlet erőfeszítéssel jár, ha a fejlődés felülvizsgálatát az éves értékeléssel szemben rövidebb, pl. 
negyedéves ciklusokban végzik. Nem csak az egyéni előrelépést, fejlődést tekintik át ennek során, de 
azt is, hogy mennyire változtak meg a megcélzott vezetői munkakörök, ezzel lehetőség nyílik a 
szükséges korrekciókra is és esetleg egy átirányításra is más pozícióra, aminek jobban megfelel.   
 
3.4. Vezetésfejlesztés  
 
A vezetők fejlesztése a képzés-fejlesztés speciális, kulcsfontosságú területe Az agilis 
tehetségmenedzsmentet leghatékonyabban alkalmazó szervezetek komoly erőfeszítéseket tesznek a 
menedzserek coach-képességeinek fejlesztése érdekében a vezetés minden szintjén. A vezetői 
szerepfelfogás és magatartás mélyreható megváltoztatása nélkül az agilis átalakulás esélytelen. Az 
agilis szervezetben kicsi, stabil, önirányító teameket kell kialakítani, ehhez segítő és támogató 
magatartású vezetők kellenek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy minden menedzser, de különösen 
az alsó szintű és középszintű menedzserek jelentős nehézséggel szembesülnek, mert időbe telik, míg 
elsajátítják a szolgáló vezetés stílusát. Ennek lényege, hogy coachként működjenek és támogassák a 
teamtagokat, ahelyett, hogy monitoroznák tevékenységüket a korábbi gyakorlatuknak megfelelően.  
A vezetésfejlesztést magát is agilis módon kell alakítania a HR-nek, rövidciklusú megoldások 
szükségesek, építeni kell a vezetőtársak csoportjában rejlő kapacitásra is. Van olyan cég, amelyben 
heti 90 perces oktató videókat készítenek az időhiánnyal küzdő menedzserek számára, amelyet akkor 
nézhetnek meg, amikor idejük engedi. Majd a vezetői csoportok számára „sprint”-ekhez hasonló 
rövid tanulási üléseket szerveznek, amelyben a pozícióhoz szükséges új képességekről cserélnek 
eszmét, vagy tesztelik azokat.  
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Az agilis munkavégzésben nagy szerepet játszó visszajelzést is tanulni kell. Ennek egy lehetséges 
formája, hogy a vezető társakkal gyakorolják, hogy hogyan kell az irányításuk alatt álló emberekkel 
kommunikálni, a tréningen egymásnak adnak visszajelzéseket. Szabadon megnyilvánulnak, és ha 
hibákat is vétenek, azt könnyen lehet korrigálni, hiszen ebben a tanulási környezetben nincs kockázat. 
A visszajelzésben való jártasságot nagymértékben segíti az, ha látunk, megtapasztalunk jó példákat a 
vezetőtársainktól. Ugyancsak a gyakorlatból való tanulás formája az, ha a cég profi coachokat 
alkalmaz a vezetők mellé, akik mintaként szolgálnak saját fejlődésükhöz. Nem mindenki lesz profi 
coach a tréning ellenére sem, számukra a szakmai karrierutak nyitottak.  

A Procter and Gamble-nél is teljesen átalakították a vezetőfejlesztés rendszerét. A jobb coach-csá 
válás érdekében leegyszerűsítették a teljesítményértékelési folyamatokat, elválasztották az ítélkezési 
célú értékelést a fejlesztési célútól, elhagytak bizonyos lépéseket, hogy több idő maradjon a 
munkatársak fejlesztésére. Egy hosszú ideje működő erős kultúrájú cégnél, nem könnyű elérni, hogy 
a vezetők a megszokott ítéletalkotás helyett, mindennapi szinten coacholják a munkatársaikat. Olyan 
programot hoztak létre, amelyben a vezetők megtanulják, hogyan segítsenek a munkatársaknak 
céljainak és prioritásainak kialakításában, hogyan adjanak hozzájárulásukról visszajelzést, hogyan 
kapcsolják össze a munkatárs karrierelképzeléseit a szervezet igényeivel és a képzési-fejlesztési 
tervekkel. Deklaráltan az a cél, hogy az emberek fejlesztése, a vezető – beosztott viszony új minősége 
növelje az alkalmazotti elkötelezettséget, megteremtve ezzel a piaci verseny szempontjából kritikus 
innovációs és gyors reagálás képességét s szervezet számára.  

A vezetőknek a teamfókuszú működésre való áttérés azt is jelenti, hogy nem csak egyéneket, hanem 
teameket kell menedzselniük. Ez utóbbi sokkal bonyolultabb, hiszen termelékeny és egészséges 
teamdinamikát kell működtetniük. Meg kell érteniük a teamek fejlődését, belső normáit, a tagok 
teamban elfoglalt helyét, szerepét és azok változásait. A csoportcoaching képességek tréningekkel 
fejleszthetők. Az is nagyon hasznos és agilis szellemiségű, ha a legjobb gyakorlatokat a szervezeten 
belül figyelik, pl. a HR, vagy egy speciálisan ezzel megbízott team, majd más vezetőkkel a 
tapasztalatokat megosztják és segítik őket azok bevezetésében. 
 
3.5. Toborzás  
 
A toborzás a HR egyik leghagyományosabb feladata, amely az elmúlt években világszerte számos 
nehézségbe ütközött, ez különösen az elmúlt gazdasági válságot követő növekedési fázisban vált 
kritikussá. Ez mennyiségi és minőségi okokra vezethető vissza. A társadalmak elöregedésével a 
hozzáférhető fiatal munkaerő egyre szűkösebb (számosságbeli hiány), az elérhető munkaerő tudása, 
kompetenciái nem illeszkednek a gyorsan változó üzleti környezet igényeihez (minőségi deficit). A 
digitalizáció, a robotika, a mesterséges intelligencia fejlődése átalakította a munkafolyamatokat, 
munkaköröket (sok eltűnt és számos új keletkezett), de a megmaradóak tartalmát is radikálisan 
megváltoztatta. Komoly verseny alakult ki a tehetségekért, és csak azok a szervezetek képesek a 
versenyben sikereket aratni, akik találnak megoldásokat erre a problémára.  
A hatásos toborzás érdekében számos új technológiai megoldás született, pl. az interneten, a 
közösségi oldalakon keresztüli, digitális technológiával támogatott keresési rendszerek, toborzási, 
kiválasztási technológiák. Ezek kifejlesztésére, működésük megértésére, alkalmazására (technológiai 
jártasság) és az eredmények értő értékelésére (szakmai felkészültség) a HR-nek fel kell készülnie, és 
a folyamatban agilis módon együttműködnie az IT és más érintett területek szakembereivel. Egy 
olyan toborzó szoftver megalkotása, amely az agilitás kulturális aspektusait is kezeli, komoly 
erőfeszítést igényel, pl. a GE, az IMB és a Cisco kollaborációban dolgoznak együtt egy 
szoftverfejlesztővel az alkalmas eszköz előállításában. 
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Minden toborzási és kiválasztási folyamat kulcskérdése, hogy milyen kritériumok mentén 
fogalmazzuk meg az igényt, azaz, hogy mit keresünk, mert ennek hiányában olyan jelöltekre találunk, 
akik bár a munkakör betöltése szempontjából rendelkeznek bizonyos feltételekkel, de nem feltétlenül 
illeszkednek az adott kultúrához, így a beilleszkedésük, vagy a szervezeten belüli eredményességük 
nem a várakozásoknak megfelelő lesz. Ilyenkor új ciklus kezdődik, a kiválasztásra és beillesztésre 
szánt idő és anyagi ráfordítás nem térül meg, nem beszélve a teljesítményfolyamatok veszteségeiről. 
Fontos HR feladat tehát azoknak a kritériumoknak a megfogalmazása és mérése, amelyek az agilis 
szervezetben való működés feltételei. 

A holland ING bank és biztosító társaság jelentős sikereket ért el az agilis szervezet kialakításában. 
Megértették, hogy a kultúraváltáshoz az új folyamatok és struktúrák kialakítása, új fogalmak, értékek 
meghonosítása, a használt nyelv megváltoztatása és egy átalakított érdekeltségi rendszer szükséges, 
de nem elégséges feltétel. Az agilis HR azt is megköveteli, hogy a megfelelő emberek legyenek a 
megfelelő helyen, olyanok, akik megvalósítják és finomítják az új folyamatokat. Hogy erről 
megbizonyosodjanak, újra-interjúztatták a vállalati központ valamennyi munkatársát (kb. 3500 
embert), hogy kiderüljön, mennyire alkalmasak az agilis szervezetben elfoglalt jelenlegi pozíciójukra. 
Ezt a folyamatot belső toborzásként is értelmezhetjük. Aggasztó és figyelmeztető eredmény, hogy ez 
után a munkatársak közel 40%-a vagy más pozícióba került, vagy elhagyta a céget. Az eredmény nem 
a képességek hiánya miatt alakult így, sok esetben kiváló képességekkel rendelkeztek az emberek a 
munkavégzéshez. Sokkal inkább azon sajátos gondolkodásmód (hozzáállás) hiányzott, amely révén 
a munkatárs átlátja és kezelni tudja egy szoftver alapú szervezet bizonytalanságait, miközben azt 
keresi, hogyan tudna új és jobb szolgáltatásokat nyújtani az ügyfeleknek. A HR teamnek óriási 
szerepe volt abban, hogy megfogalmazza, mit jelent konkrétan ez a gondolkodásmód (a vízió, a 
stratégia és a kultúra befogadása), és hogy hogyan lehet eldönteni, ki felel meg az elvárásnak, kit kell 
tréningezni és miben, illetve kit kell elengedni. 

Az agilitás úttörője, a GE, annak digitális divíziója egy érdekes kísérletbe fogott, amikor 2015-ben a 
gyors növekedés érdekében új munkatársak toborzására volt szüksége. Minden toborzási igényt egy 
agilis keresztfunkcionális team kezelt. Egy „létszámért felelős menedzser” képviselte annak a belső 
szervezetnek az érdekeit, amely gyorsan és az elvárásainak megfelelően szerette volna betölteni a 
pozíciót. A „toborzó menedzserek” rotálódtak a teamben, aszerint, hogy épp kinek volt vagy nem 
volt toborzási feladata. A folyamatot eközben egy Scrum mester felügyelte. A folyamatosság 
fenntartása érdekében a teamek csak azokkal a megüresedett pozíciókkal foglalkoztak, amelyeknél 
nem volt semmilyen tisztázatlanság vagy akadály. Nem foglalkoztak pl. olyan toborzási igényekkel, 
ahol még folytak az egyeztetések a jelölt igényelt kompetenciáit illetően. A nyitott pozíciókat 
rangsorolták és a team mindig a legnagyobb prioritású pozíciókat kezelte azok betöltéséig. Mivel 
egyszerre több toborzási eseten dolgoztak, a team tagjai megosztották az információkat azokról a 
jelentkezőkről, akik egy másik pozícióba jobban illenének. A team nyomon követte a pozíciók 
betöltésének ciklusidejét és monitorozta a kanban táblán megjelenített igényeket, hogy azonosíthassa 
a szűk keresztmetszeteket és blokkolt folyamatokat. Nagyon hatásos gyakorlatnak bizonyult, többek 
között az IBM is átvette ezt a módszert. Ez a csoportos toborzási módszer sokkal hatásosabbnak 
bizonyult, mint a hagyományosan, csak a HR által szervezett toborzási folyamat, nagymértékben 
lerövidítette a pozíciók betöltésének idejét és sikerességét.  

Az agilis szervezetekben a HR tevékenységek során olyan tartalmi, szervezeti és szoftveres 
fejlesztésre van szükség a toborzási, kiválasztási, áthelyezési döntések megalapozásához, amely 
alkalmas azon jelöltek gyors megtalálására, akik jól illeszkednek a környezetbe és a kultúrába. Ezt a 
HR csak a többi szervezeti egységgel direkt módon együttműködve képes megvalósítani. 
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3.6. Csoportfókusz az egyéni fókusz helyett 
 
A hagyományos HR az egyénekre, céljaikra, szükségletekre, teljesítményükre fókuszál. A mai 
körülmények között a szervezetek pedig teamalapú működésre állnak át. Tevékenységüket projektek 
mentén szervezik, menedzsment és tehetségfejlesztési folyamataikat team alapra építik. A csapatok 
önállóan fogalmazzák meg céljaikat, hajtják végre és korrigálják azokat, a bejövő információkra 
reagálva. A scrum technikát alkalmazzák nem csak a teljesítmény folyamatokban, de a saját 
működésük fejlesztésében is, azonosítják problémáikat, visszajelzéseket adnak a vezetőiknek is. A 
HR-nek olyan módszereket, technikákat kell implementálnia, ami a csoportfejlődést támogatja.  

Létre kell hozni a többdimenziós visszajelzések rendszerét és biztosítani, hogy ezek valóban nyíltak 
és konstruktívak legyenek. A társak visszajelzései kulcsfontosságúak a teljesítményfolyamatok 
korrekciójához, és a leginkább ők látják egymás hozzájárulását az eredményhez. Ez csak akkor 
működik jól, ha ezek a visszajelzések a teamtagoknak és nem a vezetőknek szólnak, ezzel elkerülhető 
a mások lejáratására irányuló törekvés, ami az erősen versengő környezetben nem ismeretlen 
jelenség. Ha a vezetők ezeket a visszajelzéseket az egyének teljesítményértékelésében használják fel 
- amire a projekt alapú működésben égető szükség van, hiszen nem lehet hagyományos módon 
felügyelni egy munkatárs munkáját –, akkor oda kell figyelni arra, hogy a visszajelzés milyen 
csatornákon, csoportokban történik. A nem kívánatos magatartás megakadályozható úgy, hogy a 
vezetők megosztják (kivéve, ha az szenzitív tartalmú) a munkatársak által nyújtott kommenteket az 
érintett csoportokban is.  

A visszajelzések másik igényelt iránya a felfelé, a vezetők számára nyújtott feedback. Az agilis 
szervezetek működésében ez nagyon értékes lehet, ugyanakkor nem könnyű megvalósítani. Egy 
nonprofit kutatási vállalkozás HR részlege első lépésben ezt úgy oldotta meg, hogy periodikusan 
anonim kérdőíves felméréseket és fókuszcsoportos interjúkat készített arról, hogy az emberek milyen 
kérdéseket szeretnének megvitatni vezetőikkel. Ezekből a HR összefoglalókat készített a vezetés 
számára. Azt tapasztalták, hogy a munkatársak nem szívesen fogalmaztak meg visszajelzéseket annak 
ellenére, hogy az anonimitásuk biztosítva van, pedig tudták, hogy fejlesztési célt szolgál. Egyszerűen 
nem voltak hozzászokva, hogy vezetés munkájáról alkotott véleményük számít, és azt felelősen meg 
is fogalmazzák. Ami igazán bátorítja az őszinte visszajelzést, ha a vezetők explicit módon 
kommunikálják, hogy igénylik és értékelik ezeket kommenteket a munkatársaik részéről, és ha 
későbbi cselekedeteiben reflektálnak ezekre az igényekre, azaz érzékelhetően van hatása a 
visszajelzésnek. Egyébként a munkatársak azt gondolják, hogy vezetőik nem igazán nyitottak ezek 
befogadására, és nem fognak korrekciókat végrehajtani. A felfelé irányuló feedback esetén, 
hasonlóan más munkatársi felmérésekhez csökkentheti a részvételi szándékot, ha nem tapasztalnak 
hatást a visszajelzés nyomán, ez veszélyeztetheti a vezetők és munkatársak között nehezen 
megteremtett kölcsönös bizalmat.  

Mivel a visszajelzések sok irányból érkeznek, nagytömegű információt hordoznak, célszerű ezek 
kezelésére, feldolgozására technológiai megoldásokat alkalmazni. Az applikációk lehetővé teszik, 
hogy vezetők, a munkatársak, az ügyfelek azonnali visszajelzéseket adjanak egy esemény vagy ötlet 
kapcsán, függetlenül a tartózkodási helyüktől. A vezetők később, pl. a teljesítményértékelés idején 
letölthetik ezeket. Egyes alkalmazásokban az előrehaladás mértékét a munkatársak és a vezetők 
pontszámokkal jelzik, ez az érték, vagy az értékelések szórása is fontos információ lehet. De arra is 
használhatók, hogy projektmenedzsment platformokon a beszélgetések elemzésével megállapítsák a 
kollaboráció szintjét. A Cisconál hetente gyűjtenek nyers adatokat (ún. „morzsákat”, ahogy ők 
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mondják) a munkatársak teljesítményét jelző kommentekből, amiből például az egyes személyek 
teljesítményének időbeli ingadozását lehet megítélni. Bármilyen hasznos is a visszajelzések 
technológiával támogatott rendszere, az elemzések eredménye nem tekinthető hivatalos értékelésnek. 
Az emberek azt igénylik, hogy szemtől-szembe értékelés részesei legyenek, a felmerülő gondokat, 
kérdéseket meg lehessen beszélni, ne pedig egy letölthető filét kapjanak. Egy automatikus szoftveres 
értékelés gyakorlata ellentmond az agilis működés alapelvének, a közvetlen kommunikáció és nyitott 
kollaboráció fontosságának. 

A csoportfókuszú működés a hatáskörmegosztásban is változást hoz. Mivel a döntéseknek gyorsan 
kell megszületni, a döntési jogköröket delegálni kell a csapatok szintjére, és felhatalmazást adni az 
egyéneknek arra, hogy fokozottan függetlenül működjenek. Ez egy jelentős magatartásváltozás, ami 
nem megy könnyen és támogatást igényel. Hol a gond? Mindkét oldalon, a vezetők és a munkatársak 
részéről is van ellenállás. Mikor pl. a Bank of Montreal agilis teameket hozott létre új szolgáltatások 
kidolgozására az ügyfelek számára, azt tapasztalta, hogy a szereplők nincsenek hozzászokva az ilyen 
működéshez, ezért agilis coachokat helyeztek minden teambe. Ők mindenki (beleértve a 
csúcsvezetőket is) számára visszajelző szekciókat rendeztek minden iteráció után. Mivel ezek a 
visszatekintések azonnali visszajelzéseket adtak a sikerekről, bukásokról, azok gyökérokairól, a 
vezetők hamar felismerték az agilitásban rejlő értéket, így könnyebben tudtak azonosulni vele és át 
tudták engedni a hatásköreiket. 
 
TEENDŐK AZ AGILIS HR MEGVALÓSÍTÁSÁBAN 
 
Az agilis szervezetek, de legalábbis azok egyes, főként technológiai és szolgáltatási területein az 
agilis működés robbanásszerűen terjed. Sajnos, miközben a termékfejlesztő teamek már mesterien 
alkalmazzák az agilis elveket, gyakran azzal szembesülnek, hogy az általuk igényelt munkatempót 
akadályozzák a fennálló HR elvek és gyakorlatok. Természetesen nem minden értékelőállító folyamat 
válik agilissá, szükség van továbbra is szabályalapú szervezetek, egységek működésére is, de a 
jelentős innovációt igénylő szervezetekben az agilitás a versenyelőny forrása. 
Miközben az agilis szoftver fejlesztés kulcsszóra 168 millió találatot találunk a Google-ben, az 
Amazon több mint 2 500 könyvet és más anyagot tartalmaz ilyen témában, amelyek segítenek ennek 
gyors terjesztésében, viszonylag kevés publikált tartalmat találunk arról, hogy a legalapvetőbb 
támogató folyamatokat, így a HR-t, hogyan kell integrálni ebbe a változásba, vagy hogy a saját 
tevékenységükben ez milyen változásokat igényel. Ha az agilis működést elemezzük, azt látjuk, hogy 
ennek meghatározó feltétele, hogy az emberek – munkatársak és vezetők – magatartása jelentősen 
megváltozzon a korábbi korszakhoz képest, ún. paradigmaváltáson essen át. A people managementért 
felelős szervezet, a HR még nem felkészült erre a feladatra. Az agilis működés rövidciklusú, gyakori 
visszajelzésekre és gyors korrekciókra épít, tények, adatok gyűjtésével és elemzésével támogatja a 
fejlesztési lépéseket. A HR még mindig éves, vagy jó esetben féléves, negyedéves ciklusokban 
gondolkozik és dolgozik, egyes alrendszerei hosszútávú tervalapúak. Nem lebecsülve az 
eredményeket, még mindig kevés adatalapú lényeges HR döntés születik, bár az adatok gyűjtése az 
elmúlt néhány évben már jelentősen elterjedt. Sok szervezetben a HR nem értelmezi magát stratégiai 
üzleti partnerként, jelen van a döntéshozói fórumokon, de nem érvényesíti kezdeményezéseivel az 
értékteremtő potenciálját. 

 

Mint minden szervezeti változás esetében itt is akadályt jelent a vezetői elkötelezettség és figyelem 
hiánya. Az agilis szervezetben vezetők megnyirbálva érzik hatásköreiket, nincsenek felkészülve az 
új vezetési módszerekre, nehezen állnak át a szolgáló vezetésre a megszokott kontrolláló mód helyett. 
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Ezért nem szorgalmazzák a teljeskörű változást, még ha a szervezetek egyes részterületei agilisan 
működnek is. Találkoztunk olyan példával is, hogy egy cég technológia vezérelte üzletága saját 
hatáskörében és erőforrásaival, agilis csoporttechnikával toborzási munkát végzett, majd megtalálva 
a kívánatos jelöltet, átadta a folyamatot a HR-nek, akik a hatáskörüknek megfelelően hagyományos 
módon bonyolították a toborzási és felvételi folyamatot, további jelentős időt és energiát fordítva a 
folyamatra.   

Azt a nagymúltú gyakorlatot is meg kell változtatni, hogy aki egy adott pozícióban van, az biztosan 
alkalmas a megváltozott munkakörülmények között is annak betöltésére. Az olyan gyakorlatok 
bevezetése, mint az illeszkedésvizsgálat (lásd ING példa) egy működő szervezetben sokak érdekét 
sértheti, a vizsgálatok eredményeképp akár pozíciók, folyamatok válhatnak feleslegessé, ami félelmet 
és ellenállást szül a szervezet minden szintjén és valóban kockázatos is pl. a tehetségek megtartása 
szempontjából. Ennek kezdeményezése és módszertani megalapozása érkezhet a HR-től, de a döntést 
a felsőszintű menedzsmenttel együtt kell meghozni. 

Akadályt jelent az agilis működés és a digitális technológiával kapcsolatos ismeretek és készségek 
hiánya a HR vezetők és munkatársak körében. Ennek egyik oka, hogy a HR képzések még nem 
készítenek fel erre, hiszen ezekben a képzésekben a társadalomtudományi vonal képviseli a 
legnagyobb erőt. (A képzési rendszer fejlesztése e téren is a gyakorlat és az elmélet együttes 
munkájával képzelhető el eredményesen.) Természetesen nem elvárható, hogy mindenki minden 
területen szakértő legyen, de épp az agilis elvek alkalmazása, a szervezetek ezirányú fejlesztése 
lehetővé teszi azt a kollaborációs megoldást, amelyben a különböző kompetenciák együttesen 
érvényesülnek és gyors, eredményes munkát tesznek lehetővé. 

A HR jelentős szereplővé válhat a szervezet agilis átalakításának folyamatában, ha – kodifikált 
ismeretek hiányában – saját tanulási folyamatát elősegíti néhány egyszerű, de hasznos 
tevékenységgel.  

Az egyik, hogy tanuljon az agilisan működő teamek, akár tech-teamek gyakorlatából. Ha a saját 
szervezetben ilyen nincs, szerezzen tapasztalatot más sikeres szervezetnél. Az ING is így tette, 
meglátogattak olyan digitálisan fejlett cégeket, mint a Spotify és a Netflix, hogy megértsék mi tette 
hatásossá, alkalmazkodó képessé a kultúrájukat és vonzóvá cégüket a kiemelkedő tehetségek 
számára. Az ilyen módon dolgozó csapatok megfigyelése fejleszti az érzékünket az együttműködő 
munkakörnyezet és az agilisan működő teamek stílusának kialakítására.  

A másik, az agilis módszertant erősítő gyakorlat HR retrospektívek, utánkövető megbeszélések 
bevezetése a HR munkájába (Godhelf, 2017). Az agilis szoftver fejlesztő teamek mintájára, 
megbeszélések szervezhetők pl. kétheti rendszerességgel a HR teamen belül is, vagy a belső vevők 
bevonásával. Például a toborzásban dolgozó munkatársak megoszthatják gondolataikat, hogy milyen 
nyelvi fordulatok vonzzák a legjobb jelölteket, vagy milyen interjúkérdések hasznosak az agilis 
képességek felmérésében. Az így kialakított közös elképzelés szerint optimalizálják a folyamatokat, 
amit aztán a résztvevők egyedileg módosítanak, alakítanak. Majd az eredményeket megbeszélik. 
Vagy szervezhetnek megbeszéléseket a funkcionális területek menedzsereivel bizonyos események 
után, mint a felvétel, elbocsátás, teljesítményértékelés. A vevőközpontúság az agilitás fő fókusza, 
ezen a megbeszélésen meg lehet győződni arról, hogy a HR munkája nyújtotta-e az igényelt értéket. 
Ezek a megbeszélések segítenek megérteni a kis változtatások eredményre gyakorolt hatását. 

Az agilitás sok előnyt nyújthat a szervezetek számára, az előny annál inkább nő, minél inkább kiterjed 
a szervezet egészére, és mindenki gondolkodásmódját megváltoztatja. Ha a HR aktív és 
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kezdeményező résztvevője lesz a szervezeti agilitás kialakításának és fejlesztésének, a szolgáltatások, 
termékek minősége és innovációs tartalma, a növekvő termelékenység, a hatékonyság csak akkor 
érheti el teljes potenciálját. 
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ÖSSZEFOGLALÁS  
A világgazdaságnak számos kihívással kell szembenéznie a szűkös erőforrások és a gazdasági 
tevékenységek környezeti hatásai miatt. A körforgásos gazdaság bevezetése, mint új üzleti modell 
megoldást jelenthet a környezetterhelés csökkentésére. Az acél az egyik leggyakrabban használt 
alapanyag, az élet szinte minden területén megjelenik. Az acélipar kiemelt fontosságú az 
energiaintenzív ágazatok között. A stratégiai dokumentumok, tanulmányok és a kapcsolódó szakmai 
szervezetek jelentései alapján kidolgozott modellünkben bemutatjuk, miként tud bekapcsolódni az 
acélipar a körforgásos gazdaságba. Úgy gondoljuk, az említett ágazat élen jár a körforgásos 
gazdaságra való átmenetben. Ezáltal csökkenthető a nyersanyag - és energia-felhasználás, valamint 
az üvegházhatású gázok kibocsátása. Emellett költséghatékonyabbá válhat az iparág és növelhető a 
versenyképessége is. A fejlesztések tovagyűrűző pozitív hatása számos acélfelhasználó vagy az 
acélgyártás melléktermékeit hasznosító ágazatban is érezhető, valamint a társadalmi jóllétre 
gyakorolt hatás sem elhanyagolható. Az Európai Unió területén működő vállalatok nyitottsága igen 
nagy, ugyanakkor a teljesítményük mikroszintű összehasonlítása számos nehézségbe ütközik. 

 
SUMMARY  
The global economy has to face several challenges due to the scarce resources and environmental 
impact of economic activities. The introduction of circular economy as a business model can reduce 
environmental damage. Steel is the most commonly used raw material, it is essential in all fields of 
life. Based on the strategic documents, workpapers and reports of relevant organizations of the 
sector, we introduce in our model the advantages and possibilities the steel industry has to engage to 
the circular approach. We found that the sector can be one of the drivers in transition. The raw 
material and energy consumption can be reduced, besides the GHG emissions, while cost efficiency 
and competitiveness increases. The developments have spillover effects in other sectors using steel of 
higher quality or through the by-product reuse and has impact on social well-being as well. The 
openness of companies operating in the European Union is very high, while defining their 
performance at a micro level is difficult. 
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BEVEZETÉS 
 
A világszerte uralkodó lineáris üzleti modell következményeként az elmúlt évtizedek erőforrás- és 
anyagfelhasználási trendjei a természeti erőforrások szűkösségéhez, ingadozó árakhoz, magasfokú 
környezetszennyezéshez és a klímaváltozás felgyorsulásához vezettek. Li és szerzőtársai szerint az 
egy főre eső reál GDP 1%-os változása 0,48-0,50%-kal növeli az energiafogyasztást és ezáltal 0,41-
0,43%-kal a CO2 kibocsátást. (Li et. al.,2011). A Global Footprint Network adatai szerint 2019-ben 
a Globális Túlfogyasztás Napja minden eddiginél korábban, július 29-én következett be. Ez azt 
jelenti, hogy az emberiség átlagos fogyasztása alapján 1,75 Földre lenne szükség ahhoz, hogy a 
természeti erőforrások fedezni tudják szükségleteinket a Föld újratermelő és elnyelő képességét 
figyelembe véve. Ha pedig mindenki úgy élne, mint egy átlagos európai uniós polgár, akkor a Föld 
éves tartalékai már május 10-én kimerültek volna. (Energy Market, 2019/13) A túllépés csak a 
természeti erőforrások kimerítése révén lehetséges. A mai kor termelési és fogyasztási mintái 
veszélyeztetik az erőforrásokhoz való igazságos és biztonságos hozzáférést, valamint a fenntartható 
fejlődést, mely a Brundtland Jelentés jól ismert definíciója szerint „olyan fejlődés, amely kielégíti a 
jelen igényeit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk képességét, hogy saját szükségleteiket 
kielégítsék.” (WCED, 1987, p.41). Ezen kihívásokra adhat pozitív választ a körforgásos gazdaság 
koncepciója, mint a fenntartható fejlődés egyik stratégiai eleme. 
A körforgásos gazdaság egyre nagyobb figyelmet kap a politikai, stratégiai és tudományos 
platformokon, mivel célja az erőforrások hatékony felhasználása és a hulladék minimalizálása. 
Ezáltal képes hozzájárulni egy versenyképes, fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság létrejöttéhez, miközben a helyi munkahelyteremtésnek köszönhetően minden tudásszinten 
növeli a foglalkoztatást. A körforgásos gazdaságba történő átmenet révén Európában az erőforrás-
termelékenység 3%-kal nőhet, ami 2030-ra évi 600 millió EUR elsődleges erőforrás haszonnal jár, és 
1200 millió EUR nem erőforrás jellegű és externális hasznot eredményezhet. Emellett a GDP 7 
százalékponttal emelkedhet a jelenlegi fejlesztési forgatókönyvhöz képest. (Ellen MacArthur 
Foundation, 2015) 

Ez az új üzleti modell összekapcsolható az EU fő stratégiai és operatív politikai céljaival és 
prioritásaival, melyek olyan kulcsterületeket fogalmaznak meg, mint a foglalkoztatás és a növekedés, 
a beruházások, a klímavédelem és az energia, az innováció és a fenntartható fejlődés. „Az 
anyagkörforgás megvalósítása” – a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv a véges, 
abiotikus erőforrások felhasználására összpontosít öt prioritási területen keresztül, melyek a 
műanyagok, élelmiszer hulladékok, kritikus nyersanyagok, építési és bontási hulladékok, valamint a 
biomassza és bioalapú termékek. Ezen kívül ajánlásokat tartalmaz az innovációra és a beruházásokra, 
valamint a folyamat nyomon követésére vonatkozóan. (Európai Bizottság, 2015) Az Európai Unió 
széles körű pénzügyi támogatást nyújt a gazdasági szereplőknek a körforgásos gazdaságba való 
áttérés felgyorsítása érdekében (pl. Horizont 2020, kohéziós politika, LIFE program), a teljes összeg 
meghaladja a 10 milliárd eurót a 2016–2020 közötti időszakban. (Európai Bizottság, 2019) Noha a 
körforgásos gazdaság koncepciója világszinten egyre nagyobb figyelmet von magára, az igazi 
eredmények még váratnak magukra, hiszen a gazdaságba belépő ásványi anyagok, fosszilis 
üzemanyagok, fémek és biomassza mindösszesen 9%-a újrahasznosított. (PACE, 2019) A tanulmány 
elsődleges célja, hogy rövid összefoglalást nyújtson arról, hogy mit jelent a körforgásos gazdaság. 
Ezt követően bemutatjuk, hogy egy olyan energia-intenzív iparág számára, mint az acélipar milyen 
lehetőségeket kínál ez az új üzleti modell. Végezetül pedig megvizsgáljuk, hogy az Európai Unió 
főbb acélipari vállalatai esetében megjelenik-e a fenntartható fejlődés és a körforgásos gazdaság 
szellemisége a nyilvánosan elérhető dokumentumaikban, illetve mérik-e valamilyen módon a 
körforgásos gazdaság során elért eredményeket. 
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1. A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG LÉNYEGE ÉS ELŐNYEI 
 

A szakirodalom és a politikai ajánlások rendre kiemelik a körforgásos gazdaság hulladékmentességét, 
mondván a ma termékei a jövő erőforrásaiként szolgálnak. Ugyanakkor a koncepció több mint 
egyszerű újrahasznosítás, sokkal inkább egy új termelési- és fogyasztási modell, amely átfogja az 
ellátási láncot és összeköti az ágazatokat, képes növelni az erőforrások felhasználásának 
hatékonyságát és a versenyképességet, csökkenteni a költségeket, ösztönözni az innovációt és 
hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. (Kis-Orloczki, 2019) Az Európai Unió 2015 óta kiemelt 
figyelmet szentel a körforgásos gazdaságnak, ebben az évben adta ki iránymutatásait, hogy segítse az 
EU-t a körforgásos gazdaságba történő átmenetben. 

A körforgásos gazdaság koncepciója nem újkeletű, a legfrissebb tanulmányok (Murray et al., 2017, 
Kirchherr et al. 2018) szerint már 1848-ban is utalnak rá, de az elmúlt 50 évben olyan szerzők nevéhez 
köthetjük az elképzelés eredetének kutatását, mint Boulding (1966), Stahel és Ready-Mulvey (1976), 
Pearce és Turner (1990). Jelenleg a szakirodalomban a körforgásos gazdaságnak több mint száz 
definíciója létezik különböző jelentéstartalommal. (Kirchherr et al., 2017) Jelen cikkben a szerzők az 
Európai Parlament és a Bizottság definíciója szerint értelmezik a körforgásos gazdaságot, miszerint 
„a termelés és a fogyasztás olyan modellje, amely magában foglalja a meglévő anyagok és termékek 
megosztását, bérbeadását, újrafelhasználását, javítását, felújítását és újrahasznosítását a lehető 
leghosszabb ideig” (Európai Parlament ) „és a hulladékkeletkezés minimalizálását” (Európai 
Bizottság, 2015). 

A körforgásos gazdaság a lineárishoz képest kevesebb inputot -szűkös természeti erőforrást- használ, 
a megújuló és újrahasznosítható erőforrások növekvő aránya mellett. A gazdaságban a termékeket, 
alkatrészeket és anyagokat a lehető leghosszabb ideig tartja benn, ami csökkenti a kibocsátást és 
kevesebb anyagi veszteséget eredményez. (EEA, 2016) Az elérhető hasznok a következő négy 
területen jelentkeznek, amelyek magukban foglalják a fenntartható fejlődés három pillérét is: 

- Erőforrás-előnyök: csökken az elsődleges nyersanyagok iránti igény, ugyanakkor csökken az 
importfüggőség is; 
- Környezeti előnyök: a gazdasági tevékenységek környezeti hatása a nagyobb erőforrás-
hatékonyság miatt csökken, így csökkennek a külső költségek is; 
- Gazdasági előnyök: elősegíti az innovációt és a gazdasági növekedést; 
- Társadalmi előnyök: munkahelyeket teremt, és a fenntarthatóbb fogyasztói magatartás révén 
hozzájárulhat az emberi egészséghez és biztonsághoz. (EEA, 2016) 
 

A körforgásos gazdaság egy rendszerszintű elmozdulásként is értelmezhető, amely megváltoztatja a 
jelenlegi termelési és fogyasztási szokásokat. Ennek a folyamatnak az első lépéseként új, innovatív 
technológiákat kell kifejleszteni és bevezetni (pl. ökoinnováció és ökotervezés). A technológiai 
innováció magával hozza a társadalmi és szervezeti innovációk megjelenését is. A második lépésben 
a gazdasági szereplőknek meg kell változtatniuk a fogyasztási szokásaikat azáltal, hogy a 
javításoknak, a felújításoknak, az újragyártásnak és az újrahasznosításnak nagyobb jelentőséget 
tulajdonítanak. Mindazonáltal nem lehet elérni a kívánt eredményeket megfelelő szabályozás 
(például ösztönzők vagy a megfelelő nemzetközi környezetvédelmi szabályok biztosítása) nélkül, 
valamint elengedhetetlen, hogy a fogyasztók és a termelők viselkedésében gyökeres változás 
következzen be. (Kirchherr et al., 2018; EEA, 2016) A megvalósítást segítő tényezők között 
szeretnénk kiemelni az ipari szimbiózist, mint egy helyi vagy globális partnerséget jelentő új üzleti 
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modellt, amelyben a különböző ágazatok vállalkozásai együttműködnek annak érdekében, hogy az 
egyik hulladékát vagy melléktermékét a másik szereplő a tevékenységéhez szükséges erőforrásként 
tudja hasznosítani. Az erőforrások biztosítása, megosztása és újrafelhasználása révén az ipari 
szimbiózis technikai vagy biológiai anyaghurkokat hozhat létre és minimalizálja a hulladék 
mennyiségét. (PwC, 2018; EEA, 2016) 

A tanulmány következő részében megvizsgáljuk, hogy az acélipar milyen potenciállal rendelkezik a 
körforgásos gazdaságra való áttérésben. A választás magyarázataként idézzük Dr. Edwin Bassont a 
World Steel Association főigazgatóját: „Mivel az acél az életünkben mindenhol jelen van, és a 
fenntartható jövőnk középpontjában áll, iparunk a globális körforgásos gazdaság szerves részét 
képezi.” (World Steel Association, 2015, 3.) 

 

2. AZ ACÉLIPAR, MINT A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG EGYIK 
MOTORJA 
 

Az acélgyártás jelentős szerepet játszik a körforgásos gazdaság globális megvalósulásában. A 
koncepció kapcsán gyakran használt 4R keretrendszer (Reduce, Reuse, Remanufacture, Recycle) 
minden eleme kihasználható ebben az ágazatban (Worldsteel Assotiation, 2015). A körforgásos 
gazdaság sikeres megvalósulásához elengedhetetlen az életciklus gondolkodás. Ennek során a termék 
nyersanyag- és energiafelhasználását, az emisszióját és a keletkező hulladékokat a termék életciklus 
minden fázisában figyelembe kell venni a tervezéstől, nyersanyag-kitermeléstől, a gyártáson és a 
használaton keresztül az újrahasznosításig, illetve ártalmatlanításig. Ekkor mondhatjuk meg egy 
termék valós környezetterhelését.  

Az acélt rendkívül kedvező tulajdonságai teszik alkalmassá arra, hogy a körforgásos gazdaság egyik 
motorjává váljon. Több szempontból előnnyel bír az egyéb anyagokhoz (pl. alumínium, műanyag) 
képest. Az acél 100%-ban és többször is újrahasznosítható az eredeti tulajdonságai megtartása 
mellett. Az újrahasznosítás során bármilyen típusú acélhulladékból elő lehet állítani az új acél széles 
skáláját, például megfelelő technológia alkalmazásával egy alacsonyabb értékű acélhulladékból 
magasabb értékű acélt. Mágneses tulajdonságának köszönhetően szinte bármilyen hulladékáramból 
könnyen visszanyerhető. Az acélhulladékok magas értéke gazdaságilag életképessé teszi az acél 
újrahasznosítását. Az acél tartóssága kiváló, ezáltal kevesebb acél szükséges a mindennapi élet 
fenntartásához. Igaz, éppen a tartóssága miatt az acélhulladék korlátozottan áll rendelkezésre. 
(Worldsteel Association, 2015) Az acélipar anyaghatékonysági mutatója (a nyersanyagok termékké 
és melléktermékekké konvertálásának rátája) 97 százalék körül alakul (Worldsteel Association, 
2018b), ami rendkívül jónak számít. A gyártáshoz használt nyersanyagokból és acélhulladékból 66% 
acél, 31% melléktermék és mindössze 3% hulladék keletkezik. Ezáltal elmondható, hogy az 
acéltermelés szinte ún. zárt hurkú rendszernek számít. (Eurofer, 2015) 

Az acélipar bekapcsolódását a globális körforgásos gazdaságba az általunk kidolgozott modell 
alapján mutatjuk be. 
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Az acélipar bekapcsolódása a körforgásos gazdaságba 
 
 

Acéliparon belüli lehetőségek Ipari szimbiózisban rejlő lehetőségek 

Technológia és 
anyagfejlesztés 

Acélhulladékok 
kínálata 

Termékfejlesztés 
az acélfelhasználó 
ágazatok számára

Melléktermékek 
piaca 

Csökkenő 
nyersanyagfelhasználás 

Csökkenő 
energiafelhasználás 

Csökkenő CO2 
kibocsátás 

Növekvő 
költséghatékonyság 
/versenyképesség

A körforgásos gazdaság révén elérhető pozitív hatások 
1. ábra: Az acélipar bekapcsolódásának modellje a körforgásos gazdaságba 

Forrás: saját szerkesztés 
 

A körforgásos gazdaságba való bekapcsolódás az acéliparon belüli lehetőségek, és az ipari 
szimbiózisban rejlő lehetőségek kihasználása révén valósulhat meg. Ezek hatásaként pedig 
csökkenthető a nyersanyag és energiafelhasználás, csökkenhet a CO2 kibocsátás, növekszik a 
költséghatékonyság, és ezáltal a versenyképesség. És ami a legfontosabb, hogy ezek a pozitív hatások 
nem csak az acéliparban, hanem az acélt, vagy melléktermékeit felhasználó ágazatokban, és végső 
soron társadalmi szinten is jelentkeznek. 

 

2.1. A körforgásos gazdaságba való bekapcsolódás acéliparon belüli lehetőségei és előnyei 
 

2.1.1. Az acélgyártás jellemzői dióhéjban 
 

Az acélgyártás anyag- és energiaigényes folyamat, aminek révén magas a CO2 kibocsátása. Két alap 
technológiája van, az oxigén befúvásos konverteres acélgyártás (OBC technológia: oxygen-blown 
converter, másképpen BOF technológia: basic oxygen furnace) és az elektroacélgyártás (EAF 
technológia: electric arc furnace). Az első esetében a fő alapanyag a vasérc, a koksz, a mészkő, és 
kevés acélhulladék. A felhasznált energia túlnyomó többségében a szén. A technológia fejlődését 
jelentette az elektroacélgyártás bevezetése, ahol az acélgyártás nyersanyaga az acélhulladék (esetleg 
valamely hulladék helyettesítőként szolgáló anyag, például az ún. közvetlenül redukált vas, DRI), a 
felhasznált energia pedig többségében villamos energia (DRI esetén még a földgáz). Az 
elektroacélgyártás kevésbé energiaigényes, mint a konverteres acélgyártás, így a CO2 kibocsátása is 
alacsonyabb. Az említett technológiák költségstruktúrája jelentősen eltér ugyan, de mindkét esetben 
elmondható, hogy a legjelentősebb költségtényezők az alapanyagköltségek, az energiaköltségek és a 
szállítási költségek. (Ecorys, 2008, 62.o. alapján) A 2016. évi adatok alapján az EU acélipara 49 Mtoe 
energiát használt fel, melynek 47,2 százalékát a szén, 30,2 százalékát a földgáz, 20,2 százalékát pedig 
a villamos energia tette ki. A maradék rész az egyéb energiahordozók felhasználása. Az egy tonna 
nyersacélra jutó energiafelhasználás 0,3021 toe/t, az energiaintenzitási mutató értéke az elsődleges 
fémiparban, vásárlóerőparitáson mérve 0,7353 koe/€2010 volt. A vas és acélipar CO2 kibocsátása 
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2015-ben 102,2 Mt, az egy tonna nyersacélra jutó CO2 kibocsátás pedig 0,6172 tCO2/t volt. 
(Enerdata-Odyssee database).  

 
2.1.2. Az EU acéliparának kihívásai 
 

Az acélipart anyag- és energiaigényessége folytán rendkívül érzékenyen érintik a nyersanyagpiacon, 
és az energiapiacon zajló változások, valamint az egyre szigorodó környezetvédelmi szabályozások. 
Emellett az elmúlt évtizedben fokozatosan erősödő nemzetközi verseny miatt, az EU acéliparának 
további (piaci) nehézségekkel is szembe kell néznie. Ezek közül a legfontosabbak a következők:  

- Kihívások a nyersanyagpiacon: Az acélgyártás egyik legfontosabb alapanyaga a vasérc. A 
vasérctermelés földrajzi koncentrációja magas, a három legnagyobb vasérctermelő ország: Ausztrália 
(41%), Brazília (20%) és India (9%). Az EU részesedése a világ összes vasérctermelésében 
mindösszesen 1,42%, importfüggősége magas és folyamatosan növekszik. A nettó import mértéke 
(az export tevékenységet levonva) 3,38-szorosa az EU nyersvastermelésének. A feltörekvő országok 
növekvő kereslete nyomást helyez a nyersanyagkínálatra, emiatt a nyersanyagárak emelkednek. A 
magas földrajzi koncentráltság miatt relatíve magasak a szállítási költségek is. Az acélgyártás másik 
fontos alapanyaga az acélhulladék. Ezzel kapcsolatban a legfőbb probléma, hogy korlátozott 
mennyiségben áll rendelkezésre az acél tartósságából következően. Az acélhulladék esetében az EU 
nettó exportőrnek számít, az EU-ból származó acélhulladékok mintegy 20 százaléka exportra kerül. 
Mindezek alapján, a nyersanyagokhoz való hozzáférés és hosszú távú biztosításuk stratégiai 
figyelmet kell kapjon az EU részéről. (Worldsteel Association, 2018a) 
- Energiapiaci kihívások: Az ágazat az energiaigényessége miatt nagyon érzékeny az 
energiaárak változására. Az elmúlt néhány évben az energiaárak folyamatos és drasztikus emelkedést 
mutattak mind a villamos energia, a földgáz, a szén és az olaj esetében. Emellett jelentős területi 
különbségek mutatkoznak az árak alakulásában. Az árak még az EU-n belül is jelentős szórást 
mutatnak, de az EU-n kívüli országokkal összehasonlítva még kedvezőtlenebb tendencia 
tapasztalható az EU szempontjából. Így például az USA energiaár előnye az elmúlt években 
jelentősnek mondható. Az energiaárakban kialakuló nagy különbségek egyik oka a 
palagázforradalom volt, de jelentős különbséget okoz az energiatermékek eltérő mértékű adóztatása 
is. Az EU jellemzően magasabb adóterheket alkalmaz az energiatermékek esetében, ezáltal 
magasabbak az energiaárak. (Kádárné, 2014) Ez mindenképpen hátrányos az energiaintenzív 
ágazatok szempontjából. 
- A környezetvédelmi szabályok kihívásai: Az uniós környezetvédelmi szabályozás jelentős 
terhet ró az EU acéliparára. A legfontosabbak közé tartoznak az emissziókereskedelmi rendszer (EU 
ETS) bevezetése és annak tervezett változásai a 2021-től kezdődő 4. kereskedési időszakban, a 
bevezetett IPPC standardek, valamint a 2015. évi Párizsi Éghajlatvédelmi Egyezmény keretében tett 
kötelezettségvállalások. Általánosságban elmondható, hogy az EU szigorúbb szabályokat vezetett be, 
mint az EU-n kívüli országok nagy része. Ez jelentős versenyhátránnyal jár az EU acéltermelő 
vállalatai számára. A magas elvárások révén a szén-dioxid kvóta kereskedelme erősödik, ami a 
kvótaárak emelkedését eredményezi. 2018-ban a kvótaár 4-5-szörösére emelkedett, 2019 júliusában 
pedig 11 éves csúcsot döntve megközelítette a 30 EUR/tCO2 árszintet. (Energy Market Report 
2019/13). A kvótaár emelkedése jelentősen hozzájárult a villamos energia árak növekedéséhez is, s 
minthogy az acéltermelés esetében magas a villamos energia felhasználása, ez növeli a szektor 
energiaköltségét. Móger Róbert, a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés igazgatója szerint “az EU 
által meghatározott elvárások nem reálisak, mert jelenleg még nincs olyan, ipari méretekben is 
gazdaságosan üzemeltethető technológia, amellyel biztosítható lenne ezen célok elérése.” (Viland, 
2018, 2. o.) 
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- Piaci kihívások: Az acél a második leggyakrabban használt alapanyag. A világ 
acélfelhasználása az elmúlt években folyamatosan emelkedett. Az acélfelhasználás terén Kína 43 
százalékkal az első helyen áll. Ezt követi az EU, mintegy 10,5 százalékkal, valamint az USA mintegy 
8 százalékkal. (Worldsteel, 2018a, 115-116. o.) 2017. évi adatok szerint Kína adja a világ 
acéltermelésének 49 százalékát. Mintegy 10 százalékos részesedésével (168 305 ezer tonna) az EU 
áll a második helyen, majd Japán, India és a CIS országok következnek a rangsorban a 6 % körüli 
részesedésükkel. Az USA-ban a világon megtermelt acél mintegy 4,8 százalékát állítják elő. 
(Worldsteel, 2018a, 1-2.o.) A feltörekvő országok (leginkább Kína, India, a CIS országok és Brazília) 
növekvő termelése által fokozódó nemzetközi versenyben az EU acélipara nehézségekkel szembesül 
piaci pozíciója megtartásában. Míg 2008-ban az EU részesedése a világ össztermeléséből 14,8 
százalékot tett ki, ez 2017-re 10 százalék alá csökkent. (Worldsteel Association, 2018a, 1-2.o.) Ehhez 
hozzájárult az is, hogy az acélipar termékeinek döntő többsége a beruházási javak közé tartozik, 
ennélfogva az iparág jelentős konjunktúraérzékenységet mutat. (Barta-Poszmik, 1997) A 2008-as 
gazdasági világválság hatására jelentős csökkenés mutatkozott az acéltermékek iránti keresletben. 
Ennek eredményeképpen az EU-ban 2008-ról 2009-re 30 százalékkal csökkent a nyers acéltermelés 
(nagyobb mértékben, mint a világ összes termelését tekintve). 2017-re a 2009-es mélyponthoz képest 
mintegy 21 százalékkal nőtt ugyan az acéltermelés, de a válság előtti szintet nem sikerült elérni. 
Mindezt tovább súlyosbítja a világszerte jellemző acéltermelői túlkapacitások megléte. Ez ugyanis 
ösztönzi az acéltermékek exportját, ami tovább növeli a versenyt az EU acéltermelő vállalatai 
számára, sőt még az EU-n belüli piacvesztés esélye is növekedhet. A versenytársak által alkalmazott 
kereskedelempolitikai intézkedések (például a szektor számára nyújtott támogatások, vagy 
importvámok bevezetése) szintén kedvezőtlenül érintik az európai acélipar versenyképességét.  
 
2.1.3. Technológia és anyagfejlesztés az acéliparban 
 

A fent említett kihívásokra a folyamatos innováció jelenthet hatékony megoldást. Az alacsony CO2 
kibocsátású, kevésbé energiaigényes technológiai folyamatok bevezetése, valamint a körforgásos 
gazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázása kulcsfontosságú az EU acéliparának versenyképessége 
szempontjából. A technológia fejlődése kapcsán jelentős mérföldkő volt a folyamatos öntési eljárás 
bevezetése, ami forradalmasította az acélgyártást. Ma már ez az uralkodó öntési mód (világszinten 
96,3 százalék). (Worldsteel Association, 2018a, 5-6.o.) Ezáltal nőtt a termékminőség, a 
termelékenység és a költséghatékonyság. Szintén jelentős technológiai innovációnak számít a már 
említett elektroacélgyártás bevezetése. A 2017-es adatok szerint a világ összes nyersacéltermelésében 
71,6 százalékot tesz ki a konverteres acélgyártás és 28 százalékot az elektroacélgyártás aránya. (A 
fennmaradó 0,4 százalékot egyéb technológiai megoldások adják.) Az acéltermelés technológiák 
szerinti megoszlása azonban régiónként jelentős eltérést mutat. Kiemelendő, hogy az EU-ban a 
konverteres technológia (BOF) aránya mindössze 59,7 százalék, míg a korszerűbb EAF technológia 
40,3 százalékos részesedéssel bír. Az USA-ban még inkább eltolódott a hangsúly az EAF technológia 
javára (68,4%). Kínában azonban a termelés 90,7 százalékát a BOF technológia jelenti. (Worldsteel 
Association, 2018a, 17-18.o.) Középtávon az elektroacélgyártás további növekedését 
prognosztizálják, Kína is megkezdte például több oxigénbefúvásos acélművét átalakítani 
elektroacélgyártásos folyamatra. (Krause, 2019) Az acélhulladékok korlátozott kínálata miatt fontos 
technológiafejlesztési irány a hulladék-helyettesítők (mint például a közvetlenül redukált vas (DRI)) 
használatának bevezetése. (Ecorys, 2008) Mindemelett jelenleg a CO2 leválasztási és tárolási 
technológiák fejlesztése is folyamatban van. A CO2 kibocsátás csökkentése mellett az egyéb üvegház-
hatású gázok és káros anyagok csökkentése (NOx, SOx, por) is a célkitűzések között szerepel. 
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2.1.4. Acélhulladékok kínálata 
 

Az elektroacélgyártás során, mint láthattuk, az acélhulladékok jelentik a fő alapanyagot, de a 
konverteres acélgyártás során is használnak fel acélhulladékot, kisebb arányban. Acélhulladékok a 
fogyasztás előtti és a fogyasztás utáni fázisban is keletkezhetnek. Az első csoportba sorolhatók 
egyrészt az acélművek és öntödék saját termelési folyamataiban, másrészt az acélfeldolgozó 
iparágakban, az acéltermékek átalakítása során keletkező hulladékok, melyeket 100 százalékban 
összegyűjtenek és újrahasznosítanak az acélgyártásban. A folyamatos technológiafejlesztések 
eredményeképpen az ilyen típusú hulladékok mennyisége csökkenő tendenciát mutat. A fogyasztás 
utáni fázisban keletkező acélhulladékok közé tartoznak a különböző végtermékekből összegyűjtött és 
újrahasznosított acélhulladékok, mely a leggyakoribb típusa a hulladékoknak. (Ecorys, 2008) Az 
acélhulladékok kínálatát korlátozza az acél tartóssága. A különböző típusú végtermékek esetében 
különböző élettartammal számolhatunk az acélra vonatkozóan. Például az élelmiszeriparban használt 
dobozok rövid élettartamúak, hamarabb visszakerülhetnek a körforgásba. A háztartási gépek, autók 
élettartama átlagos hosszúságúnak tekinthető, míg az épületekben, hidakban megtalálható acél akár a 
100, vagy még több éves élettartamot is megélheti. (Eurofer, 2015) A becslések szerint ma a valaha 
gyártott acél 75 százaléka még mindig használatban van. Ez az egyik oka, hogy az acélhulladékok 
korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre. A másik ok, hogy a végtermékekből származó 
acélhulladékok összegyűjtése még messze nem teljeskörű. Az acél ugyan a leggyakrabban 
újrahasznosított anyag a világon, mintegy 650 Mt acélhulladékot hasznosítanak újra évente, ám a 
különböző ágazatokban más és más a visszanyerési ráta. Az ipari és kereskedelmi épületek esetében 
98%, a gépgyártás esetén 90% feletti, míg például a kisebb elektronikus berendezések esetén 50 
százalék körüli ez az arány. (Eurofer, 2015) Éppen ezért a hulladékhelyettesítők fejlesztése is 
kulcsfontosságú kérdés.  

2.1.5. Az acéliparon belül elért eredmények 
 

A folyamatos technológiafejlesztés hatására az EU acélipara jelentős eredményeket ért el az 
energiafelhasználás és a CO2 kibocsátás csökkentése terén. A szektor energiafelhasználása az 1990. 
évi adatokhoz képest 40,7 százalékkal csökkent, a 2016. évi adatok szerint. A villamos energia 
részaránya mintegy 7,5 százalékpontos emelkedést mutatott az említett időszakban, ami az EAF 
technológia terjedésének tudható be. Ezen kedvező energiafelhasználási adatokat némileg árnyalja az 
a tény, hogy a gazdasági válságot követően jelentős mértékben visszaesett az EU-ban megtermelt 
acél mennyisége, és az elmúlt évek növekvő tendenciája ellenére ezidáig nem sikerült a válság előtti 
szintre növelni a termelést. Azt, hogy energiafelhasználás csökkenését nem csupán ez a kedvezőtlen 
folyamat okozta, hanem a technológia folyamatos fejlődése is nagyban hozzájárult, a fajlagos 
energiafelhasználási mutató és az energiaintenzitási mutató kedvező alakulása bizonyítja. Az egy 
tonna nyersacélra jutó energiafelhasználás az 1990. évi adathoz képest 27,2 százalékos csökkenést 
mutatott a 2016. évi adatok szerint. Az energiaintenzitási mutató azt mutatja meg, hogy egységnyi 
hozzáadott érték előállításához mennyi végső energiafelhasználásra van szükség. Az elsődleges 
fémiparban (vásárlóerőparitáson számolva) a mutató értéke az 1995. évi értékhez képest szintén 
jelentősen, mintegy 42 százalékkal javult (csökkent). A 2015. évi adatok alapján az iparág CO2 
kibocsátása az 1990. évi szinthez képest 41,5 százalékkal, az egy tonna nyersacélra jutó CO2 
kibocsátás pedig 30,3 százalékkal csökkent. (Enerdata-Odyssee database).  
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2.2. Az ipari szimbiózisban rejlő lehetőségek a kapcsolódó ágazatok 
szempontjából 
 

Az ipari szimbiózisban rejlő lehetőségeket két szempontból elemezhetjük. Egyrészt a nagy 
acélfelhasználó ágazatok szempontjából, másrészt pedig az acélipar melléktermékeit felhasználó 
ágazatok szempontjából. 

 

2.2.1. Termékfejlesztés az acélfelhasználó ágazatok számára 
 

Az EU adatait tekintve a legnagyobb acélfelhasználó ágazat az építőipar (35%), az autóipar (19%), 
emellett nagyobb részesedéssel bír még a gépgyártás (15%), a fémfeldolgozási termék gyártása (14%) 
az acélcsőgyártás (11 %), végül a háztartási gépek, az egyéb közlekedési eszközök és az egyéb 
acéltermékek gyártása egyaránt 2%-os részesedéssel bír. (Eurofer, 2018) A technológiai fejlődés 
maga után vonta az acél minőségének a fejlődését is. A magas minőségű acél alapfeltétele a magas 
hozzáadott értékű termékek gyártásának. Az EU versenyképessége a jó minőségű, személyre szabott 
acél termelésében a leginkább kiemelkedő. Az ágazatot folyamatos anyag- és termékinnováció 
jellemzi, mivel meg kell felelniük a fő acélfelhasználó ágazatok folyamatosan változó igényeinek. 
Minden ágazatban az acél más és más tulajdonsága bír kiemelkedő jelentőséggel. Így például az 
autóipar által támasztott követelmény a korszerű, nagy szilárdságú, de könnyű acélok (AHSS) 
fejlesztése, melyek felhasználásával csökken az autók súlya a biztonság és a minőség növekedése 
mellett. Ezáltal az autók üzemanyag felhasználása és károsanyagkibocsátása csökken. (Ecorys 2008) 
A Worldsteel Association 2015 tanulmányban hivatkozott kutatás szerint az AHSS felhasználásával 
gyártott autók ugyan a használati fázisban valamivel rosszabban teljesítettek az alumínium, 
magnézium, műanyag és acél felhasználásával gyártott szuper könnyű autókkal (SLC) szemben az 
emisszió csökkentés terén, de ha teljes életciklus szemléletben nézzük, az alapanyaggyártás és az 
autógyártás szakaszát is beleszámítva, akkor magasan az AHSS felhasználása volt előnyösebb. Az 
erősebb és könnyebb acél az energiaiparban is előnyös, pl. a szélturbinák könnyebb acélból történő 
előállítása jelentősen csökkentette a CO2 kibocsátást, és csökkent a szállítás és összeszerelés költsége 
is. Az építő iparban a magas minőségű acélok bevezetésével a magasabb épületek építése 
hatékonyabb, csökken a felhasznált acélmennyiség, csökken a szállítási költség. Az erőművek, 
üzemek építési ideje is csökkent, valamint a vékonyabb épületek lehetővé teszik a tér jobb 
kihasználását. A moduláris vasbeton elemek lehetővé teszik ezek újrahasználatát. Ez olcsóbb 
megoldás lehet, mint új elemeket gyártani nyersanyagokból. A csomagolóiparban, például az 
élelmiszer- és italdobozokban használt acél vastagságának a csökkentése rendkívül kedvező 
környezeti hatásokat eredményezett. A gyártás energiaigénye ugyan kis mértékben nőtt, de kevesebb 
acélra volt szükség, ami csökkentette a szállítási költségeket, és ezáltal az energiafelhasználást és 
károsanyag-kibocsátást. (Worldsteel Association, 2015) Látható, hogy az acélfelhasználó ágazatok 
változó igényeire az acélipar folyamatos termékinnovációkkal képes reagálni. 

 
2.2.2. A melléktermékek piaca 
 

Az acélgyártás egyik jelentős érdeme, hogy megtalálták az acélgyártás során keletkező 
melléktermékek értékesítési lehetőségeit. Az egyik fő melléktermék a salak, melyből 2016-ban 
Európában összesen 41 Mt-t használtak fel. Ennek 46,8 százalékát a cementipar hasznosította. A salak 
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felhasználása a cementiparban jelentősen csökkentheti a cementgyártás környezetterhelését (akár 59 
százalékos CO2 és 42 százalékos energia megtakarítás is elérhető általa). A salak 29,8 százalékát az 
útépítés során használták fel adalékként. 6,8 százalék volt a fémkohászati felhasználás, 1,2 százalék 
pedig a növényi műtrágyagyártás során felhasznált salak aránya. A salaknak mindössze 5,7 százaléka 
került hulladéklerakóba. Az acélgyártás során keletkező egyéb melléktermékek felhasználása is 
sokrétű. A keletkező folyamatgázok, a villamos energia és hőtermelés során, az iszap és por az 
ötvözetek előállításakor, a keletkező petrolkémiai anyagok pedig a vegyiparban hasznosíthatók. 
(Worldsteel Association, 2018c) 

 

3. A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG SZELLEMISÉGÉNEK 
MEGJELENÉSE ÉS AZ EREDMÉNYEK MÉRÉSE MIKROSZINTEN 
 

A szakmai szervezetek (pl. Worldsteel Assotiation, Eurofer) tanulmányaiban számos utalás található 
az acélipar úttörő szerepére vonatkozóan a körforgásos gazdaság felé történő átmenetben, számos 
egyedi példa, jó gyakorlat bemutatásával érzékeltetve a körforgásos koncepcióban rejlő előnyöket. A 
szakirodalom tanulmányozása során azonban az eredmények ágazati és vállalati szintű mérésére 
vonatkozóan az adatok hiányával kellett szembesülnünk. Adódott hát a következő kutatási kérdés, 
miszerint vajon mikroszinten, az Európai Unió főbb acélipari vállalatai esetében megjelenik-e a 
fenntartható fejlődés és a körforgásos gazdaság szellemisége a nyilvánosan elérhető 
dokumentumaikban, illetve mérik-e valamilyen módon a körforgásos gazdaság során elért 
eredményeket.  

A tartalomelemzés módszerét alkalmazva a fenntarthatóság, a körforgásos gazdaság és az ipari 
szimbiózis szempontjából megvizsgáltuk az Eurofer 2019-ben kiadott aggregált beszámolójában 
(Eurofer, 2019) tagként nevesített vállalatok, vállalatcsoportok online felületeit. Arra kerestük a 
választ, hogy a nevesített témák és az ezekhez kapcsolódó indikátorok megjelennek-e önálló 
közlések, közlemények formájában. Az Eurofer jelenleg 37 tagvállalatot foglal magában. 
Vállalkozási formájukat és piaci terjedelmüket tekintve igen sokszínűek, megtalálhatóak köztük 
kisebb leányvállalatok és globális nagyvállalatok is, mint például az ArcelorMittal, amely 2018-ban 
a világ vezető acélipari vállalata volt. (Worldsteel Association, 2018d) Jelen cikk terjedelmi korlátai 
nem teszik lehetővé az eredmények teljes körű részletezését, így annak egy szintetizált kivonata kerül 
bemutatásra, kiemelve néhány példát említünk a teljesség igénye nélkül.  

A fenntarthatóság és a körforgásos gondolkodásmód gyakorlati implementálása a legtöbb esetben a 
vállalatok víziójában, missziójában, és operatív tevékenységében nem többlet teherként jelenik meg, 
hanem őszinte elkötelezettségként és egyéni sikerként. A feltárt információk azonban nem 
tekinthetők egyenszilárdságúnak. Az 1. táblázat a leggyakrabban megjelenített mutatókat 
kategorizálja. Az osztályozás a szerzők vizsgálati fókuszát tükrözi. A leginformatívabb vállalatoknak 
(vállalat csoportoknak) az olasz, brit, osztrák valamint a luxemburgi illetőségűek bizonyultak (pl. 
Acciaieria Arvedi, British Steel, Voestalpine, ArcelorMittal). 

A környezetvédelmet, a fenntartható ipari működést, az élhető munkakörnyezetet majdhogynem 
minden vállalat a tevékenységének fő mozgató erőiként azonosítja. A leggyakrabban megjelenített 
témák és indikátorok a fenntarthatóság, a hulladék- és vízgazdálkodás, valamint a munkahelyi 
környezet címszavak köré összpontosulnak. A körforgásközpontúan tervezett ipari termelés a legtöbb 
vállalati gyakorlatban már megjelenik, többek között olyan technológiák, jó gyakorlatok és különféle 
minőségbiztosítási szabványok alkalmazásának köszönhetően, amelyek növelik az 
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energiahatékonyságot, lehetővé teszik a hulladékok jobb hasznosíthatóságát, tisztább és élhetőbb 
környezetet teremtenek, mind a munka-, mind pedig a helyi környezet viszonylatában. 

A körforgásos gazdasággal és az ipari szimbiózissal kapcsolatos elköteleződés sok esetben nincs 
közvetlenül nevesítve, ugyanakkor a szövegkörnyezet és a publikált indikátorok (pl. az 
újrahasznosított salak mennyisége, a cementiparnak átadott hulladék mennyisége, CO2 kibocsátás 
elkerülése a salak cementben történő hasznosítása vagy acélhulladékként való felhasználása által, az 
energia helyben történő visszanyerésének és újrahasznosításának az aránya) egyértelműen ennek 
meglétére utalnak.  

 

1. táblázat: Néhány példa az előforduló indikátorokra  

Forrás: Eurofer tagok (37) online felületei 

 

Mélyrehatóbb vizsgálatok során alapvetően két nehézséggel lehet szembesülni. Egyrészt az 
ismertetett mutatók igen változatosak, ezért a közös pontok megtalálása azok kategóriarendszerét és 
mértékegységét tekintve igen nehézkes. Másrészt a vállalatok sok esetben csak felsorolás szintjén 
említik az egyes mutatókat, mellőzve azok számszaki alátámasztását (pl. fenntartható profit). 
Ugyanakkor pozitívumként említhető, hogy némely esetben külön kiadványt (fenntarthatósági 
jelentések, környezeti jelentések) vagy kiadvány részt (az éves beszámolókon belül) szentelnek az 
érintett témáknak. A tágabb közvélemény tájékoztatása érdekében a tagok számos esetben videók és 
infografikák segítségével is bemutatják tevékenységüket, ökológiai és társadalmi 
felelősségvállalásukat.  

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 
 

Látható, hogy az acélipar az elmúlt évtizedekben jelentős erőfeszítéseket tett, és jelentős 
eredményeket ér el a nyersanyag – és energiafelhasználás, valamint az emisszió csökkentése terén. A 
technológiafejlesztés folyamatosan a figyelem középpontjában áll. Jóllehet ezeket a törekvéseket 
részben a szektorra és a termékeiket felhasználó iparágakra nehezedő környezetvédelmi előírások 
kényszerítik ki. Az acélipar kiválóan alkalmas a körforgásos gazdaság elveinek megvalósítására, 
kihasználva az ágazaton belüli, valamint az ipari szimbiózisban rejlő lehetőségeket. Ezek hatásaként 
pedig tovább csökkenthető a nyersanyag és az energiafelhasználás, csökken a CO2 kibocsátás, 

Fenntarthatóság Körforgásos gazdaság Ipari szimbiózis 

Átlagos CO2 intenzitás 
(tCO2/t nyers acél) 

Hulladék termelés (t) Újrahasznosított salak mennyisége  
(t vagy az összes salak %-ában) 

Üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése 
(kt CO2) 

Hulladék visszanyerési ráta 
(t/t termék) 

Cementiparnak átadott hulladék 
mennyisége (t) 

Villamosenergia-
felhasználás forrásonkénti 
bontásban (MWh) 

Hulladék lerakás (t) CO2 kibocsátás elkerülése a salak 
cementben történő hasznosítása által 
(MtCO2) 

Energiaintenzitási ráta  
(GJ/ t acél) 

Vízfelhasználás (m3/termék) CO2 kibocsátás elkerülése az acélhulladék 
felhasználásának köszönhetően (MtCO2) 

Fenntartható profit (logikai 
levezetés szintjén) 

Összes szennyvíz 
mennyisége (m3) 

Az energia helyben történő 
visszanyerésének és újra-hasznosításának 
az aránya (%) 
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növekszik a költséghatékonyság, és ezáltal a szektor versenyképessége. Külön kiemelendő, hogy ezek 
a pozitív hatások nem csak az acéliparban, hanem az acélt, vagy melléktermékeit felhasználó 
ágazatokban, és végső soron társadalmi szinten is megmutatkoznak. A körforgásos gazdaság 
koncepciójának uniós szintű beágyazódása jónak tekinthető, a mélyebb elemzéseket ugyanakkor 
nehezíti a mikroszintű adatok alapvető hiánya vagy azok közvetlen összehasonlíthatóságának 
lehetősége. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
„A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom 
fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban 
című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország 
költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.” 
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ÖSSZEFOGLALÁS  
Az üzleti szolgáltató szektor növekedését, fejlődését jelenleg több trend is mozgatja, de ezek 
mindegyike szorosan kapcsolódik a digitalizációs és automatizáció technológiák szektorbeli 
terjedéséhez. Az üzleti szolgáltató szektor vállalatai tevékenységükből és földrajzi elhelyezkedésükből 
kifolyólag nagymértékben támaszkodnak a fejlett infókommunikációs megoldásokra, emiatt a 
különböző szektorok digitális érettségének vizsgálatakor jellemzően magas érettséget mutatnak. Az 
iparban egyre jobban terjedő digitalizációs technológiák ma már a szolgáltató szektorban is 
terjednek, egyre több szolgáltatás 4.0 keretmodell igyekszik ezeket összefoglalni. A szakirodalomban 
viszont nagyon kevés információ van jelenleg az új digitalizációs és automatizációs technológiák 
üzleti szolgáltató szektorbeli jelenlétéről és azok terjedéséről. A tanulmány egy mini kérdőív 
segítségével vizsgálja a technológiák elterjedtségét és az alkalmazott technológiák célját.  
  

SUMMARY  
The growth and development of the business services sector is currently driven by several trends, but 
all of them are closely linked to the spread of digitization and automation technologies in the sector. 
Due to the activities and geographic location of service centers of the business services sector rely 
heavily on advanced ICT solutions and, as a result, typically have a high degree of digital maturity 
examining it among other sectors. As digitization technologies become more widespread in the 
industry (industry 4.0), they are now spreading across the service sector, and more and more service 
4.0 frameworks are emerging. However, there is currently very little information in the literature on 
the presence and spread of new digitization and automation technologies in the business services 
sector. The study uses a mini questionnaire to examine the prevalence of technologies and the purpose 
of the technologies used. 
 
1. BEVEZETÉS 
 
Az elmúlt másfél évtizedben az üzleti szolgáltató központok között egyre fontosabb lett a részben 
vagy egészben az anyavállalata számára, befelé szolgáltató központok (captive center) szerepe. Amíg 
korábban inkább a kiszervezés, az outsourcing modell dominált piacokon, addig mára inkább az 
osztott szolgáltatások (shared services) került előtérbe a vállalati sourcing stratégiák kialakításánál. 
Ennek több, különböző okai is van. Egyrészt a vállalatok közül sok csalódott a korábbi outsourcing, 
különösen az offshore outsourcing által kapott szolgáltatás színvonalában, de akár a több országban 
felerősödött protekcionalista gazdaságpolitikák hatására is, visszaszervezték a korábban átadott 
funkcióikat (backsourcing) a vállalatok és gyakran földrajzilag is közelebb vitték az ügyfelekhez 
(reshoring/homeshoring/backshoring) (Szalavetz, 2016). Ezekhez jellemzően korszerű belső 
szolgáltató szervezeti egységeket alakítottak ki (Marciniak, 2015). Másik ilyen ok, hogy a vállalatok 
egyre több újabb szolgáltatási területre terjesztik ki ezeket a hatékonyságnövelő modelleket. 
Olyanokra, amelyek komplexebbek, közelebb vannak a vállalat elsődleges tevékenységéhez, és 
amelyek kapcsán korábban fel sem merült a kiszervezés gondolata, mivel az érintett funkciók házon 
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belül tartása fontos a szervezet számára. A shared service modell ugyanakkor itt is lehetőséget adhat 
a szolgáltatások áramvonalasításához, amivel egyre több vállalat él. Vagyis a vállalati stratégiaalkotás 
fókuszváltása nem jelent komoly elfordulást az outsourcing szolgáltatóktól, a modell alkalmazása 
továbbra is népszerű, hanem sokkal inkább az osztott szolgáltatási modell horizontális és vertikális 
kiterjesztését, amivel utolérte az outsourcingot.  
 
Az üzleti szolgáltatások területén az elmúlt években néhány nagyon erőteljes globális trend 
bontakozott ki. Egy ilyen trend, hogy leányvállalatok egyre komplexebb, magasabb hozzáadott értékű 
tevékenységet kapnak meg, működjenek akár kizárólag belső szolgáltató központként, akár egyszerre 
befelé és kifelé is szolgáltató vállalatként (hibrid szolgáltatók). Az értéklánc mentén történő feljebb 
lépést több minden magyarázza. Egyrészt Szalavetz (2016) szerint bármilyen leányvállalat esetén 
igaz, hogy azok együtt fejlődnek az anyavállalatokkal, amelyek szintén egyre bonyolultabb 
termékeket, szolgáltatásokat fejlesztenek ki a piaci versenyben való helytállás érdekében, így a 
leányvállalatok is egyre komplexebb feladatok felelősségét nyerik el. Másrészt minden 
leányvállalatra igaz, hogy folyamatos a nyomás az anyavállalatok részéről a működési hatékonyság 
növelésére. Ez a szolgáltató központokra különösen érvényes, hiszen ezek elsődleges feladata mindig 
is a támogató tevékenységek optimalizációja, de ez trend a termelő tevékenységet folytató 
leányvállalatoknál is megfigyelhető.  
 
Egy másik trend a szolgáltató központok felelősségének globális kiterjesztése. A fejlődésük korai 
szakaszában lévő központok jellemzően egy vagy néhány funkciót, szolgáltatási folyamatot látnak el, 
de azok csak lokálisan, esetleg regionálisan standardizáltak. Az érettség magasabb szintjén a 
szolgáltató központok folyamataikat már globálisan is konszolidálják, harmonizálják és 
standardizálják. Ez a globális folyamatgazdák megjelenését hozza magával.  
 
A harmadik trend az üzleti szolgáltató szektor technológiai fejlődése, ami a központok szolgáltatási 
tevékenységének további digitalizációját és automatizációját jelenti. Ez jelenleg a szolgáltató szektor 
fejlődésének legfontosabb hajtóereje. Ez a trend szoros kapcsolatban van a szektort érintő többi 
trenddel is. A szolgáltatási folyamatok automatizálása egyre több területen képes a nagy volumenű, 
ismétlődő, jól algoritmizálható, de ma még munkaerő-igényes tevékenységek szoftverrobotokkal 
való kiváltására. Itt a legfontosabb technológia a robotizált folyamat automatizáció (RPA), amely 
funkcionális terület, folyamat és szoftverkörnyezettől függetlenül képes az emberi munkafolyamat 
pontos utánzására (emiatt is hívják robotizálásnak az automatizáció ezt a típusát). Ezek jellemzően a 
szolgáltatási folyamatok alacsonyabb hozzáadott értékű részei, amelyek robotizálása nagyobb teret 
ad a munkavégzés alól felszabadult munkaerő magasabb hozzáadott értékű feladatokra való 
átirányítására. Így az új digitális technológiák szektorban való elterjedése az üzleti szolgáltatási 
portfolió értékláncban való felfelé mozgását erőteljesen támogathatja. A szolgáltatások 
felelősségének globális kiterjesztése szintén erőteljesen épít az új technológiák alkalmazására. Az 
esetenként egymástól nagy földrajzi távolságokra lévő ügyfelek kiszolgálása, a különböző 
helyszíneken lévő szolgáltatási folyamatok vagy részfolyamatok együttes koordinálása, valós-idejű 
monitoringja és kontrollja, vagy az egységes fejlesztése nem valósulhatna meg az új digitális 
technológiák nélkül. Mindezek pedig együttesen járulnak hozzá, hogy a shared service modellt 
működtető szervezetek ilyen népszerűek az üzleti szolgáltató szektorban. Az új technológiák 
terjedése és a komplexebb, nagyobb képzettséget igénylő tevékenységek terjedése különösen 
fontossá teszi a szektorban dolgozó munkaerő továbbképzését, amelyet egyre több szolgáltató 
központ és felsőoktatási intézmény számára válik fókuszterületté (Juhász, 2018) (Juhász , 2019).  
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2. DIGITÁLIS TECHNOLÓGIÁK AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOKBAN 
 
Másik szervezet vagy szervezeti egység számára, piaci-alapon nyújtott üzleti szolgáltatások 
kiterjedése folyamatosan bővült az elmúlt évtizedekben, azonban valószínű, hogy a jövőben is a 
támogató területek működésének optimalizálása marad a legfőbb fókuszterülete. A kutatások évek 
óta igazolják, hogy a digitális technológia drámai módon képes javítani a munka minőségén, 
sebességén és rugalmasságán. Olykor azonban a változtatás révén az eredményesség javulása még 
nagyobb is lehet, mint a hatékonyságé a jobb döntéshozatal, erőforrás-elosztás vagy a 
munkaszervezés miatt (Edlich, et al., 2017). A cél pedig ez, hiszen ha az új technológiák alkalmazása 
csupán a költségcsökkentésre korlátozódik, akkor a digitalizáció és automatizáció stratégiai 
potenciálja elmarad, amely a folyamatok és szervezeti struktúrák újraalakításával érhető el.  
 
A digitalizáció már évtizedek óta zajlik, amelynek során a vállalatok már több hullámban 
digitalizálták a működésük egy-egy részét. A legújabb hullám a digitalizáció korábbi eredményeire 
építve a digitális technológiák adaptációját jelenti elsősorban folyamat vagy szervezeti szinten. A cél 
nem csupán az, hogy digitalizáljuk a meglévő folyamatot, hanem, hogy a digitális megoldások 
segítségével javítsuk a fogyasztói, felhasználói élményt (customer experiences, CX). Azaz a digitális 
folyamat nem csupán a hatékonyságra, hanem a hatásosságra is fókuszál. Hogyan lehet többletértéket 
teremteni a digitalizáció révén. Ez egy olyan továbblépés a digitalizáció korábbi szintjéről, amit már 
megteremti a digitális transzformáció alapjait. Ez azért is különösen érdekes, mivel az osztott 
szolgáltatás modellben működő üzleti szolgáltatók legfőbb működési célja a hatékonyság folyamatos 
növelése és kevésbé fontos számukra a hatásosság kérdése. Ezt a kérdést jellemzően magasabb 
szinten, az anyavállalat vezetésénél döntenek el. Az új technológiák ugyanakkor lehetővé teszik, hogy 
ez a kérdés is előtérbe kerüljön illetve az üzleti szolgáltatók értékláncbeli helye is 
újrapozícionálódhat. Ha egy szolgáltató vállalat globális üzleti szolgáltatás (Global Business 
Services, GBS) modellben működik és a digitális technológiával támogatott folyamatokat már 
globálisan egy helyről koordinálják, akkor a hatékonyság mellett a hatásosság kérdése is ide kerülhet 
át.  
 
A McKinsey (2015) felmérése szerint digitális érettségben az üzleti szolgáltatások éllovasnak 
számítanak a különböző szektorok között (Dörner & Edelman, 2015). Ezt más kutatások is 
megerősítették (Prising & Weinelt, 2017). A digitális érettség pedig alapvető az automatizációhoz. A 
McKinsey kutatása szerint az összes foglalkozás 60%-ában lévő tevékenységek egyharmadát már a 
ma meglévő technológiával teljesen automatizálni lehet, de még ennél is magasabb az arány 
amennyiben a részben automatizálható tevékenységeket is idevesszük (Manyika, et al., 2017).  
 
A 2011-ben Németországban megszületett ipar 4.0 keretrendszerben szereplő (az Egyesült 
Államokban inkább „okos gyártásként” ismert) digitális technológiák nagyobb része (big data és 
elemzés, szimuláció, IoT, kiberbiztonság, felhőszolgáltatás, kiterjesztett valóság) jellemzően az 
iparon kívül is jól alkalmazható, sőt elsősorban a szolgáltatások területén, hiszen e technológiák 
sokszor a termelési tevékenységek szolgáltatási részarányának növelését jelentik, ami tovább erősíti 
az ipar szolgáltatásodását (tertiarization/servitization) (Colotla, et al., 2016). Amely technológiák 
nem ilyenek, azokat a szolgáltatásokra alkalmazható más digitális technológiai megoldások 
helyettesítik.  
 
Különösen érdekes a 2015 óta terjedő ipar 5.0 kifejezés, amely a magasan képzett munkaerő és a 
robotok együttműködését takarja, amely az emberi intelligencia és a kognitív számítástechnika 
(cognitive computing) szinergiáját jelenti (Éltető, 2019). Egy olyan kollaborációt, ahol a gépek és az 
emberek munkája kiegészíti egymást. Ez a fajta együttműködés nem csupán a modern termelő 
kollaboratív robotok (cobot) esetén figyelhető meg, hanem a szolgáltatásoknál is.  
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A szolgáltatások területén is értelmezhetőek hasonló keretrendszerek, mint az iparban. A 
szakirodalom értelmez szolgáltatások 4.0 keretmodellt, amelyben számos technológia fordul elő: big 
data és elemzés, felhő szolgáltatások, robotizált folyamat automatizáció (RPA), közösségi média, 
kognitív automatizáció, virtualizáció, IoT, okos eszközök, blokklánc, természetes nyelvfeldolgozás, 
gépi és mélytanulás, 3D videókonferencia rendszerek, kiterjesztett és virtuális valóság. Ahogy az ipar 
területén, úgy a szolgáltatásoknál sem csupán technológia váltásról, hanem sokkal inkább működési 
mód átalakításáról van szó. A szolgáltatások 4.0 egy olyan megközelítést jelent, amely a 
korábbiakhoz képest megváltoztatja a kínált szolgáltatás és a szolgáltatásnyújtás jellemzőit is. 
Végeredményben egy sokkal integráltabb, személyre-szabottabb, proaktívabb, ember-központú és 
adat-vezérelt szolgáltatás alakulhat ki, ahol a szolgáltatásnyújtás implicit, virtuális interfészek 
segítségével megvalósuló, hibamentes, több-csatornán is összehangoltan elérhető, dinamikus, valós-
idejű és megosztott, nyílt infrastruktúrán történik. Ugyanerre a következtetésre jutott egy másik 
kutatás is, amely szerint a digitális innováció alapvetően változtatja meg a kereslet és kínálat iparági 
dinamikáját. A keresleti oldalon a mindenütt jelenlévő adatok és a mindenre kiterjedő technológia 
sokkal átláthatóbbá teszi a szektort, az ügyfelek magasabb elvárásokat támaszthatnak egy elfogadható 
árszínvonalhoz, míg kínálati oldalon a crowdsourcing, az gépi tanulás vagy az RPA és a 
munkatevékenységek modularizációja a kínálat új forrásait teremti meg (Prising & Weinelt, 2017). 
 
A Világgazdasági Fórum az Accenture-rel együttműködésben (2017) a digitalizáció háromféle 
hatását azonosította: az üzleti modellre, a működési modellre és a vezetői testületekre. Ezek közül a 
digitalizációnak leginkább az üzleti modellre, legkevésbé pedig a vezetői testületekre lehet 
„felforgató” (diszruptív) hatása. A kutatás szerint a mesterséges intelligenciának, az adatelemzésnek, 
a gépi tanulásnak és a vevőket és eladókat összekapcsoló új üzleti platformoknak lehet a legnagyobb 
hatása. Ugyanakkor ez a kutatás azt is feltárja, hogy a technológia diszruptív hatása jelenleg 
területenként eltérő (az egyik legnagyobb a könyvelés és könyvvizsgálat területén, de az egyik 
legkisebb az általános jog területén), miközben a kutatók várakozása az, hogy jelenleg egy inflexiós 
ponton vagyunk és a technológiának növekvő és gyorsuló hatása lesz a közeljövőben az iparágra 
(Prising & Weinelt, 2017).  
 
3. KUTATÁSI KÉRDÉSEK ÉS MÓDSZERTAN 
 
Az új digitális technológiák tehát nem csupán eszközei a szolgáltató központok hatékonysági 
versenyének, de igazi hajtóerői a szolgáltatásnyújtási modellek és a szolgáltató szervezetek 
transzformációjának. Kérdés azonban, hogy mely technológiák azok, amelyek jelen vannak már ma 
is az üzleti szolgáltató szervezetekben és mi várható ezen a téren a közeljövőben. Mi történik majd 
akkor, ha a több iparágban (média, telekommunikáció, kiskereskedelem) is diszruptívnak hívott 
technológiák elterjednek ebben a szektorban (Prising & Weinelt, 2017).  
 
A kutatási kérdésekre elsősorban szakirodalomkutatás, másrészt egy empirikus kutatásból származó 
részeredmények adtak választ. A szakirodalomkutatás más szektorokban tapasztalt diszruptív hatások 
feltárásában és megértésében segített, egy interjús kutatás pedig a szolgáltató központok 
menedzsmentjének a válaszait adta meg a transzformáció jelenlegi és jövőbeli hatásait illetően. Az 
interjús vizsgálat során négy magyarországi szolgáltató központot kerestünk meg, ahol a központok 
felsővezetőivel (központ vezetője és technológiai fejlesztésekért felelős vezetők) végeztünk 
személyes illetve fókuszcsoportos interjúkat.  
 
Az interjúk célja a nagyméretű, komplex szervezetek mélyebb feltérképezése, az eltérő körülmények, 
szervezeti és stratégiai adottságok megismerése és a vállalatnál alkalmazott digitális technológiai 
projektek vizsgálata. Mi volt az egyes projektek indításának oka, honnan jött az ötlet a szervezeten 
belülről, kívülről, ki vezette a projektet, kik vettek benne még részt, milyen céllal és eredménnyel, 
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milyen időkeretben és ütemezéssel, milyen beruházással, költségvetéssel és milyen utóellenőrzéssel 
a teljesülésre vonatkozóan. Az interjús kutatás módszertanához előzetesen készült egy adatgyűjtési 
módszertani útmutató, összeállításra kerültek a kutatási kérdések (6 fő kérdés és némelyik kérdés 6-
8 részkérdésből állt), amely az új digitális technológiák alkalmazásával kapcsolatos projekteket mérte 
fel és egy alkalmazott technológiákra vonatkozó (45 kérdésből álló) mini kérdőív, ami az interjús 
kutatás része volt, az interjú alanyok az interjúk utolsó 5-10 percében töltötték ki a kérdező 
módszertani és szakmai támogatásával. Ez a tanulmány elsősorban ennek a mini kérdőívnek az 
eredményeire fókuszál. Ugyan az interjús kutatás elsősorban kvalitatív kutatási kérdések vizsgálatára 
alkalmas, hiszen itt a válaszadók száma statisztikailag nem reprezentatív, ugyanakkor az interjúk 
számossága, valamint a bevont interjúalanyok köre megítélésünk szerint lehetőséget ad egy átfogó 
kép megalkotására az új digitális technológiák szektorbeli elterjedtségéről. Az interjú alanyok a 
vizsgált szolgáltató szervezetek középvezetői voltak, akik sokkal inkább részletes ismeretekkel 
rendelkeztek a szervezetben előforduló digitalizációs és automatizációs technológiák alkalmazását 
illetően, mint a szolgáltató központok vezetői, akik jellemzően a nagy, szektor szinten reprezentatív 
benchmarking kutatásokban részt vesznek. A kiválasztott 2 budapesti és 2 vidéki szolgáltató 
vállalatnál 15 interjút végzetünk 22 interjúalannyal. Az interjús vizsgálat 2018. őszén és telén zajlott 
minden esetben személyes 1-1,5 órás interjúk segítségével. Az interjúkon készült jegyzet mellett 
teljes digitális hangfelvétel is készült, amelyeket azután szöveges átiratban is elkészítettünk, hogy 
kereshető, kategorizálható és feldolgozható legyen.  
 
4. KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
 
A legfontosabb kutatási kérdés arra irányult, hogy az elemzett üzleti szolgáltató központokban az új 
digitális technológiák közül melyeket alkalmaznak, vagy rövidtávon mit terveznek bevezetni. A 
digitális technológiai megoldások alkalmazása erősen összefügg a szervezetek digitális érettségével, 
amelyről egyrészt a szakirodalom is megerősítette, hogy az üzleti szolgáltatók esetén magas, másrészt 
a korábbi üzleti szolgáltató központok körében készített kérdőíves benchmarking kutatás eredményei 
is ezt igazolták (Drótos, et al., 2018).  
 
Az interjús kutatás során minden egyes interjúalany kitöltött egy mini kérdőívet az interjú végén, 
amelyben nyilatkozott az egyes digitális technológiák és megoldások elterjedtségéről. Ez a mini 
kutatás megerősítette azt, hogy a szolgáltató központokban folyamatalapon működnek és 
folyamatalapú működéshez támogató informatikai eszközök között már jele vannak a digitalizációt 
és az automatizációt támogató technológiák. Így a vállalat működéséhez szükséges tranzakcionális 
adatokat tartalmazó ERP rendszerek, amelyek jó esetben az ellátási láncra is ki vannak terjesztve.  
 
A kutatásból látható, hogy az adatbányászati és adatvizualizációs megoldásokon alapuló 
döntéstámogató rendszerek, az üzleti intelligencia alkalmazásoknak is nagyon erős a jelenléte, sőt 
egyértelmű szándék van a technológia rövid távon való kiterjesztésére. A folyamat-alapú működést 
támogató, a folyamatszerepek, felelősségek és a folyamatlefutást automatizáló munkafolyamat-
kezelő (workflow) technológia is nagyon népszerű a vizsgált üzleti szolgáltató központokban, főleg 
a szolgáltató szervezeten belüli hibajelentések és ügyfél oldali igények transzparens kezelésére 
(ticketing funkció). 
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1. táblázat: Alapvető digitalizációs technológiák elterjedtsége  
Már most 
jelen van 

3 éven belül 
tervezzük 

Nem tervezzük 

A szolgáltató központ belső 
folyamatait átfogóan integráló ERP 
(Enterprise Resource Planning) 
rendszer  

70% 10% 20% 

Vevőket és szállítókat is integráló 
ERP rendszerek, digitális 
megoldások 

64% 18% 18% 

Üzleti intelligencia megoldások 
(Business Intelligence) 

73% 27% 0% 

Szolgáltatási folyamatokat támogató 
ticketing (workflow) rendszer 

73% 9% 18% 

Adatok és dokumentumok 
digitalizációja (digitization) 

80% 20% 0% 

Szolgáltatás-orientált architektúra 
(Service Oriented Architecture, SOA) 

70% 20% 10% 

Forrás: saját szerkesztés 
 
A HOA 2018-as kutatása alapján a hazai szolgáltató központok körülbelül fele még ma is elsősorban 
tranzakcionális tevékenységeket végez, amely során nagy mennyiségű adatot és információt dolgoz 
fel (Drótos, et al., 2018). A működés digitalizációjában emiatt különösen fontos az adatok és 
dokumentumok digitalizációja, amelyet a vizsgált központokban is prioritásként kezelnek. Az üzleti 
szolgáltató központok jellemzően nagyszámú eltérő, ügyfél-oldali informatikai rendszereket 
kezelnek, amelyek kapcsán az IT-oldali integráció egy egységes ERP rendszer kapcsán nem mindig 
megoldható. A különböző öröklött (legacy) rendszerek folyamat-alapon történő integrált használatát 
megkönnyíti a szolgáltat-orientált architektúra (SOA), amely elterjedtségét a kutatás megerősítette. 
 
A kutatás igazi hozzáadott értéke az új digitalizáció és automatizációs technológiák elterjedtségének 
vizsgálatában van. Ilyen mélységű adatokat a hazai üzleti szolgáltató központokról eddig egyetlen 
kutatás sem tárt fel. A szolgáltatás 4.0 keretmodellekben említett egyes technológiák nagy része 
hangsúlyosan jelen van az üzleti szolgáltatók működési gyakorlatában, míg az inkább ipari területen 
alkalmazott, fizikai eszközökhöz jobban kapcsolódó technológiák nem meglepő módon kevésbé 
jelennek meg ezeknél a szervezeteknél.  
 
A legnépszerűbb vagy leginkább elterjedt új digitális technológia a felhő szolgáltatás, amely akár 
alapvető digitalizációs technológia is lehetne, de ami miatt inkább itt szerepel, hogy mind az ipar 4.0 
és a szolgáltatás 4.0 keretmodellek is így említik. A gyakran globálisan szétszórt, egymástól nagy 
földrajzi távolságokban lévő ügyfelek és szolgáltatási szereplők miatt virtuális ellátási láncokban 
működő szolgáltató központok működésének az alapját egyre inkább a felhőszolgáltatások jelentik, 
bár az érzékeny adatok miatt ezek zárt, belső vállalati felhő megoldások.  
 
Szintén nagyon népszerű a közösségi média alkalmazások a vizsgált szervezetekben. Mindössze a 
válaszadók 9%-a nem látott ebben potenciált. A közösségi média vállalati alkalmazása nem csupán a 
külső kommunikációt szolgálja, így erőteljes támogató technológiát jelentve a toborzó 
kampányoknak, de a belső vállalati kommunikáció és információ megosztás is gyakran ilyen 
(enterprise social networking, ESN) alkalmazásokon keresztül történik.  
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2. táblázat: Új digitalizációs és automatizációs technológiák elterjedtsége  
Már most jelen van 3 éven belül tervezzük Nem tervezzük 

Felhő rendszerek (Cloud 
computing), felhő rendszerben 
futó alkalmazások 

92% 8% 0% 

Social Media megoldások 91% 0% 9% 
Adatbányászati megoldások 
(Data mining) 

83% 8% 8% 

Adatbiztonsági technológiák és 
fejlesztések (Cybersecurity) 

82% 0% 18% 

Folyamatautomatizáció (RPA) 80% 20% 0% 
Szimulációk (pl. 
folyamatoptimalizálás, belső 
elrendezés fejlesztése) 

80% 10% 10% 

Big Data megoldások 75% 8% 17% 
Szoftverrobotok (pl. Chatbot) 75% 17% 8% 
Kognitív számítástechnikai 
megoldások (Cognitive 
Computing) pl. gépi tanulás, 
természetes beszédfelismerés 

73% 27% 0% 

Okos eszközök (Smart devices) 70% 10% 20% 
Folyamat bányászati 
megoldások (Process mining) 

60% 20% 20% 

Internet of Things (Dolgok 
internete) 

60% 10% 30% 

Mesterséges Intelligencia 
megoldások (Artificial 
Intelligence) 

58% 33% 8% 

Előrejelzést támogató elemzések 
(Predictive analytics) 

50% 30% 20% 

Blockchain technológia 33% 44% 22% 
Szenzorok, intelligens szenzorok 20% 30% 50% 
Kiterjesztett valóság 
megoldások (Augmented 
Reality, AR) 

20% 20% 60% 

Energiatárolási rendszerek, 
energiaoptimalizálás 

20% 20% 60% 

Virtuális valóság megoldások 
(Virtual Reality, VR) 

18% 18% 64% 

Machine 2 Machine (M2M) 
rendszerek 

11% 33% 56% 

Forrás: saját szerkesztés 
 
Erős jelenlétet mutatnak a big data és a hozzá kapcsolódó adatbányászati és folyamatbányászati 
megoldások, amelyek a különböző okos eszközök és IoT megoldások révén a szervezetekben 
összegyűlő egyre több adat megfelelő felhasználásának és előrejelzésekben való alkalmazásának a 
technológiái. A nagy mennyiségű adat kezelése és optimalizálása főleg szimulációk és a felhő 
megoldásokon keresztül természetes igényt jelent a fejlett adatbiztonsági és kiberbiztonsági 
technológiák további erősödéséhez.  
 
Már ma is erős az üzleti szolgáltató szervezetekben a szoftverrobotok, különösen az RPA szoftverek 
(80%) és a chatbotok (75%) jelenléte, de erőteljes növekedés várható még ezen a területen a 
következő években is. Látható, hogy jelen vannak már a különböző kognitív számítástechnikai 
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megoldások (73%) is, amelyek sok esettben a szoftverrobotok képességeit terjesztik ki, hogy 
összetettebb, tudás-igényesebb problémákat is kezelni tudjanak.  
 
A kutatás alapján jelenleg még alacsonyabb az elterjedtsége, de a közeljövőben komolyabb 
fejlesztések történhetnek a blokklánc technológia vagy különösen a mesterséges intelligencia 
alkalmazásához.  
 
Ami egyelőre láthatóan kisebb teret kap az üzleti szolgáltató központokban, azok a kiterjesztett és 
virtuális valóság megoldások, amelyek elsősorban a front-office területén tehetnek jó szolgálatot, 
viszont ezekben a szervezetekben további is főként a back-office tevékenységek dominálnak.  
 
A fizikai eszközökhöz jobban kapcsolódó technológiák, mint például az energia-optimalizációs 
rendszerek vagy a szenzorok és M2M rendszerek kevésbé népszerűek a kutatás alapján, ugyanakkor 
könnyen lehet, hogy a jövőben nőni fog a szolgáltató központok környezet iránti érzékenysége és 
bizonyos technológiák jobban előtérbe kerülnek majd.  
 
A kutatási alanyok az alkalmazott technológiákat jelenleg a szervezeti működés további 
optimalizációjára használják, és a kutatás alapján nem tudatosult bennük azok diszruptív lehetősége. 
Ilyen változásokat elsősorban az automatizációt tovább erősítő kognitív számítástechnika és a 
mesterséges intelligencia megoldások illetve sok területen a blokklánc használata jelenthet. A 
virtuális és kiterjesztett valóság terjedése egyelőre várat magára és a szektorbeli jövője attól függ, 
hogy az üzleti szolgáltatások vertikális és horizontális kiterjesztésével milyen szolgáltatások kerülnek 
be a központokba.  
 
5. KÖVETKEZTETÉSEK 
 
Az üzleti szolgáltató központok azon szolgáltató szervezetek közé tartoznak, amelyek túlnyomórészt 
folyamat-alapon szervezik meg a működésüket és jellemzően az anyavállalat más szervezeti egységei 
vagy külső, piaci ügyfelek számára végeznek szolgáltatási tevékenységet. A szervezetek szolgáltatási 
portfoliója folyamatosan bővül úgy vertikálisan, mint horizontálisan, amelynek révén egyre több 
tudás-igényes, komplex tevékenység jelenik meg ezekben a szervezetekben. Továbbra is igaz 
azonban, hogy a központok többsége főleg tranzakcionális háttér-irodai jellegű munkát végez és a 
központok célja e folyamatok működésének optimalizációja. Emiatt rendkívül magas a digitalizációs 
és automatizációs potenciál a szolgáltató központoknál, hiszen nagy mennyiségű, sokszor ismétlődő, 
standardizált folyamatokat látnak el jellemzően informatikai támogatással. Az automatizáció és 
digitalizáció előnyeinek kihasználása az üzleti szolgáltatók számára egyben kényszer és 
kezdeményező hozzáállás eredménye, hiszen az üzleti szolgáltató központok beszállítók, követniük 
kell a vállalati igényeket (B2B piac), amik a vevői igények változásán alapulnak. A szolgáltató 
központok vagy más termelő, szolgáltató vállalatok, vagy az anyavállalat más szervezeti egységeit 
szolgálják ki. Ha a vevőknél digitális csatornákat használnak, akkor a szolgáltatóknak is ezt kell 
követniük. De azt is látni kell, hogy a szolgáltató központok folyamatos versenyhelyzetben vannak, 
még a csak anyavállalatuknak szolgáltató belső szolgáltató központok (captive centerek) is. A 
szolgáltatási innovációk a szolgáltatási szint javítását és a költségek csökkentését célozzák meg. Ez 
az életben maradás feltétele. Ez egy folyamatos transzformációs nyomást jelent a központok 
működésére.  
 
A kutatás megerősítette, hogy a folyamat-alapon szerveződő hazai üzleti szolgáltató központok 
digitális érettsége magas, nagy többségben használnak olyan digitális technológiákat, amelyek a 
tranzakcionális működés során összegyűlő adatok és információk megfelelő kezeléséhez szükséges. 
Az újabb digitális technológiák használata is sokkal elterjedtebb, mint azt előzőleg sejteni lehetett, de 
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jelenleg főként a digitális optimalizációt szolgálja. Ma még nem tudatos, hogy miközben azonban 
újabb technológiákat adaptálnak a szolgáltató központok erőteljes lépéseket tesznek a szervezeti 
transzformáció irányába is. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
Az elméleti tudás gyakorlatba történő átültetése új módszert, új kihívást, újfajta felkészülést jelent az 
oktatás területén. Ahhoz, hogy értelmesen lekössük az Y, a Z és a következő generációk figyelmét, 
bevonjuk őket a munkába, átadjuk az új ismeretet a probléma alapú tanulás (Problem Based 
Learning, PBL) kiváló lehetőséget nyújt. Ennek segítségével jelentős javulás érhető el a hallgatók 
problémamegoldó készsége, elemző gondolkodása, valamint önálló és csoportos munkavégzésre való 
alkalmassága tekintetében. A tanulmányunkban ennek a módszertannak a gyakorlatba történő 
átültetését mutatjuk be részletekbe menőkig, amelynek kiindulópontját az előző évben - ebben a 
szellemben - újratervezett „Marketingkutatás” című tárgyunk adja. A szakirodalom áttekintést 
követően a tárgyhoz kapcsolódó alapinformációk és tantárgyi program ismertetésén felül bemutatjuk 
a hallgatók által elvégzendő projektmunka részleteit és betekintést nyújtunk az oktatás menetébe, 
valamint a konkrét megvalósítás részleteibe. 
 
SUMMARY 
The transferring of theoretical knowledge into practice means a new method, a new challenge and a 
new kind of preparation in the field of education. In order to gain the attention of Y, Z and the next 
generations and involve them into the work, give them the new knowledge. Problem-Based-Learning 
(PBL) provides an excellent opportunity to achieve a significant improvement in students’ problem-
solving skills, analytical thinking and in relation to the ability of individual and collective work. In 
this study, we will present the implementation of this methodology into practice, of which starting 
point is given by the experience of the previous year of our redesigned ’Marketing Research’ subject– 
in this spirit. After reviewing the literature, in addition to the basic information of the subject and the 
program, we present the details of the project work were carried out by the students and it provides 
an insight into the course of education and the details of the concrete implementation. 
 
1. BEVEZETÉS 
 
Intézetünkkel közel egyidős a „Marketingkutatás” c. tárgyunk, amelyet a tavalyi évben – a 25. 
születésnapunk alkalmából – ha nem is radikálisan, de jelentősen megújítottunk. A fejlesztés elméleti 
hátterét az ún. Problem Based Learning (PLB) módszertan adta, amely segítségével jelentős javulás 
érhető el a hallgatók problémamegoldó készsége, elemző gondolkodása, valamint önálló és csoportos 
munkavégzésre való alkalmassága tekintetében. 
Jelen tanulmányunk első felében a probléma alapú tanulás módszertanát tekintjük át nagyvonalakban, 
melynek során kitérünk a problémamegoldás komplex kognitív modelljére, a PLB alkalmazására, a 
hozzá kapcsolódó szerepekre, valamint a probléma alapú tanulás megtervezésére és értékelésére. A 
cikkünk második részében azt szeretnénk bemutatni, hogyan alkalmaztuk ezt a tanulási módszertant 
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a saját tantárgyunk megújítása során. A tárgyhoz kapcsolódó alapinformációk és tantárgyi program 
ismertetésén felül bemutatjuk a projektmunka részleteit és betekintést nyújtunk az oktatás menetébe. 
Legvégül pedig beszámolunk – egyfajta összegzésként – az eddig megszerzett tapasztalatokról. 
Reményeink szerint a következőkben bemutatásra kerülő oktatásmódszertani „innovációk” más 
intézetek, egyetemek oktatói számára inspirálóan fognak hatni. Továbbá olyan ötleteket, tippeket 
szereznek, amelyeket be tudnak építeni a saját oktatási gyakorlatukba. 
 
2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
2.1. Probléma alapú tanulás 
 
A tantárgy kialakítása során a kezdetektől a gyakorlatorientáltságra törekedtünk, hiszen az egyetemi 
évek után a diákoktól életképes tudást várnak el jövőbeli alkalmazóik. Ennek érdekében szeretnénk 
erősíteni a diákok problémamegoldó készségét, elemző gondolkodását, valamint önálló és csoportos 
munkavégzésre való alkalmasságát. Természetesen, ehhez szükség van a legújabb technikai és 
technológiai vívmányok használatára is, melyek komoly fejlesztési lehetőségeket kínálnak az oktatás 
területén. Tapasztalataink alapján, a hagyományosnak tekinthető frontális oktatás egyre nehezebben 
köti le a diákok figyelmét egy kilencven perces előadás során és kevesebb fejlődési, kiemelkedési 
lehetőséget teremt a diákok számára. 
A tantárgy fejlesztésének középpontjában a tananyag, valamint a tanítási módszer optimalizálása áll, 
melynek célja a hatékony tanulási folyamat létrehozása. Erre jelent megoldást a probléma alapú 
tanulás (problem based learning, PBL), mely Moust et al. (2005) meghatározása alapján egy olyan 
átfogó oktatásmódszertani megközelítés, melynek alapja a kognitív tanulási elmélet. A probléma 
alapú tanulást a gyakorlat hívta életre, hiszen az 1960-as években kezdték el alkalmazni a McMaster 
Orvosi Egyetemen Kanadában (Schwartz et al. 2001). Az elméleti tudás jobban elmélyül, ha a 
gyakorlatban is látják a hallgatók, hiszen így lehetőség nyílik a kauzális összefüggések felismerésére. 
A probléma alapú tanulás során olyan speciális környezet alakul ki, melynek kis csoportosan vagy 
egyénileg, részesévé válik a hallgató, miközben a hagyományos tanulástól eltérő módon sajátítja el 
az új ismereteket. A kezdeti sikerek után a PBL begyűrűzött a többi tudományterületre is, hiszen kis 
kreativitással bármilyen tantárgy esetében alkalmazható. Sherwood (2004) leírja, hogy PBL nagy 
lehetőséget jelent a menedzsment oktatásban, hiszen ezzel a megközelítéssel sikerül áthidalni az 
elmélet és a gyakorlat közötti különbséget. 
Harden et al. (1999) szerint a PBL egy tanulási stratégia, melynek során a tanulók kis csoportokban 
problémákat oldanak meg; a tanulási folyamat egymással együttműködve zajlik. Az oktató feladata 
eltér a hagyományostól, az új ismeret nem a megszokott formában adja át. A tanár inkább csak 
irányítja a hallgatókat annak érdekében, hogy saját maguk szerezzék meg az új tudást (Savery, 2006). 
A PBL oktatóprogramban történő visszajelzés célja, hogy megkönnyítse és javítsa a tanulási 
folyamatot, és ne csak egy összegző jegyet adjon (Mubuuke et al. 2017). Ezt formatív visszajelzésnek 
nevezzük, melynek során az oktató azonosítja a hallgatók tanulási erősségeit, hiányosságait és 
lehetőséget biztosít ezen hiányosságok pótlására (Carless, et al. 2011). 
Hmelo-Silver (2009) a probléma alapú tanulás céljait a következőképpen határozta meg: (1) rugalmas 
tudás építése, (2) hatékony problémamegoldó készségek kifejlesztése, (3) az egész életen át tartó 
tanulási készség fejlesztése (önálló tanulás), (4) jól együttműködő emberré válás, (5) valóban 
motiválttá válás. 
Rugalmas tudás alatt egy olyan folyamatosan alkalmazkodó, dinamikusan fejlődő tudást értünk, mely 
figyelembe veszi a különböző környezeti változásokat. Ezáltal az egész gondolkodásmód 
megváltozik és olyan készségek fejlődnek ki, melynek középpontjába az állandó fellépő problémák 
kiküszöbölése kerül. A hallgatók szándékukon kívül átállnak az öntanulásra, amikor utánanéznek a 
probléma megoldásához szükséges alapadatoknak, majd elköteleződnek a téma iránt, és később az 
érdeklődésüknek megfelelő információt keresnek. 
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„A problémamegoldás, mint alkalmazott gondolkodás, olyan komplex kognitív folyamatnak 
tekinthető, amelyben egyformán fontos szerepet játszik a meglévő tudás átszervezését irányító kritikai 
és az új tudás megszerzését irányító kreatív gondolkodás” (Tóth, 2007: 50). A problémamegoldás 
komplex kognitív modelljét az 1. ábra szemlélteti. 
 

17. táblázat: A problémamegoldás komplex kognitív modellje 
Problémamegoldás 

kr
iti

ka
i g

on
do

lk
od

ás
 

Analizálás 
 sémafelismerés 
 osztályba sorolás 
 feltételezések felismerése 

Szintetizálás 
 analógiás gondolkodás 
 összefoglalás és rendszerezés 
 hipotézisalkotás 
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 Kiértékelés, „feltárás” 

 releváns ismeretek számba vétele 
 kritériumok meghatározása 
 a kritériumok prioritásának 
meghatározása 
 téves következtetések felismerése 
 igazolás, ellenőrzés 

Kidolgozás, „felfedezés” 
 a meglévő ismeretek kibővítése, 
kiterjesztése 
 a meglévő tudás módosítása, 
konkretizálása, 
 új fogalmi kategóriák létrehozása 

Összefüggések keresése 
 összehasonlítás 
 logikai gondolkodás 
 induktív és deduktív következtetés 

Összefüggések felismerése 
 a gondolkodás eredetisége, fluenciája 
 gondolkodásbeli rugalmasság 
 intuíció 
 heurisztikus gondolkodás 

Meglévő tantárgyi tudás A probléma iránti 
elköteleződés Metakognitív tudás Deklaratív Procedurális 

Forrás: Tóth, 2007: 50 
 
A kritikai és a kreatív gondolkodás három kognitív részre bontható. A kritikai gondolkodás összetevői 
az analizálás, a kiértékelés és az összefüggések keresése, míg a kreatív gondolkodásé a szintetizálás, 
a kidolgozás és az összefüggések felismerése. A kritikai gondolkodás során hasznosítjuk a meglévő 
tantárgyi tudást, míg a kreatív gondolkodás közben olyan készségek is képességek is megjelenhetnek, 
melyeknek eddig nem voltunk tudatában. 
 
2.2. A probléma alapú tanulás alkalmazása 
 
A probléma alapú tanulás alkalmazása nagymértékben függ a módszer előkészítésétől, valamint a 
tanterv megtervezésének részletezettségétől. Először az oktatók és a diákok számára is újdonságot 
fog jelenteni. Az oktató legfontosabb feladata, hogy elmagyarázza a PBL célját, támogassa a hallgatói 
ötleteket, kezdeményezéseket. A tanulók óráról-órára hozzászoknak az új menetrendhez, rááll az 
agyuk a feladatok megoldására. A kezdeti szakaszban erősebb támogatás, mentorálás szükséges az 
oktató részéről, majd azt fokozatosan csökkenteni kell, hogy a hallgatók számára megszűnjenek a 
korlátok, szabadon hozzák meg a csoportok döntéseiket, és elkezdjék élvezni a munkafolyamatot.  
A PBL egy valós vállalati probléma helyzetelemzésével kezdődik, melynek során a hallgatók a 
korábbi ismereteik alapján azonosítják a problémát és javaslatokat gyűjtenek a megoldására. A 
tanulást támogatják az oktatók, és a különböző primer és szekunder információforrások. Majd a 
hallgatók értékelik az egyes lehetőségeket a megvalósíthatóság szempontjából. Az oktató feladata, 
hogy elemezze a döntéshozatali folyamatot, a kritikai és kreatív gondolkodást, valamint támogassa a 
hallgatókat, azonosítsa a betöltött szerepeket, és kérdéseivel segítse a feladat elvégzését. 
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2.3. Szerepek a probléma alapú tanulás során 
 
A probléma alapú tanulás során a szerepek alapvetően eltérnek a megszokottól. Az oktató helyett 
inkább a hallgatók kerülnek a középpontba, érintetté válnak a saját tanulásukban, felelősséget vállalva 
a tudásukért. Ez mindkét féltől másfajta viselkedést, feladatvállalásokat vár el. 
 Az oktató szerepe: A PBL alkalmazásakor olyan aktív tanulási környezetet kell létrehozni, 
ahol a diákoknál beindul egyfajta öntanulási folyamat. A diákok érdeklődésének felkeltésével a 
probléma feltérképezése során gyűjtött adatok, kutatások automatikusan szélesítik a látókört, 
formálják a szemléletmódot. Gyakran egy probléma megoldásához nélkülözhetetlen az 
interdiszciplináris gondolkodás. 
Az oktatón nagy mértékben múlik a PBL sikere, hiszen mentorként elősegíti a folyamatokat, finoman 
irányítja a gondolkodás menetét, a csoport munkáját. Érthető, leíró módon a diákokkal közösen 
felvázolják a különböző problémamegoldási lehetőségeket. Cél, hogy az oktató a hallgatóknál 
előmozdítsa az öntanulást, önfejlődést. A tanár nem vesz részt a vitában, csupán megfigyelő. Jól 
megfogalmazott kérdésekkel kell ösztönzi a helyes gondolkodást, tanácsot csak végső esetben lehet 
adni, amikor már nagyon szükséges. Inkább részletesebb magyarázatokat kell adni és nem feltétlen 
tanácsot. A hallgatók, ahogy megértik a PBL lényegét, úgy az oktató aktivitása csökkenthető. 
 A hallgató szerepe: A csoportmunka alkalmával minden hallgató lehetőséget kap, hogy saját 
munkájával hozzájáruljon a közös megoldáshoz. „A csoportok különböznek egymástól az interakció 
mértékét és a tagok kölcsönös függőségét illetően” (Smith et al. 2016: 542). A megbeszélések, 
tanácskozások során a diákok saját véleményüket nyilvánítja ki, melynek következtében alakítják 
egymás szemléletét és tudását. Az interakció ösztönzi a kommunikációs és alkalmazkodó képesség 
javulását. 
A PBL során fordított a helyzet, hiszen a diákoknak nem a tanár adja át új ismeretet, hanem saját 
maguk ébrednek rá arra, hogy milyen tudás hiányzik még a probléma megoldásához. Az oktató abban 
segít, hogy a hallgatónak lehetősége legyen elsajátítani a szükséges tananyagot. Természetesen a 
diákok különböző képességgel rendelkeznek, ezért a tanári támogatás szintje, forrása, anyaga eltérő. 
Ezért a tanulás folyamán közösen meghatározzák az elérni kívánt célokat, valamint az ehhez vezető 
utat. Végeredményben a hallgatók már az egyetemi évek során elfogadják a közös munkát, 
felkészülve ezzel a későbbi karrierükre. Felvértezik magukat a kritikai észrevételek kezelésére, 
valamint megtanulnak kompromisszumot kötni, saját véleményüket megvédeni, vagy adott 
helyzetben háttérbe szorítani. A hallgatókban kialakul egy értékrend a saját csoporton belül betöltött 
feladatuk elvégzésének minőségével kapcsolatban, így érzékelik saját, illetve mások teljesítményét 
egyaránt.  
A hallgatók a csoporton belül kipróbálhatják magukat vezetőként, információgyűjtőként, kutatóként, 
problémamegoldóként, döntéshozóként, kommunikátorként, prezentálóként, ezáltal erősítve meglévő 
és újonnan szerzett készségeiket. 
Pozitív csoportidentitás esetén az egyes csoporttagok teljesítménye összeadódik, melynek 
következtében a résztvevők kölcsönösen segítik egymást, így együtt nagyobb sikereket tudnak elérni, 
mint külön-külön. Ezt szinergiahatásnak nevezzük. Negatívumként említhető a potyautas szindróma, 
amikor az egyes csoporttagok kevésbé vesznek részt aktívan a munka megvalósításában. Erre 
nyújthat megoldást az oktató ösztönző befolyása, amikor segíti a csoporton belüli interakciót, 
kommunikációt. 
 
2.4. A probléma alapú tanulás megtervezése 
 
A probléma alapú tanulás megtervezésénél kulcsfontosságú a kiindulási probléma, hogy valós 
vállalati szituáción alapuljon és tudásvágyat ébresszen. Fontos, hogy fokozatosan épüljön a korábbi 
tantárgyak elsajátítása során megszerzett kompetenciákra. Cél, hogy a hallgatók aktívan kutassák a 
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lehetőségeket, fogalmazzák meg javaslataikat a konkrét téma kapcsán. A csoportmunka alatt erősíteni 
kell a diákok közötti együttműködést, a közös gondolkodást, megbeszélést és kivitelezést. 
A probléma kiküszöbölése közben olyan alapvető ismerettel és tapasztalattal gazdagodnak a 
hallgatók, melyeket más területen is hasznosíthatnak. Az oktatónak nemcsak a saját 
tudományterületét kell tisztán látni, hanem a kapcsolódóakat is. Ezért a PBL interdiszciplináris 
gondolkodásmódot feltételez. 
A probléma esetében nem létezik tökéletes megoldás. Pont az a lényeg, hogy kreatív módon több 
alternatíva is megfeleljen. Így a diákok szabadon kísérletezhetnek, több okfejtést végigvizsgálhatnak. 
Lényeg, hogy a diákok kedvet kapjanak, élvezzék a tanulási folyamatot.  
A kiindulási probléma, az óra megtervezése kezdetben sok időt vesz igénybe, azonban gyakorlással 
rutinná válik. Az oktatónak – háttérben maradva – világosan át kell látnia az óra tartalmát, megérteni 
a problémát, ahhoz, hogy a tudatos kérdésekkel fenntartsa az óra menetét, és iránymutatást adjon.  
A hallgatói csoportoknak egy helyes időtervet (Gantt diagram) ajánlott készíteni, hogy hétről-hétre 
milyen feladatokat terveznek véghez vinni a munka megfelelő elvégzése során. Az időtervben 
érdemes feltüntetni a csoporton belüli feladatmegosztásokat is. Az oktató segíti a helyes 
együttműködést.  
Célravezető, ha az oktatók rendszeresen meg tudják egymással osztani a PBL alkalmazása során 
szerzett tapasztalatukat, meg tudják vitatni a nehéz helyzeteket. A jó gyakorlatok megbeszélésével 
állandóan javítható a módszertan. Az interneten sok ajánlást, véleményt, fórumokat és blogokat is 
találunk angolul a PBL-t érintően. 
 
2.5. A probléma alapú tanulás értékelése 
 
A probléma alapú tanulás esetében az értékelés is eltér a szokásostól. Nehézséget jelent a szubjektív 
tényezők minősítése, mint például a problémamegoldó képesség, a szintetizáló képesség, a kritikai és 
kreatív gondolkodás, az önálló aktívitás, valamint a csoportmunkában történő együttműködés. A 
hagyományos oktatásnál a memorizált ismeretet kérjük számon, míg itt a folyamat a hangsúlyos. 
Összefoglalásképpen a következő értékelési módszereket használhatjuk a PBL esetében: (1) szóbeli 
beszámolók, (2) folyamat naplók, (3) önértékelés, (4) hallgatói csoportok egymásra vonatkozó 
értékelése, (5) oktató által készített minősítés, (6) oktatói megfigyelések, jegyzetek egyénekre 
vonatkozóan, (7) online interakciók követése. 
Az értékelésnél több dimenzió figyelembevétele, párhuzamos kezelése tanácsos. Minél több 
tényezővel számolunk, annál teljesebb és részletesebb képet kapunk a csoportról és az egyénekről 
egyaránt. Egy-egy részfeladat után mindenképp indokolt a visszajelzés. Az óra részét képezheti, hogy 
az egyes hallgatói csoportok kinyilvánítják véleményüket egymás feladványairól.  
Az oktatónak részletes feljegyzést kell készíteni a különböző csoportok, és ezen belül az egyes diákok 
teljesítményéről, az erősségekről és gyengeségekről, valamint javaslatot tenni a tanulási tevékenység 
céljának maximális elérése végett. Így a hallgatókban kialakul az igény a munkájuk tökéletesítésére 
vonatkozóan. 
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3. A KURZUS BEMUTATÁSA 
 
3.1. Alapinformációk 
 
A tantárgyunk – ahogy ezt már korábban is írtuk - a „Marketingkutatás” nevet viseli. Típusát tekintve 
a szakmai törzsanyag tárgyai közé tartozik, amelyet minden kereskedelem és marketing alapszakos 
hallgatónak kötelező felvenni a tanulmányok harmadik (őszi) félévében. Ennek az elhelyezésnek 
többek között az is az oka, hogy a kurzus során az átadásra kerülő elméleti és gyakorlati ismereteket 
jól tudják majd hasznosítani a hallgatók más tantárgyak sikeres teljesítése érdekében. Különösebb 
előfeltétele nincs a tantárgynak, de azért természetesen feltételez némi marketing alapismeretet, 
amelyet a megelőző szemeszterben, a ”Marketing” című tárgyunk keretében már elsajátíthattak a 
hallgatóink. Az óraszám heti két előadás és heti két gyakorlat, amely alkalmanként 90-100 percet 
jelent. A tárgy kreditértéke négy pont és kollokviummal zárul. (Azt, hogy miből áll össze az 
érdemjegyük, a folytatásban részletesen kifejtjük.) Hosszú éveken keresztül a tantárgy oktatása 
kizárólag egy vezető oktató kollégánk feladatai közé tartozott. Ettől a tanévtől kezdve viszont már 
egy nappali tagozatos PhD hallgatónk is segíti az ő munkáját a gyakorlatok megtartásával. A tárgy 
hivatalos feladata és célja a következőképpen hangzik: „Olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyag 
átadása, amelynek a segítségével a hallgató képes lesz speciális vállalati marketingproblémák 
megoldására irányuló kutatás tervezésére, információgyűjtésre és a kapott eredményből 
következtetések levonására, javaslatok megfogalmazására.” 
 
3.2. A tantárgyi program 
 
A tantárgyi programot (a tantárgy tematikus leírását) itt most nem közöljük részletekbe menőkig, 
csak felvillantunk néhány pontot belőle a teljesség igénye nélkül: (1) a marketingkutatás 
alapfogalmai, (2) a marketingkutatás folyamata, kutatási terv készítése, (3) szekunder kutatás, (4) 
kvalitatív kutatási módszerek, (5) kérdőív készítése, (6) mintavételi terv készítése, (7) adatgyűjtési 
módszerek, (8) egyszerű elemzési módszerek, (9) sztochasztikus kapcsolatok vizsgálata. 
A kurzus során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy vendégelőadót is meghívjunk. Ebben a tanévben 
Batári Sándor a NIB Research vezetője fogadta el a meghívásunkat, látogatott el hozzánk és tartott 
előadás „A piackutatás hazai és nemzetközi trendjei. Piackutató cégek Magyarországon. 
Karrierlehetőségek az iparágban.” címmel, amelyet ezúton is nagyon köszönünk neki. 
Az első héten még csak „ismerkedünk”, ahol áttekintjük a tárggyal kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókat, általános jellemzőit, célját, tematikáját, követelményeket. Ennek a hétnek a feladata 
továbbá a csoportalakítás és a féléves feladat ismertetése. Nagyon fontos, hogy a hallgatók nem 
egyéni munkát végeznek, hanem három fős csoportokba soroljuk őket (önszerveződő módon). A 
csoportalakításra azért van szükség, mert ezzel kívánjuk fejleszteni a hallgatók teammunkára való 
alkalmasságát. Az is nagyon lényeges, hogy minden csoport jelöljön ki egy ún. kapcsolattartót a tagok 
közül. Ő lesz az a hallgató, aki a Google Classroom-on keresztül megkapja a részfeladatokat és ő az, 
aki feltölti a csoport által készített megoldásokat. 
A szorgalmi időszak további 8-10 hetében (attól függően, hogy hányszor marad el óra oktatási 
szünet miatt) pedig átvesszük a korábban már említett témákat az előadások és gyakorlatok közötti 
szoros együttműködésben. (Ezt a kapcsolatot a folytatásban részletesen is kifejtjük.) 
Az utolsó előtti két előadáson és gyakorlaton már a prezentációké a főszerep, amikor is a hallgatók 
bemutatják az általuk végzett projektmunka összegző eredményeit és ezeknek a megvitatására és 
értékelésére kerül sor. 
A legutolsó héten lehetőséget biztosítunk elővizsgára annak érdekében, hogy ha valaki a már 
vizsgaidőszak előtt szeretné megszerezni a kollokviumot, akkor arra legyen lehetősége még a 
szorgalmi időszak vége előtt. Ezen a héten a gyakorlat idejében tartunk még egy ún. záró konzultációt, 
amely során a hallgatókkal közösen értékeljük a félévben elvégzett munkát, levonjuk a szükséges 
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következtetéseket, javaslatokat fogalmazunk meg a további fejlesztési irányokra vonatkozóan és nem 
utolsó sorban összegezzük a félév során megszerzett pontokat. 
 
3.3. Tételes követelmények 
 
A tantárgy tételes követelményei a következőképpen alakulnak. Az aláírás feltétele az előadások és 
a gyakorlatok 50-50 százalékán való részvétel. (Elektronikus jelenléti ívet vezetünk, lásd Google 
Forms) A kollokvium a féléves teljesítmény (50 pont) és az írásbeli vizsga (50 pont) alapján kerül 
kialakításra. A félévközi munkával megszerezhető pontok szintén két részből tevődnek össze: 25 pont 
szerezhető 7 db részfeladattal 8 db órai kvízzel. Szintén 25 pont szerezhető a félév utolsó előtti két 
hetében bemutatandó zárójelentésért és záróprezentációért. A 7 db részfeladatot 1-től 5-ig értékeljük, 
a 8 db órai kvízre viszont csak 5-ösök szerezhetők. Az így megszerzett jegyek (minimum 7 db, 
maximum 15 db) mediánját szorozzuk fel 5-tel és így kapjuk meg a félévközi munkával 
megszerezhető pontok első felét. 
 Az egyéni teljesítmény értékelése: Ha összességében nézzük, akkor a megszerezhető pontok 
(100 pont) legalább fele (50 százalék) kizárólag a hallgató egyéni teljesítményétől függ. Ez ugyanis 
nem más, mint a vizsgaidőszakban megírandó vizsgadolgozat. Ugyanakkor tovább növelhető az 
egyéni teljesítmény „súlya”, ha valaki jól szerepel az kvízjátékokban. 
 A csoportos teljesítmény értékelése: Az előző komplementereként, a csoportos teljesítmény 
aránya legfeljebb 50 százalék, hiszen 25 pont szerezhető a zárójelentéssel és záróprezentációval, 
valamint 25 pont a részfeladatokkal. (Ez utóbbit tudja befolyásolni az órai kvízben elért 
eredményével, a csoportos teljesítmény „súlyának” rovására) 
 
3.4. Projektmunka 
 
A félévközi munka nem más, mint egy marketingkutatási projekt lebonyolítása a tervezéstől a 
zárójelentésig és záróprezentációig. A hallgatóink tehát nemcsak tanulnak a marketing-kutatásról, 
hanem élesben csinálják is azt, így érvényesülnek a „problem based learning” elvei. A megvalósítás 
három fős hallgatói csoportokban történik, de hozzá kell tennünk, hogy nem hagyjuk őket magukra, 
sőt folyamatos segítséget kapnak többféle formában. 
a) A téma kiválasztása: Az ilyen típusú kutatások sikere sokszor azon múlik, hogy milyen 
témákat dolgoznak fel a hallgatók. Az elmúlt években többféle megoldást kipróbáltunk már: volt 
amikor a hallgatóknak először céget kellett választaniuk és velük közösen meghatározni a kutatási 
problémát, volt amikor mi kerestünk fel cégeket és kértünk tőlük vizsgálandó témákat. Minden 
megoldásnak vannak előnyei és hátrányai, most azonban egy új dolgot próbáltunk ki. Felkértük az 
intézeti kollégákat, hogy ők legyenek 1-1 témának a kiírói és ők határozzanak meg olyan 
problémákat, amely kapcsolódik a saját kutatási területükhöz. Ennek köszönhetően 11 db kutatási 
briefet sikerült megfogalmazni, amelyek a következők voltak: 
1. Beiskolázási marketing tevékenység megalapozása 
2. Bioélelmiszerek fogyasztási szokásai 
3. Desszertborok fogyasztási szokásai 
4. Digitalizáció a nyelviskolák piacán 
5. Fogyasztói értékek vizsgálata 
6. Generációs különbségek az online vásárlási szokásokban 
7. Narancsbor fogyasztási szokások 
8. Pálinkafogyasztási szokások 
9. Sajt-bor párosítások 
10. Sportolási szokások vizsgálata 
11. Személyes innovációs képesség a fiatalok körében 
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A hallgatók előre megkapták ezeket a kutatási témákat és egy hetük volt eldönteni, hogy melyiket 
választják. Ez idő alatt természetesen volt idejük további információkhoz jutni, amennyiben felvették 
a kapcsolatot a témát kiíró oktatóval. Ennek a megoldásnak abban látjuk az előnyét, hogy nem 
hallgatóknak kellett céget és kutatási problémát szerezniük, amely sokszor csak nehezen vagy 
egyáltalán nem ment. Helyette olyan releváns témákkal foglalkozhatnak, amelyeknek már jócskán 
van előzménye és ami legfontosabb, egy olyan motivált „megbízó” áll minden probléma mögött, aki 
a maximális segítséget megtudja adni annak érdekében, hogy ezek a kutatások a lehető 
legsikeresebbek legyenek. 
b) A projektmunka tartalma, lebonyolítása: Miután minden csoport kiválasztotta a számára 
leginkább testhez álló kutatási témát és felvette a kapcsolatot a kutatási brief kiírójával, kezdetét vette 
a tényleges megvalósítás. Ez az a folyamat, amelyet - a már említett - 7 db részfeladatra osztottunk. 
A részfeladatokat (határidővel együtt) az adott témát bemutató, elméleti és gyakorlati ismereteit átadó 
előadás után, Google Classroom-on keresztül kapják meg a csoportok (azon belül a kapcsolattartók). 
Innentől számítva 1 vagy 2 hetük van arra, hogy (1) elkészítsék a megoldásukat, (2) bemutassák azt 
a „megbízójuknak”, (3) szükség esetén korrigálják, javítsák azt a konzultációt követően, és (4) 
határidőre feltöltsék a végleges verziót a Classroom-ba. A kész megoldások feltöltésére mindig a 
gyakorlati órát megelőző nap 12:00-ig van lehetőség. Ezt követően a gyakorlatvezető átnézi ezeket a 
megoldásokat és másnap – a gyakorlat keretein belül – meg is hallgatja a hallgatói csoportok szóbeli 
beszámolóját az adott részfeladatról. Az így kialakult összbenyomás (írásos anyag, szóbeli 
beszámoló) képezi az adott részfeladatra adható osztályzat (1-től 5-ig) alapját. A gyakorlatvezető 
feladata nem csak az értékelés, hanem egy „második” visszajelzés küldése az elvégzett 
részfeladatokról, azok szakmai megfelelősségéről, helytállósáságáról. A félév során elvégzendő 
konkrét részfeladatok az alábbiak voltak: (1) kutatási terv készítése, (2) szekunder kutatás elvégzése, 
(3) kvalitatív kutatás lebonyolítása, (4) kérdőív összeállítása, (5) mintavételi terv készítése, (6) 
adatgyűjtés lebonyolítása, (7) adatelemzés elvégzése. 
Amennyiben egy csoport minden részfeladatot megfelelő minőségben teljesített, úgy az évvégi 
zárójelentés és záróprezentáció összeállítása már nem jelent különösebb kihívást számukra. Nem 
állítjuk, hogy egyáltalán nincs vele munka, de a részfeladatok mintegy 80-90 százalékát kiteszik a 
teljes beadandónak. 
c) Záróértékelés, visszajelzés, utóélet: A hallgatói munkák támogatásának egy fontos eleme az 
évvégi záróértékelés. Ennek során minden csoport bemutatja a félév során végzett munkáját egy 
zárójelentés és egy záróprezentáció formájában. Ezt közösen értékeljük és részletes visszajelzést 
adunk minden egyes csoportnak. Ezt követően ugyan már nincs javítási lehetőségük, de az 
észrevételeket, az építő jellegű kritikát „magukkal vihetik” és kamatoztathatják egy következő, 
hasonló típusú feladat teljesítése során. Büszkén számolunk be róla, hogy az egyik hallgatónk tovább 
is fejlesztette a félév során végzett munkáját és TDK dolgozatot készített belőle. Ezt sikeresen meg 
is védte az intézményi TDK konferencián és elnyerte a jogot, hogy a 2019. évi OTDK-n széles körben 
is bemutathassa. 
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3.5. Az oktatás menete (előadás és gyakorlat kapcsolata) 
 

 
2. ábra: A kurzus első 7 hetének „menetrendje” 

Forrás: saját szerkesztés 
 
A fenti ábra a kurzus első 7 hetének menetrendjét mutatja be. Anélkül, hogy nagyon belemennénk a 
részletekbe az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: 
 „Otthoni” munkavégzés: Egyértelmű, hogy a hallgatók nem az előadásokon és nem is 
gyakorlatokon fogják elsajátítani a szükséges ismereteket, hanem otthon, amikor saját kutatási 
projektjükön dolgoznak. Ezt erősítendő hétről-hétre kapnak olyan feladatokat, amelyeket „otthoni” 
munkavégzés keretében tudnak megoldani. 
 Konzultáció a mentorral: A tantárgyunk egyik újdonsága, hogy az előadások és gyakorlatok 
mellett bevezettük a mentorokkal való konzultációt. A hallgatók ezeken az alkalmakon tudják 
bemutatni az elkészült megoldásaikat és azonnali visszajelzést kapnak a munkájukról, amelyet még 
következmény nélkül korrigálhatnak a gyakorlatokon történő bemutatás előtt. 
 Gyakorlatokon történő bemutatás: Egy-egy részfeladat kiadását követően legalább 1 hetük 
van a csoportoknak mielőtt a megoldásukat bemutatják a gyakorlaton. (Ez idő alatt készítik el és 
egyeztetnek róla a mentorukkal.) 
 Javítási lehetőség a zárójelentés és záróprezentáció előtt: Habár az alábbi ábrából nem is derül 
ki, a csoportoknak lehetőségük van a záró anyagok leadása előtt még utoljára elvégezni a szükséges 
korrekciókat, javításokat – feltéve, ha odafigyelnek és megfogadják a gyakorlatokon elhangzó jó 
tanácsokat. 
 
4. EDDIGI TAPASZTALATOK 
 
Ahogy a bevezetőben ígértük, röviden összefoglaljuk a megújult tantárggyal kapcsolatban eddig 
összegyűlt tapasztalatokat. Ehhez az összeállításhoz első körben az oktatók, mentorok véleményét 
kértük ki. 
A „kísérleti projektben” résztvevő kollégák összességében pozitív tapasztalatokról számoltak be: 
„Összességében tényleg jó az ötlet és az irány.” Jónak vélték, hogy a hallgatók aktívan dolgoztak, 
beleélték magukat a feladatba, együtt gondolkodtak a mentorukkal és megfogadták a tanácsaikat vagy 
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akár tovább is fejlesztettek egy-egy ötletet. A sok pozitívum mellett azért akadtak negatív 
észrevételek is. Az egyik kollégánk azt hozta fel, hogy mindig vasárnapra estek a hallgatókkal való 
konzultációk, habár ezt egy feszesebb ütemezéssel ki lehetett volna küszöbölni. További negatív 
észrevétel, hogy nem volt minden tökéletesen „leszabályozva”, így a feladat- és felelősségi körök 
kapcsán előfordultak fennakadások. Ami pedig a javaslatokat illeti, érdemes lenne legalább a kutatási 
tervek jóváhagyását jobban megszervezni úgy, hogy az oktatásban résztvevő kollégák akár közösen 
adják ki a „zöld jelzést”, illetve jobban kellene pontosítani az elvárásokat, játékszabályokat, 
csökkentve ezáltal a megvalósítás „szabadságfokát”. 
A kurzus következő meghirdetésekor természetesen figyelembe vesszük az imént említett 
véleményeket, javaslatokat és igyekszünk tovább finomítani a marketingkutatás oktatásának megújult 
gyakorlatát. 
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ÖSSZEFOGLALÁS  
A társadalmi innováció nem más, mint új megoldások kidolgozása és megvalósítása társadalmi 
problémák megoldása érdekében. Kutatási fókuszként az elmúlt években jelent meg. A legtöbb 
magyar és nemzetközi szakirodalom a társadalmi marketinget és más, területfejlesztési 
megközelítéseket dolgoz fel, s csak ritkán vizsgálja a jelenséget a turizmussal kapcsolatban. Számos 
kutatás vizsgálódik a kérdéskörben a vállalkozások szemszögéből (pl. Howards-Grenville et al 2014, 
Schrempf 2014), intézményi oldalról (pl. Dorado 2013, Zietsma és Lawrence 2010), vagy 
menedzsment, CSR és inter szektorális partnerségi viszonyban (pl. De Bakker et al 2005). 
Mindemellett, találunk társadalmi innovációs jó gyakorlatot a turizmusban is, pl. a tematikus utak 
terén (pl. Lourens 2007). Jelen tanulmány a szakirodalmi áttekintés mellett a társadalmi innovációk 
turisztikai alkalmazási lehetőségeit veszi számba, bemutatva néhány jó gyakorlatot, eredményes 
példát, majd néhány hazai alkalmazási lehetőségre mutat rá a tematikus turizmusfejlesztés 
területéről.  
 

SUMMARY  
Social innovation is the process of developing and implementing new solutions to social problems. It 
has appeared as research focus in the past few years. Most of the Hungarian and international papers 
apply social marketing and other spatial development approaches, and just rarely examine this 
question in connection with tourism. Many research deals with this issue from entrepreneurial 
viewpoints (e.g. Howards-Grenville et al 2014, Schrempf 2014), or examines institutional questions 
(e.g. Dorado 2013, Zietsma and Lawrence 2010), or management, CSR and inter-sectoral 
partnerships (e.g. De Bakker et al 2005). However, there are good examples for social innovations 
in tourism, too, for instance in route-based tourism (e.g. Lourens 2007). This paper – besides giving 
a general literature review – intends to present some possibilities of social innovation application in 
tourism, by collecting best practices, successful results, then to point out some national cases in the 
field of thematic tourism development.  
 

BEVEZETÉS 
 

A turizmus a világgazdaság legfontosabb szolgáltatási ágazata. Ma már e területen is az 
élménygazdaság fogalmáról beszélünk – ahol a mély, egyedi, autentikus élmények a látogatók 
szempontjából alapvető fontosságúak. Az élménygazdaság jellemzői: a termékek élményként való 
fogyasztása, a modern technológiák alkalmazása az élmények generálásában, a fogyasztók aktív 
bevonása, individualizáció, az élmények a fogyasztók emlékeiben raktározódnak el (Stasiak, 2013). 
Az élmény az értékteremtés forrása. Az élmény a turizmus veleszületett sajátossága – miközben a 
turisták tudatosabbak, mint valaha bármikor, előzetes ismereteik a felkeresni kívánt desztinációról 
magasak, helyi és autentikus szolgáltatásokat igényelnek és keresnek. A vágyott élmény megjelenhet 
izgalom, kaland, új információ és tudás, új képességek, esztétika, társaság, egzotikum vagy számos 
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egyéb formában (Michalkó – Rátz 2005, Puczkó – Rátz 2011). A kereslet a kultúra és örökség 
irányába mozdul el, a turisták arra vágynak, hogy kipróbálják, megkóstolják, érezzék, váljanak a 
részévé az attrakcióknak, ahelyett, hogy puszta szemlélődők legyenek. Az ilyen atmoszféra, 
kreativitás és életmód mind része a kulturális örökségnek, csakúgy, mint a hagyományok és a 
történelem. A 21. század turizmusát „posztmodern turizmus”-nak vagy „új turizmus”-nak nevezzük, 
melyet 3E-vel lehet jellemezni, a korábbi, 20. századi tömegturizmus 4S-e helyett: education 
(nevelés), entertainment (szórakozás) és excitement (izgalom) – így jelent meg az „edutainment” új 
fogalma (Stasiak, 2013). Boswijk és társai (2005) szerint, a turisták jelentéssel teli élményeket 
keresnek, melynek lényegi eleme az innováció, s a második generációs élmények a co-creation elvére 
épülnek. A közös értékteremtés olyan termékeket és szolgáltatásokat eredményez, ahol a turista maga 
is része ennek a folyamatnak (Prahalad – Ramaswamy, 2004). A kultúra fontos szerepet játszik a 
desztináció- és turizmusfejlesztésben, versenyelőnyöket jelentve. Az örökség – és manapság 
különösen a szellemi örökség – került a kulturális turizmus fejlesztésének fókuszába, különös 
tekintettel a helyi közösségekre, azok hagyományaira, szokásaira, népzenéjére és történeteire 
(Schlüter, 2012), ezekre épül a helyi identitás és a helyi közösségek folytonossága (Pedersen, 2004). 
Ezzel el is érkeztünk a lokalitás kérdéséhez, a helyi közösségek bevonásához, melyek a helyi 
társadalmat jelenítik meg, teljes kulturális, természeti és gazdasági környezetükkel – pozitív 
erősségeikkel és negatív problémáikkal – együtt; s ez már a társadalmi innováció terepe. A kérdés az, 
hogy sikerülhet-e a kulturális örökségturizmus és a társadalmi innováció lehetőségeinek kombinálása.  
 
2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
2.1. Társadalmi innovációk  
 
A társadalmi innováció lényege új elképzelések, termékek, szolgáltatások és modellek kialakítása és 
megvalósítása társadalmi szükségletek, kérdések megoldása érdekében, melyek révén új típusú 
társadalmi kapcsolatok és együttműködések jöhetnek létre (European Commission 2013). Az ilyen 
típusú fejlődés munkalehetőséget, infrastrukturális és pénzügyi erőforrásokat jelent, különösen a 
marginalizált vidéki térségekben (Alkier et al. 2015, Butler-Hinch 2007, Sloan et al 2014, Zeppel 
2006, in Alkier et al 2017). Benedek és szerzőtársai (2015:7, 2016:16) úgy találták, hogy a társadalmi 
trendek változásai az innovációra is hatással vannak: “ Egyrészt az ipari társdalomból a tudás- és 
szolgáltatásorientált társadalomba való átmenet hatására arányeltolódás következett be. Másrészt a 
perifériális helyzetű települések és közösségek természetes igénye a felzárkózás, amelyhez jelentősen 
hozzájárulhatnak a helyi ötletek, ill. újszerű kezdeményezések.” Ezen koncepció és más 
meghatározások alapján, a következő definíciót adják: “A társadalmi innováció adott közösség 
problémáinak megoldására ad új, vagy újszerű választ a jól-lét javítása érdekében. A társadalmi 
innovációs potenciál pedig azon potenciális képességek összessége, amely a társadalmi innovációk 
létrehozását segíti” (Benedek et al, 2016:16). 
Ez a meghatározás széles körben elterjedt a Magyar szakirodalomban, de – mint sok más esetben – 
számos más meghatározás is létezik. Az OECD gazdasági szempontú definíciója szerint: „Fogalmi, 
folyamat vagy termék-változás, szervezeti változások, új pénzügyi megoldások, az érintettek és 
területek közötti új típusú kapcsolatok” (OECD 2009).  

A társadalmi innovációs szemlélet jellemzői (Cutsem, 2015): 

− igény-vezéreltek (a társadalmi kihívások, szükségletek által vezérelve, nem pedig a kínálat 
által), 
− multi-diszciplináris és multi-stakeholder szemléletű, 
− participatív, a lakosság és a felhasználók bevonásával valósul meg, nem pedig külső hatások 
révén, 
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− személyre szabott, nem pedig tömegtermelésű, a megoldások a helyi körülményekhez 
igazodnak, 
− nyitott, ami a tudásmegosztást és a tudásbirtoklást illeti. 
A társadalmi innovációk fő driver-ei: (Cutsem, 2015): 

− demográfiai változások (az EU népességének elöregedése, migráció, változó családmodellek, 
stb.), 
− környezeti változások (ivóvíz, éghajlat-változás, megújuló energia használatának előtérbe 
helyezése, környezetszennyezés, stb.), 
− közösségi trendek (lokalitás előtérbe kerülése, új digitális társadalom, stb.), 
− szegénység (munkanélküliség, társadalmi kirekesztettség, stb.),  
− egészség és jólét kérdései (különbségek az egészségi állapotban, a jólét keresése, stb.),  
− etikus termékek és szolgáltatások iránti igény („fair trade” termelés és előállítás, helyi 
termékek, stb.).  
A nemzetközi szakirodalomban a társadalmi innováció számos megközelítésével találkozhatunk; 
például szervezeti változások – különböző, ellentétes érdekekkel rendelkező szereplők és 
intézmények interakciója (Rittel – Webber, 1973), veszélyek és lehetőségek a vállalkozások számára 
– a vállalkozások maguk is pozitív vagy negatív hatást gyakorolnak a társadalmi és környezeti 
tényezőkre (Howard-Grenville et al, 2014, Schrempf, 2014). Hasonlóan, intézményi kutatások is 
foglalkoztak a társadalmi innovációval (Dorado 2013, Zietsma – Lawrence 2010), míg mások a 
menedzsment szempontokat, a CSR-t, vagy az inter-szektorális együttműködéseket vizsgálták (pl. 
DeBakker et al 2005). Ugyanakkor viszonylag kevés irodalom kezeli a társadalmi innovációt, mint a 
turizmusfejlesztés eszközét, vagy vizsgálja annak lehetőségeit a turizmusban.  

A fenntartható innovációk vizsgálata az elmúlt húsz évben nyert teret a turizmusban (Alkier et al, 
2017). A 2008-2010-es gazdasági válságig a turisztikai ágazatot is az igen gyors növekedés, az 
információáradat, a digitalizáció terjedése, a robotizáció és smart technológiák fejlődése miatti 
munkaerőpiaci átrendeződés, a migráció és a globalizáció jellemezte. A turisztikai desztinációk 
szolgáltatóinak ezért új üzleti modellekre van szükségük, mely a fenntarthatóság és a „sharing 
economy” gondolatát hordozza, Az új üzleti modell alapja a tudás kell, hogy legyen; egyének, 
szervezetek és hálózatok, ötletek és erőforrások összekapcsolását biztosító lehetőségekkel. Ebbe a 
társadalmi innováció is beletartozik. Az ennek keretében javasolt új megoldások, modellek 
hatékonyabbak, fenntarthatóbbak, vagy „csak” egészen újszerűek, a létrehozott érték elsősorban a 
társadalom, a helyi közösségek érdekeit szolgálják, mintsem az egyénekét (Stanford Business School 
2017, in Alkier et al, 2017). A cél: társadalmi érték létrehozása.  

A turizmus fontos szerepet játszik a társadalmi és gazdasági fejlődésben. Így, az innovatív 
megoldásoknak előnyöket és értékeket kell jelenteniük nem csupán a turisták, hanem a helyi 
stakeholderek számára is. A társadalmi innovációs megoldások a turizmusban fontos fejlődési faktort 
jelentenek, a fogyasztó-orientált nézőpont helyett a közösségi-orientált aspektust képviseli, mely a 
közösség társadalmi tőkéjét hasznosítja. Egyúttal versenyelőnyt is jelenthet a desztinációk számára. 
Ugyanakkor több tudományterületet is érintenek, mely kapcsolat a társadalmi innovációk három fő 
dimenzióját jelenti (Mosedale – Voll 2017): 

− az innovációk az ismert faktorok új kombinációja, 
− a gyakorlati megoldás túlmutat a szervezeti vagy diszciplináris határokon, 
− maga mögött hagyja az új kapcsolatok kényszerét korábban elkülönült személyek és 
csoportok között. 
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Az új interakciók a technológiai innovációkon keresztül befolyásolják a turisztikai keresletet és 
kínálatot, a turisták kulturális ágensekké válnak, különösen a „sharing economy” keretében. Ezek az 
innovációk gyakran párosulnak web-alapú technológiákkal, közösségi felületekkel – bár nem mindig 
pozitív a hatásuk (pl. Airbnb és az overturizmus kapcsolata bizonyos városi környezetben). A 
turizmusban a társadalmi innovációk elsősorban a területfejlesztés keretében jelennek meg, mint új 
típusú kapcsolatok kialakítása, munkahelyteremtés révén hátrányos helyzetűek bevonása, az általános 
jólét növelése, korábban abból kizártak bevonása a döntéshozásba és stratégia-alkotásba (Benevides 
et al, 2018).  
 
2.2. Kulturális és örökségturizmus  
 
A kulturális turizmus a világ turizmusának legdinamikusabban fejlődő ágazata. 2015-ben a 
nemzetközi utazások 40 %-a volt kulturális jellegű (unwto.org), ez 2017-ben mintegy 516 millió 
utazást jelentett (Richards 2018). A legismertebb és leggyakrabban idézett meghatározás szerint:  
Fogalmi meghatározás: „A kulturális turizmus személyek olyan utazása, amikor lakóhelyüktől távol 
eső kulturális attrakciókat keresnek fel, azzal a céllal, hogy új információkat és élményeket 
szerezzenek kulturális igényeik kielégítése érdekében.” 

Technikai meghatározás: „A kulturális turizmus személyek olyan kulturális attrakciókhoz történő 
minden utazása, mint pl. örökségi helyszínek, művészeti és kulturális események, állandó 
lakóhelyüktől távol” (ATLAS 1996, 2005) 
Nuryanti (1996) szerint, az örökség a társadalom kulturális hagyományainak és a helyi közösség 
identitásának része. Olyan múltbeli érték, melyet érdemes megőrizni az elkövetkező generációk 
számára (Hall − McArthur 1998). Swarbrooke (1994) meghatározása szerint, az örökség egyrészt a 
termék központi eleme, másrészt a fő utazási motiváció. Ma az örökségattrakciók jelentős túlkínálata 
tapasztalható, az örökségturizmus pedig erősen versenyképes és piac-orientált termékké vált; így a 
folyamatos fejlesztés és termékdifferenciálás a siker kulcsát jelenti. Poon (1989, in Light & Prentice 
1994) ezt a terméket „új turizmus”-nak nevezi. Az örökségturisztikai termékfejlesztés több elemében 
is különbözik a hagyományos és általános termékfejlesztéstől, az eltérő kérdések és problémák eltérő 
modelleket igényelnek – ez a helyzet az útvonal-alapú turisztikai termékek esetében is.   
 
2.3. Útvonal-alapú tematikus turizmusfejlesztés  
 
A tematikus utak természeti vagy mesterségesen létrehozott látnivalókat kötnek össze, egy bizonyos 
téma alapján, s ezek a látnivalók a közlekedés valamely formájának segítségével megközelíthetők. A 
fenntarthatóságra tekintettel, a tematikus utak az ismeretszerzést és a szórakozást egy időben 
szolgálják (Puczkó − Rátz 2011). Az útvonalak lehetnek termék- vagy téma-alapúak (Rogerson 2004, 
2007, in Lourens 2007). A termék-alapú útvonalak elsődleges célja a kulcs-termék marketingjének 
és értékesítésének erősítése. A téma-alapú útvonal pedig azt kell jelentse, hogy a téma nem csupán a 
desztináció imázsát jelenti, hanem minden egyéb szolgáltatásban megjelenik, melyet az útvonalon 
kínálnak (pl. szálláshelyek, vendéglátás, ajándéktárgyak). A „turisztikai útvonal” kifejezés jelentése, 
hogy különféle tevékenységeket és látnivalókat fűznek fel egy bizonyos téma mentén, így ösztönözve 
a vállalkozásokat kiegészítő termékek és szolgáltatások nyújtására (Meyer et al, 2004, Clarke 2005). 
Így az útvonal alapú turizmus tulajdonképpen a turisztikai desztinációk fejlesztésének piac-vezérelt 
megközelítése (Lourens 2007). Kialakításuk koncepciója, hogy a tevékenységek és attrakciók 
egybefűzése kevésbé fejlett térségekben együttműködést és partnerséget generál a közösségek és a 
szomszédos térségek között, így járulva hozzá a turizmuson keresztül a gazdasági fejlődéshez 
(Briedenhann − Wickens 2004). A sikeres tematikus út kialakításban a partnerség arra utal, hogy a 
helyi klasztereken keresztül lehet versenyelőnyhöz jutni (Telfer 2001, in Rogerson − Rogerson 2011).   
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A kulturális útvonalak az örökség újfajta megőrzési és hasznosítási módját jelentik. Egyaránt 
jelentenek földrajzi utazást, ahogy különböző területeken, helyi egységeken haladunk keresztül, 
valamint mentális utazást is értékekkel, érzésekkel, érzelmekkel, élményekkel, melyek aztán a végső 
termékké állnak össze (Majdoub 2010). A kulturális útvonalak fogalma egyaránt jelent egy turisztikai 
terméket, illetve egy speciális módszertant (Puczkó − Rátz 2003, in Majdoub 2010). Kiemelkedően 
innovatív jellegűek a kulturális örökségvédelem területén belül (Martorell 2003). Az ICOMOS 
Kulturális Útvonalak Kartája szerint: “Bármely kommunikációs útvonal, legyen az közúti, vízi, vagy 
egyéb, mely fizikai formájában meghatározott, dinamikus és történelmi funkcionalitása jól 
meghatározható feladathoz kötött, és eleget tesz a következő feltételeknek: (1) Embercsoportok 
interaktív mozgásából ered, tükrözi javak, tudás és értékek folyamatos és egymásra ható áramlását 
emberek, országok, régiók vagy kontinensek között, jelentős nagyságrendű időm keresztül. (2) 
Megjelenik benne az érintett kultúrák térben és időben való kölcsön- és egymásra hatása, mely 
megjelenik fizikai és szellemi értékeikben; (3) Létrejöttével a történelmi kapcsolatok és kulturális 
értékek egy komplex, dinamikus rendszerben integrálódnak.”  
 
2.4. Az útvonal-alapú turizmusfejlesztés speciális modelljei   
 
A kulturális útvonalak koncepciója sajátságos módszertant igényel a kialakítás és működtetés 
tekintetében, mely koordinált és integráltan menedzselt tevékenységek rendszerét jelenti. Az 
ICOMOS Kulturális Útvonalak Kartája szerint a módszertan elemei a következők:  
1. kutatás – multidiszciplináris csoportok, közös kritérium-rendszer, koordináció;  
2. finanszírozás – prioritások, együttműködés, a magán- és közszféra bevonása;  
3. védelem, értékelés, megőrzés – szigorú leltár alapján; autentikusság és integritás vizsgálata;  
4. fenntartható hasznosítás, turizmus – térségfejlesztési eszköz is;  
5. menedzsment – integrált módszerek, holisztikus megközelítés;  
6. közösségi részvétel – a helyi lakosság bevonása.  
Az útvonal-alapú fejlesztés fontos szerepet játszik a munkahelyteremtésben, közösségi és gazdasági 
fejlesztésben. A tervezést illetően a számos különféle modell és módszer közül az allokációs – 
koncentrációs stratégiát választottam, mely jól illeszthető a későbbiekben bemutatott egyik esethez. 
Az allokációs stratégia azt jelenti, hogy egyenletesebben oszlassa el egy térségbe érkező látogató-
tömeget, hogy az ne csupán a fő centrumokban, azaz „kapukban” jelenjen meg. A három fő cél: a 
központi területre / településre nehezedő nyomás csökkentése, a turizmusból származó bevételek 
megosztása; valamint egy desztináció általános vonzerejének növelése új térségek és jellegzetességek 
bemutatásával. A koncentráció elmélete a kapuk, bemutatóterek és attrakciók hálózatosodása 
fogalmait vezeti be (Meyer 2004). Bár elméletileg épp az allokációs stratégia ellenkezőjének tűnik, 
fontos rámutatni összefüggésükre (1. ábra). A „kapuk” olyan pontokat jelentenek, melyek földrajzi 
értelemben vett belépőpontok egy térségbe (pl. repterek, autópályák), ahol a turisták mindenképpen 
keresztülhaladnak. A „bemutatóterek” a kapuk környezetét vagy a közelükben kialakított helyeket 
jelentik, ahol minden szükséges szolgáltatás (pl. szálláshelyek, vendéglátóhelyek, üzletek, 
információs irodák, stb.) koncentrálódik, általában városok vagy nagyobb települések. A 
hálózatosodás a következő előnyöket nyújtja: integrált fejlesztések könnyebb tervezése, közlekedési 
és egyéb infrastruktúra hatékonyabb biztosítása a turisták kényelmének fokozása, amennyiben a 
szolgáltatások és létesítmények egymás közelében találhatók, koncentrált fejlesztések lehetősége, 
több és specializált termék és szolgáltatás kialakítása, valamint negatív környezeti és szocio-kulturális 
hatások csökkentése. Így a koncentráció elmélete egyben az ellenőrzött és integrált fejlesztést jelenti. 



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

535 

 
1. ábra: Allokációs és koncentrációs stratégia tematikus utak esetében  

Forrás: Meyer (2004) alapján saját szerkesztés 

 
3. JÓ PÉLDÁK A TURISZTIKAI TÁRSADALMI INNOVÁCIÓKBÓL 
 
Az Európai Unió beépítette a társadalmi innovációt az Innovative Union program formájában a 
Europe 2020 program céljainak elérése érdekében, mint a hét ún. zászlóshajó program egyike. Bár 
nem sokat, de találunk néhány jó példát a társadalmi innovációk turisztikai alkalmazásának területéről 
is: 
1) WelcomeHOME: A projekt Porto (Portugália) városában került kidolgozásra, olyan 
társadalmi szolidaritási szövetkezet, mely a hajléktalanok társadalmi újra-integrálását támogatja oly 
módon, hogy a városban idegenvezetőként foglalkoztatják őket. 2014-ben alapították. Két útvonal 
két nehézségi fokozatban szerepel az ajánlatban, a csoportok maximális létszáma 12 fő lehet.  
2) Pesca Tourism: A „Pesca-tourism” projekt célja, hogy a hivatásos halászokat bevonja a 
turizmusba, azáltal, hogy a turistákat saját hajójukon fogadják szabadidős – rekreációs 
tevékenységként, a halászat világának bemutatására. Ezáltal felhívják a figyelmet erre a különleges 
foglalkozásra, s annak jelentőségére az adott térségben. Így a halászok úgy juthatnak kiegészítő 
jövedelemhez, hogy nem növekszik a halászat mértéke, így a környezetvédelemhez is hozzájárul. 
3) ASSET, Gambia: Az ASSET (Association of Small Scale Enterprises in Tourism) programot 
2000 áprilisában alapították azzal a céllal, hogy összehozza, támogassa és népszerűsítse a nagy 
számban a turizmusban tevékenykedő kisvállalkozásokat Gambiában. A vállalkozások között 
találunk kézműves piaci árusokat, taxisofőröket, idegenvezetőket, gyümölcslékészítőket, 
gyümölcsárusokat csakúgy, mint számos kis hotelt, vendégházat és helyi utazásszervezőket. Öt év 
alatt a tagság száma meghaladta a nyolcvanat. Az ASSET célja a turisztikai kisvállalkozások 
támogatásán keresztül a fair kereskedelem, a fenntartható fejlesztés, mely hozzájárul a fizikai 
környezet megőrzéséhez, a helyi közösségek társadalmi és gazdasági jólétéhez. 2017-ben, a felelős 
turizmus iránti elkötelezettségük jegyében, nevüket ASSERT-re változtatták. 
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4) SmartDMO: A „Tourism Knowledge Community Platform” egy olyan digitális találkozási 
hely, ahol a turizmus köz- és magánszereplői együttműködése révén integrált turisztikai kínálatot 
alakíthatnak ki. A tudásmegosztás online fóruma.  
Az útvonal-alapú fejlesztés legjobb példája az Európa Tanács Kulturális Útvonalak programja. Az 
Európa Tanácsot 1949-ben hozták létre, bármely európai állam tagja lehet, amennyiben elfogadja az 
emberi jogok és demokrácia alapelveit. Tagjainak száma ma 47. A Tanács a társadalom valamennyi 
jelentős kérdésével foglalkozik, kivéve a védelmi politikát, így a kultúra és az örökség is a fontos 
kérdések egyike. Európa, mint turisztikai makro-régió, a világ első számú kulturális desztinációja, a 
történelmi és kulturális öröksége által generált nemzetközi utazások száma 2030-ra eléri a 750 milliót. 
A Tanács eredményei megállapodások formájában jelennek meg, ezek egyike a Kibővített Területi 
Egyezmény a Kulturális Útvonalakról (EPA), melyet 2010-ben fogadtak el. Célja, hogy megerősítse 
a már korábban létrejött kulturális együttműködést, a fenntartható területi fejlődést és társadalmi 
kohéziót, olyan közös témákra koncentrálva, melyek szimbolikus jelentőséggel bírnak az európai 
egység, történelem, kulturális értékek és a kevésbé ismert desztinációk tekintetében. Az EPA dönt a 
Kulturális Útvonalak program stratégiájáról és a cím odaítéléséről. A cím elnyerésére pályázó 
kezdeményezéseknek nagyon komoly előkészítő és kooperációs munkát kell megvalósítaniuk, hiszen 
a pályázat elkészítése is nagy kihívás, megfelelve az egyre szigorodó követelményrendszernek, 
melyek az alábbiak:  

1. Téma: Európai értékek reprezentánsa, legalább 3 országot érint; Tudományos kutatási háttér, 
multidiszciplináris team-ekkel; Kulturális és képzési csereprogramok, innovatív projektek, 
fenntartható turisztikai termékek kialakítása, együttműködés az ágazat szereplőivel.  
2. Tevékenységek prioritásai: Kutatási és fejlesztési együttműködések; A közös európai örökség 
gazdagítása, erősítése; Kortárs kulturális és művészeti tevékenységek; Kulturális turizmus és 
fenntartható fejlesztés.  
3. Hálózatok: Jogi státusszal rendelkező szervezetek, minél több taggal minél több országból, 
demokratikus működés, koncepcionális és stratégiai keretek.  
A címet már megkapott útvonalakat is három évente újra kell értékelni, minden szempontot 
megvizsgálva, s amennyiben valamelyiknek nem felel meg, az akár a cím megvonását is jelentheti 
(az elmúlt években nem egy útvonal járt már így). 2019-ben 38 az „Európa Tanács Kulturális 
Útvonala” címmel rendelkező projektek száma. 
 
4. KUTATÁSI MÓDSZER  
 
A tanulmány célja nemzetközi jó gyakorlatok és Magyar lehetőségek bemutatása, így mind a 
kvalitatív, mind pedig a kvantitatív kutatási módszert használtam, másodlagos kutatás és empirikus 
kutatás, szakértői kérdőív formájában. A másodlagos kutatási eredmények az előző fejezetekben 
olvashatók.  
A kvalitatív kutatás eredménye két rövid esettanulmány. Az itt bemutatott kvantitatív kutatás pedig 
egy nagyobb léptékű megkérdezés néhány eredményét mutatja be. A strukturált kérdőív három 
részből állt, a tematikus utak általános kérdéseit, a kialakítás és fejlesztés, valamint az 
együttműködési és hálózatosodási problémákat vizsgálva. A társadalmi innovációk – mint lehetséges 
együttműködési formák – a harmadik részben jelentek meg. A megkérdezés online történt, magyar 
turisztikai szakértők és szakemberek körében, a mintaszám n=70 volt. A válaszadók a turizmus alábbi 
területeit képviselik (2. ábra; több mint egy válaszlehetőséget lehetett megjelölni):  
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2. ábra: A válaszadók szakértői területei 

Forrás: saját szerkesztés 
 
Korábbi kutatásaim alapján (Nagy 2012, 2013a, 2013b) arra jutottam, hogy valamilyen, stakeholder 
menedzsment típusú szervezetre mindenképpen szükség van a tematikus utak koordinálását és sikeres 
működtetését érintően, mint egyfajta kompetencia-központ, számos különböző feladattal (3. ábra, 
Nagy – Piskóti 2013).  

 
3. ábra: Kulturális útvonalak együttműködési modellje 

Forrás: saját szerkesztés 
 
A meglévő útvonalakat tekintve számos szervezeti formával találkozhatunk, mint pl. egyesületek, 
non-profit társaságok vagy épp társadalmi vállalkozások. A kutatásban részt vett szakértők 73 %-a 
szerint a tematikus utak kialakítása és működtetése különböző fázisaiban lehetséges ennek a központi 
szervezetnek különböző formákban való működtetése, ahogyan azt az 1. táblázat összefoglalja (a 
számok az említések gyakorisága, több válasz is megjelölhető volt): 
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1. táblázat: Együttműködési formák a kulturális útvonalak különböző fázisaiban 
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laza, informális együttműködés 35 20 14 8 9 10 4 
partnerség  21 31 16 25 16 24 

szoros együttműködés 
(kollaboráció) 22 17 32 24 38 26 31 

stratégiai szövetség 18 12 19 20 36 15 26 
klaszter 15 12 21 21 22 22 25 
hálózat 12 12 17 20 18 28 27 

egyesület, civil szervezet 34 24 26 12 17 19 20 
alapítvány 25 20 21 11 11 13 13 

egyéni vállalkozás 22 10 23 18 14 21 11 
for-profit társas vállalkozás 20 10 20 22 18 21 21 
non-profit társas vállalkozás 30 16 19 14 23 26 27 

TDM szervezet részeként 30 28 23 26 29 26 36 
virtuális szervezet 18 15 8 11 9 13 10 

társadalmi vállalkozás 26 17 13 6 11 9 12 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A stakeholder management módszerét a turisztikai desztináció-menedzsment szervezetek (TDM) 
alapelve képviseli a legjobban, melyek – a szervezetépítés és tudásmegosztás alulról építkező 
megközelítését alkalmazva – működési területükön széles körű hálózatépítésre képesek. Mivel a 
kulturális útvonalak alapja az együttműködés, ez a szervezet kiválóan alkalmas az útvonal 
menedzsment feladatainak ellátására is, ahogy az a fenti táblázatból is kitűnik (legmagasabb említési 
szám: 36 a TDM-ek esetében). A szoros együttműködés (collaboration) kapta a második legmagasabb 
értéket (31), ami azt jelenti, hogy ezeknek az új típusú hálózatoknak a turisztikai szektor valamennyi 
szereplőjét össze kell fogni, ami különösen jelentős elmaradott térségekben, ahogyan azt az első 
esettanulmányban is látni fogjuk.  
 
5. EREDMÉNYEK – KÉT RÖVID ESETTANULMÁNY 
 
5.1. História-völgy a Csereháton (Észak-Magyarország)  
 
A Csereháti kistérség egy lankás, észak-magyarországi dombvidék, melyet a Bódva és a Hernád 
folyók, északról pedig Szlovákia határol. Egyfajta természetes „híd” a Bükk és a Zempléni-hegység 
vonulatai között. Tipikus aprófalvas térség. Az 1960-as évektől lassú hanyatlásnak indult, magas az 
elvándorlás, a településeken nő a roma kisebbség aránya. Periférikus gazdasági helyzete ellenére a 
térség igen gazdag természeti és kulturális potenciállal bír.  
A Csereháti Településszövetség összefogásával – korábbi turizmusfejlesztési tapasztalatokra építve 
– került kidolgozásra a História-völgy elnevezésű projekt. A természeti és történelmi emlékekben 
gazdag Bódva folyó és mellékvölgyei történelmi örökségét egy komplex turisztikai attrakcióként 
értelmező projektben 29 településen, mint magterületen kínálják az egy-egy történeti korhoz kötött, 
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a történelmi örökséget és egy-egy helyi terméket fókuszba állító „időutazás” élményét. A kívánt 
hatást a korhű épületek, interaktív elemekkel rendelkező kiállítások, az aktív bekapcsolódásra 
lehetőséget adó programok, rendezvények, a korabeli viseletek, a gasztronómiai specialitások és a 
megvásárolható ajándéktárgyak egysége biztosítja. A koncepció szerint a História-völgy az egész 
Aggtelek-Edelény turisztikai desztinációs térség kulturális turisztikai kínálatának összefogására is 
kiterjeszthető lenne (a magterületen kívül további 18 településen halad keresztül az útvonal), sőt a 
későbbiekben a szomszédos határon túli részek is bekapcsolhatók. A projekt keretében hét, korszerű 
turisztikai szolgáltatások nyújtására alkalmas, műemléki vagy műemléki környezetben fekvő épületet 
újítottak fel vagy építettek; 15 történelmi – kulturális témájú kiállítást hoztak létre; 3 turisztikai 
fogadó- és tájékoztató pontot és pihenő helyet alakítottak ki; 5 db 3-8 km-es történelmi tanösvényt 
jelöltek ki az autóval nem járható végpontok között. Mindezt marketing tevékenységek (táblák, 
kiadványok, honlap) egészítették ki, valamint munkaerő képzésére is sor került. A hét új 
bemutatóhelyre évente 20 ezer látogatóval számoltak, ami biztosította volna a rendszer 
fenntarthatóságát is.  

Napjainkban a térség szolgáltatási színvonala nagyon alacsony. Csak 3 szálloda található itt, a 
szálláshelyek 81 %-a magánszálláshely, klasszikus értelemben vett étterem csupán a szállodákban 
található. A korábban itt működött turisztikai információs irodát 2008-ban bezárták, TDM szervezet 
nem jött létre helyette. Gyakorlatilag azt mondhatjuk a térségről, hogy bár kiváló adottságokkal 
rendelkezik bizonyos típusú turizmus kialakítására és fejlesztésére, a látnivalókat valójában termékké 
kiegészítő szolgáltatások nem találhatók itt meg. Mindezt mintegy „megkoronázza” a helyi lakosság 
csendes beletörődöttsége, a szükséges gondolkodásmód és vállalkozókészség és az igazi közösségi 
erő hiánya (Nagy – Piskóti 2016). Arra juthatunk tehát, hogy a Cserehát értékes térség, mely azonban 
nem tudja adottságait megfelelően kihasználni. Kutatásaink és a helyi szereplőkkel, fejlesztőkkel 
folytatott interjúink azt az előzetes feltételezést erősítették meg, hogy az a szervező erő, kompetencia-
központként funkcionáló menedzsment szervezet hiányzik a térségből (4. ábra), amely a História-
völgy mint útvonal működtetését tudná megvalósítani.  

 
4. ábra: A História-völgy működtetésére javasolt modell 

Forrás: saját szerkesztés 
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Az útvonalba új életet kell lehelni – első lépésként a koncepciót kellene kiteljesíteni, mely elsősorban 
a térségi közösségfejlesztés – hálózatépítés – innovatív szervezet feladatokat jelentené. Nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a kapu funkciókra, melyek a térségi belépőpontok, azaz Edelény, Hídvégardó 
– Tornanádaska és Aggtelek; utóbbi kettő a Szlovákia felől érkezők számára lehet belépőpont (5. 
ábra). A térségre nyíló fő kapu azonban Miskolc – itt stratégiai szövetségesként a helyi TDM 
szervezettel kellene szoros, akár a programszervezésig és értékesítésig fejleszthető kapcsolatot 
kialakítani. 
 

 
 

5. ábra: A História-völgy szolgáltatói és „kapui” 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A megvalósítás első lépéseként egyfajta „virtuális TDM” létrehozását javasoljuk, mely 
mindenképpen igényli legalább egy, a szervező-koordináló szerepben akár vállalkozói alapon 
fantáziát látó személy közreműködését. A legfontosabb feladat a szemléletformálás és a hálózatépítés, 
az így bevonható szolgáltatókra pedig már lehet ajánlati csomagokat kidolgozni. Ennek a 
szervezetnek a működése a társadalmi vállalkozások elvei mentén is elképzelhető, amennyiben a 
célokat ilyen értelemben fogalmazzuk meg az elején. A térség láthatóbbá tételét a Miskolccal való 
együttműködés kialakításával kellene kezdeni, párhuzamosan azzal, hogy a História-völgy saját 
honlapja (melyet fontosnak tartanának a felmérés eredményei szerint) folyamatosan építkezve 
elsődleges információ-forrásként, marketing eszközként, később pedig akár foglalási oldalként 
működjön.  
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5.2. Borút-fejlesztés egy magyar megyében  
 
A Turizmus Világszervezete szerint a bor- és gasztronómiai turizmus a kulturális turizmus része, 
mely a tevékenység-specifikus termékek csoportjába sorolható. A gasztronómiai turizmus olyan 
utazás, ahol egy desztináció felkeresésének teljes vagy részleges motivációja a helyi étel és/vagy 
italkínálat. Ebben a széles értelemben a gasztronómiai turizmus szándékos törekvés vonzó, 
autentikus, emlékezetes kulináris élmények szerzésére, akár nemzetközi, regionális vagy helyi 
turizmusban veszünk részt. A gasztronómiai élmény egy autentikus, emlékezetes, étellel vagy itallal 
kapcsolatos tevékenység, mely magában foglalja a háttérfolyamatok, előállítás megfigyelését, 
kulturális vagy regionális jellegzetességeket, gyakran ezekben való aktív közreműködést, míg az 
ember ünnepélyesen részesül az ételből vagy italból (Williams et al. 2013). A borturizmus növekvő 
népszerűségének legfőbb oka, hogy a borkultúrán keresztül a vendégek kapcsolatba kerülhetnek egy 
térség sajátos vonásaival, hagyományaival, életmódjával, művészetével. Ez indokolja, hogy az adott 
terület érdekében a térségi szereplők életben tartsák a helyi borokat, ételeket, társadalmi és kulturális 
kapcsolatokat, hagyományokat, és a térség sajátos légkörét meghatározó egyéb elemeket és azt minél 
magasabb minőségben, mint „élmény” termékcsomagot értékesítsék a turizmus piacán (Borúti Karta 
2006). A borút egy térségi turisztikai termék és közösségi alkotás is egyben, mely azon érintettek (a 
magánszemélyektől kezdve a vállalkozásokon át az önkormányzatokig) összefogásával jön létre, akik 
érdekeltek az adott térség turisztikai fejlesztésében és a borvidék erősítésében. A Borutak Európai 
Tanács (CERV) a következő borút-típusokat határozta meg: 
1. Nyitott borút: borkóstoló helyek laza hálózata. Borkóstolásra és étkezésre, vendéglátásra 
felkészült egységek egy idegenforgalmi régióban. 
2. Tematikus borút: ebben a borkóstoló helyek speciális programokkal egészülnek ki. 
Leggyakrabban kultúra, természet (különleges értékekkel rendelkező védett terület), gasztronómia 
kapcsolódik hozzájuk. 
3. Klasszikus borút: konkrét bejárható útvonal, ,,borkörút”, ahol minősített borkínáló és 
eladóhelyek, vendéglők, szálláshelyek, látnivalók, valamit programok várják a turistákat. A 
látogatókat információs táblák irányítják a keresett szolgáltatáshoz.  
Magyarország igen gazdag gasztronómiai és borászati adottságokkal rendelkezik, az országban 22 
történelmi borvidék található, melyek egyike, a Tokaji Borvidék az UNESCO Világörökségi 
helyszíne. Közelmúltbeli projektünk során egy kevésbé ismert és elismert megye számára javasoltunk 
megoldásokat a borturizmus fejlesztése érdekében, az útvonal-alapú turizmusfejlesztés alapelvei 
mentén. Kiindulásképpen az Európa Tanács Kulturális Útvonalak gyakorlatát használtuk, adaptálva 
a helyi sajátosságokra. Egy ún. kettős tematizálást alkalmaztunk, a megye kulturális és 
örökségelemeire építve. A kettős tematizálás a következőket eredményezte: 

− klasszikus borutak, különböző célcsoportok és tevékenységek mentén, a borút szerbiai 
tovább-építésének lehetőségével, 
− tematikus utak borkóstolókkal és borászatok felkeresésével kombinálva; az útvonalak helyi 
témákra építhetők, mint pl. ökoturizmus (nemzeti parkok és védett természeti területek), 
egészségturizmus (gyógyfürdők és termálvíz), kulturális turizmus (történelem, irodalom, 
népművészet, hagyományos gasztronómia vagy kézművesség, stb.). Jó lehetőség arra, hogy a bort és 
a borászat egyéb lehetőségeit más, meglévő turisztikai termékekkel kombináljuk. 
Az innováció abban rejlik, hogy új típusú együttműködésre ösztönözzük a borászati és turisztikai 
szektor szereplőit, mivel jelenleg – ebben a térségben – a két szektor között nincs valós párbeszéd és 
együttműködés, néhány eseti jellegű program kivételével.  
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK   
 
Egy dolog közös a fent bemutatott két esetben: olyan térségeket mutatnak be, melyek jelentős 
turisztikai adottságokkal rendelkeznek – az első egy periférikus helyzetű, hátrányos térség, a második 
egy megye, ahol jelentős ugyan a belföldi és beutazó turizmus, de borturizmusa nem ismert – 
ugyanakkor nincs egy olyan koordináló és menedzsment szervezet, mely a sikeres és versenyképes 
működést tudná biztosítani. 
  

 
 

6. ábra: A menedzsment szervezet lehetséges formái  
Forrás: saját szerkesztés  

 
A korábban bemutatott szakértői kérdőív eredményeképpen arra a megállapításra jutottam, hogy ez a 
menedzsment szervezet különféle formákban is elképzelhető, hovatovább az is lehetséges, hogy az 
útvonal-fejlesztés különböző fázisaiban is eltérő formában működjön. A 6. ábra adatai szerint a 
legalkalmasabb szervezeti forma egy TDM szervezet része / ága, vagy egy non-profit társaság lenne, 
mindkettő igen erős kapcsolatot és együttműködést jelent egy térség minden érintettje (stakeholdere) 
között. A társadalmi vállalkozás, mint lehetséges forma, szintén megjelent a lehetőségek között, bár 
nem kapott annyi javaslatot (említést) mint más formák, azonban ez azt is jelenti, hogy bizonyos 
térségekben, ahol a turizmusfejlesztés egyben a helyi közösségek fejlesztését, erősítését, 
munkahelyteremtést, korábban egymástól távol lévő csoportok, szereplők közötti új típusú 
párbeszédet is jelent, a társadalmi innovációs megoldások jól hasznosíthatók. Az első esetben, a 
csereháti térségben, ez az együttműködés kiterjeszthető a helyi termék előállítókra is, így integrálható 
a mezőgazdaság, kézművesség és gasztronómia is. A 7. ábrával a társadalmi vállalkozás lehetséges 
szerepeit szeretném kiemelni:  
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7. ábra: A társadalmi vállalkozás lehetséges szerepei a turizmusfejlesztésben  
Forrás: saját szerkesztés  

 
A társadalmi típusú együttműködés különösen hangsúlyos az útvonal-alapú fejlesztések előkészítési 
fázisában, amely annak jelentőségét támasztja alá, mennyire fontos egy térség valamennyi szereplőjét 
bevonni. Ugyanakkor, speciális ismereteket igénylő tevékenységek, mint pl. a márkázás és a 
marketing, más, professzionálisabb formákat igényelnek. Visszautalva az 1. táblázat adataira, ahol 
láthatjuk, melyik fázisban melyik formáció érte el a legmagasabb értéket, arra juthatunk, hogy az 
útvonal-alapú turizmusfejlesztés egyben egy dinamikus szervezet-fejlesztést is jelent. A bemutatott 
esettanulmányokkal az volt a szándékom, hogy a turizmus más területeiben rejlő lehetőségeket is 
bemutassam, mint pl. az indiai tea turizmus, vagy az európai katonai örökség hasznosítása, melyeket 
kevesen ismernek, ugyanakkor kiemelkedő örökségi és helyi értéket képviselnek, autentikus 
élmények lehetőségével.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A tanulmány a centrum-periféria elméleteket az innovációs potenciál szempontjából mutatja be, majd 
a foglalkoztatás javításával foglalkozó társadalmi innovációk jellemzőit írja le a centrum és a 
periféria térségekben néhány, Közép-Európa centrum és periférikus régióiban működő társadalmi 
innováció példáján keresztül.  
Az összehasonlítást a legrégebbi európai társadalmi innovációs díj, a Sozial Marie díj elmúlt 6 év 
díjazottjai alapján végzem. Az elemzés során a Közép-európai Bumerángból a Magyarország, 
Szlovákia, Csehország és Ausztria területére eső térséget tekintem centrum térségnek, a felsorolt 
országok többi részét pedig perifériának. A Sozial Marie díj projektjei közül azokat veszem figyelembe 
az elemzés során, amelyek céljai között szerepel a munkalehetőség biztosítása. Összesen 14 ilyen 
projektet sikerült azonosítani, melyeket mennyiségi és minőségi szempontok alapján vizsgálok, majd 
bemutatok néhány tipikusnak tekinthető társadalmi innovációt a centrum és a periféria térségből is. 
 
SUMMARY 
The paper describes the center-periphery theories from the aspect of innovation potential and the 
main characteristics of social innovations dealing with the promotion of employment in the central 
and peripheral regions through the example of some social innovations that can be found in the center 
and in the periphery of Central Europe. 
The comparison is based on the latest awarded projects of the Sozial Marie prize, the oldest prize for 
social innovation in Europe. The parts of the Central European Boomerang that are situated in 
Hungary, Slovakia, the Czech Republic and Austria are considered central region and the remaining 
parts of the above listed countries are considered periphery. The projects taken into consideration 
out of the awarded projects of the Sozial Marie prize are the ones that fields include creation of work 
opportunities. As a whole, 14 projects meet this criteria. I examine them based on qualitative and 
quantitative aspects and I present in detail some typical social innovations from the center and from 
the periphery. 
 
1. BEVEZETÉS 
 
Társadalmi innovációk különböző szintű emberi szükségletek kielégítésének elősegítésére jöhetnek 
létre. A Maslow-féle szükségleti hierarchia második szintjén található biztonsági szükségletek 
kielégítését szolgálják a munkahely teremtő és a foglalkoztatást elősegítő társadalmi innovációk. 
(Kocziszky et al. 2017) A tanulmány a centrum-periféria elméleteket az innovációs potenciál 
szempontjából mutatja be, majd megvizsgálja, hogy a foglalkoztatás javításával foglalkozó 
társadalmi innovációk milyen jellemzőkkel bírnak a centrum és a periféria térségekben, néhány 
példán keresztül. 
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2. INNOVÁCIÓ A CENTRUM ÉS A PERIFÉRIA TÉRSÉGEKBEN 
 
A centrum-periféria kifejezést először Wallerstein (1979) használta a modern világgazdaság leírására. 
Elmélete szerint a világ felosztható centrum, periféria, fél-periféria és olyan külső területekre, 
amelyek nem részei a világgazdaságnak. A centrum gazdasági fölényét hangsúlyozza a perifériákkal 
szemben, valamint a perifériák gyengeségét, bizonytalanságát és a centrumtól való függését 
(Wallerstein 1974). Wallerstein óta a centrumok és a perifériák kialakulásával több elmélet is 
foglalkozik(lásd Rokkal 1970, Keating 1988). Ezek nagy része az innovációs deficitet is a központi 
és a periférikus régiók kialakulása okaként említi. 
- A polarizációs elmélet megkülönbözteti az abszorpciós és a diszperziós hatást. Míg előbbi a 
termelési tényezőknek a periférákból a centrum térségekbe történő áramlását jelenti, addig az utóbbi 
az innováció, a termelési kapacitás és a szolgáltatások perifériákba áramlása a centrum térségekből. 
(Benko, 1999). A régiók közti különbségeket az okozza, hogy az abszorpciós hatások magasabb 
intenzitásúak a diszperziós hatásnál. Azok a régiók, ahol az innovációk koncentrálódnak, előnyösebb 
helyzetben vannak, ami egy interregionális függőségi viszony kialakulásához vezet. (Kocziszky – 
Benedek (2015) 
- Nemes Nagy (1996) úgy véli, hogy az „innováció-orientált” fejlődésnek a periférikus 
térségekben nincs reális esélye. 
- Kocziszky – Benedek (2015) az innovációs deficitet is megemlíti a centrum-periféria 
kialakulásának lehetséges okaként (1. ábra). 
 

 
1. ábra A centrumok és a perifériák kialakulásának okai és következménye  

Forrás: saját szerkesztés Kocziszky – Benedek (2015) alapján 
 
A volt szocialista országokban a piacgazdaságra való átmenet során azokon a területeken tudott 
elindulni a fejlődés, ahol az innovációk befogadására a leginkább fogékonyak voltak. (Nagy 2006) 
Az Európa középső részén található centrum térség az úgynevezett „Közép-európai Bumeráng”, 
amely északon Gdansktól indulva Poznant, Wroclawot, Prágát, Brnót, és a Bécs–Pozsony–Budapest 
háromszöget is tartalmazza. (Kincses-Nagy-Tóth 2013). 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZERTAN 
 
Kelet-Közép-Európa centrum és periféria térségeiben található társadalmi innovációk 
összehasonlítását a legrégebbi európai társadalmi innovációs díj, a Sozial Marie díj díjazottjai alapján 
végzem. Az elemzés során a 2013-2019 közötti díjazottakat veszem figyelembe. Az első három díj 
15.000, 10.000 és 5.000 euro, és további 12 díjazott projektenként 2000 eurós (2014 előtt 1000 eurós) 
díjat kap. A díjra Ausztriából, Magyarországról, Szlovákiából, Csehországból, Horvátországból és 
Szlovéniából lehet pályázni. A Sozial Marie díjra olyan társadalmi innovációval lehet pályázni, amely 
„sürgető társadalmi kihívásokra kínál megoldásokat. Új megközelítésekkel, innovatív válaszokkal 
szolgál és új utakat mutat. A társadalmi innováció egy korábban ismeretlen társadalmi kérdésre 
reflektál vagy egy már ismert problémát old meg újszerű eljárással. Az új eljárás kezdeményezője 
valamely érintett társadalmi csoport is lehet, de minden esetben magáévá kell tegye, részt kell vennie 
az alkalmazásában. A társadalmi innováció ily módon fenntartható és példaértékű megoldásokkal 
szolgál, amelyek másokat is ösztönöznek". (A társadalmi innováció definíciója, 
UnruhePrivatstiftung). A SozialMarie díj odaítélése négy kritérium alapján történik. Ezek a 
következők: 
• Újszerűség, vagyis a projektötlet innovatív jellege; 
• Részvétel, vagyis a célcsoporthoz való hozzáférés; 
• Hatékonyság, vagyis a megvalósításban rejlő innováció; 
• Példaszerűség, vagyis az innováció külvilág felé mutatott képe. 
Az első három kritérium kétszer annyit ér az értékelés során, mint a negyedik. (www.sozialmarie.org, 
Siposné Nándori 2019) 
  

 
2. ábra A vizsgálatba bevont társadalmi innovációk térbeni elhelyezkedése 

Forrás: saját szerkesztés a www.sozialmarie.org adatai alapján 
 
Az elemzés során a Közép-európai Bumerángból a Magyarország, Szlovákia, Csehország és Ausztria 
területére eső térséget tekintem centrum térségnek, a felsorolt országok többi részét pedig 
perifériának. A Sozial Marie díj projektjei közül azokat veszem figyelembe az elemzés során, 
amelyek céljai között a munkalehetőség biztosítása fel van tüntetve. Összesen 14 ilyen projektet 
sikerült azonosítani (2. ábra). 
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4. EREDMÉNYEK 
 
A vizsgálatba bevont társadalmi innovációk döntő többsége (86%-a) a centrumban található és csupán 
14%-uk tartozik a perifériához (3. ábra). A díjazottak alapján a társadalmi aktivitás Ausztriában a 
legmagasabb, ahol az elmúlt hat évben hat projektet is díjaztak, míg Szlovákiában csupán egyet. 
Megjegyzendő, hogy az osztrák díjazott projektek mindegyike a 2000 (2014 előtt 1000) eurós díjban 
részesült, míg a vizsgálatba került két, periférián található projekt 1. díjban (a szlovák projekt 2019-
ben, míg a magyar projekt 2013-ban). A díjazottak földrajzi elhelyezkedése alapján megállapítható, 
hogy a társadalmi aktivitás (vagyis a társadalmi innovációs díjra pályázók száma) magasabb a 
centrumban.  
 

 
3. ábra A vizsgálatba bevont társadalmi innovációk földrajzi megoszlása 

Forrás: saját szerkesztés a www.sozialmarie.org adatai alapján 
 
A vizsgált társadalmi innovációk körében jelentős szerepet játszik a romák foglalkoztatása. Összesen 
hat projektben (Omama Projekt, Gypsy Mama, Magdas Hotel, Biobrikettel az energiaszegénység 
ellen, Romani Platni, Utolsókból elsők) fontos cél a romák munkához juttatása. Ezek közül kettő a 
periférián, négy a centrumban található. Másképpen fogalmazva, mindkét periférián működő 
társadalmi innováció a romák segítésével foglalkozik, míg a centrumban működő társadalmi 
innovációk közül csupán minden harmadik. Kiemelendő Brno városa, amely bár a Közép-európai 
Bumeránghoz tartozó centrum térség, mindkét díjazott társadalmi innovációja a romák munkához 
juttatásával foglalkozik (1. táblázat). 
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1. táblázat A vizsgált társadalmi innovációk legfontosabb jellemzői 

Projekt neve Díj 
éve Ország Tevékenység Elhelyezkedés 

Omama Program 2019 Szlovákia 0-3 éves szegény roma gyerekek számára megteremteni a lehetőségét 
annak, hogy később megfelelő végzettségük és munkahelyük legyen periféria 

Garden of Encounter Traiskirchen 2019 Ausztria Menekültek bevonása közösségi kertészkedésbe, kézművességbe, 
varrodai munkákba a résztvevők integrációjának elősegítésére. centrum 

Certificate Course 2018 Ausztria Menekült tanárok számára képzés biztosítása. centrum 
Integráció tanulóprogramon 
keresztül 2018 Ausztria A kísérő nélküli kiskorúak és menekültek részvétele egy szakács 

képzésben centrum 

Studio 27 2017 Csehország Mentálisan sérült emberekről beszélgetések szervezése az 
elfogadásuk növelése érdekében  centrum 

Specialisterne 2017 Ausztria Asperger-szindrómás betegek foglalkoztatása centrum 
Amaro Records 2017 Csehország Roma zenék készítése egy hangstúdióban és egy kávézóban  centrum 
Gypsy Mama 2016 Csehország Brno Bronx területén romák foglalkoztatása centrum 
Magdas Hotel 2016 Ausztria Menekültek alkalmazásával egy szálloda üzemeltetése centrum 

Poor for the Poor 2013 Magyarország Szegénység elleni harcban a szakemberek mellett maguk a 
szegények is részt vesznek centrum 

Biobrikettel az energiaszegénység 
ellen 2013 Magyarország Olcsó bioüzemanyagot állítanak elő a helyiek, főleg romák periféria 

Romani Platni  2013 Magyarország Közösségi főzés, romák foglalkoztatása centrum 
Utolsókból elsők - fiatalokkal a 
fiatalokért 2013 Magyarország Tehetséggondozás főleg romáknak centrum 

Educational Pathways  2012 Ausztria 16-24 év közötti, kísérő nélküli menekültek segítése centrum 
Forrás: saját szerkesztés www.sozialmarie.org alapján 
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Szembetűnő, hogy a vizsgált társadalmi innovációk között négy olyan is található (Garden of 
Encounter Traiskirchen, Certificate Course, Integráció tanulóprogramon keresztül és a Magdas 
Hotel), amely a menekültek segítésével, integrációjával és a foglalkoztatásuk ösztönzésével 
foglalkozik. Ezek mindegyike Alsó-Ausztriában található (három Bécsben, a negyedik pedig a 
Bécshez közeli Traiskirchenben), és valamennyi a 2000 eurós díjban részesült a 2016-2019 közötti 
években. Az ezer lakosra jutó menedékkérelmek számát megvizsgálva a vizsgált országokban (4. 
ábra), ez nem meglepő, hiszen a 2015-ös magyarországi kiugró értéket kivéve Ausztriában a 
legmagasabb a menedékkérelmek száma 2015-2018 között. 
 

 
4. ábra Ezer lakosra jutó menedékkérelmek száma a vizsgált országokban, 2015-2018 

Forrás: saját szerkesztés Eurostat adatok alapján 
 

A vizsgált 14 társadalmi innováció közül kettő (Studio 27 és Specialisterne) a betegek és megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítésével foglalkozik. Ezek Prágában, illetve Bécsben, 
tehát a centrumban találhatóak, ami összefügghet azzal, hogy a sérült és megváltozott 
munkaképességű emberek foglalkoztatása magas szintű társadalmi érzékenységet kíván, ami inkább 
a centrum térségekben van jelen. 

 
5. NÉHÁNY TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ A CENTRUM TÉRSÉGBŐL 
 
5.1. Magdas Hotel 
 
A Magdas Hotel Ausztria első társadalmi vállalkozásként működő szállodája. A szálloda nemcsak 
Ausztriában, de világszerte egyedülálló abban a tekintetben, hogy a vezetőségen kívül kizárólag 
menekülteket alkalmaz. Az ötlet onnan ered, hogy a menekült státusszal rendelkezők rendszerint 
nagyon nehezen találtak munkát, és néhányan ezen próbáltak változtatni abból kiindulva, hogy a 
turizmusban kevés és keresett a jó munkaerő és, hogy a nemzetköziség ott inkább előny, mint hátrány. 
A hotel Ausztriában 2015-ben nyitotta meg kapuit a vendégek előtt. Jelenleg 20, 20 különböző 
nyelven beszélő és 16 különböző nemzethez tartozó korábbi menekült dolgozik itt. 
(www.magdashotel.at). A foglalkoztatottak a munkába állás előtt képzéseken vesznek részt, amelyek 
elősegítik azt, hogy a dolgozók később piaci viszonyok között is boldogulhassanak.  
Egy korábban idősek otthonaként, majd néhány évig hajléktalanszállóként működő épületet 
alakítottak át szállodává „upcycling” stílusban. Az épület a szobáival és azok elrendezésével jól 
illeszkedett a hotel funkcióhoz. (Kalas 2018) A szálloda a kezdeti nehézségek (mint a környékbeliek 
ellenállása) ellenére immár négy éve működik sikeresen, teltházzal. A szálloda célja a menekültek 
alkalmazásával egyrészt az, hogy az ott dolgozók az osztrák piacon is versenyképes fizetést 
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vihessenek haza, másrészt pedig, hogy a menekültek a munkájuk során olyan tapasztalatokat 
szerezhessenek, amellyel később akár más munkahelyen is el tudnak helyezkedni. (Kalas 2018) A 
Magdas Hotel nagy népszerűségnek örvend nemcsak hazájában, hanem külföldön is. A 
médiaérdeklődésnek és a 2016-ban elnyert 2000 eurós Sozial Marie díjnak köszönhetően jó esély van 
rá, hogy az idegenforgalomban példaként szolgáljon és követőket találjon. (www.sozialmarie.org) 
 
5.2. Specialisterne 
 
A projekt egyedülálló módon az Asperger-szindrómás betegek (az autizmus egy enyhe változata) 
munkaerőpiaci esélyeit igyekszik javítani ezen betegek munkaerőpiaci szempontból előnyös 
tulajdonságainak a hangsúlyozásával. Az autista emberek másként látják a világot és ezáltal új 
nézőponttal közelítik meg a problémákat. Az autizmusban szenvedők ugyanis nagyon jó hibakeresők 
és a részletek nagyon jó felismerői. Még a monoton, ismétlődő feladatok során is magas szintű 
pontosság és jó logikus-elemző képesség jellemzi őket. A munkaerőpiac számára az Asperger-
szindrómás dolgozókban magas potenciák rejlik, különösen a minőségbiztosítás, a telekommunikáció 
és a műszaki jellegű állások területén. Ennek ellenére az Asperger-szindrómás betegek 80%-a 
munkanélküli. (www.sozialmaerie.org) 
A Specialisterne cég fő tevékenysége a tesztelés (mobilportálok, telefonkészülékek, szoftverek, 
honlapok tesztelése, fordítások, korrektúrák készítése, számítógépes rendszerek karbantartása), 
amihez az autistákra jellemző precizitás, rendszeretet, monotóniatűrés és a részletek alapos 
megfigyelése szükséges (Farkas 2005). Immár több mint 15 éve főként fiatal Asperger-szindrómás 
betegeket foglalkoztatnak. A cég Dániából indult, de franchise rendszerben ma már több ország 
(Ausztria, Ausztrália, Brazília, Kanada, Izland, Írország, Olaszország, Észak-Írország, Norvégia, 
Szingapúr, Spanyolország és az Amerikai Egyesült Államok) is átvette a fogyatékosok 
foglalkoztatásának modelljét. (www.specialisterne. org) 
A fogyatékkal élőknek a munkába állásuk előtt öt hónapos tájékozódási időszak áll rendelkezésükre, 
ami alatt lehetőségük van kipróbálni a leendő feladataikat és képességfelmérésen is részt vesznek. Az 
időszak végén az elért eredményeikről jelentés készül, amely alapján – amennyiben az eléri a kívánt 
szintet – sor kerül a foglalkoztatásukra. Ez leggyakrabban az ún. „flex job” módon valósul meg, 
melynek lényege, hogy a munkavállaló teljes fizetést kap, viszont munkaidő-kedvezményt vesz 
igénybe (általában heti 20-22 órát dolgozik). Az állam a különbözetet a munkáltatónak bérkiegészítés 
formájában kifizeti (ez a fizetésnek akár a kétharmada is lehet), és emellett fedezi a munkavégzéshez 
szükséges speciális eszközök beszerzését is. Ilyen állami segítség mellett közintézmények és 
magánvállalatok számára is lehetővé válik megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása. (Farkas 
2005) 
 
6. NÉHÁNY TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ A PERIFÉRIÁRÓL 
 
6.1. Omama Program 
 
Az Omama Program Szlovákia keleti részén (a Kassai, az Eperjesi és a Besztercebányai kerületekben) 
működő projekt, mely 2019-ben első díjat nyert a Sozial Marie versenyen. A program a 
szegénysorban élő roma családok 0-3 éves gyermekeinek egészséges kognitív, szociális és fizikai 
fejlődését igyekszik elősegíteni, mivel a gyermekek életében ez a legkritikusabb időszak. Abból 
indulnak ugyanis ki, hogy az iskolai sikerek és a felnőtt életben való boldogulás alapjait ebben az 
életkorban lehet megteremteni. A program másik innovatív jellemzője, hogy az omamák, vagyis a 
hátrányos helyzetű kisdedek fejlődését segítő szakemberek maguk is szegénysorból származnak, így 
átérzik és értik a célcsoport problémáit és a szülőkkel  könnyen meg tudják találni a közös hangot. 
Az omamák félállású alkalmazottak, és a foglalkoztatásuk javítja az életminőségüket és hozzájárul a 
szegénységből történő kiemelkedésükhöz is. Minden omama mellé rendelnek egy középosztálybeli 
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mentort, aki heti 10 órában segíti és tanácsokkal látja őt el. Az omamák, annak érdekében, hogy 
feladataikat magas színvonalon láthassák el, negyedévente gyakorlati továbbképzésen vesznek részt. 
A program során más érintettekkel is együtt dolgoznak (szervezetekkel, intézményekkel és 
szakértőkkel) annak érdekében, hogy a gyermekek fejlődése később is nyomon követhető legyen. 
(www.sozialmarie.org)  
A program eredményeként mintegy 15-20 kisgyermekes család részesült korai fejlesztésben, aminek 
hatására az iskolaérettségben jobb eredményeket értek el és sikerült a családoknak az oktatásban való 
részvétel iránti hozzáállásán és elkötelezettségén is javítani. Hosszú távon a többgenerációs szegény 
családok gyermekeinek jobb tanulmányi eredményei, magasabb foglalkoztatási rátája és magasabb 
jövedelemszint elérése várható. A tervek szerint 2019-ben a program tesztelése zajlik 60 család és 4 
omama részvételével, majd 2020-2021-ben a résztvevők körét 300 családra és 20 omamára bővítik. 
2022-re a tervek szerint már 1500 kisgyermekes családot segítenek majd 100 omama bevonásával. 
(www.sozialmarie.org) 
 
6.2. Biobrikettel az energiaszegénység ellen 
 
Told, a román határhoz közel fekvő kis zsákfalu rendkívül hátrányos helyzetű, hiszen a házak 
többségében nincs bevezetve se a víz, se a villany, nincs kiépített szennyvízrendszer, háziorvosi 
rendelés hetente egyszer, hivatali ügyintézés hetente kétszer van a faluban. A lakosság 70%-a roma 
kisebbséghez tartozónak vallja magát és csupán néhány fő foglalkoztatott él itt. (Csonka 2013) A 
fűtést leginkább fatüzeléssel vagy rossz minőségű, az egészségre és a környezetre káros anyagok 
égetésével oldják meg a helyiek. Ezen a helyzeten igyekezett segíteni a 2011 nyarán kísérleti szinten, 
majd 2012 nyarán az Ökopolisz és a British Council támogatásával élesben elindított biobrikett 
program, melynek lényege, hogy a helyiek helyben fellelhető alapanyagokból olcsó és környezetbarát 
tüzelőanyagot állítsanak elő. A biobrikett száraz mezőgazdasági és faipari hulladékokból (vagyis 
helyi hulladék anyagok újrahasznosításával) egy kézi-prés segítségével előállított környezetbarát 
tüzelőanyag. A nagyipari gyártáshoz képest alacsonyabb költségekkel kisközösségek által is 
előállítható, fűtőértéke pedig magasabb nemcsak a frissen vágott, de a „száraz” fáénál is. A 
technológiát az amerikai Legacy Foundation szervezettől vették át és hely hiányában az üzemet az 
egyik család kertjében alakították ki. (www.sozialmarie.org) 
A program 2012. július 15 – 2012. december 31. között működött, melynek során naponta 6-12 főt 
alkalmaztak, összesen 24 főt a teljes gyártási időszak során. A munkások a gyártási folyamatot saját 
ötleteikkel is tökéletesítették a projekt időtartama alatt. Az elkészült biobriketteket a gyártásban részt 
vett családok kapták meg, illetve bizonyos esetekben néhány rászoruló család is részesült belőlük. A 
program nemcsak az energiaszegénységen javított, hanem munkalehetőséget is teremtett és a 
lakhatási körülményeket is javította (az egyre drágább tűzifa, az illegálisan beszerzett fáért kiszabott 
egyre súlyosabb büntetések és a lakóépületek egyre rosszabb állapota miatt ugyanis egyre nehezebb 
volt melegen tartani a szobákat). (www.sozialmarie.org) 
 
7. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 
Kelet-Közép-Európa centrum és periféria térségeiben markáns különbségek rajzolódnak ki a 
társadalmi innovációk és a foglalkoztatás kapcsolatát illetően. A különbségek egyrészt mennyiségi, 
másrészt minőségi jellegűek. A legrégebbi európai társadalmi innovációs díjra, a Sozial Marie díjra 
pályázók körében a foglalkoztatás bővítését és a munkahelyteremtést megcélzó társadalmi 
innovációk jellemzően kisebb számban fordulnak elő a periférián, amiből arra következtethetünk, 
hogy a társadalmi aktivitás (vagyis a társadalmi problémák iránti érzékenység és a tenni akarás) 
magasabb a centrumban, mint a perifériákon. Ez az összefüggés annak ellenére is fennáll, hogy a 
munkanélküliségi ráta jellemzően a periférikus térségekben magasabb, vagyis ott nagyobb szükség 
lenne a foglalkoztatást segítő innovatív megoldásokra. 
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A társadalmi innovációk vizsgálata során szembetűnő, hogy mind a centrum, mind a periféria 
térségeiben jelentős a romák foglalkoztatásának elősegítésére létrejött innovatív megoldások száma. 
A periférián ezek nagyobb arányban fordulnak elő, de a centrumban is (különösen Brno területén) 
megtalálhatóak. A másik kiemelendő célcsoportja a térség társadalmi innovációinak a sérült és 
megváltozott munkaképességű emberek, akiknek a foglalkoztatására inkább a centrum térségekben 
jöttek létre innovatív megoldások. Ennek oka valószínűleg abban keresendő, hogy az ilyen dolgozók 
foglalkoztatása magas szintű társadalmi érzékenységet kíván, ami inkább a centrum térségekre 
jellemző. A harmadik jellemző célcsoportja a társadalmi innovációknak a menekültek. Az ő 
integrálásukra és munkaerőpiaci részvételük fokozására szintén inkább a centrumban dolgoztak ki 
innovatív megoldásokat. Ez utóbbi elsősorban Alsó-Ausztriára jellemző, ami összefügg a 
menekülteknek az adott térségben jellemző magas létszámával. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
Az EU tagállamok kormányainak egyik gazdaságpolitikai célkitűzése a mikro-, kis- és 
középvállalkozások fejlesztése, támogatása, amiben a kamarák országonként ugyan eltérő jelleggel, 
de rendkívül fontos szerepet játszanak. Magyarországon már az Uniós csatlakozást megelőzően is 
nagy hangsúlyt kapott a politikai és az üzleti szint közti úgynevezett köztes (mezo) szféra 
tevékenységének vizsgálata. Napjainkban ismét előtérbe kerültek e szervezetek, mert az állam 
gazdasági szerepvállalásának csökkentéséhez szükség lenne a gazdasággal összefüggő 
közfeladatoknak a köztestületi formában működő gazdasági kamarák által történő ellátására. 
Ugyanakkor a közigazgatás is felkészült szakmai partnert keres a vállalkozói érdekképviseletben. 
Belgiumban a kereskedelmi és iparkamarák nem látnak el az államtól átvállalt feladatokat. Szerepük 
a vállalkozások versenyképességének javítása az export és a nemzetközi ületi tevékenység ösztönzése, 
valamint a vállalkozások fenntarthatóságának segítése által. 
 

SUMMARY 

One of the economic policy objectives of the governments of the EU Member States is the development 
and support of micro, small and medium-sized enterprises, in which chambers play a very important 
role, although they differ from country to country. Prior to Hungary's accession to the European 
Union, the examination of the activities of the so-called intermediate (mezo) sphere between the 
political and the business level received great emphasis. Nowadays, these organizations have come 
to the forefront because, in order to reduce the economic role of the state, it would be necessary to 
carry out economic tasks by chambers working in public-ruled forms. At the same time, the public 
administration is also looking for a competent professional partner in business advocacy. In Belgium, 
the chambers of commerce and industry do not perform the tasks assumed by the State. Their role is 
to improve the competitiveness of enterprises by stimulating exports and international business, and 
by contributing to the sustainability of enterprises. 

 
A gazdasági kamarák fogalma, elméleti háttere 
 
Napjaink egyik aktuális kérdésévé vált: hogy az egyes társadalmi csoportok hogyan tudják érdekeiket 
érvényesíteni a gazdasági kamarák segítségével. E kérdés vizsgálatához először az érdek, az 
érdekképviselet fogalmát, az érdekcsoportok hierarchiájában elfoglalt helyét, szerepét szükséges 
tisztázni. 
 
Az érdek: egyének és csoportok meghatározott cselekvési lehetőségei. Az érdekképviselet 
meghatározott társadalmi csoportok érdekeinek nyilvános védelme állami, regionális és helyi szinten. 
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A demokratikus berendezkedésű országok politikájának természetes része az érdekképviseletek 
működése, mivel így lehetővé válik az egyes társadalmi csoportok érdekeinek érvényesítése. 
Előfeltétele az egyesülési szabadságjog, e nélkül az állam engedélyezi vagy tiltja az egyes 
érdekképviseleti szervezetek létrejöttét, működését (Gyurgyák 1994).  

 

Mindenütt, ahol kamarák működnek vannak sajátos, kamarai érdekképviseleti funkciók. Sajátosságuk 
alapvetően az érdekek általános, közös jellegéből fakad. A gazdasági önkormányzatok működési 
struktúrájukból adódóan hatékonyan képesek a gazdaság makroszintű érdekeinek képviseletére: 
alulról szerveződnek és jelennek meg az egyes érdekcsoportok, a kamara keretei között dől el, mely 
csoportok erősebbek. Ez a fajta érdekkiegyenlítő tevékenység is a kamarák egyik jellegzetessége (lásd 
az 1. ábrát). 

 
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Érdekcsoportok hierarchiája a kamarákban 
Forrás: Póla , (2007) 

 
A kamarai modellek 
 
A piacgazdaságban két fő modell létezik: a magánjogi (angolszász) modell, mely legtisztábban az 
USA-ban jelenik meg, és a közjogi (kontinentális) modell, mely Nyugat Európa több országában 
elterjedt.  Az 1. és a 2. táblázatban láthatók e modellek jellemzői.  
Az angolszász kamarai rendszerek fontos ismérve, hogy teljes mértékben alulról építkező 
önszerveződésnek tekinthetők: a központi hatalom nem „bábáskodott” megszületésüknél, ezért 
semmilyen állami jogosítványt nem ruházott rájuk. E szervezetek nem törvény által létrehozott jogi 
személyek, hanem egyesületként működnek, ritkán vesznek részt a szakmai közigazgatásban és a 
kormányzatot sem segítik tanácsadó munkájukkal intézményes módon. Tevékenységük főleg az 
üzleti kapcsolatok kialakulásának elősegítésére és élénkítésére, koncentrálódik. Az angolszász 
modellt követő kamarák függetlenek a kormányzattól és az állami közigazgatástól, fakultatív tagsági 
rendszerük miatt az adott gazdasági-szakmai kör kis szeletét képviselik, ezért anyagi erejük és 
társadalmi súlyuk elég csekély (Strausz 2007). 
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1. TÁBLÁZAT: A MAGÁNJOGI KAMARAI MODELL JELLEMZŐI 
Ismérvek Előny Hátrány 

Magánjogi státusz -Függetlenség,  
-Szabad alapítás és csatlakozás 

-Területi átfedések 
-Erőforrások szétforgácsolásának veszélye 

Önkéntes tagság -Kezdeményező készség 
-Keresletorientáltság 

-Korlátozott taglétszám 
-Kompetencia 
-Gyengébb befolyás 
-Limitált pénzügyi támogatás 

Közfunkció nincs -A tevékenységi kör megválasztása 
teljesen szabad -Biztos bevételek hiánya 

Forrás: Póla (2006). 

A kontinentális modell alapján szerveződő kamarák köztestületi státuszuk és az automatikus tagság 
miatt olyan törvényes érdekképviseletekké válnak, melyek az adott gazdasági kör egészét magukba 
foglalják, és a kormányzattal rendszeres kapcsolatban állva befolyást gyakorolnak a törvényalkotó 
munkára is. E modell szerint működő kamaráknak a gazdaság képviseletére, az országos és helyi 
gazdasági döntések befolyásolására törvény által biztosított joguk van. E miatt és az államtól kapott 
pénzügyi támogatásnak következményeként autonómiájuk nem oly széles körű, mint angolszász 
társaiké, a központi hatalomtól való függetlenségük illetve önkormányzatiságuk miatt azonban 
szélesebb pénzügyi alapokkal és tágabb jogkörrel párosulva, olyan tényezői az ország gazdasági-
társadalmi életének, amellyel számolni kell (Strausz 2007). 
 

2. TÁBLÁZAT: A KÖZJOGI KAMARAI MODELL JELLEMZŐI 
Ismérvek Előny Hátrány 

Közjogi státusz -Jogi biztonság -Előírt tevékenységi körök 

Kötelező tagság -Teljes képviselet (és a kívülállók 
érdekképviseletének kizárása) 

-A kezdeményezőkészség és a 
keresletorientáltság gyengülése 

Formalizált, konzultatív 
státusz a kormánnyal 

-Intézményes hozzáférés a kormányzati 
intézményekhez 

-Az általános érdekképviseletből fakadó 
érdekegyeztetés és mérlegelés nehézsége 

Szabályozott regionális 
lefedettség -Kizárólagos helyi képviselet -Monopolhelyzetből fakadó problémák 

Közfeladatok -A kamarák közelednek a 
magánszektorhoz 

-Köz- és magánérdekek képviseletének 
összehangolása 

Forrás: Póla (2006). 

 

A bemutatott két kamarai modell „tiszta” változatain kívül vannak olyan országok is – például hazánk 
–, ahol közjogi kamarák működnek, de a kamarai tagság önkéntes, amely egy sajátos típust képvisel. 
A 2. ábra az egyes európai országok eltérő kamarai modelljeit mutatja be. Amint látható, Nyugat-
Európában a működő gazdasági kamarák többségében közjogi jellegűek, Észak-Európában inkább 
magánjogiak, míg Közép-Európában mintegy választóvonalként, a kettő sajátos „kombinációjaként” 
a közjogi típus szerepel, nem kötelező tagsággal. 
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2. ábra. Az egyes kamarai modellek megoszlása az európai országokban 
Forrás: saját szerkesztés, 2012 

 
A gazdasági kamarák története Magyarországon 
 
A múlt század elején az iparosodás, a kereskedelem fejlődése, a polgárosodás megteremtette 
mindazon feltételeket, amelyek a gazdasági növekedést és a társadalmi fejlődést szolgálhatták. Így 
alakultak ki a gazdasági kamarák, amelyek feladata „a kereskedelem és az ipar érdekeit a 
törvényhozással, a kormánnyal és a hatósággal szemben képviselni, a kereskedelmi és iparosztály 
panaszait, kívánságait tolmácsolni, a kereskedelem és ipar állásáról statisztikai kimutatásokat és 
időszaki jelentéseket szerkeszteni, s a kereskedelem és ipar fejlődésének útjában álló akadályok 
elhárításában közreműködni”(Révai lexikon 1997). 
 
Ezek a kamarák magánjogi – tehát önkéntes tagságú, klubszerű, vagy közjogi, tehát kötelező tagságú 
köztestületi formában jöttek létre a világ minden iparosodott országában. A kamarai intézmény 
őshazájának Franciaország tekinthető, ahol az első kereskedelmi kamara 1590-ben létesült. A 
napóleoni francia megszállás nyomán előbb Németországban (1801), majd Ausztriában (1811) is 
megalakultak az első kamarák. Az egykori Magyarország területén az első kamarát 1811-ben 
alapították Fiuméban, mely elsősorban külkereskedelemmel, tengerészettel foglalkozott, minthogy a 
kamara mindig a helyi adottságokhoz, a helyi vállalkozók igényeihez és lehetőségeihez próbál 
alkalmazkodni (Tolnay 2000).  
 
Igazi elterjedése az 1850-es években kezdődött, amikor egységes birodalmi kamarai szervezetet 
alakítottak és igen jelentős gazdaságszervező, gazdaságfejlesztő szerepet látott el: kezdeményezte a 
tőzsdék, szabadraktárak, a Nemzeti Bank létrehozását, fellépett a mezőgazdaság fejlesztéséért.  Új 
törvény vált szükségessé, 1868-ban, mely megnövelte a gazdasági kamarák autonómiáját, s 
megtartotta az 1850. évi törvény rendelkezéseit a kötelező kamarai tagságról. A törvény alapján a 
kamarai közösség területi egységenként szerveződött újjá, majd 1870-ben döntöttek országos 
együttműködésükről, meghatározták fejlődési irányukat. Baross Gábor minisztersége idején a 
kamarák valamennyi gazdasági kérdésben a kormányzat legfontosabb partnereivé váltak. A kamarai 
hatáskör az 1898. évi LXIX. és az 1907. évi III. törvénycikkek révén tovább bővült, meghatározva a 
kamarák szerepét az állami iparfejlesztési tevékenységben.  Majd az 1922. évi XII. törvény további 
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fontos hatásköröket utalt az ipari képesítés és az iparűzés területén a kamarai kompetenciába 
(Dobrossy 1997). 
 
A két világháború közötti Magyarországon az érdekképviseleti szervezeteken belül két csoportot 
különböztettek meg. Az egyesülési jog alapján szerveződő gazdasági-szakmai egyesületeket, melyek 
az államtól nem kaptak felhatalmazást az adott kör egészének képviseletére. A kamarák ezzel 
szemben törvényes érdekképviseletek voltak, törvény hozta létre őket, meghatározva struktúrájukat, 
feladataikat és mozgásterüket. Autonómiájuk hatóköre jóval szélesebb volt az érdekvédelmi 
szervezetekénél, hiszen joguk volt nemcsak az egyes törvényjavaslatok véleményezésére, hanem a 
szakminiszter felé való javaslattételre is. Így több lehetőségük volt arra, hogy a kormányzat előtt 
megjelenítsék az általuk képviselt rétegek érdekeit (Strausz 2007). 
 
A magyar kamarai rendszer további fejlődése – szemben a nyugat-európai kamarákkal - nem volt 
töretlen. Először 1940-ben oszlatták fel a kamarák önkormányzatait, majd Szálassy kormánya 
függesztette fel a működésüket. Bár egy évvel később újjáalakultak, de 1948-ban államosították, 
önkormányzatát megszüntették, és állami vállalatok lettek a tagjai. Lényegében a Külkereskedelmi 
Minisztérium háttérintézményévé vált. A kommunizmus negyven évében csak lassan növekedett a 
szerepe, a hatvanas évektől külkereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos érdekképviseleti 
feladatokat látott el, majd 1980-tól érdekközvetítő, érdekegyeztető és érdekképviseleti funkcióval 
bővült a tevékenysége. Végül pár évvel a rendszerváltás előtt, az 1987. évi XVI. törvény hozta létre 
a Magyar Gazdasági Kamarát, ami regionális kamarák működését tette lehetővé, bár nem a klasszikus 
közjogi formában. (Póla 2007). 
 
A klasszikus köztestületi, azaz kötelező tagságú gazdasági kamarákat létrehozására 1994-ig kellett 
várni31. A gazdasági kamarák létrehozása szorosan összefügg a rendszerváltással, és az állam 
gazdasági szerepvállalásának csökkenésével. A kötelező tagság azonban sok vállalkozás számára 
„tehernek” tűnt, és csak a tagdíj befizetéséről szólt. Mivel majdnem egy év múlva az állami 
támogatást megvonták a kamaráktól, működésüket főleg a beszedett tagdíjakból kellett megoldaniuk, 
így rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. E probléma megoldására a szolgáltatásaikat igyekeztek 
bővíteni, hogy ezekkel is minél több tagot „vonzzanak”. Majd 1999. december 21-én a parlament új 
törvényt alkotott (az 1999. évi CXXI. törvény), mely jelentős változtatásokat tartalmazott a 
kamarákra vonatkozóan. A legfontosabb az volt, hogy eltörölte a gazdálkodó szervezetek kötelező 
kamarai tagságát és a közigazgatási feladatokat kivonta a kamarák hatásköréből. Napjainkban is ez a 
törvény szabályozza a gazdasági kamarák működését, annyi változással, hogy a közigazgatási 
feladatok egy része visszakerült ezekhez a szervezetekhez. 
 
A Belgiumi Kereskedelmi Kamara története tevékenysége 
 
A kereskedelem és az ipari kamarák Európában a 17. századtól kezdve alakultak ki a kereskedők 
kezdeményezésére annak érdekében, hogy tudásukat egy olyan szervezetben egyesítsék, amely 
mentes az egyéni érdekektől és megkülönböztetés nélkül megvédi és elősegíti a város, a régió 
gazdasági érdekeit. Ez a kiindulópont és küldetésük sajátosságai lehetővé tették a kereskedelmi 
kamarák számára, hogy ne csak túléljék a politikai, társadalmi és gazdasági zavarokat, hanem tovább 
is fejlődjenek. A helyi és regionális körülmények miatt egyes kamarai hálózatok közjogi státuszt, 
mások pedig magánjogot kaptak. 
 

A Belgiumi Kereskedelmi Kamara történelmének főbb állomásai a következők: 1665-ben létrehozták 
a „Caemere van de Negotie ende Commercie” Brugge-ben, majd 1791-ben a kereskedelmi kamarákat 
                                                 
31 1994. évi XVI. törvény 
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és a céheket felszabadították a francia befolyás alól. A XVII- XVIII. században Kereskedelmi 
kamarákat hoztak létre több városban, melyeket később egy időre megszüntettek, de 1802-ben 
Napóleon helyreállította a Kereskedelmi Kamarák működését és 1815-ben hivatalos szervezetekké 
váltak a holland rendszer irányítása alatt. Egy királyi rendelet 1841-től kezdve meghatározta 
tevékenységüket, jogaikat és kötelességeiket. Ezt követően 1875-ben a kormány megszüntette e 
közjogi kamarákat azzal az indoklással, hogy a kamarák a regionális és személyes érdekeket is 
előnybe helyezik, ám a kereskedők és üzletemberek az ország egész területén gyorsabb reagálásra 
képesek, így kereskedelmi szövetségeket alakítottak Kereskedelmi Kamarák néven. Még ugyan 
ebben az évben a helyi Nemzeti Szövetségi Kamarák létrehozták a belgiumi Kereskedelmi- és 
Iparkamarát. 1998-ban a helyi kereskedelmi kamarák akkreditációs programjainak elindítása után 
egyesülési mozgalom kezdődött el a kamarák között. Végül 1999-ben a kamarai szövetség átvette a 
külföldi belga kereskedelmi kamarák szövetségének tevékenységeit is.  
 
A Flamand Gazdasági Szövetség és a nyolc regionális flandriai Kereskedelmi Kamara 2004-ben a 
külföldi belga kereskedelmi kamarák szövetségének eredményeképpen megalapították a VOKA-t 
(Vállalkozások Flamand Hálózata). Ez a legnagyobb és legszorosabban együttműködő vállalkozói 
hálózat Flandriában, mely a legmagasabb szinten képviseli a vállalatok érdekeit. A VOKA a nonprofit 
VOKA VZW-ből (mely elsősorban pozíciójának meghatározására, érdekképviseletére és a projekt 
működésére összpontosít) és 6 VOKA Kereskedelmi Kamarából áll. Ez utóbbiak különösen erősek a 
regionális érdekképviseletben, hálózatépítésben és a vállalatoknak nyújtott szolgáltatásokban. 2008 
óta szorosan együttműködnek 29 ágazati szervezettel, ami tovább erősíti a munkaadói környezetet. A 
vállalatok automatikusan a VOKA tagjává válnak, és így erősítik a legnagyobb vállalkozói hálózat 
befolyását. Ez a szervezet a tagok számára ösztönzőleg hat:  számukra, értük, általuk működik és 
együttműködnek olyan optimális vállalkozási feltételek rendszerek kialakításában, amelyben 
szabadon, sikeresen tudnak  működni. 
 
A brüsszeli flamand cégek számára ezen felül rendelkezésre áll a VOKA Metropolitan, mely a 
Brüsszelben tevékenykedő vállalkozók szakmai hálózata. A szervezet optimális feltételeket biztosít 
vállalkozások sikeressé válásához. Belgiumban a gazdasági növekedés egyre inkább a nagyvárosok 
és a környékük köré csoportosul. Brüsszel, mint gazdasági környezet hatalmas lehetőséget kínál 
európai döntéshozatali központként a letelepedett vállalkozások és a fiatal tehetséges vállalkozók 
számára. De e mellett a városnak számos társadalmi és strukturális problémája is van, melyek 
megoldásához párbeszédre, átgondolt stratégiára van szükség. Ehhez nyújt segítséget a VOKA 
Metropolitan, mely kapcsolatot teremt a vállalkozások számára a nemzetközi közösséghez, az európai 
intézményekhez és a nemzetközi vállalkozásokhoz. Ösztönözik a flamand régió és a brüsszeli 
fővárosi régió közötti együttműködést is, például a brüsszeli metropolisz elérhetőségének biztosítása 
és a tehetségek mozgósítása érdekében. Párbeszédet kezdenek az idegen nyelvű 
népességcsoportokkal, tiszteletben tartva mindenki kulturális egyéniségét 
 
A Brüsszeli Kereskedelmi Kamara és Brüsszeli Vállalkozások Szövetségének együttműködésének 
eredményeként 2006-ban létrehozták a BECI-t (La Chambre de Commerce de Bruxelles), mely az 
összes Brüsszelben tevékenykedő társaság partnere. Képviseli a brüsszeli foglalkoztatottak 
kétharmadát és több mint 35 000 vállalatot. Három fő területen nyújt támogatást: képviseli a 
vállalkozásokat, hálózatot fejleszt (rendezvényeiken, kapcsolataikon keresztül és különböző 
eszközökkel, - mint a be.connected website, ahol biztonságos módos találhatnak új üzleti partnerekre 
a vállalkozások - segítik a vállalkozásokat üzleti kapcsolatok kialakításában, fenntartásában, 
bővítésében), valamint tanácsadást nyújt (támogatják a vállalatokat fejlesztésük minden lépésében, 
az alapítástól az átruházásig, esetleges nemzetközi fejlesztés során is). 32  
                                                 
32     Forrás: http://belgianchambers.be 
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A Kereskedelmi Kamara ma 10 000 tagból álló világméretű hálózatot alkot, amelyek ugyanazzal a 
küldetéssel és filozófiával rendelkeznek. A globális jelenlét miatt és a folyamatosan változó 
társadalmi-gazdasági helyzetre reagálva a kereskedelmi kamarák - mint szolgáltató szervezetek és 
üzleti tanácsadók - továbbra is döntő szerepet játszanak, mind most, mind a jövőben a helyi, nemzeti 
és nemzetközi gazdasági fejlődésben. 
 
A kamarák szerepe napjainkban Magyarországon  
 
A gazdasági kamarák köztestületek, amelyet törvény rendelkezése alapján az alapításra jogosult egy 
vagy több személy hoz létre. A köztestület a tagsághoz, és a tagság által végzett tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladatot lát el. A magyarországi kamarai rendszer sajátossága, hogy a közjogi 
státuszú kamarák közé tartozó köztestületként működik, de a magánjogi kamarákra jellemző önkéntes 
tagsággal rendelkezik, így valahol a két modell között ingadozik: mintha a helyét keresné. „A feladat 
azonban nem egy harmadik modell kialakítása, hanem a közjogi és a magánjogi modell közötti 
választás” (Póla 2004). 
 
A gazdasági kamarák feladata, hogy „előmozdítsák a gazdaság fejlődését és szerveződését, az üzleti 
forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, 
együttes érdekeinek érvényesülését, valamint ellássák a gazdaság működésével összefüggő 
közigazgatási feladatokat, amelyeket a törvény a feladatkörükbe utal.” (1999. évi CXXI. törvény). Ez 
utóbbit, vagyis a közigazgatási feladatok ellátását 2000. november 1-jétől más szerv vette át, majd a 
2003.évi törvény módosításával került ismét vissza a hatáskörükbe. „Az államnak nem volt és azt 
mondhatjuk, még ma sincs átfogó koncepciója arról, hogy a gazdasági életben, az oktatásban, az 
egészségügyben stb. milyen szerepet vindikál önmaga számára, illetőleg mely hatásköröket tart fenn 
a „hagyományos” közigazgatás számára, és mely közfeladatokat ad át közjogi személyeknek, civil 
szerveződéseknek” (Kilényi 1999). 
 
A Belga kereskedelmi Kamarák tevékenysége szerepe 
 
A Belga Kereskedelmi Kamarák a magánjog szabályai szerint működnek, és mint ilyen önkéntes 
tagsággal rendelkeznek, függetlenek minden kormányzati döntéstől, illetve államigazgatási 
szervezettől. Tevékenységük elsősorban saját tagságuk érdekképviseletére terjed ki. Az önkéntes 
tagságú rendszer hátránya, hogy viszonylag kis taglétszámmal és gazdasági súllyal rendelkező 
kamarai struktúra alakult ki. Fő tevékenységeik: oktatás, képzés, információnyújtás és tanácsadás, 
gazdasági fejlődés elősegítése, egyeztető és /vagy békéltető tevékenység. Bevételeik három forrásból 
származnak egyenlő arányban: tagdíjakból, szolgáltatásokból, és kormányzati támogatásból. 
 
Mivel Belgium területi alapon 3 régióra, azon belül 10 tartományra oszlik, ennek megfelelően a Belga 
Kereskedelmi Kamara Szövetség 13 regionális kamarából áll. Ennek tagjai: a már említett BECI, a 
Brüsszeli Kereskedelmi Kamara és a VOK (Vállalkozások Flamand Hálózata, amiben valamennyi 
Flamand régió képviselteti magát). Rajtuk kívül 5 tag, akik a Vallón részt, és egy tag aki a német 
nyelvterületet33 képviseli. A vallón kamarák rövidítése a CCI, a francia „Chambre de Commerce et 
d’Industrie” elnevezés kezdőbetűi34 (lásd a 3. ábrát). 
 

                                                 
33 IHK = , Industrie- und Handelskammer 
34 Forrás: https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/gewesten 
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3. ábra. A Belga Kereskedelmi Kamara Szövetség tagjai 

Forrás: Belgian Chambers Folder 

A Belga Kereskedelmi Kamara Szövetsége az összes belga kereskedelmi kamara esernyő szervezete. 
A Szövetség képviseli a 33 belga-luxemburgi kereskedelmi kamara érdekeit is. Programja révén a 
Szövetség garantálja a tagok és a belga cégek közötti minőségi szolgáltatást. A Szövetség 
működésének három alappillére: 
- Export segítése: az eredetiség igazolások kiadásának koordinálása a kamarák és a nemzeti 
garantáló szervezet között (ATA- igazolások). 
- Nemzetközi üzleti tevékenység segítése: A Szövetség nemzetközi hálózatán keresztül – 
„Eurochambres” és „World Chambers Federation” - támogatja a Kamarák tevékenységeit. 
- A vállalkozások fenntarthatóságának segítése: a kamarák ösztönzése, hogy a vállalkozásokkal 
együtt keressék a társadalmi kihívásokra a fenntartható megoldásokat. 
 
Következtetések 
 
A magyar Kormány egyik fő gazdaságpolitikai célkitűzése a kis- és közép vállalkozások fejlesztése, 
támogatása, amelyben aktív szerepet játszanak a kamarák. A vállalkozói érdekképviselet tekintetében 
is a kormányzat legjelentősebb partnereinek tekinthetőek, ezért hazánkban véleményem szerint 
szükség lenne a kötelező kamarai tagság ismételt bevezetése. Egyrészt biztosítva lenne a gazdálkodó 
szervezetek teljes körű részvétele a gazdasággal összefüggő közfeladatok önigazgatás útján történő 
ellátásában, másrészt alkalmas lenne arra, hogy a kormányzat olyan hasznosítható alapadatokkal, 
információkkal rendelkezzen, amelyek segítik intézkedéseinek, stratégiáinak előkészítését. Mindez 
elérhető, mert hasznosítani lehetne a kamarák hálózatszerű működésének előnyeit és vállalkozói 
kapcsolatait. A feladat azonban csak a felek szoros együttműködésével, a cél iránti 
elkötelezettségével oldható meg.  
 
A Belga Kereskedelmi Kamarai Szövetség tagjai nem látnak el az államtól átvállalt feladatokat. 
Szerepük a vállalkozások versenyképességének javítása az export és a nemzetközi üzleti tevékenység 
ösztönzése, valamint a vállalkozások fenntarthatóságának segítése által. E mellett a Szövetség 
strukturális együttműködési megállapodásokat kötött az Gazdasági Szövetségi Közszolgálattal és a 
Vám- és Pénzügyek Főigazgatóságával. A belga vállalkozások versenyképességének erősítése a 
megállapodások közös célja. A Szövetség minden belga kereskedelmi kamarai tag érdekeit védi, 
elkötelezett a kamarák és alkalmazottaik jövője iránt, támogatja a kamarákat üzleti gazdasági 
partnerekként vállalt feladataik ellátásában. Arra törekszik, hogy a kamarákon keresztül minőségi 
szolgáltatásokat nyújtson, és a kamarákkal együtt új szolgáltatásokat fejlesszen ki.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A társadalmi felelősségvállalás (CSR) gondolata régóta jelen van az üzleti világban. Hosszas 
fejlődési folyamat eredményeként számos, a jelenség különböző aspektusait előtérbe helyező definíció 
keletkezett a szakirodalomban, amelyek távolról sem nevezhetők egységesnek.  
A szerzők megvizsgálták Magyarországon működő különböző méretű és elhelyezkedésű vállalkozások 
esetében, hogy vajon a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó tevékenységek jelen vannak-e az 
adott cég életében, szervezeti kultúrájában, tevékenységében. Minthogy a Magyarországon bejegyzett 
cégek zöme kis- és középvállalkozás, a vizsgálat alanyainak jelentős többsége is közülük került ki. 
Emellett nagyvállalatok és multinacionális cégek is be lettek vonva a vizsgálatba. A vizsgálat során 
a döntéshozatal különböző szintjein lévő menedzserek, vezetők lettek megkérdezve, akik 
beazonosíthatóan töltötték ki a kérdőíveket elektronikusan vagy papír alapon. A válaszadók jelentős 
része az észak-kelet magyarországi, illetve kelet-magyarországi régióban helyezkedik el, de jónéhány 
budapesti és dunántúli cég is válaszolt, tehát a felmérést ilyenformán tekinthetjük országosnak. 
 
SUMMARY 
The idea of Corporate Social Responsibility (CSR) has been present in the business world for a long 
time. As a result of a long development process, numerous definitions have emerged in the literature 
that emphasize various aspects of the phenomenon, which are far from being uniform. 
In the case of companies of different sizes and locations operating in Hungary, the authors examined 
whether CSR-related activities are present in the operation, organizational culture and activities of 
the given company. As most of the companies registered in Hungary are small and medium-sized 
enterprises, the vast majority of the respondents were among them. In addition, large and 
multinational companies have been involved in the research. During the survey, managers and 
leaders from different levels of decision-making were interviewed, who completed the questionnaires 
electronically or on paper. The majority of the respondents are located in the North-Eastern and 
Eastern Hungarian regions, but a number of companies in Budapest and Transdanubia also 
responded, so the survey can be considered as a national survey. 



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

567 

1. BEVEZETÉS 
 

A vállalatok vezetőinek, döntéshozóinak ma már nap mint nap találkozniuk kell azzal az 
elvárással az őket körülvevő szűkebb, vagy tágabb közösség részéről, hogy tevékenységük 
összhangban legyen az általuk elfogadott normákkal a környezet, a morál, a jószolgálati 
tevékenységek vonatkozásában. Ugyanakkor elsősorban akkor tudnak ezeknek eleget tenni, ha 
profitot termelnek, és szem előtt tartják a tulajdonosok érdekeit, hiszen ez létük alapja. A felelősség 
ennek vonatkozásában jogilag mindig az egyszemélyi vezetőé, de a döntéseket korántsem mindig egy 
ember hozza. Ez pedig ellentéteket eredményez. A szerzők a társadalmi felelősségvállalás és az 
egyéni felelősség kérdéskörét vizsgálták egy, az egész országra kiterjedő, mind árbevétel, mind az 
alkalmazottak számát tekintve különböző nagyságú vállalkozásokat bevonva az irányított kérdőíves 
megkérdezésbe. 
 
1.1. A társadalmi felelősségvállalás (CSR) meghatározása 
 

A társadalmi felelősségvállalást különböző kutatók különbözőképpen definiálják. Dahlsrud 
például 37 különböző definíció faktoranalízisét végezte el 2006.-ban és öt különböző dimenzió – 
környezeti, társadalmi, gazdasági, érintettek (stakeholder) és önkéntességi - mentén vizsgálta a 
meghatározásokat. (Dahlsrud, 2006) David Vogel szerint „a CSR olyan eszközök összessége, melyek 
a törvényi előírásokon túlmenően fejlesztik a munkakörülményeket, illetve kedveznek a 
társadalomnak.”( Vogel, 2006, 2. o.) Az Oxford Handbook (Crane et al., 2008) szerint a 
társkoncepciók, mint a Corporate Citizenship,(vállalati polgárság) a Corporate Responsibility 
(vállalati felelősség) vagy a Sustainable Business (fennntartható üzlet) tulajdonképpen csak alternatív 
elnevezések. A kérdés elemzői egy dologban szinte egységesek: a társadalmi felelősségvállalásnak 
(angolul Corporate Social Responsibility, rövidítve CSR) nincs egységesen elfogadott definíciója. A 
társadalmilag felelős vállalati magatartást tanulási folyamatként értelmezik (Angyal, 2009), amelyet 
a szervezeti tanulás keretében fokozatosan, több lépcsős fejlődés során sajátítanak el. A CSR tehát 
ideális esetben folyamatos kollektív tanulási folyamat. (Zwetsloot, 2003) 

Igaz ugyan, hogy a társadalmi felelősségvállalás vállalati kategória, de a vállalatokat személyek 
(egyének) vezetik, és a CSR elsősorban az ő döntéseikben, nézeteikben és viselkedésükben jelenik 
meg. Mivel a vállalat jogi személy, nem lehet a természetes személyekhez hasonlóan lelkiismerete, a 
vállalat által a társadalomnak okozott károkkal kapcsolatos gondokat a vezetőknek kell megoldaniuk, 
a CSR pedig stratégiai kérdés, ami szintén a felső vezetés illetékessége. (Goodpaster & Matthews, 
1982) Ez igaz akkor is, ha a vezetők jelentős része adott esetekben igyekszik a jogi személyiség adta 
lehetőségek szerint elbújni a felelősség elől. 
 
2. ANYAG ÉS MÓDSZERTAN 
 

A társadalmi felelősségvállalás kérdéseit egyszeri lekérdezés kapcsán 43 magyarországi 
székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalatnál vizsgáltuk. A kérdőív 33 kérdést tartalmazott, 
amelyek a cég és a kitöltő adataira, a társadalmi felelősségvállalás adott vállalkozás működésében 
betöltött szerepére, valamint a felelősség kérdésére vonatkoztak. Mivel nem a kérdés tudományos 
kutatói voltak a válaszadók, ezért az egyes fogalmakat lábjegyzetben elmagyaráztuk az érthetőség 
javítása és a fogalmak pontosítása érdekében. A kérdések között nyitott és zárt végű kérdéseket 
egyaránt alkalmaztunk. Feleletválasztó (egy vagy több választási lehetőséggel egyaránt) és 
rangsoroló kérdéseket is beépítettünk kérdőívünkbe, ahol 6 fokozatú Likert-skálán kellett a 
válaszokat elhelyezni. Gyakoriságot, intenzitást és valószínűséget kifejező kérdéseket egyaránt 
használtunk. (Hornyacsek, 2014) A válaszadók kiválasztása hólabda-mintavétellel történt. 
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3. EREDMÉNYEK 
 
3.1. Demográfiai adatok 
 
A kérdőíveket névre szólóan és beazonosíthatóan töltötték ki a válaszadók. A 43 kitöltő vállalkozás 
fő tevékenységi területe szerint 40,5%-a termelő, 40,5%-a szolgáltató, 9,5% pedig a közszférában 
dolgozó vállalat volt. Ezek mellett az oktatás, az egészségügy, a kiskereskedelem és a szoftver 
fejlesztés, mint fő tevékenységi terület fordult elő a mintában.  

 

 
18. ábra: „Mi az Önök cégének fő tevékenysége?” 

Forrás: Kérdőív alapján saját szerkesztés 
 
A megkérdezett vállalatok 55,3%-a egyéni vállalkozás vagy kisvállalat volt, ami összhangban van a 
Magyarországon bejegyzett vállalkozások mutatójával, hiszen ezek vannak döntő többségben, 18,4% 
nemzetközi multinacionális vállalat hazai leányvállalata vagy tagvállalata volt, 15,8% közepes 
vállalat, 7,9% nagyvállalat és 1 magyar multinacionális vállalat.  
 

 
19. ábra: „Az Ön vállalata melyik típusba sorolható?” 

Forrás: Kérdőív alapján saját szerkesztés 
 
Éves árbevétel vonatkozásában a megkérdezettek 52,6%-a kevesebb, mint évi 1 millió euróig terjedő, 
15,8% legfeljebb évi 2 millió euróig terjedő, ugyancsak 15,8% legfeljebb 10 millió euróig terjedő 
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éves árbevétellel rendelkezett 2018-ban. 10 és 50 millió euró közötti árbevétellel 4, 50 millió euró 
fölöttivel pedig 2 vállalkozás rendelkezett. Az átlagos állományi létszám az egy főtől a 7500 főig 
terjedt.  
 

 
20. ábra: „Mekkora a vállalat éves nettó árbevétele?” 

Forrás: Kérdőív alapján saját szerkesztés 
 
3.2. Vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos válaszok 

 
Arra a kérdésre, hogy „Hallott-e már a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról”, a 42 

válaszadó 78,6%-a válaszolt „igen”-nel, ami szignifikáns többséget képvisel, ugyanakkor csak 64,3% 
jelezte, hogy vállalatánál foglalkoznak is ilyen jellegű tevékenységgel. 

 

 
21. ábra: „Hallott-e már a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról (Corporate Social 

Responsibility, röviden CSR)? 
Forrás: Kérdőív alapján saját szerkesztés 
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22. ábra: „Foglalkoznak-e az Ön vállalatánál bármilyen formában CSR (adományozás, 

szponzoráció, közösségi önkéntes tevékenység, felelős üzleti gyakorlat stb.) tevékenységgel? 
Forrás: Kérdőív alapján saját szerkesztés 

 
 

A felmérésben részt vevő vállalatoknak csupán 9,5%-a rendelkezik CSR politikával vagy CSR 
stratégiával, 78,6% nem készít ilyen jellegű dokumentumot. Érdekes módon 11,9% nem tudott 
válaszolni a kérdésre, ami két esetben lehetséges: vagy nem hozzáértő személy töltötte ki a kérdőívet, 
vagy azért nem tud róla, mert egész biztosan nem rendelkezik a vállalat CSR-ra vonatkozó 
szabályozással a vállalaton belül.  
 

 
23. ábra: „Rendelkezik-e az Ön vállalata/szervezete CSR politikával vagy stratégiával?” 

Forrás: Kérdőív alapján saját szerkesztés 
 
 
Hasonló arányokat mutatnak arra a kérdésre adott válaszok is, miszerint készít-e a vállalat CSR vagy 
GRI jelentést (nem pénzügyi jelentést, pl. fenntarthatósági jelentést).  A résztvevők kicsit magasabb 
arányban válaszoltak igennel (16,7%), nemmel 71,4%-k válaszolt, míg az előző kérdéshez hasonlóan 
11,9% jelezte, hogy nincsenek erre vonatkozó információi.  
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24. ábra: „Készít az Ön vállalata CSR vagy GRI jelentést (nem pénzügyi jelentést, pl. 

fenntarthatósági jelentést)? 
Forrás: Kérdőív alapján saját szerkesztés 

 
 
A vállalatok az alábbi CSR-tevékenységeket jelölték meg, amelyekkel a legnagyobb arányban 
foglalkoznak a felsoroltak közül: vállalati jótékonykodás (58,5%), környezettudatos működés 
(53,7%), szponzoráció (41,5%), ezektől kicsit lemaradva a környezetvédelem (26,8%), közösségi 
önkéntes tevékenység (22,0%), valamint a minőségügyi tevékenység, szabványok alkalmazása 
(17,1%) szerepelt. A vállalatok mintegy 10%-a jelezte, hogy nem folytat semmilyen CSR-
tevékenységet.  
 
A CSR-akciókat folytató cégek 46,3%-a informális módon, az adódó lehetőségeket kihasználva 
(vagyis ad-hoc módon), 36,6%-uk a külső érdekelt felek igényeire reagálva, 26,8% az alkalmazottaik 
javaslatai alapján választja meg a felelősségvállalás területeit, míg csupán 14,6% építi be a 
stratégiába, vagyis kezeli tudatosan ezeket a tevékenységeket.  
 
A társadalom és környezetvédelem iránti felelősség elismerésével a válaszadó cégek stratégiai céljai 
a következők: legnagyobb arányban etikus vállalat módjára cselekedni, (56,1%), illetve közel azonos 
válaszokat kapott a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás (39%), a vállalat tevékenységéért való 
felelősségvállalás (36,6%), a vállalat alapvető értékrendjének való megfelelés (34,1%) és a vállalat 
jó hírének ápolása (34,1%).   
 
3.3. Vezetés, felelősség, döntéshozatal 
 
A válaszadók 72,5%-a szerint a vezetők kiválasztásánál nem veszik figyelembe a társadalmi 
felelősségvállalásra való hajlandóságot. Ez arra utal, hogy Magyarországon még messze nem olyan 
fontos ez a szempont, mint például Kanadában, ahol Strandberg Consulting kanadai tanácsadó cég 
például a vállalatoknak készített bemutatkozó brosúrájában 6 okot sorol fel arra, miért fontos a 
társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos hozzáállást felvenni a vezetők kiválasztásának 
kritériumai közé. Ezek: hatékony CSR bevezetés és megvalósítás szükségessége; márkanév és hírnév 
menedzselése; az alkalmazottak számára vonzóvá tenni a céget, megtartani és elkötelezetté tenni őket; 
a CSR-rel kapcsolatban változó elvárások és követelmények; a CEO, mint a cég nyilvános arca; 
valamint a jobb döntések. Ahhoz, hogy ilyen vezetőket válasszanak ki, a Strandberg szerint olyan 
vezetői stílusjegyekkel kell rendelkeznie, mint az érték centrikusság, kifelé irányultság, legyen jó 
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CSR stratéga és változásmenedzser, tudjon együtt dolgozni az érintettekkel (stakeholderek), legyen a 
CSR támogatója és ösztönzője, végül képezzen felelős vezetőket. (Strandberg Consulting, 2015. 
januári hírlevél, http://corostrandberg.com/wp-content/uploads/2015/01/ceo-csr-criteria-in-
recruitment-and-succession-planning.pdf)  
 

 
25. ábra: „Figyelembe veszik-e a vezetők kiválasztásánál a társadalmi felelősségvállalásra való 

hajlandóságot?” 
Forrás: Kérdőív alapján saját szerkesztés 

 
 
A válaszadók 52,6 %-a értékelte a cégüknél uralkodó vezetési stílust demokratikusnak, 31,6% 
autokratikusnak, és mindössze 3 válaszadó diktatórikusnak.  
 

 
26. ábra: „Hogyan értékelné az Önök vállalatánál a felső vezetés vezetési stílusát?” 

Forrás: Kérdőív alapján saját szerkesztés 
 

 
41 válaszadó közül 24 (58,5%) azt nyilatkozta, hogy a CSR-ral kapcsolatos tevékenységekért 
egyetlen személy a felelős, 10 válaszadó (24,4%) szerint egy csoport, míg 7 (17,1%) úgy nyilatkozott, 
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hogy az egész vállalat. Ugyanezen 41 válaszadó közül 18 (43,9%) viszont úgy látja, hogy az egész 
vállalatnak kellene a CSR-ral kapcsolatos tevékenységekért felelősséget vállalnia, 12 (29,3%) szerint 
egy csoportnak, míg 11 szerint (26,8%) egyetlen személynek. 
 

 
27. ábra: „Véleménye szerint a vállalaton belül a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos 

tevékenységért ki a felelős?” 
Forrás: Kérdőív alapján saját szerkesztés 

 

 
28. ábra: „Véleménye szerint kinek kellene ideális esetben a felelősséget vállalnia a CSR-

tevékenységekért?” 
Forrás: Kérdőív alapján saját szerkesztés 

 
 
A döntéshozatal tekintetében a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységek esetében 
ugyanez a minta azt az eredményt mutatja, hogy 23 (56,1%) esetben egyetlen személy hozza a 
döntéseket, 15 esetben (36,6%) egy csoport, míg 3 (7,3%) esetben az egész vállalat. Az ideális eset 
az lenne (itt azonban csak 39 válaszadó volt), 19 (48,7%) válaszadó szerint, ha egy csoport hozná az 
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ilyen jellegű döntéseket, 13 (33,3%) válaszadó szerint egyetlen személynek kellene döntenie, míg 7 
(17,9%) úgy véli, az egész vállalatnak kellene döntenie. Az ideális helyzet az lenne – itt 40 válaszadó 
volt - a többség, azaz 24 (60%) válaszadó szerint, ha egy csoport hozná a CSR-hoz kapcsolódó 
döntéseket, amely csoport vezetőkből állna, 15(37,5%) válaszadó szerint az hozzon döntést, aki 
felelős, egy válaszadó részére pedig ez nem volt választható opció, mivel állami szervezetnél 
dolgozik. 

 
29. ábra:  „Véleménye szerint a társadalmi felelősségvállalás körébe eső tevékenységről ki hoz 

döntést?” 
Forrás: Kérdőív alapján saját szerkesztés 

 
  

 
30. ábra:  „Véleménye szerint kinek kellene döntést hozni a társadalmi felelősségvállalás 

körébe eső tevékenységről?” 
Forrás: Kérdőív alapján saját szerkesztés 
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31. ábra:  „Véleménye szerint az alábbiak közül melyik az ideális helyzet?” 

Forrás: Kérdőív alapján saját szerkesztés 
 
 
 
4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
  
Az eredmények azt mutatják, hogy a kutatásba bevont vállalkozások (43) jelentős része hallott ugyan 
a társadalmi felelősségvállalásról és foglalkoznak is ilyen jellegű tevékenységekkel, de azt nem 
tartják különösebben fontosnak. CSR politikával csak töredékük rendelkezik és ilyen jellegű 
rendszeres jelentést is csak kis részük készít. A legjellemzőbb vállalati CSR tevékenységek a vállalati 
jótékonykodás, a környezettudatos működés és a szponzoráció. A CSR-ral kapcsolatos 
tevékenységekre a vállalkozások legjelentősebb része úgy tekint, mint olyan tevékenységekre, 
amelyek „jó, ha vannak, de nem nagyon fontosak”. 

A vezetők kiválasztásánál a vállalkozások döntő többsége nem vesz figyelembe a társadalmi 
felelősségvállalásra való hajlandóságot, a többség véleménye szerint az ilyen döntésekért egyetlen 
személy a felelős, ideális esetben viszont az egész vállalatnak kellene felelősséget vállalnia értük. 
Érdekes módon az ideális helyzet a válaszadók többsége szerint az lenne, ha egy csoport hozná a 
döntést, de egyetlen személy lenne érte felelős. 

Kutatásunk eredményei alapján azt a következtetést vontuk le, hogy a magyar vállalatoknak (főként 
a kis- és középvállalatoknak) nagy lemaradásuk van a vállalati társadalmi felelősségvállalás területén. 
Mind a fogalom ismerete, mind CSR-tevékenységek folytatása, valamint a felelősségvállalás vállalati 
stratégiába való beépítése gyerekcipőben jár az országban. Azonban évről évre több vállalat ismeri 
be, hogy a működésük érintettjeivel való törődés és érdekeik figyelembevétele nélkül nem fognak 
tudni érvényesülni és hosszú távon fennmaradni, így egyre nagyobb elköteleződést tanúsítanak a 
társadalmi ügyek irányában. 
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ÖSSZEFOGLALÁS  
Egy szervezet életében a legmagasabb költséget a munkaerő jelenti, így ennek a folyamatos 
fejlesztésébe érdemes időt fektetni, illetve olyan menedzsment rendszert bevezetni, ami az egyes 
folyamatokat és azoknak hatékonyságát mérni tudja. A közszféra szervezetei részben más jellemzőkkel 
bírnak, mint a versenyszektor, ezért kijelenthető, hogy a teljesítmény menedzsment folyamataikban is 
más/új elemek válnak hangsúlyosabbá. Ennek a területnek a  szakirodalma sokszínű, így egy- egy 
mutatószám rendszer kiemelése is  hasznos lehet egy rendszer bevezetése kapcsán,  azonban érdemes 
a szervezet speciális elemeinek mérésére is kitérni. Egy közszolgáltató szervezet esetében – a 
szolgáltatási kötelezettség okán - általában magas igénybevevői számról lehet beszélni, így a 
megfelelés is nehezebb. Fontos cél az, hogy a szolgáltatási színvonal növekedésére és az ehhez 
kapcsolható folyamatok fejlesztésére a szervezet nagy hangsúlyt fektessen. Kutatásaimban az 
egészségügyi szektor kap kiemelt szerepet, hiszen ez egy olyan érzékeny terület, ahol minden résztvevő 
számára fontos a szervezeti és az egyéni teljesítmény is. Korábbi vizsgálataim alátámasztják, hogy a 
terület vizsgálatára a legalkalmasabb módszer a Kaplan Norton által publikált Balance 
ScoreCard(BSC) modell, hiszen négy olyan területre fókuszál, ami egy ilyen szervezet mérésére is 
alkalmas. Azonban a szektor vizsgálata során felmerültek,  olyan újszerű tényezők is, mint az 
értékvezéreltség, bizalom, amelyek relevánsak lehetnek egy kórház teljesítményének mérésében és a 
modellbe való adaptálásra is. Célom egy olyan teljesítménymenedzselési és ezen belül mutatószám 
keretrendszer alapjait kialakítani, ami segítségül szolgálhat egy kórház számára a hatékony 
visszajelzésben és egy olyan irány mutatásában, ami a szolgáltatás megítélésében és fejlesztésében 
fontos, s vezetési filozófiává válhat. 
 
SUMMARY  
In the life of an organization, the highest cost is the workforce, so it is worth investing time in the 
continuous development of it and introducing a management system that can measure the individual 
processes and their efficiency. Public sector organizations have some other characteristics than the 
competitive sector, so it can be stated that their performance management processes also emphasize 
other/new elements. The literature in this area is diverse, so highlighting a system of indicators can 
be useful for introducing a system, but it is also worthwhile to consider the specific elements of the 
organization. In the case of a public service organization, due to the obligation to provide services, 
it is usually possible to talk about a high number of users, so compliance is more difficult. It is an 
important target for the organization to place great emphasis on increasing service standards and 
developing related processes. In my research, the health sector plays a prominent role, as it is a 
sensitive area where organizational and individual performance is important for all participants. My 
previous studies confirm that the most suitable method for examining this area is the Balance 
ScoreCard (BSC) model published by Kaplan Norton, as it focuses on four areas that are suitable for 
measuring such an organization. However, sector inquiries have also revealed novel factors such as 
value-driven focus and trust that may be relevant to measure hospital performance and adapting to 
the model. My goal is to build the foundations of performance management and indexing framework 
that can help a hospital to provide effective feedback and a direction that is important in assessing 
and developing a service, and can become a management philosophy. 
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1. BEVEZETÉS  
 

Egy jól bevezetett teljesítménymenedzsment rendszer nem csak egy vevői elégedettséget 
eredményez, hanem olyan versenyelőnyöket jelent a társakkal szemben, ami a gazdálkodásra és a 
szervezet piacon elfoglalt pozíciójára is hatással van.  A teljesítménymenedzsment kulcs szerepét 
először a nagy vállalatok körében tudatosították, az ehhez kapcsolható folyamatok működtetésével, 
valamint megfelelő rendszerek bevezetésével jelentős sikereket, eredményességet és hatékonyságot 
értek el. Ez a jelenség látványosan megmutatkozik az ezzel foglalkozó hazai és nemzetközi 
szakirodalmak, publikációk egyre növekvő számában is. A közszolgáltató szervezetek körében 
azonban ezek a menedzsment rendszerek hatékony használata kevésbé jellemző. Ennek a hátterében 
számos tényező áll, például a jogszabályokban leírtaknak való megfelelés, a közszolgáltató szervek 
speciális tulajdonságai és nem utolsó sorban a gazdálkodása is. Számos olyan kérdés merül fel ezzel 
a témával kapcsolatban ami egy cikk alapjaként is szolgál. Mi lehet a siker kulcsa? Mely tényezők 
azok, amik hozzájárulnak a közszolgáltató szervezetek hatékony teljesítménymenedzsment 
bevezetéséhez és használatához? Egy teljesítménymenedzsment rendszer válhat vezetési filozófiává? 
Ezeken a kérdéseken gondolkodva merült fel bennem a kérdés, hogy mekkora szerepe van egy 
egészségügyi szervezet életében a teljesítménymenedzsmentnek, illetve hogyan kapcsolható össze a 
vevő igényekkel ez a terület. Megvizsgáltam, hogy mely keretmodellek alkalmazhatóak az 
egészségügyi szektorban, mely modelleknek milyen újszerű elemei vannak, illetve milyen előnyei és 
hátrányai. Az 1. számú táblázat egy rövid összefoglalást mutat, az előzetes kutatásaim 
összefoglalásaként. Az összefoglaló táblázat bemutatja elsősorban a közszférához illesztett 
újdonságtartalmakat, előnyöket és hátrányokat. Olyan elemeket említek meg, amik elősegítették a 
választást és egy olyan rendszer lehetőségeit mutatták be számomra, ami a célterülethez a legjobban 
illeszthető. Kiemelt jelentőségű volt számomra a rugalmasság, a szervezeti és egyéni értékek 
párhuzamos kezelése, illetve a bevezethetőség. Kitűnik az, hogy minden modell olyan 
újdonságtartalmakkal bír, mi szerint bármely modell alkalmazható lenne egy kórház 
teljesítménymenedzsment rendszerében. Azonban ez a választás több vizsgálatot igényelt, hiszen 
nem csak az előnyök, hátrányok és újdonságtartalom vizsgálata határozta meg a választást, hanem a 
jógyakorlatok is. Egy rendszer bevezetése, mind időben, mind gazdaságilag magas mutatókat 
eredményez, igy nemzetközi és hazai kitekintést is végeztem, hiszen a már bevezetett rendszerek és 
az ezekkel szemben megfogalmazott kritikák segítettek a végleges választásban.  
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32. ábra Teljesítmény keretmodellek összehasonlítása Forrás: saját szerkesztés: Veresné – Hogya (2011), Czeglédi 

(2011), Wimmer (2000) 

 

Az 1. számú ábra alapján kiemelt szerepet kapott a kutatásomban a Balance Scorecard (BSC) 
keretmodell. A közszférában annak ellenére, hogy számos feladat nem „szabadon választható”, 
hanem törvényszabályozás által előírt, nem mentesíthet egy szervezetet sem attól a feladat alól, hogy 
az egyes célkitűzéseknek megfelelően valósíták meg a feladatokat.  Alapvetően a stratégiák 
konkretizálására koncentrál, ennek az ábrázolásának és nyomon követésének sajátos módjait jeleníti 
meg, ezen modell segítségével nagyobb valószínűéggel valósítható meg a kívánt stratégia és helyesen 
értékelhető a szervezet értékteremtő képessége (Gaiser-Greiner 2002, 199 old.) 
 
2. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI MODELL ILLESZTÉSE ÉS 

ÚJRAGONDOLÁSA  
 

A BSC rendszer a célok és mutatószámok megfelelő kiválasztása estén világosság és egyidejűleg 
mérhetővé is teszi a szervezet stratégiai csapásirányait. Ezzel egyidejűleg hasznosítja a motivációs 
elméletek által alátámasztott összefüggéseket, hogy a célok befolyásolják a szervezet viselkedését.( 
Horváth- Partners 2007 16 old.) A stratégiai célok két fontos elemből tevődnek össze ez a jövőkép és 
alapvető stratégiai célok, így ezek a szervezetben kulcsfontosságú és siker szempontjából kritikus 
elemnek számítanak. Ahhoz, hogy ezen célok teljesüljenek és nyomon követhetőek legyen, így 
pénzügyi és nem pénzügyi mutatókat rendelnek, valamint a mutatók tervezett és tényleges értékeit 
szembeállítják egymással. A Kaplan Norton szerzőpáros által kialakított modell neve is sokat árul el, 
hiszen egy olyan kiegyensúlyozott mutatószám rendszer feltételez, ami egyértelműen arra 
vállalkozik, hogy bemutassa egy szervezet eredményességét. A második számú ábra mutatja be, 
milyen elemekből tevődik össze ez a modell, illetve milyen 4 alappillére határozható meg.  

Balance 
Scorecard

Újdonság: Szervezeti stratégia egyéni szintekre történő lebontása 

Előny: Rugalmas alkalmazási lehetőségek 

Hátrány: Mutatószámok nehéz csoportoítása 

EFQM/CAF Újdonság. Ciklikus innovációs projektekkel fejleszthető 

Előny: Kiemeli a kulcsteljesítmény tényezőket

Hátrány: Egyéni érdeket helyezi előtérben és nem a szervezet koncentrál

SZTÉR Újdonság: Közszférában alkalmazott modell

Előny: Szervezetet teljes egészében vizsgálja 

Hátrány: Az egyéni mutatók nem kiemelt jelentőségűek 

Teljesítmény-
prízma 

Újdonság: Többcélú optimalizálás végén a képesség 
Előny: Szervezeti képesség jelenik meg értékként 
Hátrány: Teljesítménymutatók nem minden tekintetben vannak összhangban a 
startégiával

Hosin 
Menedzsment

Újdonság: Kritikus folyamat fókuszú

Előny: Rendszerfejlesztés PDCA ciklus 

Hátrány:  Időtényező kiemelt szerepe 
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33. ábra BSC Keretmodell Forrás: saját szerkesztés (Kaplan-Norton 1997 9.oldal alapján) 

A módszer négy nézőpontja:  

• pénzügyi nézőpont, 
• vevői nézőpont, 
• működési folyamatok nézőpont, 
• tanulási és fejlődési nézőpont. 

 
Alapvető kérdés, hogy mit várnak el a tulajdonosok a szervezettől, tehát mit kell tenni annak 
érdekében, hogy a vállalat a tulajdonosok megítélése szerint sikeres legyen. Illetve a másik kérdés, 
hogy a vevők milyen teljesítményt várnak el a szervezettől, itt a vevők szemszögéből kell vizsgálni a 
sikerességet. (Szívós 2007) 
Tanulási fejlődési nézőpont sem elhanyagolható, hiszen fontos arra is hangsúlyt fektetnünk, hogy a 
vevői elégedettséget, hogyan tudjuk elérni, melyek azok a kulcsfolyamatok, amikben kiemelkedő 
teljesítményt kell nyújtania a szervezetnek, melyek azok a területek, ahol optimalizálásra van 
szüksége a szervezetnek. Illetve ezen nézőpont alatt értjük azt is, hogy a jövőben a fejlődés, hogyan 
tartható fent, tehát miben kell fejlődnie a vállalatnak, a szervezetnek mit kell tanulnia. A 
teljesítményjavulás és menedzselés hangsúlyos szerepet kap, hiszen ezen nézőpont segíti  a 
szervezetet abban, hogy a többi szegmensben is kiváló eredményeket érjen el. Ezáltal nemcsak a 
szervezet szerepe kiemelt, hanem az egyén is hangsúlyt kap, valamint a motiváció szerepe is kiemeltté 
válik, hiszen a szervezet hatékonyságot ez növeli. Mind a négy nézőpontnak jelentősége van, hiszen 
ha egy eredményes szervezetet szeretnék definiálni, akkor minden elem hozzájárul ennek az 
eléréséhez, azonban ha megnézzük, milyen területeket fed le és milyen mutatószámokat tudunk az 
egyes pillérek alá helyezni, akkor a modell kiegészítésre szorul, hiszen egy egészségügyben a 
legnagyobb szerepe  a társadalmi megfelelésnek van, így a 3.  számú ábra ennek a modellnek a 
lehetséges kiegészítését mutatja be.  
  



„MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK”   XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

581 

 

 Balance Scorecard +P 
Nézőpontok  Pénzügyi Vevői Belső folyamatok Folyamatos 

fejlődés 
Társadalmi 
Innováció 

Kérdései  -Milyen az aktuális 
pénzügyi helyzete 
a szervezetnek? 
- Mit kell tenni 
ahhoz, hogy az 
aktuális financiális 
helyzet javuljon 
vagy stabil 
maradjon?   

-Vevők elégedettek 
a szervezettel?  
- Mit kell tenni a 
szervezetnek, hogy 
számukra több 
értéket teremtsünk?  

- Szervezet képes 
megfelelően 
termelni és 
szolgáltatni?  
- Milyen 
folyamatokat kell 
jobbá tenni?   

- Mennyit 
fejlődött a 
szervezet?  
 -Milyen 
kompeten-
ciákat kell 
bővíteni?  
 

-Milyen újszerű 
együttműködése
-i vannak a 
szervezetnek?  
- Milyen 
innovatív 
szolgáltatásai 
vannak a közjó 
érdekében?  

Vizsgált 
területek  

- pénzügyi  
- számviteli mutató   

- megfigyelt 
szolgáltatások 
  

- ellátási lánc 
menedzsment  
- Folyamat 
menedzsment  
 

- humán 
erőforrás 
mutatói 
- információ 
ellátottság/ko
mmunikáció 

- megfigyelt 
szolgáltatások  
- fogyasztókkal 
való kapcsolatot 
érintő 
szolgálatások  

Mutatók - árbevétel  
- működő tőke  
-költségek  
 

- piaci részarány  
-szolgálatás/ 
termékválaszték  
- Reklamációk 

-folyamatok 
szabályozottsága  
- környezet iránti 
felelősség mutató 
számai 

-képzéssel 
töltött órák 
száma  
-tudásbázis 
mérete 
-fluktuáció  
 

- fogyasztói 
elégedettség  

Mutató 
típusai  

mennyiségi  mennyiségi és 
minőségi  

mennyiségi és 
minőségi  

mennyiségi  minőségi  

Kiegyensúl
yozott 
mutatószám 
rendszer  

Az érték 
kézzelfoghatóvá 
válik 
(számszerűsítés) 

Fenntartható a 
megkülönböztethető 
érték 
 

Termelékenységi 
stratégia  

Termelékeny
-ségi 
stratégia  

Növekedési 
stratégia  

3 számú ábra: BSC keretmodell újra gondolva Forrás Saját szerkesztés  

Az elmúlt két évtízedben előtérbe kerültek a közszférában zajló innovációk. Számos országban 
kezdtek el ezzel a területtel foglalkozni és összefoglaló munkák is születtek, érdemes megemlíteni 
egy 2009 kiadott ausztrál szakirodalom elemzést miszerint érdekességként megemlíti, hogy 2006 és 
2008 között csaknem 90 darab publikáció jelent meg ebben a témakörben, ez a szám majdnem 
megegyezik az előtte vizsgált 30 év publikációinak számával. ( Matthew, 2009). A 4 számú ábra 
bemutatja, hogy a társadalmi innováció definíciós háttere hogyan alakult ki és miért van jelentősége 
a BSC modellt ezzel az elemmel kiegészíteni.  
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4. ábra Társadalmi Innováció fogalmi hátterének bemutatása Forrás: Saját szerkesztés 
Mumford(2002)- Hazel(2003)- Pol(2009)- URBACT(2015)-Anthony (2008) alapján 

 

Az OECD is ezen területen nagy szerepet tölt be, 2010 ben fogalmazott nyilatkozata alapján, hiszen 
ebben is megfogalmazták, hogy meghatározó szerepe van a társadalmi innovációnak a közszféra 
eredményességének javításában. (OECD, 2010). Illetve a 2018- as évben egy olyan 
mutatószámrendszer kidolgozását vette feladatnak, ami segít a szolgáltatások és a szervezet 
teljesítményének értékelésében. Számos írás megemlíti számunkra, hogy a közszféra folyamatai nem 
azonosak a versenyszféra folyamataival. .  A közszférában zajló innovációs vizsgálatok során sok 
esetben felmerül a New Public Management fogalma és ezen a területen is előkellő helyet kaptak a 
következő elemek: eredményesség, minőség, gazdaságosság és a versenyképesség is. (Halász, 2016) 
A megfogalmazott elemek alapján azt is elmondhatnánk, hogy egyszerű dolgunk van, hiszen ezen 
elemek alapján egyszerű a mérőszámokat meghatározni, azonban ez még sem annyira triviális. 
Azonban a 3. számú ábrában egy olyan nézőpont rendszer kidolgozását vettem célba, ami egy 
egészségügyi szervezet teljesítmény menedzsmentjéhez illeszthető és a hatékonyágra törekszik.  
Elsőként olyan kérdések megfogalmazása volt hangsúlyos, ami bemutatja, hogy az adott elemek a 
szervezetnek mely részére koncentrálnak, majd párosítottam ezen kérdésekhez a vizsgált területeket. 
Végül, de nem utolsó sorban olyan mutatók összegyűjtését volt kulcsfontosságú, amivel az 
eredményességet a teljesítménymutatókat ki lehet fejezni, ezáltál pedig az elhanyagolt területeket 
fejleszteni. Ezen megállapítások alapján szerkesztettem át a Balance Scorecard modellt és még egy 
nézőpontot csatoltam a már meglévőkhöz, hiszen azt gondolom egy közszférában ezen belül egy 
kórházban ezen terület vizsgálatának relevanciája van.  
 

3. ÖSSZEGZÉS  
 

Érdemes megállapítani, hogy a 3. számú ábrában bemutatott keretrendszer, törekszik a közszférában 
egy hatékony teljesítménymenedzsment bevezetésére és alkalmazására. Indokolt a már meglévő négy 
eleme mellé az ötödik elem bevezetése. Ha egy szervezet nyitott a változásokra és felismeri az 
innovációban rejlő lehetőségeket, akkor versenyképes lehet akár a közszolgáltató szektorban is. . A 
fent bemutatott új teljesítménymenedzsment keretmodell pedig a fejlesztés és a fejlődés területén van 
relevanciája, hiszen a meghatározott mutatók segítenek mind az egyénnek, mind a szervezetnek egy 
jobb mérhetőség felé mutatni és egy olyan lehetséges irány meghatározásának, ami elégedettséget 
mutat, illetve megmutatja mely terület fejleszthető. A szolgálatatások manapság egyre 
hangsúlyosabbak, hiszen a világ egyre dinamikusabban fejlődik. Érdekes annak a vizsgálata, hogy a 
közszféra ezzel a fejlődéssel, hogyan tudja felvenni a versenyt. Erre a válasz azt gondolom 
egyértelmű, hiszen a fejlődés és alkalmazkodás minden területen. területen elsődlegesnek kell, hogy 
legyen, így egy olyan speciális szektorban, ahol a vevőkör nagyobb, mint a versenytársainknál. 
Későbbi kutatásaimban szeretném a fent bemutatott keretrendszert tesztelni és törekedni arra, hogy 
vezetési filozófiává váljon.  

Mumford D. Új ötletek, közös cél

Hazel C. Társadalmi problémák megoldása az érintettek bevonásával

Pol. E.- Ville S. Életminőség javításának eszköze
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  

A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a 
foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában 
valósul meg.  
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