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REVISION OF ISO MANAGEMENT STANDARDS IN 2015 - 

EDUCATION CHANCES AND CHALLENGES 
 

 

László Berényi 

 

PhD, associate professor, University of Miskolc, H3515 Miskolc-Egyetemváros, 

+3646565111/1773, szvblaci@uni-miskolc.hu 
 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
2015-ben végső fázisába érkezett az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok felülvizsgálta. A 

terminológia frissítésén túl a szabványok új koncepcióval és szerkezettel jelennek meg, ami 

jobb összehangolhatóságot biztosít az üzleti stratégiával. Az egységes szerkezetű irányítási 

rendszerekre (szabványokra) való törekvés a követelmények egyszerűsödésével is jár, ami 

félrevezető lehet. Ennek elkerülése az oktatás és a tanácsadói munka közös feladata és 

felelőssége. 

A tanulmány összefoglalja a szabványok legfontosabb változásait, majd a felsőoktatási 

képzések mentén felvázolja kapcsolatait más tantárgyakkal, a menedzsment és a mérnöki 

képzések sajátosságain keresztül. A kidolgozott modell bővíthető útmutatást kínál ahhoz, hogy 

a hallgatók megfelelő kompetenciákkal rendelkezzenek a menedzsment rendszerek hatékony és 

hatásos működtetetéséhez. 

 

SUMMARY 
The revision of the ISO 9001 and ISO 14001 standards has reached the final stage in 2015. 

Beyond the update of the terminology there is a new concept and structure introduced that 

allows a higher level of coordination between the business strategy and the 

quality/environmental management system. Nevertheless, the intention to develop a 

comprehensive structure of management standards leads to a simplification that may occur as 

easing of the requirements. In order to avoid the misleading effects an enhanced attention is 

necessary that is a common responsibility of quality management education and consultancy. 

The paper summarises the essential changes of the referred standards and draws up the 

interrelations with some course-units of the higher education focusing on management and 

engineering courses. The model provides an upgradable guidance on developing student 

competences in order to achieve an effective and efficient quality management practice. 

 

1. INTRODUCTION 

 

Revision of a standard, especially a management standard may lead to serious challenges for 

the corporations and other user organisations. The ISO 9001:2000 has brought to common 

knowledge the concept of process approach and the possibility of general application 

regardless to the size or the field of operation. The revision between the years 2012 and 2015 

focuses on the context (environment) and introduces the risk-based thinking. 

 

The database of the ISO Survey shows a limited number of certified users of the ISO 9001 

and ISO 14001 standards in Hungary in 2013. There were 7.186 registered ISO 9001 

certifications and 1.955 of ISO 14001. However, the impact of the requirements set in the 

related standards is greater: 
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- there are users without a valid certification but with an established management 

system based on the standards (once these organisation did have the certification but 

maintenance of it is no longer necessary), 

- requirements may be incorporated in supply chains through required tools, methods 

and documentation. 

ISO 9001 and ISO 14001 can be considered as the core management standards. Although, the 

changes in the structure and content of the standards are relevant and essential from a users‘ 

perspective, the paper highlights the education context, because the novel elements go beyond 

the update of the curriculum. The paper explores the main opportunities based on the 

experiences of course-unit description, learning materials and discussions, but is not intended 

to compare the institutional practices. The investigation is limited to Hungarian experiences, 

on the other hand results are generalizable. 

 

It is to note, that the paper uses the ‗ISO 9001‘ and ‗ISO 14001‘ expressions for simplicity in 

place of ISO/FDIS 9001:2015 and ISO/FDIS 14001:2015 (released standards were not 

available at the closing of the manuscript). If the text refers to a former version, it is marked. 

 

2. CHANGES OF THE STANDARDS 

 

2.1 The new concept 

 

 

Croft (2012) signs, that the actual revision prepares the system of management standards for 

the next 25 years. This requires a comprehensive structure, considering each aspect of 

sustainability, i.e. that an enhanced attention is necessary to environmental integrity and social 

equity. The long-run thinking foreshadows both the renewal of management toolset rather 

than patching the existing solutions and the benefits of implementing an integrated 

management system especially when other standards will follow the new concept. 

 

It is questionable, whether the changes formulate a brand new management system approach 

or it is only about the refinement of the terminology (Hunt, 2014). I agree that existing 

management systems can be easily converted to the new requirements and the essence of 

management is still settled. Nevertheless, the new requirements allow a new management 

thinking with a more liberal possibility of building up the tools and methods. 

 

Of course, continuity is ensured by the process approach. Over quality management, it can be 

considered as a basis of cost-calculations (Kaplan-Cooper, 1997) and organisational 

development programs (Anderson, 2014). The advantages of the process approach are the 

following: 

- gives control over individual processes and the network of processes, 

- helps to understand and meet requirements, 

- helps to consider processes in terms of added value, 

- helps to monitor the performance and effectiveness, 

- it is the basis of continuous improvement by objective measurement (Berényi, 2013). 

 

2.2 Structural changes in ISO 9001 and ISO 14001 

 

 

The main changes of the concept and the standards – including but not limited to – are the 

followings: 
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- It is clearly declared that the scope of management system shall be derived from 

understood external and internal context, with regard to the needs and expectations of 

interested parties, strategic direction and the products and services of the organization. 

- The risk-based approach supersedes the idea of a universal management system that 

fits all organisations. Risk-based thinking allows the customised set of management 

actions. While it replaces the requirements of preventive actions, the consideration of 

risks and opportunities cover the whole business process, including the influencing 

factors of the successfulness of management system. 

- Addressing responsibility is also reconsidered. Instead of highlighting the role of the 

management representative it is required to define organisational roles, responsibility 

and authority. Of course, the former work- and responsibility sharing can be 

continued. I consider that the new concept is appropriate both for small organisations 

and for supporting the popular lean-based initiations with the more liberal breakdown 

of responsibilities. 

- Resources (formerly resource management) is more detailed and it includes a great 

emphasis on knowledge management. 

- The new text gives special attention to external issues beyond the requirements of 

understanding the organisational context. Based on practical expectations about the 

development of supply chain-based thinking and the supporting organisational 

structures the standards manage also outsourced processes and their performance. 

- Documentation systems is revised and simplified in terminology. Since procedures, 

documents and record may be difficult to separate from each other, the new concept 

uses the term of ‗documented information‘ defined as ―information required to be 

controlled and maintained by an organisation and the medium on which it is 

contained. Furthermore, quality manual is no more required‖ (ISO/FIDS 9001:2015). 

- Last, but not least, the number of principles is cut back: system approach merges with 

process approach. 

 

 
Figure 1: Model of a process-based quality management system 

Source: based on the ISO/FDIS 9001:2015 standard 
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The new concept, structure and requirements are not absolutely novel. The professional 

content of the standards built on existing and proven methods. The novelty is that 

identification of stakeholders and their needs, risk analysis and evaluation or supply chain 

management will be available for a wider base including small organisations as well. 

The management model (Figure 1.) is similar to the former one but it is expanded. Next to 

customers the input-side pays attention to identified relevant interested parties, and 

―Measurement, analysis and improvement‖ is replaced by performance evaluation. Another 

notable change is that beside ―Product‖ Realisation‖ (―Operations‖) there are supportive 

processes highlighted. 

 

 

2.3 Special changes in environmental management system requirements 

 

 

Structural changes are more significant in case of the ISO 14001 standard than in case of ISO 

9001. The goal of development is to establish a clear and conform structure and more 

harmonised chapters related to general management issues. The result is a more detailed table 

of content. Annex A remains that explains a guidance on how to establish and maintain the 

management system, moreover a similar annex appears in the ISO 9001 standard (but with a 

more limited scope). 

 

Thinking is supply chains is strengthened, and the requirements of understanding the context 

of the organisations is essential for widening the interpretation of environmental performance. 

Combination with the general requirements of risk-based thinking allows the more 

professional and more managerial aspects in performance evaluation. The new concept of 

managing responsibilities promotes the realisation of the idea that environmental issues are 

common ones but with different levels of authority in the organisation. 

 

The former planning structure with objectives, targets and programmes is absent, because risk 

management is intended to fulfil the challenges. In my opinion this change allows a soft 

approach for organisations with a less developed management toolset, so the responsibility of 

consultants of system development is increased in finding the suitable solutions. 

It is out of the scope if present paper, but a notable challenge is that the European Eco-

management and Audit Scheme (EMAS) also uses the requirements of the ISO 14001 

standards so modifications will be necessary in order to avoid the existence of two different 

regulation. 

 

2.4 Evaluation of changes 

 

 

In my opinion the changes of the investigated standards are user-friendly and forward-looking 

while a special risk arises. The freedom in defining authorities and responsibilities as well as 

rethinking the documentation requirements increases the responsibility of both the top 

management and the consultants. It is possible to build up a management system ―easily‖ but 

without genuine results (increase in performance). Without the application of the proper 

management toolset the system may become an expensive window-decoration even with good 

intention of the management. 

There are two more aspects to highlight: the challenges of risk-based thinking and the concept 

of documentation system. 
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Risk-based thinking replaces – among others – the preventive actions. Their goal is conform, 

but the approach and initial point of proactive behaviour are different: 

- preventive actions is motivated by the need for avoiding nonconformities (failures), 

mainly related to products, services or processes (operative issues) even the action 

affects the correction of corporate level regulations, 

- risk management by the interpretation of the standards emerges rather in strategic than 

operative aspects, i.e. it supports establishing the ―good‖ plans and programs by the 

identification of critical factors. 

 

Risk-based planning of actions may have another unwanted effect. Focusing on strategic and 

operational risks may lead to an avoiding behaviour (Farkas-Szabó, 2012). Although, the 

standards specify requirements for actions to address risks and opportunities, but the weight 

of the latter in the explanations is less dominant. 

 

An elementary change is that a quality manual is not required by ISO 9001. The concept is 

known from ISO 14001:2004 that only requires operational control by documented 

procedures in harmony with the identified significant environmental aspects, environmental 

policy, objectives and targets. Regulation covers: 

- controlling situations where their absence could lead to deviation from the 

environmental policy, objectives and targets, 

- the identified significant environmental aspects of goods and services used by the 

organization, including the communication of the requirement to suppliers and 

contractors. 

 

Of course, the requirements above are suitable for maintaining the management system but 

presupposes a core regulation. If the organisational and operational rules are less developed or 

the organisation uses a case-by-case approach in control, a comprehensive approach may be 

missing or may be difficult to understand for the stakeholders. The ISO 9001:2008 requires 

the following content of the manual: 

- the scope of the management system, 

- documented procedures established for the quality management system, or reference to 

them, 

- interactions between the processes of the quality management system. 

 

The intention of the revision is reasonable by looking at the standards from a business 

viewpoint. Beyond to the structural unity of the management systems and the refined 

terminology it is remarkable that the content is parallel with the process of strategic planning. 

From a slightly different perspective, a management system based on the new requirements is 

ready to support directly the business (organisational) strategies with a special regard to 

quality and/or environmental issues, a higher level of integration is achievable. 

 

3. EDUCATION EXPERIENCES OF THE FORMER STANDARDS 

 

3.1 Quality management education 

 

 

It would be difficult to compare the education practice of different universities and colleges 

because the issues of quality management and environmental management are discussed in 

various aspects. There are differences in course goals, course structures and interdependencies 
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and even in the narrower interest of the lecturer and the expert group (faculty or department). 

An engineering or a business courses need different focus as well as bachelor and master level 

courses. 

 

Quality education is covered by subjects called quality assurance, quality control, quality 

management or TQM, in some case without any regard to the differences between the 

meanings of the expressions. It is to note, that Hungarian adaptation of the terminology may 

differ from the original content. Explaining the ISO 9000 and 9001 standards often gives the 

curriculum of a whole semester supplemented by methodological knowledge. The scope of 

this knowledge may be quality inspection techniques, problems solving models, 

organisational studies, performance evaluation etc. depending on the intentions and 

possibilities. Due to rationalization efforts the quality management standardization may share 

the same course-unit with the topics of total quality management and business excellence. It is 

a viable option to teach standardisation on bachelor level and pay attention to other concepts 

on master level. This can lead to significant problems if a student will continue his or her 

studies in another institution with a different structure of the course-units. Missing previous 

knowledge elements, including both quality terminology and methodology can lead to failures 

in the learning process. Similarly, it is also possible that a student only review former 

knowledge and cannot get anything new. 

 

This is almost impossible to determine the ―best‖ knowledge mix because quality 

management approaches have been developing in a convergent way (Szintay, 2005), ISO 

9001, TQM and business excellence models have a remarkable overlap both in concept and 

content. Comparing them at a given time is possible only if their history is known in details. 

Teaching this is time-consuming and maybe unnecessary. E.g. the ―famous‖ 20-clauses of the 

ISO 9001:1994 (Gaál, 1997) is interesting, but irrelevant and unusable in the present process 

of certification. 

 

There is a significant difference in the needs of engineering and management education about 

quality management. Physical processes of product realisation, measurement and measuring 

equipment and technical aspects of improvement actions are relevant for engineering students, 

meanwhile human resource management, management system development, management 

responsibility etc. have a lower importance. Just the opposite is valid for management 

students. Both parties is interested in documentation but the narrower focus is different: 

process documentation versus policy, quality objectives, control of documents and records. 

 

3.2 Environmental management education 

 

 

Education of environmental management system is usually covered by the subjects of 

environmental management or environmental economics. Also the development background 

of sustainable development (Blewitt, 2014, Kotler-Lee, 2004) differs from the quality 

management, it is affected by much more professional fields. Standardisation of 

environmental management system processes can be less specific because the custom 

environmental and social system of relations greatly depends on the operations scope of the 

organisation, so the simplified modelling approach between customer need and customer 

satisfactions is not applicable. 

The diversified interpretation of the term environment, the greater focus on sustainable 

development, the possibilities of corporate social responsibility (CSR) and results of extensive 

research activities related to the topic goes far beyond the scope of the ISO 14001 standard 
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but justifies the education of business models. Meanwhile ISO 9001 gives the frames of 

quality management education, ISO 14001 is usually interpreted as a ―tool‖. 

 

A conspicuous difference between the ISO 14001:2004 and ISO 9001:2008 standards is the 

management process that also appears in the structure of clauses. Identification of 

environmental aspects, the planning system with the need for harmony between 

environmental policy, objectives, targets and programmes is forward looking considering the 

actual revisions. Separating the emergency preparedness and response from operation can 

give the frame of presenting case studies and best practices of the practice. Usually some 

lectures deal with integrated management systems but the experiences show that students do 

not consider it as a relevant possibility. 

 

4. RESULTS AND CONCLUSIONS: EDUCATION POSSIBILITIES 

 

4.1 Interrelations 

 

 

The main conclusion of the changes of the management system standards is that there is great 

opportunity for enhancing the integrity of the education. It is also true if someone shares the 

view that the revision gives only a renewed terminology but not new requirements (Hunt, 

2014). 

In case of engineering education the possibilities are less relevant. Various professional 

course-units give the proper technical and methodological background of quality inspection 

and quality assurance, the role of teaching the narrower quality management knowledge is 

less important. Nevertheless, management education focuses on the business models and 

assumes that the technical background is available and convenient or feasible. The goal is to 

give an approach an attitude to the students with regard to quality. Education of quality tools 

and methods is mainly limited to top management problems solving, performance evaluation 

and other general issues of data analysis. 

It should not be ignored the fact that development of quality management in the US and 

Europe is forced by the pursuits for strategic management (see Garvin, 1988, Peters-

Waterman, 1982) and through this topic is interwoven with each field of the corporate 

operation. In addition, the idea of internal customer enhances the approach of quality 

management. 

The most important interrelations are summarised in Figure 2. 
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Figure 2: Interrelations between course-units 

Source: own creation 

 

However, it cannot be expected to set each course-unit upside down and to replace the 

accepted terminology. In my viewpoint a course-level agreement is necessary that coordinates 

the place and role the knowledge elements within the course units. Education of quality 

management methodology is feasible in a divided structure if the professional courses try to 

avoid from the expropriation of the tools and methods. Under these conditions the education 

of quality management can focus on the systems and approaches with referring to tools and 

methods. 

 

4.2 Content harmonisation 

 

 

It is also necessary to review the content of the course-units in order to exploit the 

possibilities of harmonisation. I see the key elements as follows: 

- Strategic management, leadership and organisational theory: the relation is 

obvious based on the previous chapters. Theoretical education can be supported by 

highlighting the link between quality management planning, strategic planning and 

business planning. Referring to planning tools may be satisfactory in quality 

management education. If it is not possible, the time and frames for practical 

education will be limited. It would be useful to study practical cases and problems 

instead of clearing the methodological knowledge. Leadership and organisational 

knowledge is a prerequisite for understanding the related ISO 9001 requirements. This 

is confirmed by the experience, that engineering students without these knowledge 

show a minimal interest in these topics, they consider the regulation unnecessary and 

excessive. 

- Project management: there is a dual link because actions for continual development 

are covered mainly by projects and there is a significant overlap of management 

toolset. Stakeholder identification (PMI, 2013), risk management tools (Fekete, 2015), 

portfolio management (Ligetvári, 2013), documentation (Szigethy, 2010) and follow-

up of processes (Verzuh, 2006) are key issues in both topics. 

- Marketing and consumer behaviour: terminology and models of customer 

management is a common topic. Of course, marketing management and quality 
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management deal with the same customer, the same market etc. An opening to a wider 

interpretation of interested parties have an increasing importance in marketing 

literature, including environmental and social issues. Related to consumer behaviour 

the individual and organisational aspects of environmental-consciousness must be 

noted (Berényi, 2014; Nagy et al, 2012) that supports especially the discussion of ISO 

14001. 

- Operations/task management: education of operations management rarely explains 

directly the requirements of the ISO 9001 standard and even more rarely the ISO 

14001. However, supplier relations and stock management, maintenance or waste 

management can be overlapped. The real benefits are hidden, the case is just the 

opposite of the characteristic mentioned related to strategic management: for 

engineering students it is easy to interpret the requirements while management 

students were glad to omit from the course materials. 

- Supply chain management: together with logistics it helps to understand business 

relations, including communication, planning and also operations issues. The methods 

and theories go beyond the classic customer-supplier relations that have an increasing 

importance nowadays (Cristopher, 2011). Enabling the enhancement of the term 

quality the knowledge will contribute the students to understand business excellence 

models and TQM. If education of supply chain management does not have separated 

course units, the possibilities are more limited.  

- Controlling: calculations of quality costs, including process-cost are unavailable 

without the detailed knowledge about methods and processes. Accounting and taxation 

competences are also useful. 

- Knowledge management: knowledge management were implicitly in former ISO 

standards as well. The novelty is the explicit declaration of the requirements. 

Knowledge management deals with immaterial capital of the organisation (Papp, 

2003). In coordination the concept with technology management (Szakály, 2006) the 

concept of continual improvement can be found. 

- Information management: managing documented information needs effective 

solutions, including data management. In essence, knowledge management deals with 

the comprehensive challenges and information management supports the operative 

order of administration. Education of information management functions and data 

safety techniques (Lates, 2012) are important both for quality and environmental 

management system, additional roles may arise if ISO 27001 standard on information 

technology, security techniques and information security management systems is used 

by the organisation. Future revision based on the present approach of changes a great 

consistency is expected. 

 

The list above cannot cover each aspect of the interrelations, those certainly depend on the 

educational structure and the personal interest of the lecturers. Nevertheless, the reconsidering 

the content of course-units and the concept above is useful in order to give a comprehensive 

and up to date competence to the students. The revision of the ISO 9001 and ISO 14001 

standards in progress may support this idea. 

 

5. CLOSING REMARKS 

 

Some say that there are not any really new requirements, the revision of the standards only 

affects the refinement of terminology. The intention to develop a comprehensive structure of 

management standards lead to simplification that may occur as easing of the requirements. 

The risk is significant for organisations with less developed management toolset. In order to 
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avoid the misleading effects an enhanced attention is necessary that is a common 

responsibility of quality management education and consultancy. The model presented in this 

paper provides a basic but upgradable guidance on achieving the effective and efficient 

quality management practice. A comprehensive structure of course-units may lead to a more 

intensive knowledge, and through this an increased efficiency of management systems. 
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SUMMARY 

The presentation focuses the major explanation factor of the deleveraging of the Hungarian 

bank system comparing with other Central-European countries. The elements are mainly 

taken from the Acharya-Naqvi bubble price model extended by some special macroeconomic 

variable as special tax burden to bank sector and the financial consequences of legislation 

changes. The dependent variables are the total asset to capital ratio (ATC), the non-financial 

claims to total assets (NFC rate) and the loan to deposit ratio (LTD) of the bank system. The 

independent (explaining) factors are the GDP growth, the investment share in GDP, 

unemployment rate, lending risk premium, non-performing loan ratio. The examined time 

period is from 2002 to 2013. The data are available at the website of Eurostat, ECB and 

IBRD. Annual and monthly data are examined. The research methodology is time series 

analysis of the changes of the above mentioned variables to detect the Granger-causalities.  

The main findings are the following.  

1. The highest deleverage can be observed in the Baltic states and Hungary, there is 

moderate deleverage in Czech Republic and Slovakia and Poland seems to be unaffected.  

2. LTA ratio seems to be the most relevant ratio for measuring the deleverage. 

3. The Acahrya-Naqvi-model seems to be a relevant explanation model for the Eastern-

European deleverage.  

4. The quality of bank credit risk management has got vital role of the countries‘ economic 

success in Middle-Eastern Europe (too). 

 

 

1.INTRODUCTION 

 

The deleveraging (building down the indebtedness) is an unwilling but necessary 

phenomenon of every economic crisis, and the recent one was not an exception above this 

rule. The deleveraging was especially traceable in the bank sector, which is one of the most 

cycle-sensitive economic branch. The recession starts with a financial crisis, when the banks 

detected a fast growing ratio of non-performing loan. The loss should be written off the 

equity, and the decrease in equity base forces the bank to build down their risky activities – 

especially loans. The credit crunch has got devastating effect on the leveraged industries as 

car producing, chemistry, building industry, which turns the financial crisis to an economic 

one. The overproduction crisis causes further bailouts and grows the level of non-performing 

loan ratio. The answer of the bank sector is more rigid crediting and the evil circle is closed.  

My paper is devoted to the intensity of bank sector deleveraging in the Central-European 

countries with a special focus to Hungary. It examines the influencing factors of deleveraging 

and their importance. The era between 2003 and 2013 was examined. A new explanation 

indicator has been invented to measure the size and relative weight of these factors. This 

paper also tests the linkage between GDP growth and bank leverage.  
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2.CONCEPT OF BANK DELEVERAGING AND HOW TO MEASURE IT 

 

The leverage can be interpreted in two levels. In micro-level deleveraging means the building 

down the indebtedness of private companies in answer to the economic crisis. In macro-level 

it means the building down of public debt (internal deleveraging) or foreign debt (external 

deleveraging). My paper focuses the micro-level deleveraging of bank sector.  

The leveraging and deleveraging are especially typical of the bank sector and can be observed 

in both before- and after-crisis period throughout Europe. In the before-crisis period the 

European banks increased significantly their leverage (Bologna, 2014). During the boom 

several banks enhanced their lending activity utilising the cheap source of finance. Many 

banks raised the required funds from the financial markets, which leads higher liquidity risk.  

After the outbreak of crisis the situation dramatically changed. The banks strove to decrease 

their leverage from several reasons: 

1. In recession the quality of banks‘ outstanding (especially loans) decays. Since the 

deterioration of loans their risk exposure extends, which forces them to invest in less 

risky assets like state securities. 

2. The Basel II regulation prescribes higher capital requirements after risky assets. If the 

riskiness of outstanding increases, the bank need bigger capital base (equity). However 

in recession the equity decreases due to the loss of non-performing loans, that‘s why 

the banks can fulfil the requirements by cutting the lending. 

3. In recession the companies‘ asset value also decreases and consequently decreases the 

value of collaterals behind the loans. To avoid the higher risk exposure, some amount 

of lending should be withdrawn.  

4. In recession not only the credit risk increases but also the liquidity risk. The banks, 

who financed their lending from the financial market, observe that they cannot access 

further loans, because the banks‘ reputation and solvency is also questionable. 

(Angelides, 2011) 

5. In recession parallel to the above mentioned thing the corporates and the households 

also decrease their loan demand. The credit terms become more rigid, the smaller 

turnover requires less operating loans, the lack of demand restricts the future 

investments. In the household sector the fear from unemployment cuts the 

consumption and the residential investments.  

The deleveraging seems to be rational in point of the individual banks, but it deepens further 

the recession in macro-level.  

However the bank system is not only the victim of economic cycles, but one of its creator by 

the view of some economists (Acharya-Naqvi, 2011). According to author‘s model there is an 

equilibrium state between risk sensitiveness of banks, interest rates, amount of outstanding 

loans/investments and asset prices. The graphical presentation of this model is in chart 1. 

 

 

 



„Balance and Challenges” IX. International Scientific Conference 

23 

 

 
Figure 1. Creation of asset price bubble 

Source: Acahrya-Naqvi, 2011 

 

The equilibrium state is represented by the solid line. The assumptions of the model are the 

following: 

1. The riskier is the loan application, the higher the risk premium – line a. If the bank 

properly measures the risk of project D, the risk premium will be at point A.  

2. The higher is the risk premium, the lower is the amount of debt granted and the lower is 

the amount of investment – line b. The equilibrium state is at point B. We assume, that 

the loan demand is elastic.  

3. The higher is the size of investment made, the higher is the price of investment goods 

(houses, plants, equipment) – line c. The equilibrium state is at point C. It is assumed, 

that the supply of investment goods is relatively rigid that‘s why the adjustment of 

market relates the prices of the commodities. 

4. The higher is the asset price, the lower is the risk of investment – line d. The increase of 

collateral value reduces the risk ceteris paribus.   

Let‘s look, how the low risk perception of banks leads to asset bubble! The situation is 

represented by the square above the solid square. The low risk perception leads lower risk 

premium – line a‘. The low risk premium leads higher loan outstanding, which encourages the 

investments – line b‘. The increased demand on investment goods leads higher asset prices 

(asset bubble) – line c‘, which decreases further the risk of individual loans – line d‘. The evil 

cycle starts again and causes further cut of risk premium, etc. This leads the phenomena of 

asset bubble and higher leverage in the bank sector. 

The opposite occurs when the recession starts. The falling asset prices increases the risk 

sensitiveness of banks – line d‘‘, which leads to higher risk premium – line a‘‘. The high risk 

premium decreases the amount of outstanding – line b‘‘, which decreases further the asset 
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prices – line c‘‘. The square below the equilibrium state describes this situation, which leads 

the deleveraging of banks.  

As you see, both processes are self-exciter. The self-exciter effect is strengthened by the 

human psycho. The people are tend to lengthen every trends, so they are overenthusiastic 

during boom period and over sceptical during recession (De Bondt, 2012).  

This paper tests the validity of Acarya-Naqvi model in Central-Eastern Europe. 7 countries 

was included into the analysis – the three Baltic states (Estonia, Latvia and Lithuania), Czech 

Republic, Hungary, Poland, Slovakia. The data of the three Baltic states are merged. The 

reason to choose these countries for the benchmarks of Hungary was not only that they are in 

the common region, but also their very similar development state measured by the GDP/head. 

Chart 2 and Chart 3 represents the rank of European member states at the beginning and at the 

end of examined period 2003-2013. The red columns indicate the GDP/head of the 

benchmark countries and Hungary (deeper colour indicates Hungary). 

 

Fi

gure 2. GDP/head of European countries in 2003  

Source: eurostat 
 

In 2003 Hungary had the second place after Czech Republic in Central-Eastern-Europe.  
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Figure 3. GDP/head of European countries in 2013  

Source: eurostat 

 

In 2013 the record of Hungary was enough to have the last place in the country group while 

the Baltic states and Slovakia achieved the quickest development. 

The intensity of deleveraging are measured by three indicators. Table 1 contains the main 

characteristics of these indicators. 

 

 

Table 1. Name, abbreviation, way of calculation and economic importance of 

deleverage indicators in the bank sector  
Name of 

ratio 

Abbre-

viation 

Calculation Economic importance 

Loan to 

Deposit 

LTD Domestic loan to non-

financial companies and 

households / domestic 

deposits 

Liquidity risk exposure indicator. If its value is 

greater than 1, foreign sources or equity is 

required to finance domestic outstanding. The 

fall of indicator signs deleveraging. 

Activity  LTA Domestic loan/Total 

assets 

Solvency risk indicator. The domestic loans are 

among the riskiest assets of bank. The fall of 

indicator signs deleveraging. 

Asset to 

equity 

ATE Total assets / Total 

equity 

Solvency risk indicator. The higher is the 

equity base of a bank, the smaller is the risk to 

fail. The increase of indicator signs 

deleveraging. 

Source: Burke, 2015 
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3.METHODOLOGY AND RESULTS 

 

All the three indicators were calculated from monthly data available in the database of 

European Central Bank. The slope of each indicator in case of each country was calculated by 

the Excel‘s SLOPE function to measure the size of deleverage in each country between 

October of 2008 and November of 2014. The slopes were annualised by multiplying the 

monthly slopes with 12.  

 

3.1.Loan to Deposit (LTD) ratio 

The shape of LTD shows a controversial picture. Graph 4 shows the result. 

 

 
Figure 4. Loan to Deposit ratio of selected countries between 2008Oct and 

2014Nov 

Source: ECB 

 

The Baltic States shows the highest drop of LTD ratio from 1.5 to around 0.9. Hungary also 

signs the deleveraging by falling from 1.1 to 0.7. But the figures of Czech Republic and 

Poland are fairly stable while the Slovak record shows an opposite movement. The solid line 

indicates the outbreak of crisis.  

 

3.2.Activity (LTA) ratio 

The shape of LTA shows almost the same picture as the LTD ratio. Graph 5 shows the result. 
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Figure 5. – Loan to Asset ratio of selected countries between 2008Oct and 

2014Nov 

Source: ECB 

 

Here also the Baltic States shows the highest deleveraging, the next is Hungary. The Slovak 

figure indicates a dramatic leveraging, while the Czech remained at the same level, while the 

Polish figure shows a very moderate leverage. 

In Hungary some author argues, that one of the most crucial reasons of the heavy drop in 

lending is the extensive special taxation of the Hungarian bank sector. The heavy taxes 

decrease the profitability of the sector and especially penalise the former active banks 

(Kovács, 2012/b) Observing the above data, the Hungarian deleverage has got the same size 

as the Baltics where the special tax levy are very limited or doesn‘t exist at all.  

 

3.3.Asset to Equity (ATE) ratio 

 

The shape of LTD shows a much more unique picture than the above two. Graph 6 shows the 

result. 
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Figure 6. – Asset to Equity ratio of selected countries between 2008Oct and 

2014Nov 

Source: ECB 

 

The figures of every states show deleveraging only the extent differs. Here Hungary leads the 

field; the Baltic slope is second smallest, while the Polish slope is the least negative.  

3.4.Summary of deleveraging indicators 

The slopes and ranks of counties by these three indicators are shown by table 2. 

 

Table 2. Slopes and country ranks  

Countries HU CZ PO SK BA 

LTD Annual 

slope 

-0,052 -0,004 0,000 0,029 -0,090 

Rank 2 3 4 5 1 

LTA Annual 

slope 

-0,012 -0,002 0,002 0,022 -0,025 

Rank 2 3 4 5 1 

ATE Annual 

slope 

-1,113 -0,353 -0,266 -0,464 -0,271 

Rank 1 3 4 2 5 

Source: own calculation 

 

Disregarding the ATE ratio we can state, that the highest deleverage was in the Baltics, then 

in Hungary, in Slovakia we can observe a significant leverage while Poland and the Czech 

Republic remain unaffected by the deleverage.  
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4.TESTING THE ACARYA-NAQVI MODEL 

 

To test the validity of the Acarya-Naqvi model it is to clear how can be the axis of the model 

measure. I‘ve chosen the following indicators: 

1. The risk exposure of banks is measured by the non-performing ratio (non-performing 

loan/total loan), which is one of the most important indicators of credit risk (Carling, 

2012). Hence the overwhelming majority of capital requirements come from credit 

risk, I suppose, that the higher the non-performing ratio measures properly the banks‘ 

risk perceptions. The annual time series of this ratio is available at the database of 

IBRD. 

2. The risk premium is measured be the difference between average lending rate and the 

inflation. I don‘t use the prime rate, because the prime rate is far less stable in 

currency crisis than the inflation. The annual average lending rate is available on the 

website of IBRD, while the annual inflation figures were downloaded from the 

Eurostat database.  

3. To compare the investment needs in each country, I took the investment rate 

(investment/GDP). The indicator can be directly downloaded from the website of 

Eurostat. 

4. The asset bubble cannot be directly measured. I replaced it with two indicators – GDP 

growth and unemployment rate. I assume that the higher is the GDP growth rate, and 

the lower is the unemployment rate, the bigger is the probability of asset bubble 

creation. The GDP growth encourages the demand for investment goods, while the 

low unemployment shifts up the house prices.  

The average figure of each indicator was calculated both the pre- (2003-2008) and after-crisis 

(2009-2013) period. I suppose the difference between pre- and after-crisis figure expresses the 

extensity of changes in the exploring factors of deleveraging.  

Let‘s look the results! 

Formerly it has been detected, that the highest deleverage was observed in the Baltics and in 

Hungary. Not surprise that the Baltics and Hungary suffered mostly from the effect of crisis. 

Table 3 and 4 shows the record of the Baltics and Hungary. 

 

Table 3. Changes in macroeconomic factors in Bal tics 

Baltic states Between 

2003-2008 

Between 

2009-2013 

Difference Weights 

GDP growth 7,08 0,00 -7,08 18,7% 

Unemployment rate 8,11 14,23 6,12 16,1% 

Investment rate 31,37 21,28 -10,09 26,6% 

Risk premium 0,86 5,64 4,77 12,6% 

NPL ratio 1,50 11,38 9,88 26,0% 

Total   37,93 100% 

Source: eurostat, IBRD, own calculation 

 

As you see from the table the drop of GDP was around 7 percent, the unemployment rate 

increased by 6%, the investment rate decreased by 10 percent, the risk premium and the NPL 

ratio increased by 5% and 10% respectively. Every aspects tend to increase the bank sector‘s 

incentive to decrease its activity.  

To compress the information in a sole figure, I add the differences considering what kind of 

sign signals deleverage.  The equation of total score was calculated by the following way.  
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where, ΔGDP means change in GDP, ΔUnp change in unemployment rate, ΔInv change in 

investment rate, Δrisk change in risk premium and finally Δnpl means change in NPL ratio. 

Replacing to the above equation, we get 

 
The last column calculated the relative weight of each factor in the result considering the 

former sign changes in GDP growth and investment rate.  

 

Table 4. Changes in macroeconomic factors in Hungary  

Hungary Between 

2003-2008 

Between 

2009-2013 

Difference Weights 

GDP growth 3,16 -0,94 -4,10 17,3% 

Unemployment rate 6,97 10,68 3,71 15,7% 

Investment rate 24,00 18,32 -5,68 24,1% 

Risk premium 4,42 4,49 0,07 0,3% 

NPL ratio 2,43 12,48 10,05 42,6% 

Total 23,61 100% 

Source: eurostat, IBRD, own calculation 

 

As you see, all of the explanation factors strengthen the incentive to banks‘ deleverage 

similarly to the Baltic situation, but the total score is only 23.61.  

When the direct deleveraging indicators were examined, the largest deleveraging can be 

detected in Baltics and in Hungary with the same order.  

If the other benchmark countries are studied, the picture is more complex. In case of Czech 

Republic the record is the following: 

 

Table 5. Changes in macroeconomic factors in Czech Republic  

Czech Republic Between 

2003-2008 

Between 

2009-2013 

Difference Weights 

GDP growth 5,18 -0,42 -5,60 47,6% 

Unemployment rate 6,80 6,94 0,14 1,2% 

Investment rate 27,83 23,74 -4,09 34,8% 

Risk premium 3,30 3,69 0,40 3,4% 

NPL ratio 3,60 5,12 1,53 13,0% 

 Total 11,76 100%  

Source: eurostat, IBRD, own calculation 

 

The LTD ratio and the LTA ratio haven‘t changed significantly after the recession in Czech 

Republic. However every indicator worsened compared to pre-crisis level,  this wasn‘t 

enough to indicates deleverage measured by this two ratio. Only the ATE ratio indicates 

deleverage.  

The reason could be, that not each indicator is equally important. The NPL and the risk 

premium seem to be the most powerful deleverage indicators, while these show very 

moderate change in the Czech case, but show dramatic increase in the Baltics and Hungary.  

The Polish case helps to draw the same conclusion. 

 

Table 6.  Changes in macroeconomic factors in Poland  

Poland Between 

2003-2008 

Between 

2009-2013 

Difference Weights 

GDP growth 5,15 2,72 -2,43 32,7% 
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Unemployment rate 14,57 9,58 -4,99 -67,1% 

Investment rate 21,25 20,52 -0,73 9,8% 

Risk premium 4,75 n.a. n.a. n.a. 

NPL ratio 10,42 4,81 -5,61 -75,4% 

 Total  -7,44 100% 

Source: eurostat, IBRD, own calculation 

 

Unfortunately the Polish and the Slovak lending rate is not available at the IBRD database, so 

these two countries‘ data are not comparable with the former countries‘ ones. The Polish data 

are remarkable, while the NPL ratio fell together with the unemployment rate. The fall in 

GDP growth was far less than in the Czech example. The negative total score indicates an 

opposite trend than the above mentioned countries.  

But Poland and the Czech Republic have got almost the same slope of deleverage indicators. 

However the graphs show that the Polish banks‘ activity is much higher than the Czech 

banks‘.  

The Slovak indicators shows a definite leveraging. Now let‘s look the Slovak record! 

 

Table 7. – Changes in macroeconomic factors in Poland  

Slovakia Between 

2003-2008 

Between 

2009-2013 

Difference Weights 

GDP growth 6,87 2,53 -4,34 37,5% 

Unemployment rate 14,47 13,70 -0,77 -6,6% 

Investment rate 27,22 20,72 -6,50 56,1% 

Risk premium 3,06 n.a. n.a. n.a. 

NPL ratio 3,91 5,42 1,51 13,0% 

 Total  11,58 100% 
Source: eurostat, IBRD, own calculation 

  

Against the fact that the Slovak economy suffered a big drop in GDP and investment rate, the 

expansion of lending continued in the recession period. The explanation can be, that the 

unemployment rate decreased and the NPL ratio remained at a moderate level and the GDP 

growth was also significant.  

 

5.CONCLUSIONS 

 

Finally after studying the results the following conclusions can be made: 

The highest deleverage can be observed in the Baltic states and Hungary, there is moderate 

deleverage in Czech Republic and Slovakia and Poland seems to be unaffected.  

LTA ratio and LTD ratio seem to be the most relevant ratios for measuring the delevarage. 

The ATE ratio decreased in every country regardless its current economic state. 

The Acahrya-Naqvi-model seems to be relevant explanation model for the Eastern-European 

deleverage; however the factors‘ explanation power are not equal. The NPL ratio and the 

unemployment ratio seem to be the most relevant ratios; the GDP change and the investment 

rate change solely explain nothing.  

The quality of bank credit risk management has got vital role of the countries‘ economic 

success in Central-Eastern Europe (too). 

The Hungarian deleveraging is not abnormal, the influencing factors can explain its size. So 

the special Hungarian tax levies didn‘t deepen significantly the deleveraging of the bank 

sector (Kovács, 2012/a) 
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SUMMARY 

Entrepreneurship has an important role in a country‘s social and economic development and 

it is also called as the engine of economic growth. For these reasons, entrepreneurship 

education has nowadays increased at an exponential growth rate worldwide and it focuses on 

personal development, mind-set, skills and abilities in the European countries. The goal of 

this study is to get a clear picture about Hungarian entrepreneurship education by analysing 

our initiative personal development and carrier opportunities, the development and wider 

national and international recognition of our university and greater good of our region. 

According to our literature review based research, entrepreneurship education has an impact 

on the future career plans of the alumni, and more entrepreneurs come out from this 

institutions as before the curriculum change. With our incubation program, which we 

launched about 3 years ago, we provide a unique service for our students and our colleagues 

at the University of Pécs. Anybody, who has a viable business idea, can apply for our 

program. We give the applicants a mentor, access to our networks and community, and an 

opportunity to pitch their idea before investors and venture capitalists. 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

The word entrepreneur comes from the French word ―entreprendre‖, which means ―to do 

something‖, and it was originally used in the Middle Ages in the sense of a person who is 

active, who gets things done (Hoselitz, 1951). Entrepreneurs take personal risks in initiating 

change, and they expect to be rewarded for it (Harold, 1994). Entrepreneurship has been 

frequently documented in the literature of development economics as a critical factor in social 

and economic development opportunities of a country (Schumpeter, 1934; Baumol, 1968; 

Drucker, 1985), as the engine for economic growth and job creation (Wong et al., 2005), or as 

a response to the increasingly globalized, uncertain and complex environment we live in 

(Gibb, 2002). 

This is the reason why entrepreneurial or entrepreneurship education has seen recently an 

exponential growth worldwide, especially in higher education (Kuratko, 2005). United States 

and United Kingdom are leaders in entrepreneurial education (Erkkilä, 2000), with a defined 

focus on the specific context of setting up a venture and becoming selfemployed (QAA, 2012, 

Mahieu, 2006). In Europe, the education of entrepreneurship focuses more broadly on 

personal development, mind-set, skills and abilities.  

The question that never seems to go out of fashion is ―Can entrepreneurship be taught?‖. 

Among others, Kuratko (2005), Gorman et al. (1997) and Pittway and Cope (2007) bring up 
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evidences in favour of a ―Yes‖ answer. According to them, with entrepreneurial education we 

can develop some level of entrepreneurial competencies in terms of knowledge, skills and/or 

attitudes (more about entrepreneurial competencies in chapter 1). There is a significant group 

of researchers against the learnability of entrepreneurship. They argue that entrepreneurs are 

primarily born, not made (Nicolaou and Shane, 2009). We opt for a middle way. We believe 

that certain aspects of entrepreneurship cannot be taught, such as self- confidence or 

persistence. While we agree with Martin et al. (2013) also who questioned the measurability 

of education, and stated in their work, that the difficulty lies primarily in measuring the effects 

of entrepreneurial education. 

 

2. ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES  

 

Competency is a concept which includes the knowledge, attitudes, behaviours and skills 

which help a person capable of transforming his/her ideas into realities. Moore et al. (2002) 

go further and distinguish competence, competency and competencies. Competence relates to 

an area of work, competency relates to the behaviours supporting that area of work, and 

competencies relate to the attributes underpinning these behaviours. 

By defining entrepreneurial competencies we prefer the definition of Lackéus (2013), who 

summarizes all the ups and downs of the assessment of the area. According to him, 

entrepreneurial competencies can be defined as knowledge, skills and attitudes that affect the 

willingness and ability to perform the entrepreneurial job of new value creation; that can be 

measured directly or indirectly; and that can be improved through training and development. 

The theory of entrepreneurial competencies is based on the examination of the behaviour, 

attitudes and knowledge of successful leaders, and combining the observed aspects to form a 

picture of an individual with superior ―power‖.  

Authors often focus on the identification of different categories of entrepreneurial 

competencies (see Table 1). Summarized: competencies that have the strongest impact on the 

growth of a company are self-efficacy, technical skills, personal marketing, 

innovation/production guidance and passion to work. The weaker competencies relate to the 

company vision, organizational skills, growth objectives, skills of identification of 

opportunities and experiences in the business (Baum, 1994).  

 

Table 1: Literature review of the categories of entrepreneurial competencies 

Source Categories of entrepreneurial competencies 

Bartlett & Ghoshal 

(1997) 
 attitudes and personal characteristics, knowledge,  experience 

and skills 

Stuart - Lindsay (1997); 

Man, Lau & Chan 

(2002) 

 individual skills, knowledge, personal characteristics 

Mitchelmore - Rowley 

(2010) 
 entrepreneurial skills (identification of potentially successful 

market niches, creating ideas, developing strategies, etc.),  

 business and managerial skills (development of management 

systems, fundraising, operational and business skills, etc.),  

 relationship skills (developing appropriate organizational 

culture, delegation skills, recruiting skills, etc.)  

 conceptual and relational skills (skills of organization, 

customer management skills, interpersonal skills, 

communication skills, analytical skills, etc.). 

Chandler - Hanks 

(1994), Shane - 
 competent entrepreneurs successfully manage the business  and 

their management role  
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Source Categories of entrepreneurial competencies 

Venkataraman (2000) 

Chandler - Jansen, 1992; 

Herron - Robinson, 

1993; Timmons et al., 

1987 

 identification and selection of business opportunities and self-

management 

Hofer - Schendel, 1987  motivation and willingness to work long and hard 

Smith - Morse (2005)  the importance of functional competencies (e.g. marketing, 

finance) and organizational competencies (e.g. skills of 

organizing, motivating, personal skills and people 

management skills). 

Man et al. (2002)  identification of opportunities, maintaining relationships, 

conceptual skills, organizing skills, strategic skills and 

commitment. 

Baum (1994)  knowledge, cognitive skills, self- management, administration, 

human resources, decision-making skills, management, 

identification of opportunities and further development, 

organizational skills (human relations and administrative 

practices). 

Hood & Young (1993)  leadership skills, human relations skills skills of verbal and 

written communication, management skills, reasoning skills of 

the transaction, logical thinking, analytical skills, decision-

making skills, goal setting, recruiting, preparing a business 

plan. 

Vukasović (2013)  social networking 

Source: Own construction 

 

2.1. DEVELOPING ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES THROUGH 

EDUCATION 

 

 

Competencies are changeable and learnable, allowing intervention in terms of the selection, 

training and development. The development of entrepreneurial talent is important in 

sustaining a competitive advantage in a global economy that is brought about by innovation. 

Educational programs have significant impact on the entrepreneurial attitudes of potential 

entrepreneurs. Empirical evidence confirms that entrepreneurial programs have successfully 

imparted relatively higher confidence among the potential entrepreneurs to pursue their own 

line of entrepreneurial activities (Schroder and Rodermund, 2006).  

This is why the identification of the entrepreneurial characteristics and the knowledge of 

the entrepreneurial profile of potential entrepreneurs have been gaining a growing importance 

in the development of entrepreneurship oriented educational programs and start-up processes. 

Research findings indicate that entrepreneurship education is the most relevant factor in what 

concerns the willingness to business creation. On the other side, personal characteristics have 

an important role in shaping motivation to start-up a business as well (Raposo et al. 2008). 

Chandler and Jansen (1992) found that education, can contribute to the development of the 

competencies of business founders. Maxwell and Westerfield (2002) argue that an 

entrepreneur‘s innovativeness, which is an aspect of his/her competencies, depends largely on 

the level of his/her formal education as well as prior managerial experience. Bird (1995) 

suggests that it is worth looking at education, prior work experience, and industry experience 

as factors that could influence the development of entrepreneurial competencies. While 
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Krueger and Brazeal (1994) also indicate that entrepreneurship education prior work 

experience could potentially improve one‘s skills and abilities, particularly in recognition of 

business opportunities.  

Parker and Van Praag (2006) went further and found that education enhances 

entrepreneurs' performance both directly - with a rate of return of 13.7% - and indirectly, 

because each extra year of schooling decreases capital constraints by 1.18 percentage points. 

The indirect effect of education on entrepreneurs' performance is estimated to be 3.0-4.6 %.  

The ultimate goal of entrepreneurial education is to develop entrepreneurial competencies 

among students. Various initiatives have varying emphasis on knowledge, skills and attitudes 

respectively. There is also a variety in focus of initiatives in terms of educating about, for or 

through entrepreneurship. Many initiatives apply a narrow definition of entrepreneurship 

(QAA, 2012; Mahieu, 2006) focusing primarily on opportunity identification, business 

development, self-employment, venture creation and growth, i.e. learning about, or for 

becoming an entrepreneur. Fewer initiatives apply a broader definition focusing on personal 

development, creativity, self reliance, initiative taking, action orientation, i.e. becoming 

entrepreneurial. What definition and approach is used profoundly affects educational 

objectives, target audiences, course content design, teaching methods and student assessment 

procedures, leading to a wide diversity of approaches. Nevertheless, many scholars state that 

there is only one way to learn to become entrepreneurial, and that is by learning through own 

experience. 

University equips the potential entrepreneurs with those attitudes that help them to take 

responsibility of their own actions, be creative and innovative, and also to develop their 

creativity in their lives. Universities enhance entrepreneurial potential of the potential 

entrepreneurs (Van Burg et. al, 2008). Now entrepreneurship has become a prime university 

function (Fitzkowitz, 2004). The common perception of universities as merely institutions of 

higher learning is giving way to one where universities are viewed as engines of economic 

growth and development (Chrisman et. al. 1995). 

Almost everywhere in the world universities are trying to focus on entrepreneurship – not 

least because future pool of the entrepreneurs mainly consists of university students (potential 

entrepreneurs). Academic researchers have begun to explore the entrepreneurial interests of 

potential entrepreneurs. As a result of an exploratory study, Rodermund (2004) felt able to 

generalize that in Germany an entrepreneurial personality (low agreeableness and 

neuroticism, high extraversion, openness, and conscientiousness) and authoritative parenting 

styles were linked to the entrepreneurial competence of future entrepreneurs. According to 

him entrepreneurial competence could predict entrepreneurial interest which in turn related to 

entrepreneurial career development in the potential entrepreneurs. 

 

3. ALUMNI RESEARCH RESULTS 

 

In the following section we provide results of our research conducted in 2014 with the aim 

of analysing the early effects of the incubation program and getting information about the 

entrepreneurial motivation of university citizens. The research was made among Alumni of 

University of Pécs focusing on the innovative skills and flexibility competences. In our result 

analysis we sorted the students in groups according to the above mentioned competence 

categories.  

The opportunity competence group is one of the key competences of the successful 

entrepreneur (McClelland, 1987). One of the most important entrepreneurial roles is the 

competence of opportunity recognition and utilization. As shown on Figure 1 the analysis 

concentrates on existing and required competencies applied both as employees and as 

entrepreneurs. As it was anticipated from the employment patterns of graduated students at 
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University of Pécs, the required innovative skills only exceeded the existing competence level 

in case of the Faculty of Music and Visual Arts (MK), the Illyés Gyula Faculty (IGYK) and 

the Faculty of Engineering and Information Technology (PMMIK). The most self-employed 

students graduate at these faculties. Every education unit shows fallback in connection with 

flexibility competence except the Faculty of Law (ÁJK), The Faculty of Sciences (TTK) and 

the Faculty of Business and Economics (KTK). Students face with difficulties in their later 

life situation due to lack of flexibility. 

 

  

Figure 1: Opportunity competencies at University of Pécs 

Source: DPR Research, University of Pécs, 2014 

 

The organizational competence group is similar to the management competence group, which 

is necessary to operating a successful and efficient enterprise. Typical management 

competencies are efficiency orientation, pursuit of high quality work and the traditional skills 

of leading, monitoring, organization and development of outer-inner resources. The following 

competencies of the research were categorized in this group: great workload, endurance; 

leading others, good work organization and time management. 

 

As shown in Figure 2, the students find the first years spent on the labour market exhausting. 

Students from all faculties especially from the Medical School (ÁOK), the Faculty of Music 

and Visual Arts (MK) and the Faculty of Health Sciences (ETK) noted that there is significant 

difference between the existing and required endurance level. However, students are not able 

to exploit their skill to lead others, except the Medical School (ÁOK). This is definitely in 

connection with the number of employed respondents. 

 

Required: Innovative 

skills Current: Innovative 

skills 

Required: Flexibility 

Current: Flexibility 
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Figure 2: Organizational competencies at University of Pécs 

Source: DPR research, University of Pécs, 2014 

 

In the area of work organization and time management skills, the students also feel that they 

are lagging behind. After the flexible student years the tight pace of work and organizing 

work without guidelines challenge ALUMNI of University of Pécs. Especially among 

students of the Medical School (ÁOK), the Illyés Gyula Faculty (IGYK), the Faculty of 

Engineering and Information Technology (PMMIK) and the Faculty of Business and 

Economics (KTK) there is a significant gap between the existing and the required level of 

competence. 

 

The strategic competencies group contains the key competencies that are vital for self-

employment. The entrepreneur should be able to define the goals of the own enterprise, select 

the way of achieving goals and apply the strategy that is necessary to realize goals. This long-

term approach can be linked with the competence of expertise application in the practice. 
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Required: Great workload, 

endurance Current: Leading Others 

Required: Leading Others 

Required: Good 

pace of work, 

time 

management 
Current: Good 

pace of work, 

time 

management 
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Figure 3: Strategic competencies at University of Pécs 

Source: DPR research, University of Pécs, 2014 

 

As indicated in Figure 3, graduated students report significant lag between required and 

existing competences at the Faculty of Engineering and Information Technology (PMMIK), 

the Medical School (ÁOK), the Faculty of Health Sciences (ETK) and the Faculty of Law 

(ÁJK) but the cause of this problem can stem from different factors. In the case of Faculty of 

Engineering and Information Technology (PMMIK) the significant difference between 

required and existing practical knowledge raises the question about harmonizing the ratio of 

theoretical and practical training with the expectations of the actual labour market. 

 

The contact competence group includes the individual-individual and the individual-group 

level contact management, cooperation, building of confidence of communication and 

interpersonal skills. As seen in Figure 4, the current competencies seem to be falling behind 

the required level in this competence group. Students are not forced to deal with conflicts 

during their studies and positive effects of spreading teamwork are also still pending. 

 

  
Figure 4: Contact competencies at University of Pécs 

Source: DPR research, University of Pécs, 2014 
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The commitment competence group covers the sum of competences required for the 

motivation of the individual. Successful entrepreneurs are often characterized by diligence, 

restlessness and proactivity. The surveyed competences are autonomy, endurance, monotony 

tolerance. 

According to Figure 5 all graduates except from the Faculty of Sciences (TTK), Faculty of 

Adult Education and Human Resources Development (FEEK), Faculty of Law (ÁJK), 

ALUMNI of University of Pécs fear from the degree of autonomy when they enter into the 

labour market but they are able to deal with monotony which is part of their work. As it has 

been already indicated in connection with organizational competencies, workload of students 

is in sync with challenges of labour market at Faculty of Business and Economics (KTK) and 

Faculty of Science (TTK). 

 

 

 
Figure 5: Commitment competencies at University of Pécs 

Source: DPR research, University of Pécs, 2014 

 

Finally, the theoretical and the conceptual competency group contains norms of behaviour 

that are hard to define and identify but these are essential in a successful entrepreneurship. 

Analytical and cognitive thinking, learning, decision making and problem solving ability are 

some examples. We analysed only language skills, computational skills and presentation skills 

from the examined competences (as see Figure 6). The results reflect the strength of 
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University of Pécs in the field of theoretical education. The students are satisfied with their 

acquired knowledge because it is in accordance with the one their work require. In connection 

with the presentation skills, the students of Medical School (ÁOK) and Faculty of Humanities 

(BTK) reported a slight deficit. 

 

  

 
Figure 6: Theoretical, conceptual competencies at University of Pécs 

Source: DPR research, University of Pécs, 2014 

 

4. ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY 

 

In this section, we analysed 7 faculties from the 19 Hungarian economic faculties that have 

entrepreneurial education. These are Faculty of Business and Economics at University of 

Pécs, Faculty of Economic and Social Sciences at Budapest University of Technology and 

Economics, Faculty of Business Administration at Corvinus University of Budapest, Faculty 

of Economics at University of Debrecen, Faculty of Economics and Business Administration 

at University of Szeged, Faculty of Economics at University of Miskolc, Faculty of 

Economics at University of Western Hungary. These 7 faculties offer altogether 89 study 

programs that consist of 40 various study programs. 17 of these are bachelor‘s program and 

23 are master‘s. Some study programs are taught at various faculties under the same name. 
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The study programs belong to different fields of study that include groups of specializations. 

In our sample 28 fields of study were differentiated and these are 11 bachelor‘s level of study 

and 17 master‘s level of study. Besides study programs, Economic faculties try to offer less 

traditional study programs, for example University of Pécs provides the opportunity for their 

students to take part in Simonyi Business Economic Development Centre (BEDC) Students 

Venture Program that expands their students theoretical knowledge with practical experience. 

The entrepreneurial or entrepreneurship education has seen recently an exponential growth 

worldwide, especially in higher education that is why universities built in courses focused on 

entrepreneurship in their study programs. The analysed Hungarian universities offer 46 

various entrepreneurship courses and these are 50-50% bachelor‘s and master‘s level. 

We represent the structure of our sample such as an entrepreneurship ecosystem on Figure 

7. In Hungary, there are 20 public universities that have 19 economic faculties and in our 

sample we chose 7 of them focused on entrepreneurial education. These faculties have 40 

various study programs that can be classified into 28 study fields and offer 46 various 

entrepreneurship courses for the students.  

 

 
Figure 7: The entrepreneurship ecosystem of Hungarian Universities according to Felvi.hu, 

2015 

Source: Own compilation 

 

5. CONCLUSION 

 

We, members of the University of Pécs believe, that students have a better chance to succeed 

in life after getting the diploma if their chosen University has an incubation program. We tried 

to approach this thesis from far, from defining entrepreneurship and the competences that 

determine it. Our goal was to get a questionnaire based measuring system, which aim to 

identify the skills and competences of our alumni compared with the skills and competences 

of the Hungarian job market and the number of students who become entrepreneurs after their 

university studies within five years. With this identification scheme we are able to monitor the 

long term effects of our incubation program. Since we launched our incubation program, our 

students have a more direct route to joining a startup or launching their own business. A 

university based incubator can connect the persons with entrepreneurial desire with 

experienced professionals. These professionals, our so called mentors advise them on creating 

new technology, marketing, funding and other kinds of sources. Our incubator is special, 

since we welcome local entrepreneurs as well as students from any faculty of the university 

who are excited to launch a new venture, or a new market. 
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SUMMARY 

The Author of this paper, currently working in China, argues that it is useful to get familiar 

with the culture of China. Therefore, after introducing culture and cross-culture management 

in general, he attempts to explain some basic aspects of Chinese culture in the light of 

Confucianism and three comparative models of cross-cultural management. Although those 

models are useful to systematically compare cultures they do not explain why a particular 

culture belongs to a specific dimension in the model in question. Knowing some essential 

pillars of Chinese culture, backed with real-life experience, takes one closer to that 

explanation. 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

With its population of over 1.3 billion people and a GDP of USD 9.2 trillion, China has 

become the second largest economy in the world and is increasingly playing an important and 

influential role in the global economy (http://www.worldbank.org/en/country/china/overview, 

2015). Not surprisingly, this country is the most appealing market in Asia for investors. With 

the increasing importance of the Chinese market in the world economy, many international 

companies have entered China in search of business opportunities (Pan and Zhang, 2004). The 

accelerating integration of China into the global economy is impacting many companies 

worldwide (Wang and Chee, 2012). Western organisations have to realise that business 

success with the Chinese goes hand in hand with cultural understanding (ibid); that is, they 

need to recognise that there are cultural differences between the, so called, Western culture(s) 

and the Chinese culture.  

 

 

2. NEED FOR CROSS-CULTURAL UNDERSTANDING 

 

The reason for getting familiar with and understanding other societies' customs, traditions, 

religions, values, art, etc. is not always purposeful. It is often inspired by everyone's innate 

exploratory (or exploration) drive, i. e. a "motivation in everyone compelling an organism to 

explore its environment" (http://psychologydictionary.org/exploratory-drive). This drive leads 

one to know the unknown, for example, exploring galaxies in the far depth of the Universe, 

even though the knowledge obtained from this investigation is not always directly helpful. 

Another reason for the investigation is purely rational and purposeful: since individuals and 

groups of individuals are not isolated, they come into interactions with each other in their 

everyday life; they engage in political activities, they do business with each other, etc. 

Knowing (explaining and predicting) how individuals or groups of individuals, having 

socialized in cultures different from ours and even different from each other, interact in 

various situations may help us make those interactions smoother and more efficient. 

mailto:tom_csordas@uestc.edu.cn
http://www.worldbank.org/en/country/china/overview
http://psychologydictionary.org/exploratory-drive
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In business the need to understand the other party's culture and, thus, to avoid cultural 

barriers, is squarely important. Unlike in everyday life, it might lead to the loss of reputation 

in the long-term, which, in turn, may result in the loss of profits. Pan and Zhang (2004, p. 81) 

explain: ―In one survey entitled What is the biggest barrier in doing business in the world 

market, cultural differences ranked first in all eight items including law, price competition, 

information, language, delivery, foreign currency, time differences, and cultural differences… 

most of the failures faced by cross-national companies are caused by neglect of cultural 

differences.‖ There are instances when the lack of cultural understanding is measurable. One 

example, as quoted by Goodall, Li and Warner (2006/2007, p. 58), is the costliness of 

expatriates' inability to adjust to new environment: "the average cost per failure to the parent 

company has been estimated at between $65,00  0 and $300,000‖. 

The task of avoiding, eliminating or, at least, reducing the "biggest barrier" seems important 

for those entering into business and working relationships. One major tool for that is 

providing trainings for managers involved in cross-cultural relationships. However, those 

trainings sometimes provide vague information. For example, a general manager of Nokia 

was told at a cross-cultural training on Chinese culture: "Don't expect Chinese people to go 

out with you for dinner ― they cherish family hours and all rush home after work." If anyone 

has already spent some longer time in that country can easily realise how untenable this 

statement is. He further concludes that: "For foreign companies doing business with China, it 

pays to acquire a sense and a flavor of how Chinese culture works as an organic whole before 

accepting bite-sized cultural tips'' (Goodall, Li, and Warner, 2006/2007 , p. 63) probably 

based on anecdotal evidence.  

The lack of recognising (or ignoring) cultural differences leads one to cultural myopia, 

blindness, parochialism, ethnocentrism or 'cultural unintelligence' ― based on the term 

"cultural intelligence" being used by Peterson (2004. Quoted by Kawar, 2012, p. 107). He 

defines cultural Intelligence as "the ability to exhibit certain behaviors, including skills and 

qualities, which are culturally tuned to the attitudes and values of others". The Author, 

however, suggests completing ability with willingness as a precondition. 

The area of business management providing a "methodology for handling cultural 

differences" (Søderberg and Holden, 2002, p. 104) is often regarded as "Cross-cultural 

Management". This field of study provides the framework for this paper. Søderberg and 

Holden (2002, p. 105) remark that, apart from approaches in the literature on cross-cultural 

management emphasising culture and cultural differences as sources of confusion, clash and 

even "havoc", there are authors "who regard culture as a source of competitive advantage…" 

those who "…emphasize the importance of releasing cultural synergies at the interfaces where 

knowledge, values and experience are transferred" (ibid). 

Pu (2010, p. 13) defines management, following Frederic Winslow Taylor, Herbert A. Simon 

and Henry Fayol, as the "process of achieving established organizational goals by effective 

planning, organizing, directing, coordinating, and controlling of the organizational owned 

resources in a particular environment." He suggests that the definition of our subject-matter 

takes us only one step further: by simply inserting "cross-cultural" in place of "particular" we 

arrive at the definition of "Cross-cultural Management": ―Cross-Cultural Management is the 

process of achieving established organizational goals by effective planning, organizing, 

directing, coordinating, and controlling of the organizational owned resources in a Cross-

Cultural environment." 
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3. CONFUCIANISM IN MANAGEMENT 

 

Confucianism is key to understand Chinese culture and management. Rarick (2007, p. 22) 

argues that, while Chinese culture has been influenced by many other great thinkers 

throughout the country‘s history, ―the greatest influence on Chinese culture and managerial 

practices can be traced to Confucius and his value system‖, which ―emphasised the 

importance of hard work, loyalty, dedication, learning, and social order‖. Therefore, 

subsequent section on selected comparative models on Chinese-―Western‖ cultural 

comparison will include Confucian examples. 

Confucianism is a school of philosophy established at the end of Zhou dynasty (1028-249 B. 

C.) (Hanh, 2009). It was founded by Confucius, whose original name was Kong Qiu (or 

Master Kong), in Chinese Kong-zi or Kong-fuzi, Latinised by Jesuits as Confucius. Although 

"Confucius said he was not a creator but rather a transmitter of older values and traditions, it 

is fair to consider him the founder" (Adler, 2011, p. 1). 

Two explicit areas of Confucianism are presented below that influence management, making 

hierarchy, managerial values, attitudes and behaviours more understandable. These are the: 

 Five (Model) Relationships, and the 

 Five Virtues, 

as identified by Confucius. 

 

 

3. 1. The Five Relationships 

 

Confucius identified and described five basic relationships – or ―wu lun‖, ―five cardinal role 

relations‖, (Wang, Wang, Ruona, and Rojewski, 2005, p. 314) with appropriate ―roles, 

responsibilities and virtues‖ (ILS, 2011, p. 7) and ―appropriate behavior‖ (Rarick, 2007, p. 23) 

to follow. 

There are four vertical and one horizontal relationships in Confucius‘ teaching. In nowadays‘ 

management vertical relationships serve as a basis to understand how superiors and 

subordinates relate to each other in organisations, while the horizontal one represents the 

relationship between peers (employees being at the same level). 

Vertical/hierarchical relationships (superior-subordinate): 

 ―Ruler and Subject‖ (ILS, 2011, p. 8) or ―King and Subject‖ (Rarick, 2007, p. 23) 

(subject: e. g. minister); 

 ―Parent and Child‖ (ILS, 2011, p. 7) or ―Father and Son‖ (Rarick, 2007, p. 23); 

 ―Elder brother‖ and ―Younger brother‖ (McDevitt, 2007, p. 1) or ―Siblings‖ (ILS, 

2011, p. 8); 

 Husband and Wife (usually no difference in the literature in naming this relationship). 

Horizontal relationship (peers): 

 ―Friend‖ and ―Friend‖ (McDevitt, 2007, p. 1) or ―Friendship‖ (ILS, 2011, p. 8) or 

―Mutual Trust between Friends‖ (Rarick, 2007, p. 23). 

The vertical relationships have formed the basis of the hierarchical mindset of Chinese people 

throughout the history: the subordinate (subject, child, younger brother, and wife) should 

comply with the superior‘s (ruler, father, elder brother, and husband) (Wang and Chee, 2012, 

p. 3) orders and requirements. Chinese organisations are very hierarchical. According to 

Confucius: ―If you are not in a certain position, you do not concern yourself with matters 

concerning that position‖ (Wang and Chee, 2012, p. 2). It can be seen as a Confucian 

explanation to Hofstede‘s (e. g. www.geert-hofstede.com) ―High Power Distance‖ construct 

in our particular cross-cultural comparison.  

http://www.geert-hofstede.com/
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In management theory and practice the father-son (or parent-child) relationship should be 

singled out: Western literature refers to ―paternalism‖ and ―paternalistic leadership‖ in 

relation to Chinese leadership style, in which concept the Latin ―pater‖ means ―father‖. 

―Paternalistic leadership (PL) is a widespread people management phenomenon in Chinese 

organizations... ‖ (Chen and Kao, 2009, p. 2534). Shortly, ―fatherly‖ leaders (fathers) provide 

protection and guidance and employees (children) should show loyalty and obedience in 

exchange. 

In general, Confucius maintained that the young should pay respect to seniors (Rarick, 2007). 

It is not common that young managers advance over more senior colleagues. They should 

listen, obey and respect senior managers (ibid). 

 

 

3 2. The Five Virtues 

 

The Confucian virtues/values include: 

 Benevolence (Zhu, 2015), benevolence/humanism (Rarick, 2007), or good-heartedness 

(Ren); 

 Righteousness (Rarick, 2007; Zhu, 2015) (Yi); 

 Propriety (Rarick, 2007), rituality (Zhu, 2015), ceremonial rites (Lin and Wang, 

unknown year) (Li); 

 Wisdom (Rarick, 2007; Zhu, 2015) (Zhi); 

 Trustworthiness (Rarick, 2007), integrity (Zhu, 2015) (Xin). 

Good managers, in a Confucian sense, are ―expected to be caring, moral, maintain their 

dignity, have wisdom, and be true to their word‖ (Rarick, 2007, p. 25). In other words, they 

are expected to manage people in a good-natured manner, exercising kindness towards 

employees (benevolence and kindness having been mentioned features of paternalistic 

leadership); he or she is ―expected to uphold the highest standard of moral conduct‖ (Rarick, 

2007, p. 25), and should be able to recognise what is the right thing to do in different 

situations (http://philosophy.lander.edu/oriental/main.html); the manager should 

interact/behave properly in different relationships, with superiors (vertical relationships) and 

with people at the same level (horizontal relationships). While Benevolence means ―loving 

subordinates‖, Wisdom means ―knowing subordinates‖ (Wang, Wang, Ruona, and Rojewski, 

2005, p. 319), that is, while Benevolence (good-heartedness) is the main factor in maintaining 

a harmonious superior-subordinate relationship, Wisdom is fundamental if a manager is to 

display effective leadership (Wang, Wang, Ruona, and Rojewski, 2005). In addition to be a 

person being honest and worthy of trust, ―the manager is expected to be true to the mission of 

the organization‖ (Rarick, 2007, p. 26). 

Following the discussion of the Confucian relationships and virtues, Wang, Wang, Ruona, 

and Rojewski, (2005, p. 315) summarise the ―five aspects of Confucian values‖: 

 Hierarchy and harmony; 

 Group orientation; 

 Guanxi network; 

 Mian-zi (face); 

 Time orientation. 

 

 

3. 3. Hierarchy and Harmony 

 

Hierarchy, in the light of the vertical relationships and the appropriate rituals to tackle them, 

has already been discussed (vertical relationships plus rituality) and also has to do with 

http://philosophy.lander.edu/oriental/main.html
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Hofstede‘s High Power Distance culture. Harmony is about ―conflict-free group-oriented 

system of social relations‖ (Buttery and Leung, 1998. Quoted by Wang, Wang, Ruona, and 

Rojewski, 2005, p. 315), also avoiding ―showing off‖ one‘s outstanding features. Wang and 

Chee (2012, p. 4) contend that: ―An individual standing out from the crowd causes 

disharmony, and showing off is considered poor behaviour, as is discussing emotional or 

personal issues in public.‖ They continue: ―Being the first to come up with an innovative idea 

in a group setting can have significant social implications – it could be seen as ‗showing off‘ 

their cleverness and possibly generate envy too. The ―Concept of Mean‖ (Zhong Yong), 

staying in the middle, also has to be mentioned here as an important principle of 

Confucianism: ―It says that in all activities and thoughts one has to adhere to 

moderation. This will result in harmony in action, and eventually in a harmonious 

society.” (www.chinaknowledge.de/Literature/Classics/zhongyong.html). This is a challenge 

for many Western managers who want employees to come up with new suggestions or 

product ideas in a group setting.‖ This phenomenon seems to work against the success of 

plain brainstorming method in the Chinese culture. 

 

3 4. Group orientation 

One‘s attachment to family or working group is a general feature of the Chinese culture. 

Rarick (2007) explains when discussing Confucian virtue ―propriety/rituality‖ (―li‖) that, 

instead of representing individual self-interest, people should sacrifice it for the good of the 

organisation (Rarick, 2007); they act in the interest of the group (www.geert-hofstede.com). 

 

 

3. 5. Guanxi-network 

 

Guanxi is often translated as ―relationships or connections‖ (Yang, 2011, p. 163 – quoting 

from many authors), however the Author finds ―connections‖ as a more meaningful 

translation than relationships. Its importance in business is generally emphasised by the 

literature (e. g. Wang, Wang, Ruona, and Rojewski, 2005; Yang, 2011; Wang and Chee, 

2012) as guanxi is a means for getting support in an uncertain, unsecured and turbulent 

society" (Faure and Fang, 2008, p. 196): it is "used in order to secure personal, business, and 

political advantages, and are important in all aspects of business life in the Chinese world" 

(Mead and Andrews, 2009, p. 172). Guanxi is also called a ―platform for social and business 

activities‖ (by Wang and Chee, 2012, p. 4) which is characterised by ―reciprocity, trust and 

mutual obligations‖ (ibid). Based on the Author‘s observation, guanxi has to do with good-

heartedness: efforts spent on building up a quanxi (e. g. invitation of a teacher to KTV) may 

create benevolence that, in turn, may lead to better student-teacher relationship. 

 

 

3. 6. Mian-zi (face) 

 

Mian-zi or face is again a central concept in Chinese culture. Mian-zi is mainly about dignity, 

respect, social role (Wang and Chee, 2012), trustworthiness (Wang, Wang, Ruona, and 

Rojewski, 2005). Saving face means living up to one‘s social role by staying trustworthy and 

not doing things that leads to losing dignity, and respect of others. Saving someone‘s own 

face is essential but it is also important to help others save their own face: it seems to explain 

why the Chinese do not tell others their criticism or negative opinion (indirect 

communication). The concept of face seems to be connected with group orientation: the one 

who loses face may lose the respect and trust of the group, which undermines the group-

belonging. 

http://www.chinaknowledge.de/
http://www.geert-hofstede.com/
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3. 7. Time orientation 

 

Finally, about time orientation Wang, Wang, Ruona, and Rojewski, (2005) observe that 

Confucianism seems to be contradictory about it. On the on hand, it is important for the past-

oriented Chinese ―how life can be made natural, and enjoyable each day‖ and they do not like 

time pressures because it spoils the quality of life (Wang, Wang, Ruona, and Rojewski, 2005, 

p. 318). The Chinese time-concept seems to be in contrast with the Western way that ―focuses 

on efficiency, and is, thus, carefully budgeted to achieve … goals‖ (ibid). On the other hand, 

Chinese people are ―known for diligence‖, they ―treasure every minute in their life by 

working hard and efficiently meeting deadline‖ (―Hardworking creates earlier spring‖ – 

ancient Chinese proverb) (ibid). Time orientation also comes up in Kluckhohn and 

Strodtbeck‘s value orientations and Hall‘s model dimensions. 

 

 

4. SELECTED COMPARATIVE MODELS WITH CHINESE EXAMPLES 

 

Comparative models are those measuring one culture against another (Mead and Andrews, 

2009) using different sets of dimensions in order to make differences tangible and help cross-

cultural analyses. Caution should be taken when doing comparisons: 

 The units ought to be about the same: countries to countries, country-groups to 

country-groups, regions to regions and continents to continents are advised to be 

compared. Even the "Eastern (or Asian) culture vs. Western culture" level of 

comparison tends to lead to oversimplification (ibid). Therefore, the Author does not 

suggest measuring "Chinese culture" and "Western culture" against each other as an 

only level of analysis. Although this presumption may be useful, it may lead to 

oversimplified and vague conclusions leading Chinese readers to the conclusion that 

the Western world is a unity, probably with the USA in the centre. Sometimes, in 

every day's life one might have this impression about the way general Chinese people 

think about Western customs and habits. Even certain academic papers suggest that 

―the United States is considered as representing the so-called »Western culture«‖ (Pan 

and Zhang, 2004, p. 83) (although, in their research, they compare China with the 

USA, Canada, United Kingdom, Germany, and France), whereas in Chen and 

Partington's survey (2004, p. 398) the ―UK and USA are taken to represent the West in 

the discussion‖. Li and Karakowsky (2001) suggest comparing Asians and 

Caucasians, which is a broader category than simply Chinese and Western. 

 Comparative models use a limited number of parameters to describe differences, 

which ―may lead our interpretation of reality‖ (Steers, Sanchez-Runde, Nardon, 2010, 

p. 69) about given cultures; 

 The most well-known and popular models are several decades old: ―while some 

aspects of cultures are indeed stable and persistent, others evolve and change over 

time‖ (Steers, Sanchez-Runde, Nardon, 2010, p. 69-70). That is, in some aspect the 

researcher has to accept the new trends in the culture. 

 ―… the research underlying the creation and use of such models focuses too much on 

comparing central tendencies between cultures and not enough on comparing the 

differences within each culture‖ (Steers, Sanchez-Runde, Nardon, 2010, p. 57). This 

problem tends to be bigger in more heterogeneous cultures. 

 Overly relying on the models may lead to stereotyping, e. g. ―all Chinese behave in a 

collectivist style‖, and ethnocentrism (models may reflect the typical mindset of a 

given culture). 
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The Author does not think it necessary to analyse China on the basis of all known 

comparative models; he rather chooses some exemplary ones. Furthermore, he will not 

introduce the theory behind the models as it is well-known from the literature. He has chosen 

the following theoretical frameworks: 

 Kluckhohn and Strodtbeck (1961); 

 Hall (1976); 

 Hofstede's original dimensions (www.geert-hofstede.com). 

 

 

4. 1. Kluckhohn and Strodtbeck's Orientations 

 

They identified five dimensions ("orientations" as they called them) and later added a sixth 

one. The original dimensions are as follows: 

 Human Nature Orientation. Benevolence (good-heartedness) is at the core of the 

Confucian thought. Chinese people assume human nature is kind, or at least, not bad. 

For thousands of years in old times the first sentence of every primary school study-

book was: "人之初 性本善" ("ren zhi chu . xing ben shan") meaning that "human 

nature is originally good". It is in conflict with, for example, cultures based on 

Christian religion which assumes that human nature is determined by the "original sin" 

due to the fall of the first humans created by God. 

 Man Nature Orientation. China as most East Asian cultures aims to live in harmony 

with nature, which is the opposite of most Western cultures that assume nature can be 

overcome and natural forces can be dominated (Hidasi, 2004). The basis and essence 

of the Chinese traditional culture is the "harmony between heaven and human" ("天 人 

合 一", "tian ren he yi"), heaven also meaning "sky" and "nature". At the same time, 

according to the Old Testament (Bible), God said the following blessings to the first 

human couple: "Be fruitful and multiply; fill the earth and subdue it; have dominion 

over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that 

moves on the earth" (Genesis 1:28). Seemingly the Asian harmony with nature, in the 

case of China, is at variance with the statement that the larger a country is the lower 

responsibility people assume for the natural environment (Heidrich, 2006).  

 Time Orientation. It has been mentioned as one of the ―five aspects of Confucian 

values‖ by Wang, Wang, Ruona, and Rojewski, (2005, p. 315). This dimension is, to 

some extent, similar to Hofstede's long-term/short-term approach (Neelankavil and 

Rai, 2009). Cultures with long traditions like China attach great importance to the 

values of past (Hidasi, 2004) and use the past as a reference-point for their business 

decisions (Neelankavil and Rai, 2009). Wang, Wang, Ruona, and Rojewski, (2005, p. 

320) contend that: ―Being more past-oriented than future oriented, Chinese managers 

tend to spend much more time than their Western counterparts on the decision-making 

process‖. 

 Activity Orientation. Zaharna (2000) mentions China as an example of ―being culture‖ 

together with Japanese and Arabic cultures – while others, e. g. Uddin (2009) suggest 

that Chinese culture belongs to both ―being‖ and ―becoming-in-being‖ categories. 

 Relational Orientation. Literature suggests that it is the same dimension as Hofstede's 

individualism-collectivism category (Heidrich, 2006, Neelankavil and Rai, 2009), plus 

the notion of hierarchy also belongs to this dimension (lineal social structure). 

Hierarchy, directed by the vertical model relationships of Confucius, group orientation 

or ―groupism‖ (Neelankavil and Rai, 2009) and guanxi have been mentioned above, as 

part of the ―five aspects of Confucian values‖. Comparing the idea of Guanxi to the 

http://www.geert-hofstede.com/
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Western concept of ―networking‖ Wang and Chee (2012) suggest that the former 

concept is more complex than latter. The Author would add that guanxi tends to be 

more long-lasting as it seems to take more effort to build it up but once it exists 

business can be done smoother on that basis. Chinese people invite others (e. g. 

business partners) to restaurants, KTVs (karaoke-centres), and bars. Some Westerners 

might think, according to the Author‘s experience that the Chinese eat, sing and drink 

more than they work: actually building guanxi through those activities is part of work 

as it is an investment that will yield benefits later.  

 

 

4. 2. Hall's Dimensions 

 

Here, China is introduced according two aspects, they are "high vs. low context" and 

"polychronic vs. monochronic" dimension-pairs. High-context cultures tend to be 

polychromic and collectivist (Hofstede) (relationship-oriented) cultures, while low-context 

cultures are seen as monochromic and individualist (Hofstede) (task/deal oriented) cultures. 

 

High Context – Low Context 

 

"Context is defined as the information that surrounds an event" (Nishimura, Nevgi and Tella, 

2009, p. 784). The main difference between cultures is how (to what extent) they rely on the 

context of verbal communication. It does not necessarily mean that the contextual part of the 

communication is non-verbal. People need to build up their contextual knowledge through 

knowing others (through relationships) over a time. If the representatives of two different 

cultures meet and communicate they use their own culture-based cultural filters to interpret 

the other's contextual communication. 

In high-context cultures the information "lies in the context, it need not to be verbalized. The 

talk goes round the point" (www.eki.ee/teemad/kultuur/context/intro.html), members of a 

high-context culture are expected to be able to "read between the lines" (Nishimura, Nevgi 

and Tella, 2009, p. 785). At the same time, in low context cultures the "topic is handled 

straightforwardly" (www.eki.ee/teemad/kultuur/context/intro.html): the English language 

carries this meaning, e. g. when speakers of the language ask 'what your point is'? The 

Chinese, representatives of a high-context culture, rather let the speaker speak without 

interruption. The author showed to MBA students a case of an American boss' and a Chinese 

subordinate's conversation about the subordinate's being asked to go to work on Saturday and 

he tries to refuse it in an indirect way referring to his son's birthday (Case 1 in: Wang, 2008, 

p. 152). Some students simply said the American boss was stupid because he did not 

understand the subordinate's indirect meaning. 

Goodall, Li and Warner (2006/2007, p. 65) suggest that: "In China, knowing the spoken 

language is an advantage, however, knowing the unspoken language is a definite trump card." 

They mention an example to that: "When your staff tells you 'Basically, no problem', you 

should be extremely careful ‒  there might be a big problem" (ibid), where the verbally 

expressed context is clearly the word "basically".  

―‘Fear of losing face and damaging guanxi‘ are often cited as reasons for Chinese 

unwillingness to deal with problems openly and directly‖ (Goodall, Li and Warner, 

2006/2007, p. 66): the manager may lose face if being told directly about the problem (e. g. 

having to work on Saturday: the subordinate should not make him feel he is ignorant about his 

problem). The message goes through in both cases, and, at the same time, the good 

relationship is kept. Furthermore, in high-context cultures the "communication style is 

http://www.eki.ee/teemad/kultuur/context/intro.html
http://www.eki.ee/teemad/kultuur/context/intro.html


„Balance and Challenges” IX. International Scientific Conference 

53 

 

influenced by the closeness of human relationships…" (Nishimura, Nevgi and Tella, 2009, p. 

785), face saving tends to be more important in closer relationships. 

In the relationship-oriented high-context cultures "not everything is explicitly stated in 

writing…" (Nishimura, Nevgi and Tella 2009, p. 785), which has an implication concerning 

the importance of contracts. The Chinese do not consider contracts as seriously as the 

Americans. They think there will always be changes and the contracts can be reasonably 

modified accordingly. They rather tend to pay more attention to relationships than contracts 

(Pan and Zhang, 2004). Once there is a good relationship between the parties the contracts can 

be re-negotiated in order to reach a mutual benefit. ―The Americans spend much effort on one 

word or one sentence in the contract. Sometimes, they even argue non-serious items for a 

whole week. Then they have to ask approval from their lawyers. Their lawyers are picky and 

like to find bones in eggs‖ (Mead & Andrews, 2009, p. 34, citing a Chinese negotiator). The 

importance of contract appears in Schwartz's categories as well who identifies "contractual 

cultures", with UK and USA as examples and "relationship cultures", mentioning China as an 

example (Chen and Partington, p., 204, p. 398) (similar distinction to be mentioned later: deal 

vs. relationship-focused culture).  

"Contractual" seems to be in connection also with ―what is written is applicable‖. In the West 

price tags in shops display prices customers should pay. However, in China, when the author 

asked about the price of a product the shop assistant said a lower price which even proved to 

be ‗negotiable‘ sometimes, that is, the final price tends to be even lower. 

 

Polychronic – Monochronic 

 

The terms polychronic and monochronic culture were used by Hall to classify the time-

perceptions of different cultures (Bollinger and Borton, 2011). In polychronic cultures "two or 

more activities are engaged in simultaneously or intermittently during a given time period" 

whereas in monochronic cultures one activity is performed during a given time period. 

Monochronic people do things in a linear sequence, time being divided into shorter units 

devoted to specific events (business meetings, phone-calls, etc.) which should happen after 

the previous one has finished. Reisach et al. (1997, p. 311. Quoted by Broda, 

www.gaoshan.de/kmchina/thesis.php?show=40) "give the example of a meeting between a 

German and a Chinese which they arrange two months in advance. However, while the 

German does not think it is necessary to engage in further communication until he arrives in 

China, the Chinese culture considers communication according to half-life period 

(communication after one month, 2 weeks, one week, 4 days and 2 days – every time with a 

comment or little question) as more appropriate. In the end, the German arrives in China 

without the Chinese partner being on a business trip." "Monochronic cultures tend to manage 

their tasks using a calendar while, according to Reisach et al. (1997, p. 311. Quoted by Broda, 

www.gaoshan.de/kmchina/thesis.php?show=40) "the typical Chinese manager does not even 

possess a calendar" and act in a more flexible, improvised manner 

(www.gaoshan.de/kmchina/thesis.php?show=40). The Author made an interview with a 

Hungarian businessman working in the construction business in Chengdu, China. He reported 

that he had to fix every meeting four times: after the original agreement he agreed again on 

the meeting-time two days before the meeting, then one day before and then finally two hours 

before. 

Gesteland (1999) makes distinction between "deal-focused" and "relationship-focused" 

cultures (which distinction seems to overlap with the monochronic-polychronic one), 

monochronic Germany falling into the "deal-focused", and polychronic China into the 

"relationship-focused" category. It seems understandable then that for a representative of a 

polychronic / relationship-focused culture need further communication during the time period 

http://www.gaoshan.de/kmchina/thesis.php?show=40
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between the first contact and the actual business meeting because relationship/guanxi has to 

be nurtured: 'how can we make a good deal if we are not working together on building the 

relationship?' In relationship-oriented (polychronic, collectivist) cultures time orientation is 

inextricably linked to interpersonal relationships. Time is flexible because personal 

relationships take precedence over schedules and strict time commitments 

(www.2point6billion.com). Members of these cultures are seen ―to be oblivious to time and 

resist deadlines‖, they also ―tend to mix work and personal lives in a more fluid fashion…‖ 

(Steers, Sanchez-Runde, Nardon, 2010, p. 62): the demarcation between working time and 

free time (like between personal and business relationships) is relatively weak. One example 

is that of the Author: the introductory presentation of his new course called "Cross-cultural 

Management" was scheduled to Sunday afternoon; also the time of a Business English 

language course for Chinese MBA students was every Sunday, from 4.45 to 6.45 pm. 

Westerners may make a mistake if they strictly insist on the monochronic approach to time 

commitments, thus spoiling the immensely valuable relationships. 

 

 

4. 3. Hofstede's Model 

 

Hofstede's IBM-based work is the most popular widely cited in the literature on cultural 

comparisons. He identified four dimensions and plotted the positions of the particular 

countries on a scale in the case of each dimension (Hidasi, 2004) and then later added two 

new ones. The original dimensions are as follows: Power Distance ("the distance between 

individuals at different levels of a hierarchy"), Uncertainty Avoidance ("more or less need to 

avoid uncertainty in life"), Individualism vs. Collectivism ("the relations between the 

individual and his/her fellows") and Masculinity vs. Femininity ("the division of roles and 

values in society") (Mead and Andrews, 2009, p. 35).
1
  

 

Power Distance 

 

Attributes of Eastern cultures' include high Power Distance (Ofori and Toor, 2009). China's 

rank of Power Distance is 80, which means it is "a society that believes that inequalities 

amongst people are acceptable. The subordinate-superior relationship tends to be polarized 

and there is no defense against power abuse by superiors" (www.geert-hofstede.com). 

The following earlier mentioned aspects apply to Power Distance: 

 Vertical model relationships, father-son relationship in particular (paternalism in 

Western terminology); 

 Virtues: ceremonial rites (li) and wisdom (zhi); 

 Hierarchy, including the Confucian ethical principle that ―the young should pay 

respect to seniors‖ 

 Face, that is, ―giving face‖ to superiors, not letting them lose face, which actually 

means a set of appropriate behaviours. 

Superiors are generally expected to be elder in China. Hofstede (1980) put forth a case study 

of a Chinese-Canadian dinner party where two young and energetic Canadian managers 

shared hosting responsibilities when receiving a Canadian delegation: the case analysis 

suggested that this fact was unacceptable for the hierarchically-minded Chinese, which led to 

the failure of the party. Mead and Andrews (2009) suggest that juniors should come earlier, 

                                                 
1
 The descriptions of the dimensions below are neither intended to provide a complete discussion of all aspects 

of the dimensions nor to give all the possible China-related examples to the particular aspect of the actual 

dimension. 
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30 minutes or more, than the agreed time to a meeting; arriving later than seniors indicates 

disrespect. 

Respect for seniors or elderly people may be explained by Wisdom among the Five Virtues 

mentioned above: ―Wisdom and age are closely associated in Chinese culture, and it is not 

surprising to find great deference paid to older members of society. This is reflected in 

personnel choices, and the likelihood that older employees will be the people found in the 

more senior positions of the organization, regardless of abilities‖ (Rarick, 2007, p. 25-26). 

Goodall, Li and Warner (2006/2007, p. 70) quote from an interviewed expatriate manager to 

illustrate Chinese (paternalistic) superior-subordinate relationship, mentioning that Hofstede‘s 

Power Distance dimension may be the explanation: ―Several managers also mentioned the 

parent-child relationship between them and the local staff. »I tend to treat my staff here like 

we're all members of a family, and I am father, or big brother, or whatever…«‖ They 

continue: ―What do subordinates expect in return for obedience and loyalty? They expect 

protection and care: exactly what a good father or mother would provide.‖ This is a clear 

manifestation of the Confucian father-son model relationship. 

A sort of "relying and obeying" is a typical relationship in high PD cultures: in companies 

"with high power distance, subordinates and employees are more willing to rely on their 

leaders" (Pu, 2010, p. 24-25). It has already been mentioned that in China, leaders exhibit a, 

so called, paternalistic leadership style (Chen and Kao, 2009) the three constituent dimensions 

of which are 'authoritarian leadership', benevolent leadership' and 'moral leadership' (Wu et. 

al., 2012).  

The Author previously warned against introducing Western management methods in Eastern 

societies without caution. In China, for example, high power distance and paternalistic 

leadership style work against Western motivational tools called 'empowerment'. ―Staff often 

expect to be told in detail everything that they have to do‖ (Goodall, Li and Warner 

2006/2007, p. 70 – quoting from a foreign expatriate in China) by their superiors, which 

seems to be at variance the concept of ‗empowerment‘ (e. g. taking initiative and making 

decisions, holding employees responsible for the outcome of their actions – 

www.businessdictionary.com) – ―you just can't operate with a management style that focuses 

on delegation and individual autonomy‖ (Goodall, Li and Warner 2006/2007, p. 70 – quoting 

from the previously mentioned foreign expatriate). 

Although China is relatively high in Power Distance in many cities of China today, according 

to Pu (2010, p. 27), "the power distance is shrinking. Employees tend to become more and 

more independent instead of relying on their bosses entirely." This statement, however, needs 

further scientific underpinning. 

 

Uncertainty Avoidance 

 

"At 30 China has a low score on uncertainty avoidance... The Chinese are comfortable with 

ambiguity; the Chinese language is full of ambiguous meanings that can be difficult for 

Western people to follow. Chinese are adaptable and entrepreneurial" (www.geert-

hofstede.com). In lower UA cultures life is not regulated as strongly as more uncertainty 

avoidant cultures. People's behaviour is only influenced effectively by self-regulating moral 

mechanisms (Faure and Fang, 2008) instead of strict regulations which leads to "the 

traditional Chinese aversion to law" (Faure and Fang, 2008, p. 201). 

It is difficult to understand why certain academic papers seem to suggest that Chinese culture 

is highly uncertainty avoidant: "Chinese people, with a stronger UA culture, tend to fear 

unfamiliarity and risky or ambiguous situations… In contrast, Westerners weaker UA culture 

tends to be more comfortable with risk and ambiguity" (Chen and Partington, 2004, p. 400). 

Even according to Rarick (2007, p. 23) ―The Chinese tend to be high in uncertainty 

http://www.businessdictionary.com/
http://www.geert-hofstede.com/
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avoidance…‖ in spite of Hofstede‘s actual words. Perhaps it is due to an overgeneralisation; 

but, Johnson and Droege (2004, p. 330) contend that: "Cultures strong in uncertainty 

avoidance are often found in the Far East." It seems true of Far Eastern countries such as 

Japan (UAI = 92) and South-Korea (UAI = 85), or perhaps even Taiwan (UAI = 69 – 

somewhat above the world average: UAI = 64); however, for example, Vietnam's UAI is the 

same low as China's (UAI = 30), Malaysia's value is a bit higher (UAI = 36) and Singapore's 

UAI is as low as 8 (the lowest in Hofstede's survey) (www.geert-hofstede.com). 

The Author, when discussing high-context culture, wrote about 'contractual vs. relationship' 

cultures and stated that China is not a contractual culture. It is also related to Hofstede's 

Uncertainty Avoidance, as it is typical for high UAI cultures that they wish to put every single 

detail of a business deal in a contract so that they can avoid most of what is unpredictable and 

can adversely affect the business. Raghuram, London and Larsen (2001), for example argue, 

that employment contracts tend to be more popular in higher UAI cultures compared to lower 

in UAI ones (Ryan et. al., 1999, mention the more sophisticated employee selection processes 

in high UAI cultures than in low UAI cultures; it might be an interesting case for HR surveys 

to investigate that issue for China as compared to, for example, CEE countries). Further 

literature examples to the contractual differences between China and the USA can be found in 

the "High Context – Low Context" section. 

 

 

Individualism vs. Collectivism 

 

"Attributes of Eastern cultures are high in people orientation, collectivism…" (Ofori and 

Toor, p. 121). "At a score of 20 China is a highly collectivist culture where people act in the 

interests of the group and not necessarily of themselves" (www.geert-hofstede.com); the 

manager should sacrifice individual interest for the good of the organisation (Rarick, 2007), as 

mentioned already when discussing ―group orientation‖ in relation to Confucian values. 

It is well-known then that Chinese Collectivism is in close relation with Confucianism: ―In 

Confucianism, human beings are not individuals but interwoven threads of relationships with 

many people‖ (Connor, 2004, p. 2). The notion of guanxi-networks can be recognised here. 

Wang, Wang, Ruona, and Rojewski, (2005, p. 315) explain that ―the strong group orientation 

valued in China is reflective of Confucian doctrines that emphasize ties of kinship and close 

personal relationships. Individuals exist for the benefit of the group… individuals are 

perceived as part of a network of social relations where their individual interests often come 

second to those of the group or the collective…‖ 

In Chinese organisations employees perform "the best when working in group for a group 

goal and anonymously. Not surprisingly they performed the worst when operating 

individually with their nametags on" (Earley, 1989. Quoted by Heidrich, 2006, p. 25): ―An 

individual standing out from the crowd causes disharmony‖, as Wang and Chee (2012, p. 4) 

explained ―harmony‖, one of the ―five aspects of Confucian values‖. Western businessmen 

who wish to motivate Chinese workers using individual incentive schemes are likely to face 

the ineffectiveness of their methods. Many Chinese view individualism as synonymous with 

selfishness, focusing exclusively on oneself and working only for profit (Gong, 2006, p. 64. 

Quoted by Pu, 2010, p. 31). 

It has been observed that Chinese employees tend to be unwilling to work in teams (Goodall, 

Li and Warner, 2006/2007), which may sound confusing, given that the Chinese are 

collectivist people: teams are groups, and group orientation should mean team orientation. 

However, for deal-oriented Westerners teams are created with the aim to get people together 

and let them focus on a task. In this regard, Goodall, Li and Warner (2006/2007, p. 73) 

explain that "Chinese employees place great importance on personal relationships (guanxi) 

http://www.geert-hofstede.com/
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which extend outside the work setting"; in other words, the Western-style artificial construct 

called 'team' cuts across the (often organically developing) guanxi relationships. Job-rotation, 

for example, also generates conflicts (Fu and Kamenou, 2011, p. 3284) for similar reasons (it 

disregards established guanxi networks). 

Literature suggests that Chinese culture tends to move slightly towards individualism. It does 

not mean, however, that "the present situation cannot be understood as a shift from 

collectivism to individualism" (Faure and Fang, 2008, p. 201). Although "collectivism is still 

there in China but not only and absolutely, China goes after the freedom and individual 

benefits, but when there is a necessary to draw together, the collectivism is evident" (Wang, 

2004, p. 134-135. Quoted by Pu, 2010, p. 31). As early as thirty years ago Nevis (1983. 

Quoted by Goodall, Li and Warner, 2006/2007, p. 59) already reported individualistic 

tendencies especially among younger generation. This, in turn, affects people's behaviour in 

organisations and the ways in which they want to be managed (Goodall, Li and Warner, 

2006/2007). They refer to the survey of Ralston et. al. (1996. Quoted by Goodall, Li and 

Warner, 2006/2007, p. 59) held among 704 managers in six cities in China and "found that 

'individualistic' attitudes (individualism, openness to change and self-enhancement) were 

prevalent among people living in regions exposed to foreign influence" (Ralston et. al. 1996. 

Quoted by Goodall, Li and Warner, 2006/2007, p. 59-60). 

 

Masculinity vs. Femininity 

 

The masculinity index of China (66) is exactly the same as that of Germany and considerably 

lower than, for example, that of Hungary (MAS = 88), especially that of the most masculine 

Slovakia (MAS = 110). "…China is a masculine society –success oriented and driven. The 

need to ensure success can be exemplified by the fact that many Chinese will sacrifice family 

and leisure priorities to work" (www.geert-hofstede.com). When the Author explained the 

features of Hofstede's masculinity dimension to MBA students, one of them spoke up and said 

China then must be a masculine society. To the question 'why', the student responded that 

because Chinese people are hard-working. 

Hofstede further suggests: "Service people (such as hairdressers) will provide services until 

very late at night" (ibid). It is true that in China shops in general are open till late, they mostly 

close at 10 pm; while some smaller restaurants keep open even after midnight. On this basis, 

one might argue that shops should keep open even till later in the more masculine Hungary 

(and the most masculine Slovakia). However, Hungary and Slovakia are more monochronic 

societies than China where 'business time' is at daytime and 'family time' is in the evening and 

at night. 

Masculinity-femininity also refers to what extent gender roles are distinct or overlap: in more 

masculine gender roles are clearly distinct, while in more feminine cultures they tend to 

overlap (Heidrich, 2006). Chinese culture is rather masculine in this sense too, as the 

distinction of gender roles is advocated by a Confucian model relationship between husband 

and wife. 

Pu (2010) argues that masculinity is also changing (lowering) in China. "Actually, China used 

to be a very high Masculinity country in the ancient times. Men had absolutely much more 

power than women had; a woman was regarded immoral if she was ambitious; and the social 

position is very important for a man. By 1920s, a woman was regarded equal to a man, and 

she had the same rights as men had. Now, in society, women are encouraged to have higher 

education, her own career and to be some independent…" Pu (2010, p. 36) 

It might be interesting to explore if those changes, e. g. in individualism and masculinity take 

place in more or less the same pace all over the country or there are some major differences in 

this respect among regions or provinces. 

http://www.geert-hofstede.com/
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5. CONCLUSIONS 

 

This paper has investigated some aspects of Chinese culture, in the light of several basic 

features of Confucianism, using the traditional dimensions of three popular comparative 

models. It has also attempted to match what the various dimensions suggest with the 

Confucian aspects of Chinese culture and, wherever possible, mentioning every-day life and 

business examples.  Care must be taken when comparing Chinese culture with other cultures, 

especially when Chinese culture is compared to ―Western‖ culture in general. Chinese culture, 

in spite of its thousands year roots, is changing and this change has to be captured somehow 

in future research. 
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Modern international business is a complex, multi-level system. It includes a lot of 

different industrial, institutional, commercial, financial, marketing, information structures that 

are constantly interacting. These subjects are simultaneously presents  at the national and 

global markets. 

The last several years the world economy is in а very unstable level.  We can see the 

economic and legal instability (although the legal state systemsare the most constant in the 

world), especially instability of the political systems. All these systems are able to swing. And 

all the events that take place in different parts of the globe, saying that the community (above 

all economic community) looking for tools to ensure stability[9] allover the world. 

Competition is the main content and result of the economic system development, 

which is based on market mechanisms. Competition is an important category of the market 

economy. 

The classical works [4, 7, 8] define the term "competition" (from the Latin. 

Concurentia) as a contest, the clash of different actors with each other on the market. This 

formulatin of the term "competition» correctly interprets the emergence of market 

competition, but it limits the scope for market competition essence of competition in sales 

of the product. 

Modern competition between economic agents - producers (different companies, 

individual entrepreneurs, industry, regional and other associations, etc.) producing goods, and 

in recent years between the companies providing services, are transformed [9,10,11,13].  

Business agents are vying for recognition by consumers of their products (goods and / 

or services), essentially for profit maximization as the possibility to acquire manufactured 

products among consumers is limited. This is especially true in the periods of crisis and 

instability of the population income andin conditions of the limited effective demand. 

Today the competition is manifested at the different levels of the market economy: 

at the micro-, macro- and mega-levels [3, 5, 10]. 

 At any level, the main stimulus of competition there is a desire to be better than 

rivals c minimal additional cost. Therefore, we propose to treat the competition as 

economic entities striving to achieve its goal in the best conditions than its competitors in 

a certain time period and at a certain market. 

On the other hand, consumers are not interested of the content of companies 

competition in the market, it features its implementation mechanisms and its costs. For the 

consumer product (or service) is important pragmatic result: to become owners of the 

goods (or services) that will best meet the information available to him the need for a 

reasonable price. 

And here there is a question about innovation. 

The positive impact of innovation on society is still observed in the early studies on 

economic theory [6,7,8].  
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The main prerequisites for the emergence of innovation theory became the industrial 

crises. Until the twentieth century crises usually localized in one country and one industry. 

Later the crisis began to cover several countries and sectors. 

N. Kondratyev has introduced the concept of Big Cycles Conjuncture which are 

lasting about 50 years [2]. Duration big cycles associated with the change of technological 

orders. Wars and revolutions are also affected. 

The crisises often lead to the change. Before the beginning of a new technology 

change wave and the economy begins to grow rapidly. Then upside ends. The bearish wave 

changes upward. The economic activity is declining, unemployment is rising, and 

prerequisites for new changes in technology appear. 

Schumpeter supported Kondratiev‘s theory and laid the foundations of the modern 

innovation theory [16]. After the new product release on the market is faced with a low level 

of competition, as a monopolist, allowing it to reach a relatively high profitability. But the 

high profit level margins attract competitors. thereby increasing competition with time and 

profit decreases.  

The dynamics of the entire company profit will not necessarily be the same as the 

dynamics of a single product profit, because one company can produce more goods [16], and 

therefore the company competitiveness is not proportional to the new product 

competitiveness. 

Оfficially [30] selected product, process, marketing and organizational innovation. 

Product innovations relate to improving the properties of the product, and process innovations 

- the method of production, marketing innovations involve the creation of a new method for 

marketing and organizational innovations - a new way of organization within the company. 

The innovative strateges of the company are different, which is largely due to the 

company's ability to use resources. In the crisis time the company faced with two types of 

problems:  

(a) the difficulty of obtaining the planned volume of revenue from product sales;  

(b) the difficulty of obtaining debt financing (eg increase in the percentage). This 

limits the resource potential of the company, and therefore, the use of expensive bisness 

development strategies and improve their competitiveness. 

In order to increase competitiveness through innovation company can use discrete and 

continuous innovation. The use of continuous innovation determine the company's ability to 

combine operational efficiency and strategic flexibility [21].  

However, during the crisis in resource-limited settings to ensure the continuity of the 

innovation process is very difficult. 

If company are ussing  only discrete innovation  and if the developed product will be 

uncompetitive, the company's losses will be great. 

Combining both processes the company can improve the product by offering different 

versions at different segments of the market, and ultimately ensure its competitiveness. 

To gain a competitive advantage in the future, the company must continuously 

improve its product. Otherwise competitiveness will be lost, since virtually any innovation 

can be imitated [26].  

In the current conditions of globalization, it is very difficult to keep track of where and 

by whom it simulates the development and confront this. 

Thus, in the context of globalization requires an innovative process, which is a 

constant and continuous operation of the company on new technologies and techniques. The 

problem with this is in correct selection of methods to earlier stages to assess the prospects of 

a new competitive product on the market. 

Many authors offer assessment tools of innovation, radical release (pioneer) and 

improved or evolutionary (incremental) and disruptive (disruptive) [6,18] 
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Radical (pioneer, subversive)] are the most effective but also the most risky. 

In the initial stages of its development, disruptive technologies can satisfy a niche 

market, as consumers in this market it is important to distinguish the goods (which they 

purchase) from others. Further improvement of the new technology allows it to increase 

demand. On the other hand, an older technique which is improved in the main positions [18]. 

"Undermining" occurs only if the new technology replaces the old, and there is a massive 

demand. 

The competitiveness of the new technologies (disruptive) is very strong, and no 

measure of managerial (eg, increased production or improved design) are not able to maintain 

the competitiveness of the old technology [27]. 

This is the beginning of the process of creative destruction (creative destruction): the 

new product is more popular than its predecessor, and starts to displace it from the market 

[28]. 

Thus, the competitiveness of the new product is quantified on the market dynamics of 

propagation disruptive technology that is influenced by (a) the characteristics of the new 

technology, (b) the characteristics of the old technology, and (c) a mass buyer preferences. 

On the other hand, any innovation is a big risk for the company. The advantage of the 

old technology is its ability to function, and the practical use of the new is always uncertainty. 

And the more radical the innovation, the greater the degree of uncertainty of its perception by 

the market. 

In many ways, the solution of this problem is connection to the organizational 

ability[1]. 

Projecting this idea to international business, it is necessary first of all to note that the 

international community has entered a new technological era. The pace of development of 

material and information base of modern science are leading in comparison with the same 

characteristics as any other sphere of human activity.  

The problem of today's global economy that the company is part of the global 

economy, with its vast and dynamic international flows of material, financial, human and 

information resources. And any product available to other companies (including competitors). 

To improve its efficiency, reduce risks and strengthen the ability to attract resources, 

innovative companies often integrate [17, 19, 20, and etc], and this leads to the need for new 

approaches to the formation of the company's competitiveness. 

Another problem of the modern world becomes unstable global management of 

international flows of ideas, the movement of knowledge in the given framework. Researchers 

and managers often change jobs (company's country), bringing with them not only knowledge 

and experience of design activity, but the skills and ideas. 

Thus, speaking about the new orientation in the terms of the unstable economy it is 

possible to highlight three strategic factors, the effect of which must take into account the 

competitiveness of forming: 

- globalization and new technology internationalization of economic activities, which 

are based on innovative processes; 

- the dynamism of economic development and uncertainty, complicating forecasting 

the competitiveness of business activity. 

- particular channels of distribution of knowledge and transfer of intellectual capital 

on the one hand contribute to the diffusion of ideas, and with another - creates new 

components that affect the formation of a competitive business 

It is therefore necessary to have close connection between science and business. It is 

important to raise the status and prestige of the scientist and  scientific works. National 

policies in the field of intellectual migration should aim at the creation of adequate 

organizational, legal and socio-economic conditions of work and life scientists, the use of 
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overseas scientific and technical personnel, effective participation in international cooperation 

in the exchange of scientists. 
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SUMMARY 

The issue of competition and the competitive advantages of different areas is by far the 

discussion in the regional economy, as called into question the very possibility of competition 

between regions within the country. In this article, competitiveness is seen as a quality 

property objectively inherent in the administrative-territorial units with a certain economic 

independence and level of responsibility to the people of life and the level of financial 

development of the territory. 

Formation and realization of competitive advantages of the region requires the establishment 

of objective representations about its internal state and the nature of the external environment 

at the moment and a particular perspective. 

Regions of Russia are in dire need in the development and implementation of a competitive 

advantage. Only in this way can be ensured inflow of funds in an amount sufficient to 

overcome the negative impact on their economies of adverse long-term factors. 

 

 

INTRODUCTION 

 

In economic theory, competition is interpreted as a mechanism of regulation of social 

production, as a form of mutual rivalry between subjects of the market economy, the process 

of moving forward (Khaziakhmetov, 2010). Participants of economic interactions, losers 

competition, ie not managed in a certain period of time to ensure the inflow of goods required 

in the necessary order to maintain its existence, amount, drop out of the economic system. 

A characteristic of the economy or the suitability of the subject goods produced by them to 

take part in the competition is its competitiveness. In general, the competitiveness is the 

ability to carry out its functions (mission, the mission) with the required quality and value in a 

competitive market. Competitiveness can be defined in comparison with other similar objects, 

it is often better. Competitiveness is formed at different levels: the goods (services), the 

company, industry (the market), the region of the country. In this regard, we must distinguish 

the competitiveness of goods, respectively, of the company, sector, region, state 

(Shekhovtseva, 2001). 

In the modern world in the economic interaction involves not only individuals and 

specialized public education (businesses and organizations), but also the administrative and 

territorial entities of different levels - from the individual municipalities to the states. Each of 

the administrative-territorial entity is a complex of a certain territory, population and 

administrative law governing the relationship of citizens to the territory and its components, 

the relationship between citizens within a given territory and the administrative-territorial unit 

to other administrative-territorial units. 

  The purpose of the economic activities of the administrative-territorial formations is 

to obtain material resources for public administration and implementation of the management 

functions associated with the use of these funds. Losers in the competition for the 
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administrative-territorial formation becomes insufficient funds for the realization of the 

objectives of public administration, and the consequences of losing - the destruction of the 

management structure, the loss of economic and political independence. 

At the level of the largest domestic administrative-territorial units - regions (subjects of the 

federation, provinces, states, departments, etc.) there is also the economic competition, as 

each region, as well as the state as a whole, includes the triad "nature - population - economy 

"(Roshchin, 2003) and, like the state, region and material resources needed to perform the 

functions of public administration. 

Basically regions compete for investment, both international and domestic capital, for 

the amount of the tax base within the region, as well as the volume of flow of funds from the 

state budget. The level and form of competition for these revenues due to the peculiarities of 

the state system of a country (the relationship of the central and regional authorities, the 

degree of autonomy of certain areas, etc.), declared national interests and priorities of 

domestic and foreign policy, the level of economic development and economic structure 

regions, and many other factors.   

Thus, at the regional level competition in a form close to "pure" is characteristic only 

for the federal states in which they have a certain autonomy. However, even in these central 

authorities is carried out in order to manage the redistribution of funds by non-market 

methods. In unitary states, the competition between regions is predominantly non-economic 

methods. In view of this, the fact that competition between regions within the framework of a 

unitary state denied a number of researchers and recognized its existence in the form of 

"passive" competition (Lapa, 2009). 

Estimation of competitiveness of administrative and territorial unit shall in any case 

take into account the status and trends of the national / regional economy. For example, the 

World Economic Forum defines national competitiveness as the ability of the country and its 

institutions to ensure stable economic growth, which would be stable in the medium term. The 

competitiveness of a country depends, primarily, on two sets of factors: the quantity and 

quality of available resources, and the effectiveness of business, government and society, to 

dispose of those resources (Ibatullova, 2008). 

 

INDICATOR OF COMPETITIVENESS 

 

For a quantitative mapping of competitiveness of the administrative and territorial unit 

are mainly used various integral rating, taking into account the complex economic, political 

and social indicators. Currently, the primary means of assessing the competitiveness of 

generalized is the Global Competitiveness Index, created for the World Economic Forum by 

Professor Xavier Sala Columbia-i-Martin (Xavier Sala-i-Martin, Columbia University) and 

first published in 2004. 

The Global Competitiveness Index is composed of 113 variables that describe in detail 

the competitiveness of countries at different levels of economic development. The set of 

variables by two-thirds consists of the results of a global survey of business executives (to 

cover a wide range of factors affecting the business climate in the countries studied), and one-

third from public sources (statistics and the results of research carried out on a regular basis 

by international organizations). 

Competitiveness is defined as a set of economic, social and political institutions, 

policies and factors that determine the level of productivity of the country. The level of 

productivity, in turn, affects the stability of the well-being of the economy. In other words, 

more competitive economies tend to allow their citizens to get more revenue. Because the rate 

of return is a fundamental determinant of economic growth, a more competitive economy is 

the one, which is expected to more rapid growth in the medium and long term. The concept of 
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competitiveness includes static and dynamic components: the productivity of the country 

clearly determines its ability to maintain a high level of income, but it is a major determinant 

of investment returns, which is one of the key factors affecting the growth potential of the 

economy (Rating Methodology). 

Experts in the preparation of the index takes into account the fact that the economies 

of different countries are at different stages of their development. The value of certain growth 

factors related to the competitiveness of the country's initial conditions, or with institutional 

and structural characteristics that allow the government position in relation to other countries 

in the light of (Global Competitiveness Index). 

According to the World Economic Forum's competitiveness rankings for Russia at the 

beginning of the twenty-first century. occupied 70th place among 102 countries, while in the 

group of developing countries, and the investment climate - 90-th place in the world 

(Ibatullova, 2008). 

With some modifications competitiveness ratings can be applied to regions of 

individual countries, including Russia, where the calculated Regional Competitiveness Index 

(Golovihin 2012). It competitiveness assessment carried out by the same criteria as in the 

Global Competitiveness Index. As it calculated the final rating index, which can range from 1 

to 7 points. The calculation of the rating index is produced as the arithmetic average of the 

three groups of indices: "General requirements", "Amplifier efficiency", "Innovation and 

business development." Based on the calculation of the index concludes the region's 

competitiveness. The regions with a high level of competitiveness include those in which the 

regional competitiveness index is 5 - 7 points. The regions with the average level of 

competitiveness are those which have 4-5 points. Regions with a regional index of 

competitiveness of 3-4 points relate to competitiveness have below average, and less than 3 

points - to uncompetitive. Addressing the rating of competitiveness of Russian regions by this 

index is aimed at creating conditions to compare their competitive position in the global world 

economy (Nezhivenko 2012). 

 

CONSTRAINTS ON THE COMPETITIVE ACTIVITY OF THE RUSSIAN REGIONS 

            

The formation of national competitiveness for Russia plays an important role and 

competitiveness of its regions, especially in the international arena or in the types of economic 

activities related to international economic relations. Especially significant role of the regions 

involved in the orbit of the international interests of the various macro-regional economic 

centers, as through these areas in data centers is broadcast economic and political influence of 

Russia. Therefore, the country priori profitable international competitiveness of regions. 

At the same time, the competitive activity of many Russian regions largely restrained. 

Several reasons for this: 

• In the context of weak development of transport infrastructure and the long distances 

between the federal center and the regions (especially in the eastern part of the country) 

domestic communications are often quite weak; 

• The big difference in the level and style of life between central and peripheral regions of the 

country regions leads to an outflow of the most skilled and active part of the population in the 

center of them. As a result, it decreases the overall quality of labor resources and, accordingly, 

the level of development of the regional economy; 

• Throughout Russia's history in the Eastern part of the country prevailed osvoencheskaya 

model of farming aimed at the extraction of natural resources and of the western part of the 

country. Given the high price competition in world commodity markets, many regions of the 

north and east of the country, specializing mainly in the production of natural resources 

proved uncompetitive outside the country; 
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• Complex natural conditions, low population density, predominantly localized nature of 

settlement and development of much of the country are not allowed to form a full-fledged 

market mechanisms, characteristic of European and North American countries. Moreover, a 

number of market mechanisms (free competition, the pursuit of growth in consumption, etc.) 

are contrary to the very way of life of these areas. Therefore, a considerable part of Russian 

regions is faced with a situation as the high complexity and cost of economic activities in 

them, and the problem of rejection of market (competitive) mechanisms of managing the 

majority of the population; 

• The unsettled relations between the center and the region creates a threat to the region as a 

withdrawal under various pretexts the funds received, and deprivation of subsidies and grants 

from the center, because the region can be considered economically self-sufficient. As a 

consequence, the region as a result of the successful economic activity may be deprived of a 

significant part has at its disposal the material means. In such a situation, it is more profitable 

regions uncompetitive and is guaranteed to receive subsidies and grants. Thus, Russia's 

regions are faced with a large number of both internal and external factors hindering the 

development of their competitiveness.   

 

THE METHODS MOST EFFECTIVE USE OF THE REGION'S POTENTIAL TO 

IMPROVE ITS COMPETITIVENESS 

 

            The concept of long-term socio-economic development of Russia until 2030 tasked the 

transition to a comprehensive and innovative development of the country, the formation of the 

knowledge economy and regional innovation development model based on effective methods 

of management tools with the scientific and technical potential of the region (Egorov, 2014). 

The competitiveness of a large country with a federal system, which Russia is largely 

determined by the competitiveness of its regions. Natural and geographic, demographic, 

socio-economic features of the regions of Russia, its federal structure determines the leading 

role of regional policy in ensuring the country's economic development and the strengthening 

of the Russian state (Roshchin, 2003). 

Today, Russia becomes relevant regions, geopolitically associated with external 

(geographically close or distant) objects of its policies, raise as bases of geopolitical 

interaction with them, with an emphasis on its own resources in these regions. It can 

determine its own dynamics of development of the regions, their own geopolitical 

significance. Sooner or later, one way or another geopolitical position of individual regions of 

Russia to prove himself. And it is very important that from the beginning, this process was 

guided and controlled (Smirnov, http: //rustrana.rf/article.php? Nid = 24407) 

Thus, the objective to increase the competitiveness of the country as a whole also includes 

improving the competitiveness of its regions, at least most of them. Therefore, the task of 

governance, both at the federal and at the regional level includes the development of the 

competitiveness of specific regions. 

The selection of regions for the formation of specific competitive advantages of the 

country depends on its characteristics, above all, natural resources, socio-demographic, 

political and economic potential. In the formation of national competitive advantages 

preferred regions, where they can be reached with the least expenditure of resources and time. 

For example, the creation of innovative industries is carried out in regions with high levels of 

literacy, major transport and logistics facilities are in the border regions with natural 

conditions favorable for the respective types of transport construction, etc. However, besides 

the conditions for the object being created (complex) enhancing the competitiveness of the 

region, is already finished form, it is desirable to have the region and conditions for maximum 

ease the process of its creation, for example, a developed transport infrastructure, human 
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resources and supplies building materials for construction, establish appropriate legal and 

regulatory framework for the preparatory work (for example, light-weight tolerances in the 

construction works, a list of preferences for potential investors, etc.). 

The most widely used at the present time to increase the region's competitiveness by 

forming new competitive advantages for the concept of growth points, is a logical extension 

of the concept of territorial competitiveness "center - periphery". Its meaning is to create in 

the region intensively developing a competitive economic center - in terms of growth, in 

which the service is being developed all the regional economy (in some cases - the economy 

of several regions). As a point of growth can be a separate location, transportation facilities, 

field or any other economically significant object. The main requirement for the growth of 

melancholy - there is sufficient capacity for self-development and sufficient volumes 

generated it means for the organization of a lasting and effective interaction with the 

surrounding area. 

In the domestic and world practice one of the most effective ways to improve the 

competitiveness of the territory considered to be clustered. The cluster is essentially an 

artificially created environment in a limited space in which the expense or facilitate removal 

of certain external influences to some types of economic activity is an accumulation of the 

number of enterprises of the relevant specialization, leading to a sharp increase in competition 

between them. The consequence of this is, in fact, aimed competition and become more rapid 

transitions companies within the cluster to the new higher stages competitiveness. Thus, the 

cluster - a specific form innovatization capital structures of local economic systems 

(Postalyuk 2014). 

European Cluster Observatory methodology for the identification and evaluation of 

potential clusters identifies three key indicators: "size» (size), «specialty» (specialization) and 

"focus» (focus). Size is defined as the region's share of total employment in the cluster group 

in the country. The significance in terms of the "size" takes place when the region of 10% 

falls in the leading regions in this figure. Specialty estimated coefficient of localization, which 

is regarded as important in the case of excess units. Indicator "focus" is calculated based on 

the share of the cluster in total employment in the region, it is considered significant in the 

case if it is included in 10% of the clusters of one category, which accounts for the largest 

share of total employment in the region. To date, the European Cluster Observatory received 

about 1,200 cluster organizations from 204 regions 

(http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depsvod/doc20110531_04). 

The clusters are being established primarily for the development of innovative 

industries, however, they can be used for the development of virtually any industry. Thus, the 

well-known tourist clusters that are currently formed in our country, can be created and 

clusters in various sectors of mining and manufacturing industries and agriculture, science, 

banking and others. (Bachinina, http://ogbus.ru /authors/Bachinina/Bachinina_1.pdf). 

A method of increasing the competitiveness of the region, similar to the creation of 

clusters is to introduce the regime of special economic zones, which greatly facilitated the 

functioning of the legal regime of the individual businesses. However, in contrast to the 

clusters with the aim creating a competitive environment with innovative properties for 

certain types of economic activities, the creation of special economic zones intended aim, 

above all, economic development of the territory, as such, which gives the possibility in the 

future to implement its competitive advantage factor (geographical location, natural resources 

potential, etc.). Another aim of creating special economic zones is to attract foreign capital to 

the region, including direct foreign investments. This can help, for example, the 

industrialization of the region, increase the intensity of the exchange of goods in it, dew 

income level, etc. 

http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depsvod/doc20110531_04
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Also targeted way to create a point of growth in the region is to implement it in a 

major infrastructure project for one-time events nationwide or international. After the event 

on the basis of the existing infrastructure to further develop certain sectors of the economy of 

the region, usually becoming competitive in the global market. 

In recent years, there have been several major infrastructure projects of transformation of the 

city to their anniversaries in which introduced new transport and social facilities, equip with 

modern urban environment, etc. Objects that are implemented on the basis of national 

programs, began in the mining industry: projects Sakhalin-1 and Sakhalin-2 (production of 

hydrocarbons on the shelf of Sakhalin Island), Bovanenkovo gas field on the Yamal 

Peninsula; Transport infrastructure: the port of Ust-Luga (Leningrad region), the pipeline 

"Nord Stream" (in Germany under the Baltic Sea) oil pipeline Eastern Siberia - Pacific Ocean 

and others. 

Exemplary objects were not just large-scale investments - their implementation has 

significantly changed the structure of economic activity in the region and Russia's position in 

the world markets. Thus, the creation of the port of Ust-Luga has strengthened the position of 

Russia in the Baltic Sea, allowed to form an alternative to the ports of the Baltic States. At the 

same time, the Leningrad region, this meant the diversification of marine exports of goods, 

the removal of the need to use for the export port of St. Petersburg. 

It should again be emphasized that universal ways to improve the competitiveness of the 

region to date does not exist. An approach to improve the competitiveness of each of the 

Federation is very individual, while by no means in all regions of the rapid increase in their 

competitiveness is possible in principle. Thus, it is problematic in the coming decades appear 

to increase the competitiveness of most of the regions of the Central Federal District, the 

Lower Volga and the North Caucasus, a large part of Eastern Siberia and the north of the Far 

East. 

At the same time it is quite possible the rapid growth of the competitiveness of the 

border regions of the north-western and Southern federal districts of southern Siberia and 

southern part of the Far East, the well-to-human resources and infrastructure, as well as 

possessing natural resources and geographical position, making them attractive for a wide 

involvement international economic cooperation. These regions, with significant competitive 

advantages factorial with a very noticeable probability will soon pass on the higher stage to 

ensure competitiveness. 

 

FINDINGS 

 

• Administrative-territorial entities of municipalities to States are parties of economic 

relations, therefore, enter into competition. However, subject to competition administrative-

territorial formations are not only and not so much wealth as the source. The effectiveness of 

competition between the two countries is largely determined by their competitiveness. 

• Russia urgently needs to diversify its representation in the global economy, as well as 

search, formation and implementation of a competitive advantage. Only in this way can be 

achieved inflows into the country in an amount sufficient to overcome the negative impact on 

the national economy long-term adverse natural and political factors. 

• Development and implementation of the competitive advantages of the country requires the 

creation of objective representations about its internal state and nature of the external 

environment at the moment and a particular perspective. 

• At the present time, as the external environment and internal state of Russia allow the 

country to have a competitive advantage in a very narrow range of industries related primarily 

to the operation of primary natural resources, energy-intensive, environmentally harmful and 

dangerous industrial production and modes of transport. At the same time, the transition to the 
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sixth technological order demand for the competitiveness of Russian goods on the world 

market quite actively reduced. In this regard, Russia's relevant is the question of forming new 

kinds of competitive advantages. 

• Implement in practice the competitive advantages of regions in the international market 

requires significant investment, and often proves to be impossible or difficult to achieve due 

to a number of natural, infrastructural and organizational factors. 

 

 

CLOSING 

 

           At the present time, as the external environment and internal state of Russia allow the 

country to have a competitive advantage in a very narrow range of related industries, mostly 

with primary exploitation of natural resources, energy-intensive, environmentally harmful and 

dangerous industrial production and modes of transport. At the same time, the transition to the 

sixth technological order demand for the competitiveness of Russian goods on the world 

market quite actively reduced (or its abbreviation can quite confidently be predicted for the 

coming years). In this regard, Russia's relevant is the question of forming new kinds of 

competitive advantages. 

           One of the trends of the modern world economy is being drawn into the orbit of 

international economic relations in the framework of the major regional economic centers are 

not the whole country and its regions of greatest interest to the center. At the same time, in 

view of the unsettled relations between the federal center and the regions, many subjects of 

the Federation do not seek to carry out active operations on international markets because 

they do not believe in the possibility to keep and use at the funds. In addition, the features of 

the economic structure and mentality of the population in many regions do not allow them to 

operate effectively in today's international market, and the means to bring its infrastructure 

into a competitive state, many regions do not have; 

           One of the tasks of the improved overall competitiveness of Russia in modern 

conditions is the regulation of economic and legal relations between the federal center and the 

regions so that, on the one hand, to encourage the regions to a more independent actions on 

the world stage, on the other hand, that these actions could effectively carried out only in the 

economic and legal environment in Russia. 

           Search and formation of competitive advantages of modern Russian region - challenge 

both for the region and the federal center. Question improve the competitiveness of Russian 

regions is part of the growth of competitiveness of the country as a whole. Increasing 

competitiveness is ensured by the creation of the territory of the region's points of growth - 

clusters, special economic zones, smart cities and so forth. 

           In addition to a competitive advantage for the region becomes increasingly important 

to implement them. Currently, the majority of Russian regions can not effectively implement 

its advantages in international markets without the support of the federal center. 
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SUMMARY 

 

Theory and practice of management offers a broad Toolkit competitiveness. However, 

only a small portion of them can provide the necessary effect and meet the expectations of 

business leaders. At the same time, international practice testifies to the fact that among the 

modern methods of increasing the competitiveness of enough effective management tool 

called benchmarking. In Ukraine this tool of economic analysis is not yet widespread. The 

reasons include insufficient development of the method, the lack of methodological tools and 

the mechanism of its adaptation to the Ukrainian context. 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Theory and practice of management offers a wide range of tools to improve 

competitiveness, which is worth noting strategic planning, balanced scorecard, total quality 

management, reengineering business processes, mission creation, outsourcing, segmentation 

of the consumer market, mergers and acquisitions, management of customer interaction, 

scenario planning, core competencies, 6-Sigma, Department of consumer preferences 

(Belokorovin 2005;  Danilov 2005; Ivanov 2008; Ostrovskaya 2009; Pilcher Terri 2004). 

However, only a small portion of them can provide the necessary effect and meet the 

expectations of business leaders. At the same time, international practice testifies to the fact 

that among the modern methods of increasing the competitiveness of enough effective 

management tool called benchmarking (Gornostaeva 2009; Kuznetsov 2007; The EFQM 

2002; Camp 1989; Watson 1993).  

In Ukraine this tool of economic analysis is not yet widespread. The main reasons are 

the insufficient theoretical development of the method, the lack of developed methodological 

tools and the mechanism of its adaptation to the Ukrainian context. In our country this 

includes still wary, fearing that the concept of benchmarking is covered industrial 

intelligence.  

As an economic term "benchmarking" (from the English. "benchmark" is the beginning of the 

countdown) appeared in 1972 at the Institute of strategic planning, Cambridge (USA). Today 

there are various definitions of the concept of "benchmarking". Head of Global network 

benchmarking Global Benchmarking Network) Robert K. Kemp (Kemp 2004), a recognized 

founder of this concept, treats benchmarking as the continuous process of study and 

evaluation of goods, services, experience of producing the most serious competitors or those 

companies that are recognized leaders in their fields (Kemp 2004; Camp 1989). 
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REASONS FOR LACK OF USE BONMARCHE 

 

The reasons that hinder wider dissemination and use of benchmarking is and in 

developed countries (Figure1), and in the post-Soviet countries (Figure 2). Researchers from 

the British Open University Business School conducted an analysis of the use of 

benchmarking for businesses in the European Union and came to the conclusion that the 

improper dissemination of the theory and practice of benchmarking in the territory of the 

European community depends mainly on theoretical and methodological provisions of this 

instrument of economic analysis (Kuznetsov 2007). As can be seen from Figure 1 that more 

than one third of the enterprises where this technology is not accepted, do not use 

benchmarking due to the complexity to find data for comparison, the complexity of the 

selection of the firm-an analog am not able to understand the theoretical principles of 

benchmarking, and this, in turn, lead to the fact that even more than a quarter of all 

enterprises, reactionaries a priori refuse technology benchmarking. 

 

 
 

Figure 1. The reasons for the lack of the use of benchmarking in Europe according to 

University "Open University Business School" 

 

Several other reasons the improper use of benchmarking in the industrial space of the 

CIS countries, including Ukraine. As we can see in Figure 2, the reasons are already 

superimposed one on one (the sum of interest on all companies exceeds 100%). Although to 

some extent the causes of underdevelopment of benchmarking as an effective technology to 

improve competitiveness and business efficiency at the enterprises of Ukraine and Europe are 

correlated with each other (the difficulty of finding partners and data for comparison, lack of 

knowledge of technology and experience benchmarking, etc.), yet there is enough samten that 
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the use of benchmarking in the framework of marketing activities in Ukraine related to the 

special characteristic of European enterprises difficulties, among which may be noted a small 

amount of information about benchmarking; the secrecy of information on enterprises; focus 

on immediate profits or survival (Belokorovin 2005; Maslov 2004). For effective 

benchmarking in Ukraine it is important to break "syndrome natural inclination to secrecy", 

which acquired a pathological form. In our opinion, there are two causes of this syndrome: the 

closed nature of the economy and the spy mania of the Soviet era, and legal defects of 

privatization. In our country we try not to give information about their company, not because 

it may harm, but just in case. 

 
 
Figure 2. The reasons for the lack of the use of benchmarking in the CIS and in Ukraine 

 

On this basis, the business world can be divided into two categories. The first company, 

professing the principle of secrecy in their work, carefully guarding information about your 

company. The second category is open to firms who believe that while they are catching up, 

they have time to invent something new. The Japanese, for example, believe in the ancient 

wisdom, which in translation reads: "He who learns, develops itself". In Japan the secrets 

exchanged between competitors, not considering it something unusual. Never have grown not 

only by the domestic industrial enterprises, but most companies of other countries 

(Belokorovin 2005;  Vinogradova 2000; Maslov 2004). According to Belokurova, "the 

complex of secrecy" there's something fantastically due to some irrational element. The 

arguments in his favor is always there, but they never are compared with the losses incurred 

by the company, scramble myself unnecessarily (Belokorovin 2005;   Maslov 2004; 

Ostrovskaya 2009). 

 

A STUDY OF OBJECTIVES AND TYPES OF BENCHMARKING 

 

The focus of the benchmarking question: why others are more successful than we are? 

On this basis it should be recognized that the main content and purpose of benchmarking is to 
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identify differences in the compared analog (benchmark), determining the causes of these 

differences and identify opportunities for improvement of the facilities of benchmarking. 

Such intention is found by researchers in determining the level of competitiveness of the 

product and its manufacturer and in the identification of competitive advantages of the subject 

of market relations, which makes this tool of economic analysis is essential in the formation 

and evaluation of competitive advantages of the engineering enterprise and its products. 

Researching various sources which investigated the nature of benchmarking, it can be 

concluded that currently there is no single approach to the definition of types of 

benchmarking. It should be noted that currently there are many different classifications and 

classification criteria of benchmarking. Therefore, we consider it appropriate, taking into 

account the main objective of the dissertation research – improving the competitiveness of 

machine-building enterprise is to select for further consideration the following types of 

benchmarking:  

 internal benchmarking; 

 external competitive benchmarking; 

 external intra-industry benchmarking; 

  external cross-industry benchmarking; 

 combined internal and external benchmarking. 

In our opinion, these are the types of benchmarking with their active use can help to 

develop and strengthen the competitive advantages of the engineering enterprise. Another, 

quite popular types of benchmarking (General, functional, strategic, operational, etc.), 

have a somewhat lower value for achieving the goals of competitiveness, effectiveness 

and efficiency is determined more by internal processes in the enterprise and its resource 

capabilities.  

In Table 1 shows the relationship of cooperation benchmarking partners, the 

applicability of the data collected and the level of acceleration which will be received by 

the company, using various kinds of benchmarking. He there is a "best" type of 

benchmarking. Each of them (internal, external, competitive, external sectoral, 

intersectoral external and combined external and internal) has its advantages and 

disadvantages that must be taken into account (The EFQM 2002; Protasov 2009; Pererva 

2012). 

 
Table 1  

Comparison of different types of benchmarking 

The type of benchmarking The level of 

cooperation 

The significance 

of the information 

The level of 

acceleration 

 

Internal High High Small 

External competitive Low High Average 

External intra-industry Average Average High 

External interdisciplinary Average Low High 

Combined (internal and external) Average Average Very high 

 

The most common approach is the combination of internal and external (competition, 

sectoral and/or intersectoral) benchmarking. This combination usually gives the best results. 

In Table 2 provides a comparison of different types of benchmarking. 
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Table 2  

Characteristics of different types of benchmarking 

The type of 

benchmarking 

Cycle The benchmarking partners Results 

Internal 2-4 months Within the organization 

(divisions, staff) 

Significant quality 

improvements, cost reduction 

External competitive 3 – 12 months Competitors Improving the competitiveness of 

External industry 5 – 14 months Business partners Creative breakthrough, best 

indicators 

External 

interdisciplinary 

5 – 24 months Different industries, different 

enterprises 

Best or progressive business 

processes 

Internal and external Permanent Micro and macro environment Reliable enterprise-level 

 

No matter what kind of benchmarking selected by the company, its management and the 

team should clearly understand the goals and objectives of the study. Below are some typical 

tasks external competitive benchmarking. Some of them can be formulated at the stage of 

conducting internal benchmarking, choose other at the stage of preparation for the external 

examinations (Gornostaeva 2009; Pererva 2008). But part of the tasks of benchmarking can 

finally find out only in the implementation process. 
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Figure 3. The problem of competitive benchmarking for a competitive advantage and improve 

the competitiveness of machine-building enterprise 

 

THE FORMATION OF THE PRINCIPLES OF BENCHMARKING OF 

COMPETITIVE ADVANTAGES 

 

There is no unity among researchers and concerning the principles of benchmarking. 

The most common concept on this occasion, we present in Table 3. 
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The orientation of the enterprise on the environment is a constant search for new 
competitive advantages and new opportunities 

Prediction of development trends in the macro environment (the forecast changes in 
the market, products, competitors, consumer behavior models) 

The definition of objectives and methods of planning based on the assessment of the 
external environment of the enterprise and the best achievements of the competitors 

The definition of effective competitiveness indicators, criteria, according to which 
consumers make decisions about buying products 

Increase the stability of machine-building enterprises, the level of its competitiveness 

through the synergy advantages of competitors 

Simplify excessively complicated business processes, integration of functions of 
excellent quality, identify untapped reserves 

The development of new ideas based on the comparison of business processes or 
products your company with competitors who use the best methods 

Search and development of best practices, develop best practices, the optimal 
managerial decision making 

The motivation of enterprises to move forward to new, but realistic goals, to changes 
in existing technologies, innovative developments 

Streamlining the allocation of resources, their concentration on the problems of 
creation and implementation of competitive advantages and competitiveness 

The definition of positive and negative factors and their quantification 

Improving operational and strategic effectiveness 

Changing organizational culture towards development, training, competence 
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Among the principles of benchmarking the most recognized and well-known are the 

principles of Watson (Sharamko 2005). They are well reflected in the definitions of 

benchmarking. Controversial is the principle of reciprocity Watson, which is not relevant in 

all cases. It meets the requirements of the associative network and types of benchmarking, but 

the essence of competitive benchmarking in direct contradiction to this principle. In addition, 

the structure of the principles proposed in 1993, is not sufficiently take into account the 

modern trends in benchmarking. 

 

Table 3 

The most applied principles of benchmarking in the wording of various researchers 

Principles Gregory Watson Principles A. Mikhailova 

Name The essence Name The essence 

Reciprocity 

 

Benchmarking based on 

mutual respect, consent and 

data sharing, which provide a 

"winning" situation for both 

parties. Everything should be 

pre-determined and agreed 

Concentration 

on quality  

 

 

 

 

Full concentration on quality implies 

continuous work in the field of quality 

in all aspects and functions of 

organizational activities of the company, 

and not only in the provision of a 

service or product to the end consumer 

 

The analogy 

 

Operational processes of 

partners should be similar, 

depends on the success of the 

activity. 

Continuously 

conducting 

external 

benchmarking  

Only systematic comparative analysis 

allows to establish a framework for 

consistent implementation of process 

improvements (enhancements) 

 

Measurement 

 

The comparison of 

characteristics at several 

companies aims to determine 

why there are differences in 

the characteristics and how to 

reach their best values 

The importance 

of business 

processes 

For benchmarking business processes in 

the organization, much more important 

than the process of functioning of such 

classic functional departments like 

Finance Department, sales Department, 

etc. 

 

The 

probability 

Benchmarking should be 

conducted on the basis of 

actual data, accurate analysis 

and study of the process and 

not only on the basis of intuition. 

Benchmarking 

is the basis of 

survival 

Without benchmarking the survival of 

the organization in the conditions of 

aggressive environment it is impossible 

  Considering the 

imperfection of 

the classical 

model of TQM 

in the process of 

planning the 

benchmarking 

TQM is based on: the need for 

continuous improvement; the 

importance of the buyer; cultural 

changes; the constant nature of the 

improvements; group work and the 

importance of the contribution of each. 

Even with full compliance of all this is 

often perpetrated serious error: when 

assessing the implementation of TQM 

based on the degree of fulfilment of 

goals and objectives in comparison with 

the previous result (before the 

implementation of TQM). 

 

Among domestic developments in Table 3 shows the principles of benchmarking 

Mikhailova E.A. (2002). Even a superficial analysis of this structure principles shows its 

limitations. Without denying the importance of business processes in General in the activities 

of the industrial enterprise, note that for tasks of benchmarking this principle cannot be 

generalized, its relevance can only be confirmed for certain types of benchmarking. 

Considering the imperfection of the classical model of TQM is not a fundamental aspect of 
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benchmarking is required, which should stand as a separate principle of benchmarking. Such a 

principle would be appropriate for a specific quality management system or product 

certification. In the same context, it is possible to make certain observations about the 

principle of "focus on quality". Market laws do not always require the best quality. The 

quality of the product should be what it wants to see the consumer - no more and no less. No 

one will pay for the low quality, but no one will pay for excess capacity. Note also that, in our 

opinion, the principle of "Benchmarking is the basis of survival" is formulated according to 

the author's unscientific, it kind of borders on a certain commodity populism. 

On the basis of generalization of the basic postulates and principles of modern 

management techniques and critical analysis of theoretical and practical developments in the 

field of methodology of benchmarking, we formulate the basic principles of benchmarking 

(especially competitive) to improve the system of formation of competitive advantages of 

machine-building enterprise, the name and nature of which are shown in Table 4. 

 

Table 4 

The proposed system of the principles of benchmarking 

№ The principle The essence 

1 Comparison 

 

 

The parameters of the system (including its objectives) with aspects of the external 

environment that is the most essential element of competitive benchmarking for phase 

comparison with the company-competitor 

2 Consistency Involves improvement of enterprise management as a system of interrelated 

subsystems, elements, processes (system improvement) 

3 Istinnosti Involves making decisions based on facts and data, the availability of the company's 

system of collecting and analyzing information about its activities, which creates 

conditions for efficient solutions and systematic implementation of changes in the 

framework of benchmarking programs 

4 Measurability Provides for a system of measurement of parameters, which are investigated, both 

quantitative and qualitative nature that can effectively implement the principle of 

matching 

5 Continuous 

improvement 

Part of the overall development strategy of the enterprise, which ensures the 

sustainability of the results of benchmarking projects on formation of competitive 

advantages and competitiveness 

6 Cinepresa Creates conditions for increase of efficiency of activity of the enterprise exploiting the 

benefits of competing entities 

7 Customer 

orientation 

Involves the identification of methods, technologies and factors to achieve efficiency, 

evaluated from the standpoint of the consumer 

 
The proposed system of principles is the basis of the methodology of benchmarking, 

which is used in all forms and varieties. In this system some of the principles (synergy, 

continuous improvement) Express a specific feature of some (primarily new) forms of 

benchmarking (for example, competitive benchmarking), which rely not only on the basic 

principles of benchmarking, but also a number of useful terms and concepts that are quite 

characteristic of the classical benchmarking. 

 

THE POSITIVE CHARACTERISTICS OF BENCHMARKING OF COMPETITIVE 

ADVANTAGES 

 

A study of the literature (Pererva 2012; Karpenko 2007) and the work practices of the leading 

companies on the basis of benchmarking has enabled us to build a list of the main advantages 

of this method over traditional approaches (Figure 4). In market conditions, fierce competition 

has become the norm, so the enterprises and organizations engaged in activities in one area, 
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produce similar goods and services try to beat the competitor, looking for new means of 

competitive struggle. Very often competition is beyond the scope of business ethics. "Legal" 

tool was, and remains, to develop their competitive advantages (Kemp 2004; Pererva 2011; 

Camp 1989). 

 
 

Figure 4. The benefits of benchmarking to other tools of management 
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Benchmarking is an indispensable assistant, which greatly improves the rate of 

productivity growth and other economic indicators. Actually, it all depends on the direction in 

which decided to work firm. You need to set a clear task: to define the scope of research, and 

only then to look for ways to solve it. Do not try to cover all at once, an ordinary entity does 

not have a huge stock of free financial resources and, therefore, will not be able to circumvent 

even the closest competitor on all indicators at once. The positive aspect is that work has 

begun on the promotion or improvement of any competitive qualities will still cause a positive 

change in any area, which in turn will give impetus to action and strengthen faith in the 

implementation progress and other achievements. 

 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

The article presents the theoretical generalization and promising solution of scientific and 

practical problems of formation and estimation of competitive advantages of machine-

building enterprises.  

The practice of companies confirms that the process of benchmarking is an effective 

tool for improvement of key stakeholders to the business. Investigated the nature and content 

of the most widely used methods of ensuring competitiveness, resulting in the proven benefits 

of benchmarking over other methods and approaches to creating competitive advantages. 

Asked to enter into scientific use the new concept of benchmarking – competitive and 

synergetic benchmarking, which provides opportunities to build new or strengthen existing 

competitive advantages of the engineering enterprise and assumes the presence of a 

synergistic effect. 

We pay attention to the presence of the common mistakes in benchmarking project 

(Gornostaeva 2009; Kuznetsov 2007; Pererva 2011), which inhibit the spread and effective 

use of this tool, the formation of competitive advantages of machine-building enterprises.  

The first error is related to the fact that the results of benchmarking competitors firms 

cannot immediately apply to their organization. You first need to explore ways of adapting the 

information collected for the activities of his company. The second error relates to the blind 

with the blind up standards. The so-called "standard" may simply be unsuitable for clients, 

market or resources of the organization. When selecting "standards" should study the 

experience of those companies whose situation is most reminiscent of this organization. The 

third mistake that is quite common, is that in the process of benchmarking are trying to 

estimate the whole system, which is very long and expensive. It is better to choose one or 

more of the key processes that define a company's competitive advantages and to study them 

carefully. The fourth mistake is the choice for the analysis of problems that do not fit with the 

strategy and objectives of the business, or, even worse, conflict with other initiatives of the 

company. Fifth mistake in the choice of processes that are difficult to measure, is one way to 

do most, but thankless job. One such process is, for example, corporate communications. To 

benchmarking projects internal public relations benefit, you need to extract from this field of 

work in some more specific part that lends itself to a more or less accurate assessment. It is 

equally important to bear in mind the interests of the consumer. Sixth mistake is that in 

studying foreign experience, some companies can get costs down to a "reference" level, 

completely forgetting about the consequences for customers. Reduction of expenses for any 

price often leads to a worsening of the service, customers will go to competitors, and the 

business begins to experience hard times. 

And Princesa note that you should also not disrupt the conduct of benchmarking when 

organizations begin to study the experience of others before fully analyzed their own work. 
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SUMMARY  

The optimization of back-office service functions has a long tradition and many huge success 

stories in the private sector organizations. Firstly the outsourcing model dominated the 

business sector organizations, but in the last years we can perceive the headway of the shared 

service solutions. Through the last three decades shared services grew up as a real option 

besides the different types of outsourcing models. Even they are very similar in many 

characteristics, but there are more differences as well.  

As the shared service model became more popular and successful among the private sector 

organizations as it expanded its scope not only on higher value-added back-office functions 

but on the public and non-profit sector as well.  

Firstly the Anglo-Saxon countries focused and adopted the model successful outside of the 

private sector as well. One of the typical areas of the success is the higher education 

institution. The aim of this research is to disclose how it is worth to use of shared service 

model in the higher educational area.  

Based on international best practices this research study reveals the current results and the 

possible directions and real opportunities of shared service model in the Hungarian higher 

education area.  

 

 

1. INTRODUCTION 

 

In the last ten years, many forward-looking higher education institutions have realized huge 

efficiency by exploiting the benefits of shared services model. The shared service model is not 

a new phenomenon. As almost any management trend, this is also coming from the US and 

the first time spread only among the private sector organizations. But later, when the model 

became mature and the shared service project's success got publicity, the public and non-

profit sector organizations also turned their attention to it. Today, in many countries of the 

world, the shared service model is very successful and applied in the state administration, 

public administration or other non-profit organization level.  

Its general purpose in the private and public sectors is to streamline internal service functions, 

which are usually spread across an organisation or a number of organisations and through the 

model organize them into one service delivery unit. This service delivery unit is usually called 

in the literature as a shared service center (SSC). This shared service center could focus 

exclusively on delivering particular business services at lowest possible costs and a focus on 

improvements to service delivery.  

The shared services are most often seen in larger and more complex organisations – those 

with over $2 billion in revenue and with multiple business units. The primary focus of shared 
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services has been the concentration of transaction-orientated services that are repetitive and 

are much the same for each business unit. (Peter, et al., 2006) 

The shared services have a lot of definition, but one of the most popular is the following: 

―Shared Services is a collaborative strategy in which a subset of existing business functions 

are concentrated into a new, semiautonomous business unit that has a management structure 

designed to promote efficiency, value generation, cost savings, and improved services for the 

internal customers of the parent corporation, like a business competing in the open market.‖ 

(Bergeron, 2003) 

The shared service objective is to encourage efficiency, create value, generate cost savings, 

and improve service levels for the internal customers. The typical functions associated with 

shared services are administrative, transactional, and information technology-related. Shared 

services in the private and public sector often refer to back-office functions such as finance 

and accounting, information and communications technology (ICT) and human resources 

management (HR), but may also include a wide range of other options like procurement; 

property and facilities management; and legal operations as well. Regardless of the type of 

organization or the industry, it is apparent that if implemented correctly, shared services can 

offer cost reduction, process improvement, greater opportunities for innovation, and 

efficiencies in services. (Dawn, 2012) 

Sharing typically aims to gain the benefits of scale, such as: reduce duplication of effort; help 

control costs; solve common problems; access expertise and advanced technology and provide 

more services with limited resources. (Miskon, et al., 2011) 

The public sector has more recently begun to introduce the shared services model as it was 

successful in the private sector. The approaches used in the public sector try to copy those 

used successfully in the private sector. There are more motivations for organizations to use 

the shared services model. They have four levels (Dawn, 2012): 

- financial and economic: since 2007 when the economic downturn began, the cost-

cutting in the public sector has continued. This crisis has led to demand of the 

organizations to save money and defer spending. In the higher education sector, the 

cost of maintaining technology is increasing and the demand for new research and 

teaching innovation is growing, while IT budgets are decreasing. Although many 

organizations are utilizing traditional cost-saving measures such as budget cuts and 

layoffs, some organizations are exploring new strategies for detrechment. The shared 

services model promotes to reduce costs by eliminating the duplication of staff 

functions in individual organizational units and combine these functions into one 

shared service unit. The organizations can reduce costs by sharing infrastructure and 

by leveraging consolidated software purchasing by engaging in shared service 

activities. Another benefit is that consolidated service units are able to hire more 

experienced personnel with advanced skill sets than the individual departments or 

units with limited budgets would be able to afford. Those organizations that 

implemented shared services were able to realize economic savings with better control 

of IT costs, beneficial consolidation of systems, better predictability of future costs, 

and greater accountability of cost control. (Albrecht et al., 2004) 

- strategic: another driver is the need for improved organizational performance. The 

premise is that the most common practices can be performed successfully by a single 

unit whose focus is entirely on delivering that particular service not only at a lower 

cost but with higher efficiency, to internal customers. This type of format encourages 

the organization to identify the best practices, which were previously scattered across 
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multiple units, and apply the most effectual ones to delivering services to the entire 

organization. Another reason some organizations are moving technical and 

administrative functions to a shared service center is so business units can focus on 

their core missions or objectives. The risk of developing new services or systems 

could be reduced by shared services as well when the shared services center took over 

these implementations. This reduced risk occurred because the shared service center 

had the collective expertise to manage and maintain these services or systems. 

(Janssen & Joha, 2006) 

- technical: many organizational units may find that alone they do not have the capacity 

to acquire certain services or technology; however, by participating in a shared 

services structure, they are able to attain such items. When a shared services 

organization is developed, it pulls together expertise from all areas and provides 

everyone the greater levels of skill and knowledge, forming a center of excellence. 

These experts in the shared services organization (SSO) can then provide a higher 

level of expertise than one unit alone could put together. (Albrecht et al., 2004) 

(Janssen & Joha, 2006).  

- political: the development of a shared services center may be a top-down decision 

based on budget concerns, structural changes, policy decisions or external 

environmental factors. Establishment of a shared services center can help an 

organization to control costs related to administrative and technological functions and 

deter conflicts over standards, products, and budgets. In addition, the use of a shared 

services structure can allow for greater oversight and control of the parent 

organization or governing body like a chancellorship.  

Over the past several years, numerous government agencies have employed shared services. 

As the model became more popular in the government segment of the public sector, 

educational institutions began to investigate to adopt the model.  

Mano & Fonseca (2007) found more reasons why the universities make efforts to achieve a 

more competitive and efficient operation:  

- nowadays the global economic environment is characterized by cost-cutting, limited 

resources and a high level of uncertainty that have its impacts in management 

responsible everywhere. The university top managers should not underestimate these 

tendencies and must make an effort to accomplish a more efficient and effective 

service, even if the ultimate purpose of universities is not the revenue like in private 

companies but the quality of education.  

- The offer of the global higher education sector has increased in the last decade. There 

are more and more universities and they should make an effort to stand out from the 

average. In order to become more successful and more required, universities have a 

tendency to spend a lot of resources to achieve this purpose, so they might not have 

the incentive to reduce costs, but instead are pressured to spend even more and more 

in the development of the best programs. The great challenge is to discover how 

universities can become more competitive and at the same time respect the financial 

constraints.  

- traditional business models that were changed between centralized or decentralized 

have not met necessarily satisfactory results. 

But of course the main driver is the pressure to cut costs. Between 1980 and 1990, the average 

cost of educating a university student in the United States rose 3% annually. This increasing 

administrative expenses had been transferred to students eventually triggered public and 
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legislative pressure to slow and eliminate drastic rises in a year-to-year tuition charges. To 

manage rising costs, universities have implemented a range of strategies, including ―across 

the board reductions, hiring freezes and layoffs.‖ Beginning in the 1990s, some educational 

systems and major universities took more aggressive steps to implement systemic changes to 

rein in budgets. Higher education has also been hit hard—some public university systems are 

facing cost-cutting hundreds of millions of dollars. That was the situation where shared 

services come into play. Shared Services represents the adoption of a corporate business 

model into the academic world of university life. (Tallman & Villarreal, 2014) 

In Hungary the situation is similar. The public funding of higher education was decreased by 

33% nominally and by 46% corrected with inflation between 2008 and 2014. Due to this 

arrangement Hungary counts a lagger with this huge reduction and overtakes only Greece and 

Ireland in this negative statistics. (Berács, et al., 2015) Besides this huge fall in the budget of 

higher education in 2014 a new system and a new player, the Chancellor was introduced in 

the Hungarian public institution. The Chancellor is in charge of each economic issue in the 

institute and has to streamline the organizational operation further. That is a new situation for 

all higher education institutions but also means that now the cost-cutting effort could come 

not only from external side.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

 

In the last decade, several universities have undergone shared service model implementation 

all over the world. Based on the literature these initiatives are more favorite in the Anglo-

Saxon world, mostly in the US higher education and these projects seem to be successful. 

Until now there are very few researches in the Hungarian academic sector on this topic, 

however, it could have a quite significant role in the reform of the national higher education 

sector. The general objective of this research is to disclose what kind of benefits could the 

Hungarian higher education if use this model. The aim of this research study is only to reveal 

the international experiences about the topic to answer why have an increasing number of 

universities chosen to pursue this organizational model? What are the realized benefits? What 

are the most important challenges or drawbacks? How may it implement successfully? The 

research in this stage is based only on literature review, but it will extend with case studies 

and interview analysis later.  

 

3. BENEFITS OF SHARED SERVICES MODEL IN HIGHER EDUCATION 

 

Most universities and their organizational units have their own administrative staff and handle 

their own administrative services. The processes are usually different from unit to unit. The 

greatest purpose of shared services to provide a concentration of resources because many 

universities have an administrative structure that reflects the highly decentralized nature of 

academic departments. In fact the typically decentralized structure does not necessarily 

support the efficient delivery of administrative services, because it can reveal redundant, 

inefficient and expensive services. (Mano & Fonseca, 2007) 

At the most basic level, the shared services approach allows institutions to eliminate 

duplicated services and to reduce costs associated with common administrative processes. But 

they are not the only advantage of shared services implementation. Due to it the universities 

also became more flexible, as to possible changes because they assimilate better and quicker 

new business units and by delivering services with higher quality they are too making the 

internal and external customers more satisfied. (Mano & Fonseca, 2007)  
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The literature collected some important benefits of shared services. They are (Cam, 2013):  

- lower the total cost of ownership for new technologies;  

- enhance service quality for the university community; 

- create more agile organizations that can readily adapt to changes in business needs; 

- improve institutional flexibility; 

- build economies of scale and partnership opportunities; 

- broaden access to individuals and divisions with valued expertise; 

- facilitate the distribution of best practices; 

- allow for consistent key performance indicators to track quality across units. 

 

4. IMPLEMENTATION OF SHARED SERVICES  

 

To reach the main purposes of shared services (cost-cutting and service quality improving) the 

implementation needs to focus on efficiency and effectiveness together. Increasing efficiency 

includes (Mano & Fonseca, 2007):  

- economy of scale that means to eliminate of redundant structures, resources and 

equipment; 

- broader process control; 

- standardization because if all the processes become standard it makes business 

management easier to report and even easier to implement change across the 

university; 

- and reengineering. 

Increasing efficiency includes (Mano & Fonseca, 2007): 

- specialization; 

- improved capacity of response; 

- concentration and consolidation of the information and data that makes management 

more coherent and consistent and therefore more effective. 

It is important issue in implementing of shared services to identify the common processes in 

the whole organization and implement automation in those processes. During the 

implementation process the information dissemination and transparency is very helpful. One 

of the best examples is the University of Michigan that appeared to be the most transparent 

institution.  

The growth of shared services in the public sector is exponential due to the facts that it faces 

even more drivers than the private sector in implementing shared services. The possible 

benefits are big for the organizations. Gould and Magdieli (2007) states that with proper 

planning and execution, the public sector can reach the same about 20 to 40% cost savings as 

achieved by organizations in the private sector. However the implementation of the model in 

the public sector may be more difficult than in the private sector. These important challenges 

are the lack of up-front investment, the lack of commitment to long-term change, lack of 

strong leadership, and the difficulty of shifting to a demand service culture. When 

organizations in the public sector can solve these challenges, shared services implementations 

can be successful. (Gould & Magdieli, 2007) 

Higher education institutions established shared services in a variety of ways. KPMG stated 

that there is a minimum size of (business) organization that can implement a shared service 

model on its own. It‘s estimated that 20.000 employees is the minimum size that allows the 

implementation of a shared service center on its own and 50.000 is the optimum. It relates to 

the number of service transactions. Most higher education institutions are not large enough to 

implement significant standalone shared service centers and the solution can be create a single 

SSC is involving different universities. However the option to share services in collaboration 
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with other universities tends to operate between entities that are not in direct competition. 

This type of organization handles governance and similar service functions while still 

retaining their identity and independence. The greatest benefit from this option is that smaller 

universities can benefit from the larger purchasing power and shared resources, it also 

increases their stability and viability. (Mano & Fonseca, 2007) 

The literature describes four types of shared service models utilized in higher education. In 

my approach only three of them is a real shared services and the fourth is outsourcing. They 

are (Dawn, 2012): 

- multi-campus model: occurs when more institutions are members of a state-level 

higher education system which coordinates the delivery of various services to the 

individual institutions. In this model, shared services are typically hosted by a campus 

or are provided via a system-level shared services organization. Many of the services 

that are provided using this model include procurement, facilities planning, 

information technology, back office processing, and enrollment services;  

- consortium of independent institutions: occurs when several independent (usually 

private) higher education institution create an alliance to share costs, services and best 

practices. Common mission or geography is typically how these models are organized. 

Shared services in this model started with a focus on academic collaboration and joint 

purchasing, but government relations, employer relations, cross registration, and 

coordination of study abroad programs have also utilized this structure;  

- intra-campus service provider: is what is traditionally seen on individual campuses 

that have made efforts to share services across business units. This level of sharing is 

usually found between academic departments, schools and colleges that share common 

services and administrative support functions; 

- general market third party provider: this model involves outside (usually corporate) 

organizations providing common services to multiple client institutions. This model is 

often used in software hosting, web services, and data center hosting in the higher 

education market. In my approach this model is not shared service but outsourcing. 

That is the reason why it could be combined with other shared service models in the 

practice creating multi-sourcing strategy.  

In the US several universities have undergone shared service implementation or services quite 

similar in purpose and function. There are great examples of shared services excellence across 

US – from Ohio (finance) to Yale University (human resources) to Georgia and Utah 

(procurement) to New York‘s Metropolitan Transportation Authority (multi-function). These 

universities often collaborate in the shared services project with for-profit consulting firms 

(e.g. Accenture, Bain&Company) as external project managers. These international private 

companies use their market experiences and knowledge to help the universities to reach their 

targets.  

But higher education shared service model is prevailing not only in the US. Miskon (2011) 

analyzed in a research 36 different shared service practice in the global higher education area. 

Most of them (21) were realized in the US, some (9) in Australia, 4 in UK, 1 in Ireland and 1 

Finland. The research difference three main characteristics and use them to group the higher 

education institution. The first characteristic was the sharing boundary which captures 

whether the sharing is within the boundary of a single organization (intra-organizational 

shared services) or if the sharing is between multiple organizations (inter-organizational 

shared services). The intra-organizational solution involves a single organization 

consolidating and centralizing an organizational service where the sharing activities occur 



„Balance and Challenges” IX. International Scientific Conference 

91 

 

within the organization. Inter-organizational involves two or more organizations sharing 

common services. Most of them are intra-organizational shared service solution. The second 

is dealing that whether the shared service center is the separate organizational entity and 

responsible for providing the service functions. Often, such a unit is referred to as a shared 

service center. Based on this research a more than half of these shared services are separate 

entities. The third is the party involvement, which captured if there is a third party (external to 

the sharing organizations) involved in providing the shared services. While some shared 

services may perform many of their business processes themselves and are responsible for 

their own information systems, others may make use of external suppliers of business and IT 

services. Moreover, in some cases shared services may be an intermediate stage in a trajectory 

of outsourcing rather than an alternative organizational solution. (Miskon, et al., 2011) These 

universities often collaborate in the shared services project with for-profit consulting firms 

(e.g. Accenture, Bain&Company) as project managers. This big company uses the market 

experiences to help the universities to reach the targets. (Miskon, et al., 2011) 

In Europe the shared service model is considered an option mainly in Great Britain and the 

Northern Europe, where there are universities that have chosen or are implementing the 

model. In the Netherlands, more universities opted to adopt the model. These service centers 

will gather the central services offered until now by the administrative centre, facility centre 

and central computer service, but there are similar solutions for human resources and 

academic management areas as well. (Mano & Fonseca, 2007) 

Institutions usually began the implementation of shared services in higher education with 

non‐academic shared services (e.g., financial, IT, facilities and HR). Extensions of shared 

services to departments primarily involve the above administrative services. The extension of 

the shared services model for academic processes is still in early stages and is in some cases 

not addressed. It shows that nowadays the shared service model in the higher education sector 

is limited. Very few institutions had significant changes to student‐facing or faculty‐facing 

activities. However, the changes to administrative processes still reduced the administrative 

staff of departments, and in some cases, universities reported a reduction of student traffic in 

departments. (Administrative Review Committee, 2012) 

A university typically conducts evaluation or benchmarking in order to determine which 

specific processes can best achieve cost savings. Ideal functions for shared services are those 

that would benefit from shared governance, collective buying power, and the elimination of 

duplicated resources. A pilot project could support the transition to a consolidated or shared 

services model, with evidence that quality will remain at its current level or improve the 

students, faculty, and staff will not be negatively impacted by the change. Promising practices 

during implementation include maintaining open channels of communication, providing 

opportunities for stakeholder input, ensuring strong leadership, describing explicit goals, 

maintaining transparency, creating a culture of collaboration, and integrating shared services 

into the institution‘s strategic plan or priorities. While ad hoc arrangements may surface, the 

development of a centralized governance structure to oversee consolidated and shared 

services initiatives and to establish accountability metrics is a practice recommended by some 

university systems. The first attempts were those in the area of sharing information and library 

resources, but the most common services concerned shared services in universities are in the 

areas of human resources, financial services, procurement, public relations, student services, 

facility management and information technology. (Cam, 2013) 

The success of a shared services implementation in the higher education largely depends on 

the organizational environment. Larger institutions may have more opportunities for shared 

services than small ones. There are several activities and processes that are necessary for any 
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institution to remain operational. These activities are often not unique nor do they provide 

market level advantages. They are often redundant, time consuming, and resource draining 

activities that draw resources away from the university‘s or college‘s mission. Back office 

functions, front counter services, and information technology are dominant areas that can be 

considered as candidates for moving to a shared services center (Dawn, 2012).  

In order to arrange the shared services successfully before the implementation the universities 

have to analyze a lot of issues (Mano & Fonseca, 2007): 

- what are their strengths and possible weaknesses in the current administration model;  

- how much can be saved through the resources on the shared service model; 

- how the shared services model can improve the efficiency and effectiveness; 

- how much the implementation will cost;  

- how long it will take to implement and actually begin to bring profits and stabilize; 

- what activities should be included; 

- could the university make the necessary alignment between the goals, objectives and 

principles of a shared service and university; 

- how they can encourage the internal commitment about the shared service concept. 

But the success of the implementation based on other factors as well. (Duke, et al., 2008) 

found that making shared service successful, it needs a collaborative culture, relationship with 

institutions that have already changed their organizations and have experience and 

participation of chancellor and senior management of the university.  

 

5. CHALLENGES OF MODEL IMPLEMENTATION IN HIGHER EDUCATION 

 

While the shared services model offers potential opportunities for higher education sector to 

reduce costs and enhance service quality, implementing the partnership is not without 

challenges. These potential challenges vary from institution to institution and demand local 

solutions. Duke, et al. (2008) identified the most important challenges in implementation. 

These challenges are:  

- problems in establishing and maintaining satisfactory partnerships; 

- reluctance to rely on a third party for service delivery and concern over the loss of 

local control over critical services;  

- problems of leaving the partnership later; 

- problems incurred in running re-procurements; 

- risk for competitive advantage; 

- reluctance to have data stored elsewhere. 

With the decision to introduce the model, institutions face several difficulties. For example, 

high start‐up costs will be necessarily caused to initially run parallel systems (the new and the 

legacy) at the outset of the shared service implementation process. It concerns an extensive 

review of administrative activities, ultimately recommending a shared services model, but 

also noting the appropriate costs associated with implementing shared services and 

emphasizing the direct relation between savings and model implementation. Another problem 

could emerge if faculty and staff members demonstrate resistance to the new operating model 

and they feel a ―loss of control‖ over certain systems and processes. Some may be generally 

resistant to change, while others may be anxious over the possibility they will lose their job or 

their power over the resources. (Cam, 2013) 

It is also could problematic that implementing shared services takes time and can be a long 

process. Also in terms of control shared services can mean a loss of autonomy of the units and 

it can represent some risks once the control, confidentiality and security of information can be 

compromised as well. (Mano & Fonseca, 2007) 
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Based on the US higher education shared services project, it is typically true that the savings 

are over-estimated but the costs are under-projected. Unfortunately, there are not enough 

public information to evaluate the real savings of this project. There are two universities, the 

University of California Berkley and University of Michigan at Ann Arbor, where the savings 

needed to revise and the revised savings are only about 17% of the original planned. (Tallman 

& Villarreal, 2014)  

Based on the literature, there is very little evidence of using a Service Level Agreement 

(SLA) or Operational Level Agreement in higher education, but a service level agreement 

could help for the parties to control the features of service delivery on mutual level.  

It is generally that there is a consistent thought of savings associated with shared services, but 

in the higher education practice there are very limited precise data. In some universities, the 

savings were not immediately obvious because in many cases the first steps were only the 

standardization of processes. Managing of the staff changing were also different. Some 

institutions elaborated an overall support staff reductions, while others reported only 

reassignment of the staff. There are evidences that some universities use financial incentives 

to motivate staff, along with improved possibilities for career advancement and training. 

(Administrative Review Committee, 2012) 

That is why in many universities the shared service projects cause huge organizational 

resistance. In several US universities like Berkeley, Michigan, and Yale, significant segments 

of the university community have indicated their distrust and disapproval to the 

implementation of the model. (Tallman & Villarreal, 2014) For example, at the University of 

Michigan faculty protest against the Shared Services with concrete statements. It included that 

shared services arrangement in their university:  

- reduce the faculty productivity; 

- less faculty access to students and diminished quality of teaching for undergraduate 

students and supervision for grad students; 

- loss of research funding to the tune of several tens of millions of dollars; 

- increased frustration and consternation by the faculty because a significant fraction of 

their effort is diverted into secretarial-like tasks; 

- no cost savings, on the contrary, a great deal of loss in revenue; 

- dehumanization of staff members. 

Some of these statements look real, other only threats, but the resistance is real and it needs to 

deal with it by the university management.  

In the literature many reasons cited as to why shared services were not adopted. The main two 

reasons were lack of trust that shared services would be provided and the fear of loss of 

control. To manage the former problem, it need to the lack of trust was to involve end users 

and service providers in the initiation of the shared services and to build trust over time by 

responding to customer needs. Investing the time at the beginning to establish a clear 

understanding that an organizational unit‘s interest will be ensured by the governance 

structure increases the willingness of units to engage in resource sharing beyond the 

boundaries of particular units. There is also a prevailing view that the organizational unit‘s 

needs are unique and therefore cannot be met by services provided outside of the unit‘s 

control. An organizational unit may fear that they will lose in the competition for resources. 

However, in the funding model when a unit is purchasing the service, a unit should be able to 

find an alternative to the shared services if the needs of the unit are not being met. (Alpern, et 

al., 2010) 

The failure in communication and the possible remote locations of staff providing shared 

services were also reasons why the model was not adopted. In order of the success it is critical 

that recipients communicate the need for improved services and among the staff be identified 
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who can assist in any change process. But the communication with the customers about what 

services they expect and what is not possible will reduce frustrations as to what is offered. 

The virtual presence can manage the geographical distances, there is a synergy that develops 

when the service providers and service recipients are located in the same general area. 

Information systems that do not support shared services also must be replaced for savings and 

efficiencies to be realized. There may be a challenge in identifying the manager of a group 

when separate offices are being brought together. It is important to choose someone who has a 

clearly defined role and someone who is eager to get to know the customers and respond to 

the needs. The shared service manager should identify the necessary training for staff to 

develop them as service experts. The long-term support and an appropriate governance 

structure are required for successful shared services systems. (Alpern, et al., 2010) 

 

6. CONCLUSIONS 

 

Implementation of the shared services model in higher education was begun for financial 

reasons, typically because of public institution‘s reduced state financial support. But today 

after many universities‘ success more and more new institution begun to implement the 

model.  

The duration of the implementation projects is longer than in the private sector. In the private 

sector, it lasts usually about 6 to 8 months, but in the public sector it is about 2 to 3 years. 

There are more reasons about it. In one hand in the universities the organizational units have 

greater autonomy that makes slower the process and increase the organizational resistance. It 

is typically that in the universities there are tight budget and it also slow down the 

implementation because in the starting phase the shared services projects need quite high 

investments. Those institutions that could not finance it together will lengthen the 

implementation period. Another factor that hinders the quick implementation is the multi-

campus model. If there are more organizations that participate in a common shared service 

program that will also slow down the process because there are different organizational 

governance, different processes, different infrastructures and different human skills. Based on 

the experiences the success of academic shared services could reach only with the full 

cooperation and participation of the affected organizational units.  

There are differences between the projected and the realized savings reached the 

implementation projects. The reasons could be the wrong planning and the not adequate 

adaptation. It is always difficult to estimate the accessible savings, but if the organization 

could not measure the current costs, it is impossible to make a precise estimate and in the 

public organizations this is the typical situation.  

Summarize the experiences there is a big interest about the higher education shared services, 

but nowadays there are quite few open data. Most of the implementation processes are not 

finished yet. But the Hungarian higher education sector is under a big streamlining pressure in 

the last years and this is the expecting for the close future, so it is reasonable to watch these 

initiatives and try to imitate the best practices of them adapting to the local circumstances.  
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SUMMARY 

The world economy is in the active phase of transition to the 6th technological way. 

Intellectual resources as the main driving force of the economy and society. An essential 

element of this development is technology transfer, which is the transfer of scientific and 

technical knowledge and experience to provide scientific and technical services, their use for 

process technology and production. 

Unfortunately, Ukrainian science funding goes mainly third and fourth technological 

structure, and the fifth and sixth are still much less that is of interest to researchers of 

domestic technology transfer as one of the most important tools of innovation and economic 

prosperity. 

These circumstances determined the choice of the theme and content of the tasks of 

scientific work, led to their relevance and practical importance. 

The aim is to develop theoretical and methodical approaches and practical 

recommendations for the development of technology transfer as one of the main tools of 

innovation and economic prosperity of the country. 

 

 

Accelerating the pace of technological development increases the speed of updating 

the goods and services, consumer‘s addiction to the novelties, reduction of life cycles of 

products, technologies, demand, and increase of the intensity of competition in the markets. 

The experience of Western companies shows that an important factor of improving of the 

competitiveness of the whole enterprise and its products are in particular innovation. 

Today innovation processes in the domestic economy did not become significant scale, 

knowledge-based of industrial production of Ukraine is at 0,3%, which is much less than the 

world level, and GDP growth through the introduction of new technologies in Ukraine is 

estimated at 0.7  1%. Structural changes of the last decade characterized by serious 

technological lag, since the output third technological way in Ukraine today is 58%, fourth  

38%, and the fifth  just 4%. 

In the ranking of «Global Innovation Index» Ukraine took the 63 place in 2012 (36,1 

scores from 100 possible), in 2013  71 place out of 142 countries, in 2014 – 63 place out of 

143 countries. 

Among the permanent rankings are Switzerland (64,8 scores in 2014), United 

Kingdom (62,4), Sweden (62,3). Overall in 2014 European countries have taken seven of the 

ten lines of the global ranking. The competition in the top 10 were able to make only the 
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United States (60,1), Singapore (59,2) and Hong Kong (56,8), which were on the sixth, 

seventh and tenth places respectively. 

The innovation index of Ukrainian peaked last four years and reached 36,3 scores. 

This figure exceeds the average value of the index among countries with income levels below 

the average (29,5), but really not up to the European average (47,2). 

In the ranking of «Global Competitiveness Index» in terms of «innovative capacity» 

Ukraine has shifted sharply down by 42 positions in 2013 and rose to 18 in 2014. 

Rating of Ukraine in terms of «Innovation» in 2014-2015 meets the 81-st place. The 

biggest impact on the increasing of value of this rating in 2014-2015 had a change of its 

components, such as: quality of scientific research institutions (2 positions), companies 

spending on research and development (46 products), public procurement new technologies 

and products (-5 positions), availability of scientists and engineers (position -2), the number 

of patents obtained in the US 1 million people (unchanged). 

In the ranking of the 50 most innovative countries in the world in 2012, compiled by 

Bloomberg Ukraine received 42d place. The rankings take into account the following factors: 

the concentration of high technology, industrial performance, productivity, education, 

patenting. The level of research intensity Ukraine ranked 37 place, productivity  69, the 

concentration of high technology  47, the number of scientists  39, industry performance  

34, level of education  6, patent activity  17. 

In 2013 our country has shifted to 49th place in the Bloomberg, behind  only Iran. 

This situation is caused by a number of barriers to political, economic, social and legal 

nature in the way of innovation development of domestic enterprises. 

Therefore, the current domestic economy needs an intensive process of transfer and 

commercialization of technology. Research results must be transmitted in a timely manner in 

business in order to provide high efficiency and timely appearance on the market of new 

competitive products [1]. 

Generally distinguish the following main approaches to the definition of the 

«technology transfer»: 

- the transfer of technology, which is made by concluding bilateral or multilateral 

agreement between the physical and / or legal persons who are established, modified or 

terminated property rights and responsibilities for technology and / or its components; 

- the process by which knowledge, tools and equipment received as a result of 

research funded by the federal budget, used for private and public use (USA Federal 

Laboratory Consortium); 

- the transfer of scientific and technical knowledge and experience to provide 

scientific and technical services, application processes, output. 

In our opinion technology transfer is a complex process of the technology transfer 

obtained as a result of scientific and research work for future commercialization the 

intellectual property to obtain economic and social benefits by recipient. 

Undeveloped the system of technology transfer in Ukraine caused by several factors, 

including: 

1. Underdevelopment of the market of innovation and innovation processes 

characterized by reduced the enterprise‘s innovation activity, decline in scientific research, 

decreasing innovation in the modern production, reduction of the fate of innovative products 

in the total volume of goods and services, lowering of production and export of high 

technology products. 

2. Gaps in the protection of intellectual property through defects legislation. Despite 

significant progress in recent years in the field of legislative provision of legal protection of 

intellectual property, its imperfection is still one of the main factors that prevent the creation 

in Ukraine of an effective system of transfer of new technologies and scientific and 
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technological achievements. 

The valuation of intellectual property and their reflection in accounting are not 

regulates. The lack of a common methodology for determining the amount of material 

damage caused by the infringement of intellectual property rights makes it impossible to 

punish violators. 

3. The long duration of the term of consideration of applications for patents and 

inventions: for the application for inventions is 1,5-3 years, and for the application of marks 

for goods and services is 1,5-3,5 years. Excessive bureaucracy and complicated registration of 

intellectual property in Ukraine leads to targeted alienation of the Ukrainian technology 

transfer by foreign technology firms. 

4. Insufficient infrastructure networks and technology transfer centers. It is necessary 

to create an infrastructure of technology transfer, including divisions on issues of technologies 

transfer. It‘s important to continue the establishment of technology transfer centers at national 

and regional levels. Her elements may be the development and implementation of an 

integrated database about the supply and demand of technology transfer in Ukraine and the 

creation of the mechanism to replenish this database from multiple sources: existing local, 

departmental and regional databases, directories, competitions, exhibitions and presentations, 

specialized publications, magazines, Internet sites. As part of the national infrastructure of 

technology transfer should be specially created advisory committee for the audit of 

technology transfer because the assessing of the competitiveness determination of the export 

of technology is very important task. 

The scenario of long-term development of each country involves growth of its 

competitiveness both in traditional sectors and in new knowledge sectors, the breakthrough in 

improving the quality of human capital, in productivity dynamics in the advanced 

development of high-tech industries and in the transformation of innovative factors in the 

main source of economic growth. Solving such problems requires the establishment of a clear 

system of cooperation between the state, business, science and education through the use of 

effective tools of innovation development, among which today plays a key role cluster 

approach. 

Developing the cluster approach should be noted that pioneer in Ukraine became 

Podolsk region, in particular Khmelnytsky region, where first clusters emerged in the country. 

Today there are 6 clusters in this region: sewing, tourism, construction, food, food and rural 

tourism. 

It should also be noted that in the period from 1998 to 2015 have joined Ivano-

Frankivsk region (there are clusters of tourism and decorative textiles); Cherkassy region 

(cluster transport); Zhytomyr region (cluster of stone extraction and processing); Poltava 

region (cluster for the production of environmentally friendly products); Odessa region (wine 

cluster); Kharkov region (Instrument cluster) and Rivne region (cluster of wood). 

It should be noted that in the modern world practice are the following innovative 

forms of organization and business, namely, business incubators, innovation and technology 

centers, research parks, technology parks, research and industrial parks, techno, areas of new 

and high technology, regions of science and technology [2]. 

Based on the results of the analysis the cluster is a modern progressive form of 

cooperation cooperative enterprises, providing them innovative development and is most 

suitable for the implementation of high-tech products (tab. 1). 
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Table 1: Advantages and disadvantages of clusters relative to other forms of innovative joint 

industrial and economic activity 

Type of 

association 

Advantages with respect to clusters Deficiencies with respect to 

clusters 

Scientific 

and 

industrial 

parks 
 

1. Characterized by rapid application 

of innovative solutions in business. 

2. A foreign partnership as a 

condition for adopting advanced 

solutions from outside. 

1. Coordinate efforts to conduct 

research and design development to 

create new products is not always 

enough to fully meet demand in 

newly established production 

because of the lack of production 

capacity. 

Technopolis 

1. The presence of a special status 

and preferential treatment allowing 

faster business development. 

2. An obligatory condition for the 

existence of a developed field is the 

presence of functional infrastructure. 

1. The presence of a special status 

and preferential treatment promote 

the creation of the additional 

requirements and restrictions in 

economic activities of these 

associations. 

2. The territorial attachment to the 

city slows the possibility of 

territorial and sectoral development 

of such facilities. 

Areas of new 

and high 

technology 

1. Zoning placement in areas that 

characterized by a concentration of 

human, material and scientific and 

technical resources allows the 

selection of professional staff and 

business partners. 

1. The need for a zone of 

concentration of human, material 

and others resources limits the 

development of such organizations 

in any economically active regions. 

Regions 

Science and 

Technology 

1. High concentration in its structure 

a significant amount of intellectual 

centers allows  to respond quickly to 

changes in demand and to quickly 

produce and test an innovative new 

product (service). 

1. The presence of a complex 

organizational structure may result 

in uneven distribution of functions 

and scope of work, in a single-parent 

or overtime employment of 

individual elements. 

Souce: 1; 2 

 

That interdependence and interrelation between processes of clustering, strengthening 

competitiveness and accelerate innovation is a new economic phenomenon that allows to 

resist the onslaught of global competition and properly comply with national and regional 

development. 

USA gave an example in this filed, where in 2010 within the budget allocated annually 

to 100 billion dollars to support the development of regional innovation clusters and business 

incubators, as they are considered a critical component of existing and future national 

economic competitiveness. In 2013 in the USA within clusters employed more than half of all 

enterprises. Almost 400 clusters supplied more than 60% of GDP of USA last year [3]. 

In the European Union today there are over 2 thousand clusters, employing 38% of the 

European workforce. The industry of Denmark, Norway, Sweden and Finland are entirely 

covered by clustering. 

It‘s necessary to note the successful operation of industrial clusters in Germany, 

especially in chemistry, engineering and biotechnology. Thanks to clusters in recent years 

Germany has become an internationally recognized scientific and economic center in the field 
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of biotechnology. In 2012 the turnover of the biotech industry in Germany was around 3 

billion euro and in scientific biotech research employed 31 thousand scientists. 

It is worth paying attention on that in Germany, as in many other countries, cluster 

policy began to emerge at regional level before national level (as is happening now in 

Ukraine). German states such as Baden-Württemberg, Bavaria, North Rhine – Westphalia 

launched a program on forming clusters in the 80's. In turn, the federal government initiated 

the first program to create a network only in the mid 90's. 

The clustering of economy has become an important mechanism for innovation 

development in countries of Eastern Europe neighboring with Ukraine – Hungary, Poland, 

Czech Republic and Slovakia. For example, in Hungary in 2003 was created the system with 

150 clusters in the following areas: construction, textile manufacturing, thermal waters, 

optical equipment, automotive, woodworking, food products, electronics and others [3]. 

In Hungary 75 industrial parks operate, they bring together companies with 556 

employees – 60 thousand people. These industrial parks are very significant customs and tax 

privileges. According to data of the World Economic Forum, active clustering of economy of 

Hungary, the Czech Republic and Slovakia allowed these countries to significantly increase 

their ratings competitiveness and enter the 30-ki most competitive countries. 

The cluster‘s strategy become a strong instrument of state policy and improves 

competitiveness in the ex-Soviet republics. At the beginning of 2013 Ministry of Economic 

Development approved 25 innovative territorial clusters in Russia, and 14 of them received 

government subsidies. 

The stages of the establishment of clustering in Russia are: 

I stage – study experience in clustering Baltic countries, Asia, Europe and America; 

II stage – development of the State Strategy and competitive development of regional 

innovation systems; 

III stage – development and implementation the regional industrial policy as the base 

of the Strategy and Program of socio-economic development of the country; 

IV stage – the Ministry of Economic Development adopted the «Concepts cluster 

policy in Russia». 

The formation of cluster‘s associations is constantly activated in Kazakhstan. The last 

year‘s speeches of the President contain the idea of cluster development as the main method 

of diversifying its economy. Pilot clusters in major areas have already established: steel; oil 

and gas engineering; textile production; food processing (agricultural areas); construction 

materials; tourism (Almaty); transport logistics (transp. corridor China – Europe). 

In turn, the government of Belarus on Jan. 16, 2014 approved the «Concept of 

formation and development of innovative industrial clusters in Belarus» and measures for its 

implementation. 

Europe in 2000 decided to create most competitive in the world economy based on 

knowledge clusters. In 2007 the European Parliament adopted the so-called Cluster manifesto, 

acts as the «European Cluster Memorandum», which promotes efficiency in the EU [4]. 

It should be noted that in Ukraine also has all the prerequisites for the development of 

innovation clusters in high-technology sectors based on existing technology parks and 

industrial parks – biotechnology, systems special and dual purpose on the basis of scientific 

park «Kyiv polytechnic»; nuclear technology based technopolis «Pyatihatki» in Kharkiv.; the 

electronics industry at the industrial park in the village Rozovka (Transcarpathian Region), 

automotive-based industrial park «Solomon» (Transcarpathian Region) and others. 

An important issue in the clustering model is the choice of cluster policy, which in 

modern practice there are two: 

1. Liberal (democratic) – a high level of economic freedom cluster members. This 

model is used in the USA, UK and Australia. The state takes minimum part even in the 
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creation of infrastructure. The state's role reduces to reduction of barriers. 

2. Administrative model – used in Japan, Korea, Singapore, Sweden, France and so 

on. The state takes an active part in the creation of clusters, including: selects regions for 

cluster development, creates priorities (sectoral and regional), and creates infrastructure, 

finances and program development clusters. 

Depending on the functions of the state today distinguish several types of cluster 

policy: 

- catalytic –state acts as an intermediary – construction stakeholders and provide 

limited financial support; 

- policy support – creation the conditions for the development of cluster formation by 

investing in adequate infrastructure and staff training; 

- prescriptive – the state influences on the change of specialization in individual areas  

through special programs to support individual clusters. Supporting function of the state is 

complemented by the implementation of special programs aimed at the transformation of 

specialization of regions through the development of clusters; 

- interventionist – the state shapes the specialization of certain areas using the 

administrative and economic levers, thus taking responsibility for the development of clusters 

themselves. 

In our view, the most appropriate for Ukraine can become interventionist cluster 

policy that involves the active participation of the state in the creation of innovation clusters, 

continued support participating companies by means of transfers, subsidies, loans, deferrals, 

tax exemptions, as well as permanent monitoring and regulation of clustering. 

Thus, the formation of innovation clusters in Ukraine, it is advisable to use foreign 

experience and use these methods of forming innovation policy: 

- programs of business associations (sometimes in the relevant field of technology) for 

the expansion of cooperation; 

- initiatives on the selection partners such as creating databases for the seeking of 

partners in its field. At the European level example is the theme «Eureka»; 

- financing intermediary (agency) initiatives: an example is a program organized by 

DTI of Denmark and in later spread to other countries; 

- initiatives of the mentoring which includes the payment of consultants, watching the 

process of cluster formation from first steps of cooperation. And in this case, as an example, 

we can cite the initiative of DTI. According to the Flemish project «Plato», established in 

Belgium and distributed in some regions of the Netherlands, the big firms receive the public 

funds for the mentoring over a group of smaller firms; 

- financing of certain cluster of projects on a competitive basis. In this case, the 

various cooperation projects may be submitted orders for grants. Public funds obtained (in 

part) only the best projects; 

- grants, loans that reach 50% of expenditure on creation of new products and 

technologies (France, USA and other countries); 

- the creation of innovation funds in view of a possible commercial risk (England, 

Germany, France, Switzerland, Netherlands); 

- non-refundable loans, reaching 50% for innovation (Germany); 

- reduction of government fees for individual inventors (Austria, Germany, USA and 

etc.). 

- postponement or cancel of payment of fees if the invention relates to energy savings 

(Austria); 

- free record keeping at the request of individual inventors, patent attorneys free 

service, exemption from customs duties (Netherlands, Germany). 

Thus, cluster policy is a basis for constructive dialogue between the business sector 
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and the state to identify the problems of science and industry, the most efficient ways to 

implement existing investment opportunities and the necessary policy measures. 
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SUMMARY 
The practice of marketing has significantly changed among companies operating in Hungary 

since the economic transition with new emphasis, marketing activities and expectations have 

been emerged. This paper analyzes the role and significance of marketing in corporate 

practices; undercover the most important activities of marketing managers in current 

business processes; the size and tendencies of change in marketing budgets as well as the 

features and components of the dominant marketing orientation. Moreover, the reader shall 

gain insight into the analysis of cooperation activities of firms and their interpretation of the 

meaning of CSR. Besides this paper give an overview of the current trends influencing daily 

marketing practices and analyzes the correlation between the size of revenue and marketing 

activities. It is found that the strongest positive correlation is between brand building and 

higher revenue, e. g. building strong brands can be considered as the most effective marketing 

activity. 

 

1. INTRODUCTION 

 

Marketing, both in theory and practice, has been changed drastically both globally and locally 

in the past decades. Rapid technological development ignited a paradigm shift in marketing. 

Leeflang, Verhoef, Dahlström, Freundt (2014) found that digital became an increasingly 

important source of competitive advantage in both B2C and B2B marketing due to 

continuously exploding internet access and usage across the world. Effectiveness is a 

buzzword in today‘s marketing. More and more efforts have been made to quantify business 

processes including marketing activities in order that companies can measure and compare 

costs of actions to their financial and other impacts. Marketing metrics have been in the 

forefront of marketing renewal since the Millennium (Paul W. Farris, Neil T. Bendle, Phillip 

E. Pfeifer, David J. Reibstein, 2006). The transforming marketing from traditional to digital 

facilitates measuring the impact of online marketing actions, but create a lot of new 

challenges, too. Some of them the effect of user-generated content on shareholder value 

(Tirunillai & Tellis, 2012) or how companies can analyze big data (Feit, Wang, Bradlow, & 

Fader, 2013). 

While the theory of marketing is widely researched, scientific papers on marketing in practice 

can rarely be found in the literature. This is especially true in the case of the practice of 

marketing in Hungary.  Although a conference dealing with new tendencies in marketing in 

Hungary was organized in 2012, and the conference proceedings was also published, but it 

contained analyses from the academic point of view (Józsa, 2012).  That is why a strong need 

for an empirical investigation on corporate marketing activities in Hungary to define the 

criteria of effective marketing has been formulated by the Hungarian Marketing Association 

(HMA).  
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2. METHODOLOGY 

 

The design and the implementation of the survey research was done by my host organization, 

Marketing Institute, University of Miskolc, a member of the HMA. Beesatisfaction provided 

online technical and organizational assistance during the project.  In total, more than a 

thousand executives were approached in our survey conducted between 1 and 29 October, 

2014. Respondents who did reply ‗‗don‘t know‘‘ to at least half of the questions in the 

questionnaire have been excluded from further investigations. This resulted in 112 usable 

responses. This means that the response rate was rather low. 

As far as the sample concerned, 62,3% of the total companies are small enterprises, 19,8% are 

medium sized enterprises and 17,9% are big companies.  

The distribution of firms by NUTS region is uneven with companies operating in Central 

Hungary (69,7%) overrepresented in the sample. The distribution of the rest of the companies 

in the sample is as follows: Northern Hungary (10,1%), Western Transdanubia (9,2%), 

Southern Great Plain (3,7%), Southern Transdanubia and Central Transdanubia (2,8%-2,8%) 

and Northern Great Plain (1,8%).  

79,4% of the firms have Hungarian owners, 20,6% of the companies is owned by foreigners. 

Distribution of the sample by group membership status shows that 68,9% of the companies 

are independent, and 31,1% of the firms are part of a group. 

29,4% of the firms have more than 1000 million HUF revenues, and at the other extreme,  

28,4% of the companies reported revenues less than 50 million HUF. The revenue of 9,8% of 

the companies in the sample is between 50 and 100 million HUF. 15,7% of the responding 

firms have revenues between 100 and 251 million HUF, 5,9% reported revenues between 250 

and 500 million HUF. 10,8 % of the firms fell into the revenue category between 500 and 

1000 million HUF. 

Although the sample is not representative in any respect, but it can be used to explain 

tendencies. 

  

3. RESULTS 

 

When analyzing the importance of marketing among companies, firstly I investigated how 

marketing activities are organized in a firm. I found that one of four companies has no 

formalized marketing activities in house, which means they really do not care about 

marketing (see Figure 1). At the other extreme, approximately 1/3 of the companies have an 

independent marketing function or unit. They have both formalized marketing activities and a 

well-defined unit managing marketing in their organization. It is also usual that marketing is 

integrated into another corporate function such as sales, communication or trade (17.9%) or 

only one or a bit more persons are doing marketing but not in an organized manner (22.3%). 

In the latter case marketing related tasks are irregularly delegated to employees who are 

mainly responsible for other company functions. There is no a single company unit or 

department in charge of marketing activities. 
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Figure 1 The formalization of marketing activities 

Source: Own compilation 

 

Companies were also asked explicitly to rate the importance of marketing in their 

organization (see Figure 2). Nearly one half of the companies considered marketing as an 

important organizational function, 23% of which stated that marketing is extremely important. 

However, 12 % of the firms regard marketing as an unnecessary or unimportant company 

function, whereas one of ten companies thought marketing to be a company unit with low 

importance. 29% of the firms replied that the marketing department in their organization has 

got average importance. 

 
Figure 2 The importance of marketing unit/department 

Source: Own compilation 

 

Another indirect factor showing the importance of marketing is the size of the marketing 

budget (Figure 3). 25% of the companies spend no money or a very low amount of money on 

marketing. One of four companies have got lower than average marketing budget, and 34% of 

the firms reported to have an average spending on marketing. It was also found that 7-7% of 

the companies have more than average or significant marketing budget. 
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Figure 3 The size of the marketing budget 

Source: Own compilation 

 

Dominantly (typical of 18.2% of the firms) only one percent of the total revenues was spent 

on marketing (Figure 4). The second most frequent spending ratio is 5% (16.2% of the firms), 

the third is zero percent (13.1% of the firms), followed by 2% (11,1% of the firms) and 10% 

(10,1% of the firms.) The highest spending on marketing is 60 % of the total revenues, which 

was reported by only 1% of the companies. The average spending ratio is 6,8%. 

 
Figure 4 The size of the marketing budget as a percentage of the revenues 

Source: Own compilation 

 

Online marketing including managing the company website is reported to be the most typical 

marketing activity (Figure 5). Brand building, advertising, image building and content 

marketing are also in the top 5 marketing activities, with being considered to be very 

important fields of marketing practice. Managing events, fairs and trade shows as well as 

collecting market data, data analysis and database building as even with launching new 

products and services are also strongly related to marketing (4,0-4,5). Segmentation and 

positioning, sales promotion (SP), relationship marketing (RM), marketing research, 

developing marketing strategies and sponsorship also belong to marketing though with less 

importance, but still significantly (3,5-4,0). There are confronting opinions among firms if 

developing annual marketing plans, sales, trading, determining the product mix elements, 

CSR are marketing tasks yet. However, building CRM, supporting R&D and price 

management are thought to be related to fields that are rather other than marketing. 

Production planning is regarded as the least marketing related activity. 
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Figure 5 Typical marketing activities in theory 

Source: Own compilation 

 

Providing the best possible products and services to customers is the most typical marketing 

task in practice (Figure 6). Knowing and understanding customer expectations and providing 

high quality products/services are ranked as the Top 3 priorities in business practice. 

Companies reported that maintaining good customer relationships, high level of customer 

complaint management and keeping deadlines are everyday tasks with high importance. 

Prompt reactions to customer demand and having a flexible service system characterizes 

many firms. In practice, it is typical to more than the half of the companies that they measure 

customer satisfaction, have got products with significant competitive advantage and/or being 

able to predict changes in the relevant market(s). Having significantly more customers than 

the competitors, analyzing market demand and using information system to support marketing 

decisions are statements with which firms less frequently agree with. The least typical 

marketing activity in practice is launching many new products and services, however working 

content-marketing strategy and program; taking steps in the market to which the competitors 

are usually react, concentrating on the marketing of current products to avoid high R&D 

costs, and measuring the value of each customer are also ranked as the top 5 least typical 

marketing tasks. 

 



„Balance and Challenges” IX. International Scientific Conference 

108 

 

 
Figure 6 Typical marketing activities in practice 

Source: Own compilation 

 

The cooperation intensity of firm is found to be rather low (Figure 7). Companies responded 

that they have the most intense cooperation with customers. The intensity of working together 

with suppliers is higher than average. Cooperation intensities with consulting service 

providers, professional bodies, associations, advisers and other companies in the same group 

are only moderate. It is not typical that firms cooperate with competitors, economic 

development organizations, universities and high schools as well as central government 

entities. The least intense form of cooperation can be seen between firms and research 

institutes in the first place, then organizations supporting innovation and territorial 

development organizations.  
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Figure 7 Cooperation intensity of firms 

Source: Own compilation 

 

To analyze current trends influencing daily marketing practices of firms operating in Hungary 

and to compare them to global trends I used the trend variables identified in a paper by 

Leeflang, Verhoef, Dahlström, Freundt (2014). They found seven trends, i.e. dominant 

changes that affected companies when analyzing the responses from 777 companies 

worldwide in their survey.  They found that the increasing prevalence of digital media and 

tools in marketing most affected companies. I found that the ability to interact with and/or 

serve customers in a new manner is by far the most dominant change in Hungary, too. The 

second dominant change influencing firms operating in Hungary is the ability to reach new 

customer segments, the third one is the increasing pace of change in the marketplace. 

Increasing access to data and insights, which is the second most dominant global trend, is less 

important in Hungary, with being ranked fourth. Greater ability to reduce costs in various 

business processes thorough technology and emergence of new business models and new 

revenue streams also affect business processes including marketing, but in a moderate way. 

The least dominant trend globally and also in Hungary is the greater use of analytical tools 

and models in decision making. 
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* Methodology and GLOBAL2012 data were adapted from Leeflang, Verhoef, Dahlström, Freundt (2014) 

Figure 8 Most important changes that may affect companies 

Source: Own compilation 

 

Companies agreed with the statement to the highest extent that the main objective of CSR is 

to be responsible for customers (Figure 9). The second top priority of CSR is employees, the 

third one is the environment. It is also found that companies pay the least attention to 

suppliers and local communities/settlements when it comes to formulating and implementing 

CSR strategies. 

 

 
Figure 9 Interpretation of CSR 

Source: Own compilation 

 

In order to determine the elements of effective marketing, where effectiveness is expressed as 

a function of financial results, I analyzed the relationship between the size of revenues and 

different marketing activities (Figure 10). I found that the most significant correlation is 

between brand building and revenues. Managing and participating in events, fairs and trade 

show has also a significant positive impact on the revenues. Strong, significant correlations 

can be seen between the revenues generated and online marketing, advertising, sponsorship 

and image building respectively. Content marketing, marketing research, sales promotion and 

CSR also have weak correlation with the revenues. 
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Figure 10 Correlations between revenues and marketing activities 

Source: Own compilation 

 

As Table 1 shows there are significant correlations between revenues and other marketing and 

demographics variables. As for demographics variables, the type of the company (size of the 

firm) has the highest impact on revenues.  
Variable Correlation strength 

Flexible reaction to customer needs   0,317 

Flexible services system 0,272 

Good relationship with customers 0,242 

Ability to forecast changes in the market 0,213 

Type of the company 0,731 

Ownership -0,507 

Group membership status -0,432 

Sales orientation 0,283 

Table 1 Significant correlations between revenue and other marketing variables 

Source: Own compilation 

The bigger the company in terms of number of employees the more revenues will generate. 

Ownership (foreign owner) and group membership status (part of a group) also strongly 

correlated with the revenues. Sales orientation of the company slightly correlates with 

revenues. The more global markets serve a company, the more revenues can generate. As far 

as other marketing variables concerned, moderately strong correlation can be seen between 

flexible reaction of customer needs and revenue, and weak correlation between flexible 

services system, good relationship with customers, ability to forecast market changes and 

revenues. 

 

4. CONCLUSIONS 

 

The results of my investigations on the importance of marketing show that a great number 

(25,9%) of companies in Hungary simply do not have formalized marketing activities in the 

organization, even there is no a single employee who is in charge of marketing, which means 

that marketing is unimportant for these firms. In today‘s turbulent business environment is 

absolutely unbelievable and against my previous expectations. It is also surprising that for 



„Balance and Challenges” IX. International Scientific Conference 

112 

 

22% of firms marketing is a company function having no or low importance. Results of the 

analysis of the size of the marketing budget also support the idea that a quarter of the firms 

not only consider marketing unimportant but also spend nothing or very low amount of 

money on marketing. In practice, 13% of companies have zero marketing spendings, more 

than one third of the firms have spent only 1-4% of their revenues on marketing. The average 

6,8% spending ratio is considered to be rather low. Consequently, it would be advisable for 

organizations such as the Chambers to organize a campaign to inform uninterested firms 

about the importance of marketing. However, it would be rather difficult to implement such 

an action as the cooperation intensity of firms with similar organizations is very low. That 

campaign should be preceded by an information/educational campaign to increase the 

willingness of cooperation of firms. Additional information campaign would be required to 

clear up misunderstandings regarding CSR as several firms are convinced that the main 

objective of CSR is to be responsible for our customers. 

When investigated the perception of typical marketing tasks in theory and practice, I found 

that companies considered online and content marketing, brand and image building and 

advertising as ultimate marketing activities in order to provide the best possible products and 

services to their customers after having understood customer expectations. Customer 

centricity proved to be the key to success. I also found that the same trends in marketing, 

especially the emergence of digital marketing, affect companies globally and locally, in 

Hungary, too.  

If marketing effectiveness is defined as a function of financial results, effective companies in 

Hungary are building strong brands, frequent participants of fairs, commercial events and 

trade shows as well as are good at online marketing, advertising and sponsorship. Image 

building, content marketing, extensive marketing research, sales promotion and CSR are also 

typical marketing activities of the best performers.  

All things considered, marketing practice in Hungary shows a diverse picture and there is still 

room for improvement for several companies that are currently uninterested in marketing.  
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SUMMARY 

In terms of intellectualization of innovation, the rapid development of scientific and 

technical progress, critical innovation performance have intellectual and innovative 

achievements in science, engineering, technology and other results of creative intellectual 

activity. All this allows to recognize intellectual property (IP) as the subject of the commodity 

exchange activity, that is, as a full subject of market relations (national and international) 

with their goods, producers, consumers, brokers, demand, supply, prices, etc.  

Many aspects of this problem, despite their fairly complete coverage in scientific 

journals, fragmented and poorly linked. The researchers note the fact that to date are not 

well-grounded theoretical aspects of the management of the market, there is practically no 

economic substantiation of economic decisions on the implementation of the transfer of IP y 

their potential consumer. 

 

INTRODUCTION 

 

The adoption of the innovation model of economic growth and integration of Ukraine 

into the European community require substantial lifting of the role and significance of 

national intellectual capital, enhance the processes of occurrence of the state in international 

structures that govern the relationship of intellectual property, obtaining membership in the 

World trade organization, participation in the Agreement on trade-related aspects of IP rights 

(TRIPS) and the like. 

Analysis shows that today in Ukraine made important steps towards the formation and 

development of Institute of intellectual property, creation of a corresponding legal framework, 

harmonized with international requirements. In article 41 of the Constitution of Ukraine 

proclaims the right of every citizen «to own, use and dispose of his property and the results of 

his or her intellectual and creative activity» (Constitution of Ukraine, 1996). Fixation of 

intellectual property rights in the Constitution means that the state assumes the obligation to 

provide its citizens with effective protection of this right, the support and protection of all 

types of creative intellectual activity. At the same time, article 54 of the Constitution of 

Ukraine guarantees protection not only moral but also material interests of authors, declaring 

that no one may use or distribute the works without the author's consent, except in cases 

established by law. 

At the same time the process of formation of Institute of intellectual property in 

Ukraine is associated with a number of problems, affects the development of the scientific and 

technological potential and constrains the formation of new innovative model of the domestic 

economy: 

- problems of regulation of relations arising between subjects of innovative activity at 

creation of objects of IP: the specification of property rights on the results of research and 

development activities financed from the state budget or through public institutions; ensuring 
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non-infringement of the products of innovation; collective management of copyright and 

related rights and the like; 

- problems of the acquisition and payment property rights to use of intellectual 

property commercial exploitation of intellectual property as intangible assets: lack of 

development of institutions for the commercialization of intellectual property; transfer of 

commercial terms of the rights to objects of intellectual property; franchising development, 

technology transfer abroad, the establishment of a system of innovation audit; the 

development of a viable and effective innovation market, venture capital, modern forms of 

cooperation of business innovation (science parks, technology parks), improvement of the 

mechanism evaluation and transfer of rights to objects of intellectual property and others; 

- the problem of providing reliable and effective protection and enforcement of 

intellectual property rights, for economic and legal incentives for the development of the 

information technology industry, including the lack of a coherent integrated system of 

protection and enforcement of IP rights, effective protection mechanisms against piracy and 

counterfeiting. 

Defined blocks of problems of the Ukrainian economy in the field of intellectual 

property determine the subject matter of the authors of the study, which is based on problems 

in the functioning of the market of intellectual property, improvement of mechanisms of the 

methodology of valuation of the rights and the production of counterfeit products. 

 

INTELLECTUAL PROPERTY IN THE ECONOMY OF UKRAINE 

 

Many scientific studies have confirmed that the strengthening of IP rights is an 

important factor in economic development, technology transfer, an increase in the value of 

innovation. Intellectual property rights attract foreign direct investment and promote research 

activity and technology transfer in developing countries. A wide spectrum of research in 

Economics conducted by non-governmental, governmental organizations and business, 

confirms that the industries that rely on intellectual property protection, make an important 

contribution to the economy of countries. For example, a recent study conducted by the world 

organization for the protection of intellectual property (WIPO) shows that industries that 

depend on copyright protection, provide 2,85 % of Ukraine's GDP. While this percentage may 

seem small compared with the share of key sectors such as manufacturing (14,53 %), trade 

(12,69 %) and transportation services and related activities (10,75 %), it still is significant 

because it is close to the proportion of other important industries, such as electricity, gas and 

water supply (3,44 %), health care and social assistance (3,14 %), construction (3,71 %) 

(Development, 2014). There are also other indicators that suggest about the role of copyright 

industries to the economy of Ukraine. In Ukraine industries related to copyright, employ 

about 400,000 people, and this exceeds the contribution to employment of many other 

important industries. The contribution of copyright industries to gross production in 2005 was 

3,47 %, significantly more than the contribution of education (2,8 %) and social/health care 

(2,18 %). The contribution of copyright industries to gross value added in 2005 was 3,32% 

(WIPO Report, 2008). 

Intellectual property rights contribute to the cultural expression and diversity, 

contribute to the spread of new technologies and development. For example, the OECD has 

found that the strengthening of copyright protection, the primary and most important form of 

intellectual property protection in developed countries is 1 % correlates approximately with 

3,3 % growth of the domestic R&D activities. The same enhanced protection of trademark 

rights and patent rights to two other important components of an effective regime for the 

protection of intellectual property rights is correlated with increased rates of domestic R&D, 

respectively, 1,4% and almost 1 % (Cavazos G., 2010). In 2009, the nationwide industry 
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R&D was presented at 55 % private sector (business sector R&D), while the rest was 

government R&D institutions and universities (WIPO Report, 2011). According to the report 

prepared by the Instrument of the European neighbourhood policy, Ukraine's potential in 

R&D is not used maximally in terms of commercialization of results (WIPO Report, 2011). 

The Development and protection of intellectual property in Ukraine through their use in 

production. The report shows that Ukrainian companies prefer to purchase technology abroad 

than the development of technological solutions, using resources of public research institutes 

and universities. Also, there is a low level of communication and operational cooperation 

between the scientific community and the business community (Innovations in Ukraine, 

2011). Adequate protection of IP rights is often a precondition for foreign investors disclosed 

technology licensees from countries that are developing, especially in areas where technology 

is very easy to copy, such as software and pharmaceuticals, and therefore, it can increase the 

chances of attracting investment in share capital or investments without equity ownership 

(e.g., licensing). Intellectual property can also be a means of encouraging local companies to 

conduct independent research, as companies are more inclined to invest resources in R&D 

and technological upgrading if their innovations are protected. In addition, effective 

intellectual property protection also attracts venture capital investment related to R&D and 

commercialization of innovative products and services (Report, 2012). Income firms may 

grow significantly thanks to the innovations that are protected by intellectual property right. 

On average, the «patent premium» associated with patented inventions, as compared with 

nezapatentovan varies from 180% to 240% depending on the sector of the economy. In other 

words, patents on average double the cost of the invention. The higher the value of a patent, 

the more R&D related to this. The increase in «patent allowance» of 10% leads to a 6% 

increase in the cost of doing business and research and development (Arora A., 2003). 

Consequently, the ownership of IP rights has become even more important in the context of 

strategies of innovative firms. The demand for patents has increased from 800,000 

applications worldwide in the early 80-ies of XX century, up to about 2 million, filed in 2010 

(1,98 million) (WIPO Report, 2011). 

 
THE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF INTELLECTUAL PROPERTY  

 

In terms of intellectualization of innovation, the rapid development of scientific and 

technical progress, critical innovation performance have intellectual and innovative 

achievements in science, engineering, technology and other results of creative intellectual 

activity. All this allows to recognize IP as a subject of commodity exchange activity, that is, 

as a reclaimable subject of market relations (national and international) with their goods, 

producers, consumers, brokers, demand, supply, prices, etc.  

To determine the socio-economic nature of IP market will consider it in the 

independent coordinate of the market system, without reference to the external environment. 

Consider the market of intellectual products through the conventional system of segmentation, 

determining that each market has its own specific features and criteria of segmentation. 

Therefore, we consider it necessary to make some theoretical proposals to the perception of 

the nature of the major components of the IP market. In particular, it is extremely important to 

define the role and place in the market of IP supply and demand, determine the subjects and 

objects of this market, the rationale of market infrastructure and its components. Suggestions 

of the authors on this occasion is shown in Figure 1. 
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Figure1. The components of the intellectual property market 
Source: own elaboration 
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In Figure 1 we have cited the most frequently used in the practice of commercial 

market activity intellectual segments of the market. However, the market of IP, as we have 

already noted, specific, implies the existence and specific goods (scientific-technical, 

production, managerial knowledge and experience), specific exchange (sold not the product 

itself, but rather the right to use), specific forms of presentation of the goods to the consumer 

(on the basis of agreements on the right to use the object exchange). The specifics of the 

market of IP is evident in the fact that effective consumption of intellectual goods, the sale of 

rights entails the supply of certain machinery and equipment, the provision on a commercial 

basis additional services (technical, commercial, financial, managerial, marketing etc.), 

without which this particular product is simply impossible to use effectively. All of this is a 

prerequisite that the IP market and has specific segments that require special attention and 

study (Figure 2). 
 

 

 

 

 

 

 
Source: own elaboration 

 

Figure 2. Specific criteria of segmentation of the market of intellectual property 
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according to the criterion of the direction of creation of an intellectual product is primary, 

each segment in this case, it is possible to further divided into a number of segments 

according to the criterion of the type of intellectual product. 

 
THE MARKET OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE MEASUREMENTS OF 

THE INDEX OF CITATION 

 

An extremely important element of development of scientific-technological market of any 

country is the effectiveness of creative activity of scientific and technical workers. In recent 

years, the efficiency and quality of scientific publications is an index of their citation, which 

is reflected in the comprehensive index, which is the h-index. For the past 18 years (since 

1996) in the world is the statistical tracking of the most popular publications (publications in 

ranked journals included in the list of Sci Verse Scopus, which indexes since 1996 more than 

20000 titles of scientific publications about 5000 publishers. Developer and owner of the 

database is publishing Corporation Elsevier. Scientometric indicator at Sci Verse Scopus is 

the Hirsch index (h-index). The indicator proposed in 2005 by the American physicist Jorge 

Hrsem to assess the research performance of scientists, as an alternative to the impact factor. 

When calculating the h-index accounts for both quantitative characteristics: the number of 

publications of a scientist and the number of citations of his work (Hall B., 1988; Platonov V., 

2000). The mechanism of calculating the h-index is quite simple: a scientist has index h if h of 

his Np papers have a number of citations greater than or equal h each, and the rest (Np - h) 

have a number of citations less than h each (i.e., for example, a scientist with an h-index of 5 

has to its credit 5 publications cited at least 5 times each). The Hirsch index is also estimated 

separate organizations, regions and countries. Some performance evaluation results for 

individual countries are presented in Table 1. 

 

Table 1 

Ukrainian market of IIT in the measurements of the index of citation 
 

Country or 

region 

Cocatrice citation (1996-2014.) 

The 

number of 

scientific 

works in 

the analysis 

The 

number of 

scientific 

papers that 

are cited 

The number 

of citations 

The number 

of self-

citations 

The 

average 

number of 

citations 

The  

Hirsch 

Index  

(h-index) 

USA 7846972 7281575 152984430 72993120 22,02 1518 

China 3129719 3095159 14752062 8022637 6,81 436 

UK 2141375 1932907 37450384 8829739 18,82 934 

Germany 1983270 1876342 30644118 7966777 17,39 815 

Japan 1929402 1874277 23633462 6832173 12,25 694 

… … … … … … … 

Ukraine 122263 120377 539896 143214 4,42 159 

… … … … … … … 

Romania 109831 107883 503716 127168 6,84 153 

Bulgaria 50312 49162 384937 64381 8,49 154 

Belarus 26920 26525 148685 28240 5,64 114 

Estonia 22131 21496 255452 46031 14,79 148 

Latvia 12144 11888 83101 12569 9,21 94 

Armenia 10511 10264 92664 16306 9,76 116 

Georgia 8759 8233 67334 9792 8,7 90 

Azerbaijan 8296 8156 25625 5520 3,48 50 

Uzbekistan 8138 7975 34597 6568 4,41 58 

Kazakhstan 7423 7274 26836 4223 5,03 59 



„Balance and Challenges” IX. International Scientific Conference 

119 

 

Source: SJR 2014 
 

At the top of the Table 1 shows the top 5 countries by number of scientific papers that 

are published in journals on Sci Verse Scopus and given the values of their h-index. Note that 

Ukraine (39-th place out of 239 countries that are included in the list of citation Sci Verse 

Scopus) significantly lower value of this indicator not only industrialized countries but also 

from countries such as Russia (13-th place, h-index 355), Brazil (15 – 342), Poland (20-th 

place, h-index 336), Turkey (21-th place, h-index 237), Czech Republic (29-th place, h-index 

268), etc. Some consolation for our country is the fact that a number of past socialist countries 

is below our country in the table of ranks from the point of view of the citation index and 

quality of scientific publications (Table 1). 

 

THE DEVELOPMENT OF VALUATION METHODS 

 

The market mechanism for setting the price of any commodity, including on 

intellectual property, is formed on the basis of observance of balance of interests of the 

consumer and the manufacturer (developer, owner) for the purpose of establishing market-

based value of intelligent technologies. The concept of «market value», in our opinion, is 

inherent not only to physical products, it can be fully used and to the intellectual property, in 

spite of their technological features and in most cases, the monopolistic character of 

representation on the technology market. The market value of the IP is the most likely price at 

which the result of intellectual activity may be alienated on a public competitive technology 

market (Pererva P.G., 2008). 

Existing methodological approaches to the pricing of the IP (sales comparison, cost, 

income) allow you to explicitly set the transfer value of the IP, not anticipating that the range 

in which bargaining may take place between the owner (seller) of an intellectual product and a 

potential customer (buyer). Methodological guidelines on the implementation of transactions 

in the market of intellectual property have their differences, have certain specific features. The 

patent owner (the developer), the transfer market is as a seller of the IP, seeks compensation 

costs produced and get a certain level of profit. The buyer (consumer) of the IP market 

justifies his behavior on the basis of the amount of income from the introduction of IP in 

production. Most often the starting point in negotiations on the part of the patentee it is the 

calculated maximum value of the IP, which is in principle under certain circumstances 

acceptable to the consumer. It is a complete evaluation of the rights of the penetration of a 

potential buyer (licensee) to secure a patent for the IP market niche. The licensee can have 

their own ideas about the best possible price technology, based upon the maximum possible 

revenue from use on the production. Negotiating potential consumer, in turn, suggests they 

calculated the lowest possible rating that can satisfy the patentee. The latter also leads to the 

calculation of minimum prices for their technology, which could cover the costs of its 

creation.  

The latter point led to the conclusion that during the negotiations as the starting 

position can be the two minimum (from the point of view of the licensor and the licensee) and 

two maximum prices on the subject of the transfer transaction. In our view, their values can 

be quite close, as are based on actual time spent on development and actual future income 

from the consumption of technology. Therefore, we propose to conduct two evaluations of the 

IP: 

 minimum price 
IPPmin  is calculated by the developer (licensor) technology product 

assessment payment for a section with a potential licensee exclusivity provided by the license. 

This price is the base starting point on which to build marketing pricing strategy of 

negotiations; 
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 maximum price IPPmax
  calculated potential buyer (licensee) technology product, is the 

most acceptable as a payment for access to patented IP. 

These assumptions allow us to state that a transfer price to the exclusion of the IP is 

within a certain price range. The presence of this band in some degree affordable prices in 

intellectual product will be able to equip negotiators extremely important information, which 

allows the representative of the seller and the buyer's representative of the IP always be 

profitable for your business area and make a decision that will entail the loss of conducting 

transfer operations. In this case, the interests of stakeholders are reflected in the prices of the 

upper  IPPmax   and lower  IPPmin   limit range. For example, the evaluation of patents and licenses 

for sale is the determination of their market value. This means that the value IP

actualP  will be in 

the range between  IPPmin  and  IPPmax . 

This approach plays a fundamental market position of the parties to the transfer 

transaction: a potential customer tries to minimize the cost of updating its production, its 

technological re-equipment, and technology product owner tries to maximize potential profit 

opportunities if you transfer this product to a potential consumer (Pererva P.G., 2012).  

In our view, schematic drawing of a methodical approach to pricing the IP may have 

the following appearance (Figure 3). 

 

 
Source: own elaboration 

 

Figure 3. The range of field marketing price policy in determining the value of the 

transfer transaction on the IP 
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COUNTERFEIT PRODUCTS IN THE DOMESTIC MARKET 

 

The modern state of counterfeiting of various types of products is becoming more 

widespread. The volume of counterfeit goods in certain spheres of entrepreneurial activities is 

comparable to the legal production volumes, and often exceeds it. The global market in 

counterfeit goods, according to the Organization for economic cooperation and development, 

is about 650 billion dollars. The trend is sustainable and significant growth of the turnover of 

counterfeit products: the global market for counterfeit goods by 2015 may reach 1,5 trillion 

(Piracy, 2010; Estimating, 2011). As a result, in the shadow turnover funds remain 

commensurate with the cost of formally specified gross national product, is substantial 

damage to the Ukrainian business, and threatens the lives and health of citizens, etc. 

Economic and social losses are huge and difficult to calculate. This situation poses a threat to 

the international image of Ukraine, prevents its entry into the international economic 

community. According to analysts, annual losses of companies for fraud in the field of 

intellectual property rights are valued in the hundreds of billions of dollars. However, the 

international community has long been simultaneously determined unacceptable, and in some 

cases criminal origin of counterfeit products, the reduction of the volume which should 

continuously contribute. But the economic problem of counterfeit goods is still insufficiently 

investigated in the scientific economic literature practically there are no fundamental 

economic research. 

The level of damage caused by counterfeit products varies depending on various 

conditions, however, the experts agree on the opinion that the counterfeit forms a 

multibillion-dollar shadow market economy that produces a tremendous amount of counterfeit 

goods every year. According to the 2011 Report «Assessment of global economic and social 

impacts of counterfeiting and piracy», presented in the framework of the project «Business 

against counterfeiting and piracy» (Piracy, 2010; Estimating, 2011), the value of counterfeit 

products worldwide amounted to $ 285 - $ 360 billion, produced and sold in domestic markets 

- $ 140 - $ 215 billion Realizing the scale of the consequences of the growth of this illegal 

trade and loss of the world economy in the long term, the Department also conducted a 

damage assessment based on the latest OECD data available at the time. The results are 

presented in Table 2. As a result of this illegal activity, the world economy annually loses 

about $ 650 billion But in addition to financial losses for the business, society faces a host of 

other dangers. The report presents information from the OECD about possible negative 

effects from the sale of counterfeit and pirated goods in the whole economy. Problems arise in 

terms of trade, foreign investment, employment, innovation, crime and the environment. At 

the microeconomic level, the counterfeit has a negative impact on sales volume, prices, the 

value of the intellectual property rights of owners, the value of brands, investments and fees. 

 

Table 2.  

The volume of the market of counterfeit goods according to the evaluation of the project 

BASCAP 
Category The assessment in 2011, 

billion  

Assessment 2015, 

billion 

Products that implemented in the whole world $285 - $360 $770 - $960 

Products produced and manufactured in the 

domestic market 
$140 - $215 $370 - $570 

Pirated products in digital format $30 - $75 $80 - $240 

Total $445 - $650 $1 220 - $1 770 

Source: Piracy 2010 
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As a result of this illegal activity, the world economy, as we have noted above, 

annually loses about $ 650 billion But in addition to financial losses for the business, society 

faces a host of other dangers. The Report presents information from the OECD about possible 

negative effects from the sale of counterfeit and pirated goods in the whole economy. 

Problems arise in terms of trade, foreign investment, employment, innovation, crime and the 

environment. At the microeconomic level, the counterfeit has a negative impact on sales 

volume, prices, the value of the intellectual property rights of owners, the value of brands, 

investments and fees. 

The question may arise, due to the fact that the negative impact of counterfeit goods 

by themselves will contribute to its reduction, and possibly complete displacement of national 

markets of different countries. But despite these arguments, there are a number of factors that 

contribute to the spread and increase of the size of the counterfeit operations (Figure 4).  

 

 
Source: own elaboration 

 

Figure 4. Main categories of influence on the volume of counterfeit and piracy on the internal 

market of the 

 

First, domestic production often requires certain ingredients that cost parameters are 

practically not available for individual countries, that gets in the way of progress of scientific 

and technological progress, increases the difference between them and industrialized segment 

of world production. 

Secondly, international trade today is a huge volume of products, which is almost 

impossible to constantly scan, test, conduct a technology audit. Certain volumes of the 

original product without any problems can be hidden and counterfeit counterfeit (Tkachev M. 

M., 2013).  

Thirdly, the modern development of each country and of the world economy in General is 

largely dependent on information technologies, financial and commercial transactions in the 

field today is huge. Meet the growing demand in every country in the it services do not 

always correspond to the existing opportunities to manufacturers of original products, which 

creates fertile ground for the development of counterfeit production.  

Fourthly, the growth of the global economy also cannot be stopped. And this growth also 

exists resegmented demand. Certain segments of the market of marriageable age counterfeit 

products, without which today it is objectively impossible to do. 
 

 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

The results of studies of the theory and practice of creation and use of IP indicate the 

presence of a number of significant problems which can be summarized as follows.  

 

Counterfeiting 

and piracy in the 

internal market 

Piracy in the field of 

information technology 

International 

trade 

Domestic 

production 

Growing demand 

throughout the 

economy 



„Balance and Challenges” IX. International Scientific Conference 

123 

 

1. A very important task of valuation of intellectual property, which complicates the 

introduction of this resource in commodity turnover and its use in business processes. The 

solution to this problem the authors see in the definition of maximum and minimum prices for 

intellectual product. 

2. In the conditions of Ukrainian economy the challenge is ensuring transfer of IP, both 

nationally and internationally. The report proposes organizational models that create 

important preconditions for effective technology transfer.  

3. Ukraine is one of the world leaders in the production and consumption of counterfeit 

products, which greatly violates the exclusive rights of owners and developers of IP. The 

solution to this problem the authors see in the creation of economic-legal mechanism for 

combating counterfeit products.  

 The most important directions solve these problems are: 

 further transformation of the Russian legislation in the sphere of IP taking into account 

the best world experience, its harmonization with international norms and standards; 

 improvement of the national system of protection and enforcement of IP rights 

according to internationally recognized norms and principles of implementing an effective 

mechanism of implementation of these rules and prevent unauthorized use of IP; 

  creating the necessary conditions for the functioning of a civilized market of objects 

of the right of intellectual property, the introduction of effective mechanisms for 

commercialization; 

 IP and new forms of its use (franchising, transfer of bail, option agreements, leasing 

and rating of contracts), the regulatory framework for the valuation of intangible assets; 

 stimulate the creation and fast entry into the economic turnover of new objects of 

intellectual property, commercialization of patented scientific and technological 

achievements; state support of invention, innovation and creative intellectual work; 

 information support of activities in the field IP, development of a patent information 

database, acquisition of funds of the national patent documentation in the regions, connecting 

to the global information network WIPOnet in accordance with the long-term program of 

WIPO, the establishment of a national system of training and retraining of specialists in the 

field of IP; 

 intensification of the processes of creation of non-governmental organizations for the 

protection of intellectual property rights, the promotion of public initiatives of rights-holders 

interested in the preservation and protection of their rights, the formation of the population's 

legal culture, respect for human rights in greenacresthe objects of IP. 
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SUMMARY 

 

The problems and advantages of necessity to develop competencies of technical officers 

in the HRM and labor potential of the enterprise are examined. European projects of forming 

competency profile for engineering personnel are considered. The necessity of competence-

based approach application for the management of the engineering personnel of industrial 

enterprises by considering the features of structural and substantive organizational and 

procedural aspects of the training is analyzed. The list of priority competencies of 

engineering professionals by expert method is studied. The most popular generic 

competencies and skills of the studied personnel group are determined. The necessity of 

changes in the content of education and the transition to a competence-based approach in the 

training of specialists for design activity through competency-based system of training or 

retraining is determined. The role of competences as a part of the labor potential for 

increasing the efficiency of enterprises; the main external and internal factors are studied. 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

The world economy moves to a new technological system, and therefore new 

requirements for all components of the economic system of the country are appeared. To 

ensure the country's competitiveness in the global arena need the correct direction of 

development of a new economy and find it adequate mechanisms for training and 

development of labor potential personnel. 

We have emphasized that management of labor potential plays a critical role in 

determining enterprises‘ success in meeting the challenges. 

Investments in human resources are considered worldwide as one of the most effective 

forms of investment capital. They bring the most revenue the national economy and 

contribute to its growth, determining the susceptibility of society to new knowledge and 

technologies, create motivation for development and progress.  

Global economic conjuncture, leads to the formation of the knowledge society, the 

development of labor potential of staff, is characterized primarily by rapid changes and fierce 

competition when it is the speed of decision-making can lead to effective results. Information 

becomes a factor of production, constant updated diagnosis and assessment of the 

competencies of staff. Business environment increasingly are characterized globalism (global 

challenge), innovation (high-performance work system challenge; social challenge) and 

technological (quality challenge) changes. Its organizational components are: part-time, 

contract system, floating rates of pay; assessment on key performance indicators; assessing 
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work and work outcomes, charismatic leadership; the transition from stable, unchanging 

knowledge to development, especially, in communication and analytical competencies; 

formation of client base; take account of leadership, motivation and knowledge base of the 

organization; partnership and the dominant influence of the human factor. 

A market economy requires rapid reorientation of business activities in changing market 

conditions that in its turn changes the direction of the development and use of labor potential 

of its employees. Some enterprises have special issues relating to labor management relations 

and human resource information systems. Moreover often a situation arises in which the level 

of employment potential not meet the new requirements of the business. In such conditions it 

is necessary to search using reserve personnel capacity in the labor force by introducing new 

approaches to human capital management. 

The development of labor potential of any company in the conditions of the knowledge 

economy is a pledge of its competitiveness.  This is especially important during rapid 

informatization economy, when any resource, except for employment may be copied. 

Labor potential of personnel in this period is the basis of obtaining new, more 

compelling, competitive advantages in different structure of market. Allows to effectively 

organise the work of the enterprise by optimizing the headcount for its high level of quality 

characteristics. Thus, the quality of measurement component of labor potential company 

serving the development of its human capital, in the modern demands of the knowledge 

economy and the gradual transition to innovative development of all industries is plays a 

crucial role. One option for such purposeful transition stands in its use of competency-based 

approach to personnel management. 

Analysis and forecasting of professional competencies are important for the labor 

market as one of the main factors in the development of human capital is particularly 

important for Ukrainian society at the transition to an innovative economy. 

Should be noted that  staff personnel departments of Ukrainian enterprises  were 

interested, mainly, in a question of competent personnel selection, now increasingly 

complicated issues are raised such as increased development and training for employees, 

creating effective motivational systems, the introduction of corporate standards, principals of 

corporate culture and determine competence personnel. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 
 

The problems of the need to develop,  motivation and improve of qualification activites 

in enterprises studied in they works such economists: (A. Kolot, 2003, R. Mondy, 2004, 

G. Hagemann, 2005, W. Cascio, 1991, A. Harzynh, 2005, R. Street, L. Porter, 2004, T. Peters, 

1988, A. Grishnova, 2007), the study of the theory and development of human capital, labor 

potential learned (S.Snell and J.Dean, 1992, S. Hrynkevych, 2013, I. Demko, 

R. Shurpenkova, 2013).  

HRM practices have not traditionally been seen as providing economic value to the 

company. Economic value is usually associated with equipment, technology, and facilities. 

However, HRM practices have been shown to be valuable (W. Cascio, 1991). 

It is advisable to analyze European projects selected focus on research. Thus, with the 

support of the "European Commission" implemented the project «EUR-ACE», which resulted 

in the development of competencies of graduates of engineering programs and creating a 

European system of quality assurance of engineering education in accordance with the 

standards «ENQA» 

Common European system of forming competence profile of engineering staff 

facilitated practice of mutual transnational recognition of qualifications of engineering 

programs graduates in Europe. Research has shown that companies that attempt to increase 

their competitiveness by investing in new technology and becoming involved in the quality 
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movement also make investments in state – of – the staffing, training, and compensation 

practices (S.A.Snell and J.W.Dean, 1992). 

The implementation of this system promotes development of engineering education in 

Europe: «FEANI», «SEFI» (European Society for Engineering Education), «CESAER» 

(Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research) and the 

work of national accreditation agencies of Britain, Ireland, Germany, France, Italy, Portugal, 

Romania and Russia. When this project was formed general requirements for assessing the 

quality of training of specialists in the fields of engineering and technology, which was 

reflected in the document "Framework of Standards accreditation of engineering programs» 

«EUR-ACE».  

According to this document, the requirements for professional and personal 

competencies of engineering staff are presented in sections: knowledge and understanding; 

engineering analysis; engineering design; research; engineering practices; personal skills. 

Review competencies of employees as part of the employment potential of enterprise 

needs to study the content of these concepts. Studying the work of scientists 

(S. Hrynkevych, 2013, I. Demko, R. Shurpenkova, 2013) can be argued that employment 

potential personnel should be considered as a set of capabilities of workers and conditions 

offered by the enterprise. The possibilities workers are realized in the process of working 

activities and consist of personal and professional characteristics. Personal characteristics give 

an idea of the character traits, professional orientation, preferences, interests, values, and so 

on. Professional advice, in turn, make it possible to understand employee commitment, ability 

to focus and get distracted from work, the speed of production problems, to work in stressful 

conditions, focus on achieving high production results, the desire to move on career ladder in 

a vertical or horizontal direction and so on. Conditions that can offer for perform of official 

duties of personnel, largely determine the overall performance and ways of further 

development. By the terms of the enterprise for realization labor potential employees include 

various components: financial, production, technology, innovation, information, each 

employee meets a need that arises during the labor activities. 

The notion competence were determined as a group of interrelated and interdependent 

knowledge and skills that fulfill one specific (professional) tasks while competence - is the 

ability to (professional) activities within the mastered competence, make responsible 

decisions and operate adequately the requirements of the situation. 

We will take the definition of the model of competence - a set of competencies needed 

employee at certain post to achieve of enterprise their business goals. Should be allocated 

professional competence (technical knowledge and skills) and universal (personal, general 

cultural). Usually the professional competence of engineers divided into organizational 

management, project engineering and design. Investigation actualizes requirements of the 

labor market in the first place, the need for new knowledge of this category of industrial 

personnel. There are general cultural competence, such as the ability to speak one foreign 

language at an appropriate level, and professional competence for different activities: the 

ability to understand and use in research and applied activities of modern mathematical tools 

to collect, process and interpret the data of modern research and etc. (E. Tharakanova, 2010, 

O. Savchenko, 2013).  

At the same time, members of the Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) understand the term "competence" (eng. Skill, competence) as a set of 

skills, qualities and abilities that allow individuals successfully and consistently perform 

activities, functions, tasks specifically identified and can be enhanced and expanded through 

the procedure of learning. 

It should be noted that the labor market in Ukraine is inherent in a paradox. On the one 

hand, high unemployment, and, on the other hand, the shortage of competent and motivated 

employees. The loss of Ukrainian enterprises interest in work and absence trends to the 
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constant development of continuous employment potential is characterized by several factors: 

low wages, which contributes to the negative attitude to production quality reluctance to 

fulfill his duties, poor work discipline and productivity, lack individual approach to 

employees. Absence of a system that stimulating initiative and creativity, evaluation on the 

results of  work, consideration of individual achievements and success in producing bring to 

the lack of initiative, lack of creative component of the labor process. 

The purpose of research is to consider basic methodological approaches to the 

development of competency models of Ukrainian engineers and technical workers, which 

would ensure the successful development of businesses and rational use of existing tangible 

and intangible resources and contributed to the increase of formation efficiency and use of 

labor potential personnel. 

Assumed of study the following tasks: 

- the essence and characteristics of evaluation, methodologies, tools forming ukrainian 

competency model engineering and technical personnel; 

- the justification of key competences in professional activities of engineering and 

technical personnel. 

 

3. RESULTS 

 

The changes taking place in the field of labor and employment, the need to solve 

economic problems in order to improve the efficiency and competitiveness of enterprises, 

rapid and adequate response to the changes related to the development of new technologies 

require respective organization of skilled labor. During the implementation of the joint project 

«TEMPUS 530278-TEMPUS-1-2012-DE-TEMPUS-JPHES Industrial Cooperation and 

Creative Engineering Education based on Remote Engineering and Virtual Instrumentation» 

was investigated structure and content of organizational-procedural aspects of training 

engineers of industrial enterprises of the Kharkiv region. An example is the situation in public 

enterprise "Kharkiv Design Bureau Engine" (PE "KhDBE"). 

Quantitative and qualitative structure of staff evaluated on the basis of form N1 - 

"Report on labor" and the form N6 - "Report on number of employees, their structure and 

quality training" for 2012 - 2013. When analyzing the enterprise workforce, employees should 

consider the dynamics by category (Table. 1). 

 

Table 1: Comparative analysis of the employees structure of PE "KhDBE" 

Category employees 

2012  2013 Deviation 

Number of 

persons 
The share, % 

Number of 

persons 
The share, % 

abs., 

pers. 

relat., 

% 

Heads 3 1,19 3 1,16 0 -0,03 

Specialists 123 57,82 120 55 -3 -2,82 

Junior maintenance 

personnel 
13 6,14 13 5,82 0 -0,32 

Workers 74 34,85 82 37,53 8 2,68 

- basic 48 22,97 57 26,16 9 3,19 

- auxiliaries 26 11,88 25 11,37 -1 -0,51 

Total number of 

employees 
217 100 218 100 1 – 

The largest share in the total number of employees PE "KhDBE" are constitute the 

specialists, but this category tends to decrease. Also, reducing the number of employees 

among junior maintenance personnel are observed in dynamics. On the enterprise marked 

tendency to increase the number of basic workers and total number of employees. 

Considering that the enterprise is active innovative, is developing new models and is 
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upgrading existing equipment, appropriate educational level of employees (Table. 2), the 

capacity for self-development and enhance domestic employment potential are key success 

factors. 

The labor collective has negative trend of inherent reduce in the level of education of 

various categories of employees that indicate an insufficient level of management of 

intellectual capital and requires the development of key competencies. 

 

Table 2: The educational level of employees PE "KhDBE" 

The educational level 

2012 2013 
Abs. 

deviation, % Number of 

persons 
The share, % 

Number of 

persons 
The share, % 

Basic and incomplete 

higher education 
25 11,52 37 16,97 5,45 

Higher Education 183 84,33 131 60,09 - 24,24 

With scientific degree 4 1,84 3 1,38 0,46 

Total number 217 100 218 100 – 

 

In order for the enterprise started development of measures to enhance the competencies 

of engineering-technical specialists of the enterprise must first determine that competencies is 

a priority. For this purpose, survey was conducted among 22 leading experts and business 

leaders. Results of determining the importance of specific competencies are shown in 

Figure 1. 

The following data (Table 3) on the importance of practical skills of engineering - 

technical staff for enterprises. 

 

Table 3: The shared assessments of the each professional competence 

Skills and competences 

Share, % 

Assessment 

1 2 3 4 

1. Ability to understand technical documentation in the relevant field of 

competences 
5,88 35,29 17,65 41,18 

2. Understanding  of the enterprise business processes 0 11,76 47,06 41,18 

3. Understanding and use of corporate standards and discipline 0 11,76 41,18 47,06 

4. The ability to perform practical tasks necessary to achieve project results 0 11,76 23,53 64,71 

5. Knowledge and use the basics of the health and safety, environment and 

safety in the workplace 
17,66 29,41 35,29 17,64 

6. Understanding the requirements of the job description 0 17,65 58,82 23,53 

7. The ability to use professional terminology 0 11,76 58,82 29,41 

8. The ability to use the "language" of the enterprise 11,76 29,41 52,94 5,88 

9. The ability to understand and act in accordance with the corporate 

culture, history and traditions 
0 17,66 52,94 29,41 

10. Mastering organizational goals and values 0 17,66 35,29 47,06 

11. Understanding the management structure of the enterprise, formal and 

informal leadership 
5,88 29,41 29,41 35,29 

12. Ability successful development of cooperation in a collective 0 5,88 41,18 52,94 

13. Skills self-learning and searching for information for the successful 

solution of practical problems 
0 5,88 47,06 47,06 
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Figure 1: Specific competences of knowledge for enterprises 

 

Competences, which is an urgent need today: 

 creativity; 

 learning ability; 

 readiness for decision making; 

 research skills; 

 availability of wide outlook and multiculturalism. 

The most important are becoming these competences and skills:  

 the ability to perform practical tasks necessary to achieve project results; 

 understanding and use of corporate standards and discipline;  

 the ability successful development of cooperation in a collective;  

 mastering organizational goals and values; 

 the skills self learning and searching for information for the successful solution of 

practical problems. 

Thus, it is necessary to change the content of the training. Unsubscribe outdated model 

of transferring facts and knowledge, develop competence approach - the formation of 

professional qualifications. 

On the basis of certain factors, analyzing the qualification characteristics and the job 

descriptions of engineering - technical specialists PE ―KhDBE‖ requirements for the 

competence of international level engineers was developed adaptive model of training 

specialist to constructive - project activity (Fig. 2). 

At the initial stage of the proposed model analyzes the external and internal factors of 

influence that allow the enterprise to recognize the need for highly qualified specialists and 

combine the continuous development of employee capabilities and requirements of the labor 

market.  
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Figure 2: Adaptive model of professional training of specialist to design and engineering 

works of activity 

 

The next step is monitored project works engineering staff based on which consists map 

of engineer' competence. In the map of competencies considered complete description of the 

professional and personal qualities, which are divided into four blocks. 

The next phase is considered a competency-oriented system of training or re-training, 

which includes in its composition a number following steps to form a new competency of 

level engineering staff (ES). Research types of training, planning, assignments of various 

levels of analysis subsystems leadership, compensating ES, motivation, encouragement, 

assessing work and work outcomes, a typical workplaces, development of ES. 

Monitoring of project works engineering staff 
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The implementation of this model for training and re-engineering personnel of the 

enterprise will contribute to further development its labor potential in different areas. 

 

4. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

The effectiveness of many activities personnel, its qualitative and quantitative 

component is difficult to adequately assess. That is why in many cases, used subjective 

assessment of effectiveness of the employees of the professional and social competencies. In 

the absence of quantitative indicators of activity (revenue, production volume, number of 

clients) to use scoring system evaluation. Always possible to identify performance indicators 

employee, group them into categories and assessed in points, previously describing, for which 

assigned a particular score. Consequently, the required quantitative evaluation of the 

performance of employees. Thus, while creating incentive system of control functions, 

planning and implementation should be distributed between different departments. 

In some cases, the employee cannot influence the execution of tasks and usually 

stimulation of the project activity occurs on the principles of ongoing work. In view of these 

factors, it is appropriate to use modern tools for training engineering workers, including 

systems of remote training systems (Remoute lab), which on the one hand, simplified to work 

as an engineer, gave her a new level, and on the other, given an opportunity to increase the 

qualification level of workers approaching to the international level engineering staff, 

increasing overall indicator competencies of employees in the enterprise. Scientifically proven 

that wage increases do not automatically lead to greater efficiency and productivity. Based on 

the basic direction of the company, should be developed qualification and competence system 

for each employee. This approach requires a clear definition of the duties of the employee, in 

which he will develop the necessary professional skills and personal qualities. Among them 

are: knowledge in project management and business knowledge and understanding of the 

impact of risks and changing requirements; self-awareness of the need to learn and improve 

skills throughout life (LLL). In Ukraine actively developed and implemented competitive 

approach to planning the development of human capital as the basis of labor potential 

personnel. The task of formation of modern professional characteristics to be addressed in 

cooperation with employers' associations, interested government agencies and the education 

system. The list of competencies required by the labor market need to constantly monitor and 

predict. Such a list will enable employers to formulate their demands to the education system, 

to participate in the development of qualification requirements, and assess future needs in the 

sectors of qualified personnel. 

Constant monitoring of the labor market allows businesses to analyze the demand and 

supply of personnel contributing scheduling of labor potential through various events, the 

most common of which favor education that promotes change in qualitative characteristics of 

future or existing staff. One possible option is to make use of educational programs on 

thematic units that allow access to them in the order that requires certain time in a production 

situation or personal interest. 

The interest in trilateral cooperation allows all participants to combine efforts for the 

chosen direction of labour potential at the macro level and promote involvement in dialogue 

primarily enterprises and educational institutions that will be able to configure 

communication channels and applications more quickly redirect educational disciplines 

towards the needs of enterprises. Involvement competency approach helps this process and 

lets standardize the requirements for personnel, to establish clear to staff selection criteria for 

the position, by assessing the proposed model to define "weaknesses" in their activities on that 

basis, establish ways of improving personal labour potential and improve the efficiency and 

performance of industrial activity.  
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For preparing qualified personnel needs to use approaches that meet the needs of the 

enterprise, the modern material base and information resources, popular of  technology 

training in the enterprise and eventually the enterprise requirements adjustment of 

opportunities provided by education institutions of knowledge. 

Thus, now the integration of education, science and production should be considered as 

one of the top priorities, ensuring sustainable economic development. Effective HRM 

practices are based on external standards (benchmarked) and include the necessary 

procedures, steps, processes, people (reengineered processes). Training and retraining of 

highly skilled professionals in the education system and enterprises will promote the 

development of innovative economy and meet the needs of the global labor market. Managers 

need to ensure that employees have the necessary skills to perform current and future jobs. As 

a result, managers and employees may need to develop new skills to be successful in team 

environment.  
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AZ INNOVÁCIÓ TÁRSADALMI KOCKÁZATAI 
 

 

Angyal Ádám 

professor emeritus 

 

Az innovációról 

 

A klasszikus innovációs szakirodalom termékek, technológiák (eljárások), piaci műveletek és 

szervezetek (szervezés) vonatkozásában értelmezte a fogalmat. Az innováció teoretikusainak 

élén Schumpeter áll, akinek számtalan követője és fejlesztője foglalkozott az innováció 

természetével és jelenségeivel. 

 

A szinte minden akadémikus és a köznyelv által elfogadott értelmezés szerint innováció 

általában megújulást, eredetien újnak számító megoldást jelent. Innováció az ismert tényezők 

új kombinációja, alkalmazása, az ismert, de nem alkalmazott vagy elfeledett módszerek 

újraélesztése is  

 

Nem szokásos megemlíteni, de tudható az is, hogy az innováció minőségi változás, a fejlődés 

mesterséges megalapozása (szemben az evolúcióval vagy a növekedéssel). Ezt a kiegészítést 

azért is meg kell tenni, mert néhány gondolkodó megemlíti a spontán, természetes innováció 

fogalmát is.  Hozzájuk képest úgy vélekedek, hogy az innováció létrejöttében ugyan szerepet 

kaphat a véletlen is, de összességében tudatos fejlesztő tevékenységről van szó. 

 

Az innováció lényege mindezek alapján nem egyszerűsíthető le az újdonság létrehozására és 

alkalmazására. Igen fontos jellemzőnek kell tekinteni, hogy a korábbi, megelőző korokhoz és 

megoldásokhoz képest fejlődés következzék be. Mindazok az innovációs teljesítményeket 

tekinthetők előrelépésnek, melyek hatására a korábbiaknál jobb, hatékonyabb, 

eredményesebb megoldások születnek. A fejlődés természetének elemzése nem témája jelen 

írásnak. 

 

Az innováció jellemző tulajdonságai tehát mind a gyakorlatban, mind az elméletben a 

következők szerint különíthetők el: 

 

• Újdonság, viszonylagos újdonság, eredeti vagy származtatott megoldás, a tényezők új 

kombinációjának felismerése, kidolgozása, létrehozása   

• A felismerések hasznosítása, megvalósítása, alkalmazása, esetleg értékesítése  

• Mindezek következtében javuló eredmény, hatékonyság, jólét, vagy más mérhető, 

értékelhető és fenntartható kedvező hatás, azaz fejlődés. A civilizáció egészét 

amennyiben folyamatnak fogjuk fel, úgy annak története innovációk szakadatlan 

sorozata.  

 

Az innováció értelmezési tartományai 

 

Az innovációt elsősorban a gazdaság, a technika, technológia, szervezés, stb. területein szokás 

értelmezni. Az innovációt elsődlegesen gazdasági hatásaival hozzák összefüggésbe. Ebben az 

írásban a gazdasági, műszaki és szervezési innovációkat az egyszerűsítés érdekében üzleti 

innovációnak nevezem. Ez ugyan pontatlan, mert hiszen például a tudományos alapkutatás és 

ennek származékaként a műszaki-technikai innovációk jelentős számban üzletileg a belátható 

(tervezhető) időszakokban nem hasznosulnak. E tekintetben közelebb állnak a lassan ható 
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társadalmi innovációkhoz, mint a közvetlen hatásokkal rendelkező üzleti innovációk. 

Egyszerűsített szóhasználatom csupán ennek az írásnak az értelmezéshez köthetők, amelyben 

a közvetlen hatású üzleti  innovációkat megkülönböztetem a társadalmi innovációktól. Az 

üzleti (gazdasági)innovációkkal szemben mondhatni elvárás, hogy kimutatható, 

számszerűsíthető gazdasági előnyei, hozamai legyenek. A gazdasági életben, az üzleti 

világban ez egyébként minden más tevékenységre is érvényes követelmény. 

 

Az innováció fogalmát és jelenségét ki lehet terjeszteni a szűkebb gazdasági és technikai 

vonatkozásokon túl is. Az innováció megjelenik az élet minden területén, így a 

környezetvédelemben, egészségügyben, oktatásban, védelemben, szociális ellátásban, 

közigazgatásban, jogrendszerben stb. Az elsődlegesen nem gazdasági és technikai problémák 

újszerű megoldását társadalmi innovációnak nevezhetjük. 

 

Mindezek alapján a társadalmi innováció fogalmát a következők szerint lehet értelmezni 

• A társadalom működésének és létének megújítására, fontos jellemzőinek javítására 

tett lépéseket innovációnak lehet tekinteni. 

• Főbb területei: társadalmi berendezkedés, társadalom működés és működtetés, 

sikeresség, etikai viszonyok fejlődése, politika, az érintettek jólétének és 

boldogságának javulása 

 

 

Érdemes röviden áttekinteni az üzleti és társadalmi innováció néhány eltérését. Ebből is 

megállapítható, hogy bár alapelveiben hasonló, de nem azonos értelmezési tartományokban 

lehet használni az üzleti és társadalmi innovációt. 

 

Az üzleti (ide értve a műszaki és szervezési) innovációra jellemző, hogy 

• Gazdasági hatása számítható 

• Elterjeszthető, eladható 

• Üzleti, esetleg politikai döntéshozók befolyásolják megvalósulásukat, 

érvényesülésüket 

• Gyorsan leállítható, visszavonható és kicserélhető eredményeik, hatásuk van. 

•  

A társadalmi innovációt más tulajdonságokkal lehet jellemezni. A társadalmi innovációtól 

elvárható, hogy 

• Jóléti hatása értékelhető legyen 

• Nehezen terjed, a gyors alkalmazást nem támogatják olyan érdekek, mint pl. a 

közvetlen haszonképzés, nyereségesség 

• Alkalmazása politikai, tudományos és társadalmi döntéshozók kezében van. Ezek a 

szereplők gyakran ellenérdekeltek vagy egymástól jelentősen eltérő véleményük van 

• Lassú változási ciklus jellemző, bár néhány – pl. forradalmi – helyzetben a társadalmi 

innováció felgyorsulhat. 

 

Jellegzetes történelmi innovációkra, társadalmi léptékű megújulásokra néhány példát érdemes 

említeni. 

• A legfejlettebb országokban elég általános az a vélekedés, hogy a társadalom 

szabályozására, működtetésére az önkényuralomból a demokráciák felé történő 

fejlődés tekinthető sikeresnek. Ily módon az önkényuralmakhoz képest a demokráciák 

igen lassú, de általános fejlődési iránynak, történelmi innovációnak tekinthetők. 

(Tudni lehet, hogy demokratikus államszervezetek már az időszámítás előtti időkben 
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is léteztek, ugyanakkor az önkényuralmak (sokféle változata) még mai jellemző a 

politikai térképekre. 

• Az általános választójog elterjedése a fejlett országokban csak a XX. századra valósult 

meg. Az alkotmányozás vagy azzal egyenértékű államszabályozás legfeljebb ezer 

éves, noha ezt megelőzően is érvényesültek általános hatalomszabályozási 

megoldások. 

• A szabadság (emberi) jogok érvényesítése ugyancsak sok évszázados múltú,de a 

maihoz hasonló értelmezésük és alkalmazásuk csak a XVIII. századtól számítható.  

• Nemzetségekből és nemzetállamokból kialakított szövetségek ugyancsak jellemzőek 

az egész történelemre. Napjainkban éljük át például az Európai Unió lassan, mintegy 

hatvan éve tartó szövetségi rendszere alakulását, mondhatni vajúdását. 

• A jóléti társadalom koncepciója ma jelentős vitatéma. Mindezek ellenére a fejlődés 

egyik fontos, ha nem nélkülözhetetlen ismérve a jólét egyre általánosabb fejlődése. 

Azok a z erők, amelyek ezt képviselik és szorgalmazzák igen lassan, de folyamatosan 

érvényesülnek. 

• A közcélok és magáncélok ütközése ugyancsak az egész történelem során végigvonuló 

jelenség. A közösségi, társadalmi célok erősödése azonban egyre erőteljesebb. Ennek 

egyik megnyilvánulása például a demokratikus kormányzás és államvezetés 

elterjedése. 

• Maga a civilizáció, a történelem egész folyamata innovációk sorozatának tekinthető. A 

történészek az események láncolatát nem ilyen szemüvegen át nézik.  

Megközelítésünk adalék lehet a történetkutatás szempontrendszeréhez. 

 

 

Az innováció veszélyei 

 

 

Az innovációról az a vélekedés, hogy az jó, hasznos, a fejlődés motorja. Ezen általános 

vélekedést el fogadjuk. Ugyanakkor – többek között a társadalmi innováció fogalmával 

összefüggésben – rá kell mutatni annak némely kockázatára, sőt kárára is.  

Az innováció, miként minden jelenség, úgy hordoz veszélyeket, kockázatokat, 

bizonytalanságokat, mellékhatásokat. 

Az üzleti és társadalmi innováció egyaránt  káros is lehet. Amíg azonban az üzleti innováció 

veszélyei, kárai viszonylag gyorsan észlelhetők, addig ez a társadalmi innovációk – néha több 

ezer éves –folyamatában – ez kevésbé észlelhető. A társadalmi innováció kárai többnyire 

hosszabb távon hatnak és ismerhetők fel. 

Veszélyes, káros társadalmi innovációkra érdemes néhány példát csak címszavakban említeni. 

• Fegyverkezés, nukleáris fegyverek fejlesztése és gyártása (atombomba, napalm, vegyi 

és biológiai fegyverek) 

• Környezetromboló technikák és technológiák (erdőirtás, CO² kibocsátó technológiák) 

• Egészségkárosító és veszélyeztető eljárások (tudatmódosítók, DDT gyomirtó és 

származékai) 

• Politikai önkény, zsarnokság (diktatúrák) 

• Vallási és egyéb hitbéli és nézetbeli elfogultságok (inkvizíció, saria, erőszakos 

hitterjesztés, genocídiumok)  

• Társadalmi népbutítás, közösségi  és jóléti célok elhanyagolása (politikai demagógia) 

• Egyéni célok hatalmi eszközökkel való támogatása  (korrupció, jogfacsarás) 
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A történelmi és világméretű példálózás kiegészítéseképp napjaink néhány hazai veszélyes, 

káros társadalmi innovációját is címszavasan bemutatom. 

• Reformnak hirdetett lépések (oktatás, egészségügy) 

• Intézmény és szervezetfejlesztés (közigazgatás, önkormányzatok) 

• Túlzott centralizálás (dohányellátás, szerencsejáték, közszolgáltatások) 

• Téves politikai és gazdasági doktrínák (illiberalizmus, unortodox 

gazdaságszabályozás) 

• Vezetés helyett intézkedés, szabályozás (törvénygyár) 

• Hatásszámítás vagy annak figyelembe vétele nélküli nélküli döntés (atomerőmű) 

• Korrupció és pazarlás (korpásodás) 

• Kreatív és fiktív könyvelés, vállalatközi és bankközi műveletek (adócsalás) 

 

Összefoglalás 

 

Az írás az ismert innovációs megközelítéshez képest az alábbi új elemeket tartalmazza: 

1. Az innovációt fenntartható fejlődésnek, jobbításnak értelmezem 

2. Az innováció fogalma a hagyományos üzleti, technikai értelmezésen túl kiterjeszthető 

a társadalmi lét egyéb területeire is 

3. Az innováció lehet veszélyes, káros. Ez többnyire társadalmi vonatkozásaiban fordul 

elő 

 

* 

 

Ennek az előadásnak a bővebb változata megjelent a Vezetéstudomány 2015. évi július-

augusztusi számában. A források és hivatkozások ebben kerültek részletezésre. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Tanulmányunkban a közszolgáltatás két kiemelt jelentőségű szektorában vizsgáljuk a 

mérőszámok alkalmazásának lehetőséget: a felsőoktatás és az egészségügy területén. Konkrét 

folyamatelemek elemzésével fogalmazunk meg általánosítható tapasztalatokat.  

A felsőoktatás működésében természetes a különböző mérőszámok használata. Ugyanakkor az 

tapasztalható, hogy a mérőszámokat tartalmazó adatbázisok jóval nagyobb lehetőséget 

nyújtanak, mint amit a mai gyakorlatban kihasználunk. 

Az egészségügy területén egy adott szakterületre fókuszálva, a mozgásszervi betegségekben 

szenvedők rehabilitációjához használatos indikátorok képzésének és használatának 

lehetőségét vizsgáljuk.  

 

SUMMARY 

In our paper, we examined the possibility of application of indicators in two highly important 

sectors of public utilities: health care and higher education. We drew up generalizable 

observations based on the analysis of concrete process units. 

The use of certain indicators is natural in higher education. In our experience, however, the 

databases containing these indicators provide far better and bigger opportunities than what 

are made use of these days. 

Regarding health care, we focused on a given specialty examining the possibility of formation 

and usage of indicators that are used regarding the rehabilitation of people suffering from 

locomotor diseases and disorders. 

 

 

1. MINŐSÉGMENEDZSMENT – FOLYAMATMENEDZSMENT – MÉRŐSZÁMOK 

 

A minőségmenedzsment rendszerek szerepe a társadalmi szolgáltatások területén is 

folyamatosan növekszik. E szektorokban a partneri igények és a törvényi szabályozások 

eredményeképpen is mind szélesebb körben alkalmazunk minőségmenedzsment rendszereket.  

A közszolgálat területén tevékenykedő intézmények minőségmenedzsment rendszereinek 

sajátossága, hogy kettős rendszerről beszélhetünk: külső és belső rendszer együttes 

alkalmazása támogatja a megfelelően összehangolt működést. A külső rendszerek a 

jogszabályoknak (a társadalmi elvárásoknak) megfelelő működést biztosítják. E rendszerek 

működésének szabályait általában törvények rögzítik és az államigazgatás rendszerében 

található hatóságok működtetik. Ilyen jogosítványokkal rendelkezik az egészségügy területén 

mailto:bedzsula@mvt.bme.hu
mailto:denes@mvt.bme.hu
mailto:topar@mvt.bme.hu
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az ÁNTSZ, a felsőoktatási szektorban pedig az Oktatási Hivatal és a Magyar Felsőoktatási 

Akkreditációs Bizottság. A belső rendszerek elsősorban a partner/ügyfél igényeinek 

megfelelő folyamatos fejlesztést és hatékony működést helyezik középpontba. 

A formalizált előírások (szabványok, jogszabályok, standardok) vagy a TQM filozófia alapján 

kialakított minőségmenedzsment rendszerek működésének és fejlesztésének egyik 

kulcsterülete a folyamatok megfelelő azonosítása, szabályozása és folyamatos fejlesztése. 

Nem véletlen, hogy a termelő és a szolgáltató területek működés (minőség) fejlesztését 

alapvetően meghatározza az alkalmazó szervezet folyamatmenedzsment szemlélete.  

A folyamatmenedzsment rendszer megfelelő működése lehetővé teszi, hogy megfelelő 

adatokra, információkra alapozhassuk döntéseinket.  A folyamatok megfelelően megalapozott 

fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a mérőszámok, indikátorok használata. A folyamatok vagy 

rész folyamatok működésének mérésére, értékelésére három csoportba sorolhatjuk a 

mérőszámainkat: folyamat -, output (termék) -, és végeredmény jellemzők. A 

folyamatjellemzők értékelése adja a leggyorsabb visszacsatolás és beavatkozás lehetőségét a 

folyamatgazdák által felügyelt folyamat működésének minőségéről. A termék, esetünkben a 

nyújtott szolgáltatások minőségére utalnak az output jellemzők. Felhívják a figyelmet arra, ha 

az igények, elvárások és a valós teljesítés között eltérés mutatkozik. A partnerre, ügyfélre az 

adott folyamatnak gyakorolt végső hatását értékelhetjük a végeredményt visszajelző 

indikátorok segítségével. Ezek a társadalmi szolgáltatások esetében elég nagy holt idővel 

rendelkező visszacsatolásokat jelentenek az esetek többségében. (például: népegészségügyi 

helyzet változása, felsőoktatásban megszerzett kompetenciák érvényesülése).  

A szolgáltató szektorokban jóval nehezebb, mint a termelés területén olyan mutatószámokat 

képezni, amelyek érdemben rávilágítanak azokra a folyamat elemekre, amelynek a fejlesztése 

alapvető változásokat eredményez a vevők, ügyfelek elégedettségének növelésében.  

A megfelelő mérőszámok alkalmazásának a folyamatfejlesztés szempontjából stratégiai 

jelentősége is van. Az intézményi célrendszer ismeretében megkereshetjük azokat a 

kulcsfontosságú mérőszámokat (KPI), amelyek az adott terület megfelelő hozzájárulását 

jelenti a szervezet sikeres működéséhez. Folyamatcélokat csak mérhető és értékelhető 

jellemzőkre van értelme kitűzni. Akkor járunk el helyesen, ha e kiemelt jelentőséggel bíró 

mérőszámok illeszkednek az adott szervezet felépítéséhez és egy adott területre vonatkozóan 

számuk nem haladja meg az ötöt.  

A folyamatok menedzselése, mérése és értékelése szerves részét kell hogy képezze a 

társadalmi szolgáltatások minőségügyi eljárásainak és minőségpolitikájának meghatározása 

során. Azokban az esetekben, amikor e területen is megjelenik a verseny, a versenyképesség 

megőrzése érdekében, különösen nagy szükség van a folyamatok részletes vizsgálatára, a 

megfelelő mérési rendszer kialakítására. A szervezeti megkülönböztetés korábban 

funkcionális jellegű volt (Magyarországon továbbra is ez dominál), vagyis szervezeti 

egységekben, feladatokban, hatáskörökben gondolkodtak a szervezet vezetői, a szervezeti 

munkamegosztás kialakításánál. A korszerű minőségmenedzsment rendszerekben ezzel 

szemben a folyamatszemlélet válik dominánssá, ugyanis az értékteremtő folyamatok nem 

ismerik a szervezeti határokat és átlépik a szervezeti egységeket és funkcióik kereteit.  

Idealizált helyzet az, amikor minden előre deklarált szükséges információ a rendelkezésünkre 

áll. Mind nemzetközi szinten, mind pedig hazánkban kevés az olyan adatbázis, amelyből 

következtetéseket lehetne levonni. Az előbbiekből látszik, hogyha bármilyen szinten 

szeretnénk a minőséget mérni a közszolgálatban, ahhoz jól definiált paramétereket kell 

mérnünk. Mivel ennek megvannak a maga költségei, ezért az elérhető és felhasználható 

paraméterek köre távol áll az ideálistól és ez a szűkösség egy olyan kényszerítő erővel bír, 

hogy csak olyan paramétereket használjunk, amelyek elérhetőek és megbízhatóak, nem pedig 

olyanokat, amelyek ideálisak lennének. 
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A cikkünkben vizsgált szektorok esetében azt tapasztaljuk, hogy a közvetlen 

folyamatfejlesztést támogató elemekre érdemes nagyobb figyelmet fordítani. Itt vannak meg 

azok a beavatkozási lehetőségek, amelyek az adott közszolgáltató szektorokban működő 

szervezetei egységek és intézmények esetében a reális megvalósítás esélyeit mutatják.  

 

2. MINŐSÉG INDIKÁTOROK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 

 

Az elmúlt évtizedekben az egészségügy minőségfejlesztése a figyelem középpontjába került. 

Nem csoda, hiszen a minőség az egészségügy területén kiemelt fontosságú. A minőség 

jelentése az egészségügyben a következő képen fogalmazható meg: a minőség az 

egészségügyi szolgáltatás szereplőinek kinyilvánított és látens igényeinek mutatók 

segítségével mérhető és szemléltethető mértéke (az egészség szubjektivitásán túl lépve), 

amelynek elsődleges célja az egészség megőrzésének, helyreállításának és fenntartásnak 

maximálása a tudományos ismeretek és a rendelkezésre álló erőforrások, illetve a várható 

előnyök és kockázatok figyelembevételével (Donabedian, 1980; Lohr, 1990; Boján, Belicza, 

1995; Belicza, Zékány 1998). Nem szabad elfelejteni, hogy a minőség mindenki számára mást 

és mást jelent és ez vonatkozik az egészségügyi szolgáltatás szereplőire is. Törekedni kell az 

elsődleges feladat – az egészségügyi ellátás – mellett, a páciensek, az egészségügyi dolgozók, 

finanszírozók stb. igények kielégítésére is. Továbbá szükséges felhívni a figyelmet a 

folyamatos fejlesztés gondolatára is, mivel változó igények csak így érthetőek meg és 

elégíthetőek ki (Dénes, 2015). 

Napjainkban – minőségfejlesztés céljából – egyre szélesebb körben dolgozzák ki, és 

alkalmazzák is az egészségügy különböző területén használatos indikátorokat. Ugyanakkor 

minőségfejlesztés céljából, minőség mérésére és értékelésére az egészségügyben használatos 

indikátoroknak csak kis hányada alkalmas. A minőség indikátor egy mérő- és mutatószám, 

amely a múltbeli és jelenlegi történésekről, a valóságról szóló információkat a minőség 

mérése és értékelése érdekében számszerűsíthető formában mutatja (Dénes, 2015). 

Az indikátor – minőség indikátor – feladata, hogy jelezze az eltéréseket (eltérő értékeket), így 

kiemelhetőek azokat a területek, amelyeknek mélyebb vizsgálat és/vagy elemzése szükséges. 

 A minőség indikátorokat számos helyen használhatják az egészségügyben, de leggyakrabban 

az ellátás mérésére, az ellátottak egészségi állapotára, az abban bekövetkezett változásokra, az 

érintettek elégedettségére és a finanszírozásra, a források felhasználására fókuszál. Egy 

indikátort csak akkor tekinthetünk minőség indikátornak, ha az értékeinek alakulásával 

jelentős és befolyásoló minőségi problémára hívja fel a figyelmet.  

A minőség indikátorok kifejlesztése és hasznos alkalmazása, abból a megfelelő 

következtetések levonása nem egyszerű feladat. Használatuk lépéseit és a velük szembeni 

elvárásokat az 1. sz. ábra mutatja.  

Az adatok megléte alapvető fontosságú, az egészségügyi indikátorok kialakításához, ezért 

azok összegyűjtése az első lépés. Fontos, hogy széles körben és könnyen tudjunk hozzájutni a 

felmérések során nyerhető adatokhoz. Az adatok felhasználására, az indikátorok kialakítására 

az egészségügyi gyakorlatban több módszer áll rendelkezésre: elemi események (sentinel - 

őrszem), az arány (rate based) számok és az átlagértékek. Az eseményindikátorok képzése 

egyszerűbb, ugyanakkor kevesebb információt tartalmaznak, talán ezért ritkábban 

használatosak. Azonban nem elhanyagolhatóak, mivel olyan jelentős esetre hívják fel a 

figyelmet, amelynek vizsgálata mindenképpen szükséges, pl.: halálozás, esések száma. Az 

arányt jelző indikátorok általában százalékban megadva mutatják az esemény előfordulását, 

pl.: műtétet követő halálozások száma / összes operált beteg száma. Az átlag értékek 

elsősorban időtartamokkal kapcsolatosak, azonban csak akkor jellemzik az adott 

tevékenységet, ha az alapadatok normális eloszlást követnek.(Ellenkező esetben az átlag nem 

jellemzi az alapadatokat és a mutató értéke félrevezető lehet. Nem normális eloszlású 
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változók esetében törekedni kell a kívánatos érték meghatározására, és az azt nem elérő 

események előfordulási arányának kiszámítása lehet a célravezető.) 

Fontos, hogy az indikátor képzése és értékelése hatékony eljárás legyen, azaz a ráfordítás és 

az elért (elérhető) minőségfejlesztés viszonya megfelelő legyen (NSW HealthSteering 

Committe, 1999; Foundation for Health Care Quality, 1997; Critical Appraisal of Clinical P. 

2001). 

A legszélesebb körben a következő három indikátor típus terjedt el (a csoportok kialakítása 

mögött Donabedian-koncepciója húzódik meg): strukturális indikátorok, folyamat-indikátorok 

és kimeneti (outcome) indikátorok. 

 
1. ábra: A minőség indikátorok használata az egészségügyben 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Valamely minőség indikátorral a következő elvárások állnak szemben: validitás, objektivitás, 

specifitás, szenzitivitás, folytonosság, megfelelőség, méltányosság, hatékonyság, 

eredményesség, hozzáférhetőség, reprezentativitás, reprodukálhatóság. Az indikátorok 

kiválogatásánál további szempont, hogy lehetőség szerint minél nagyobb ellátási kört 

lefedjen. Túl sok indikátor használata sokba kerül, és nem hoz lényegesen több eredményt, 

mint az adott ellátási területre vonatkozó kevés, de jól meghatározott indikátor használata 
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(Foundation for Health Care Quality, 1997). Előnyös, ha hazai és nemzetközi gyakorlatban is 

értelmezhető és használható. 

A minőség indikátorok használata alapvetően három séma szerint történhet:  

1. Célszerű, ha egy előre meghatározott objektíven kialakított küszöbértékhez 

hasonlítjuk az indikátor értékét. Ugyanakkor ennek megfelelő és specifikus kialakítása 

idő és pénzigényes, nem beszélve az indikátorok teszteléséről. Sőt még az is 

lehetséges, hogy nem minden indikátorhoz lehet küszöbértéket találni. Véleményünk 

szerint azonban, ez a módszer a leghatásosabb a problémák kiszűrésére és a 

fejlesztésre egyaránt, nem beszélve az objektivitásról.  

2. Az indikátorok változását az idő múlásával, rendszeres és folyamatos mérésekkel is 

nyomon lehet követni.  

3. Emellett, más intézmények, osztályok adataihoz is hasonlíthatóak. Ebben az esetben 

azonban, megfelelő körültekintést igényel, hogy ténylegesen összevethetőek az 

indikátorok és az adatok. 

Ha eltérés mutatkozik, vagyis az érték a küszöbérték felett vagy alatt van, a korábbi 

eredményekhez képest vagy más intézményekhez képest különböző, akkor az indikátor 

megtette a „dolgát‖, jelez. Ezen területek további elemzésekre, vizsgálatokra szorulnak. 

Nem szabad megfeledkezni, hogy a befolyásoló tényezők mindenhol találhatóak, főként az 

egészségügyben fellelhető nagyfokú szubjektivitásból és az emberei különbözőségből 

fakadóan. Ezekkel is számolni kell. 

A gyakorlatban azonban, érdemben nem lehet ilyen nagy általánosságban foglalkozni az 

indikátorokkal – legfeljebb nagyvonalakban az outcome indikátorokkal –, ezért egy-egy 

szakterületre érdemes szűkíteni a vizsgálati területet. A következőkben egy speciális terület, a 

mozgásszervi betegségek és rehabilitációjuk során alkalmazott indikátorok lehetőségeit 

tárgyaljuk.  

 

2.1. Miért éppen a mozgásszervi megbetegedések? 

A Betegségek Globális Terhei (Global Burden of Disease Study) című tanulmány szerint az 

elmúlt 20 évben világszerte folyamatosan nőtt a betegséggel élt évek száma (Years Lived with 

Disability), aminek vezető okozói között elsőként találhatjuk mozgásszervi megbetegedéseket 

(Vos, Murray, Barber, 2015). Ezzel összefügg az a jelentős probléma, hogy a mozgásszervi 

betegségben szenvedők száma nagymértékben növekszik. Napjainkban vezető problémának 

számít az Európai Unióban és a fejlett egészségkultúrájú országokban világszerte. Hatással 

vannak más betegségekre és ezeken keresztül az élettartamra is (Vos, Murray, Barber, 2015). 

Ezen betegségek nemcsak nehézséget jelent a mindennapokban a minőségi élet megélésében, 

de a munkában való részvételre is komoly hatással van. Továbbá jelentős szociális és 

pénzügyi terhet ró az egészségügyre, a társadalomra, a személyre és annak családjára egyaránt 

(Dénes, 2015). 

 

2.2. Példa a minőség indikátorok használatára a mozgásszervi megbetegedések 

rehabilitációja során – ágyszámkihasználás 

Először is tisztázzuk ezen indikátor jelentését: a szakirodalom alapján, az ágykihasználás 

megmutatja, hogy egy adott egészségügyi intézmény vagy részleg milyen mértékben veszik 

igénybe a rendelkezésre álló (kórházi) ágyakat. Értéke nagymértékben függ az adott 

intézményben vagy részlegben végzett gyógyító tevékenység jellegétől. (Fogalomtár) 

Az ágykihasználás kiszámítására Magyarországon a következő formula használatos: 

  (1) 

Egyértelmű, hogy az egészségügyi intézményekben a használatban lévő ágyak száma és azok 

pontos ismerete alapvető fontosságú, ugyanakkor az sem mindegy, hogy azokat milyen 



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

 

145 

 

arányban veszik használatba. Egyrészről a fekvőbeteg ellátásban használatban lévő két féle 

finanszírozás egyike éppen ezen alapszik: naponta, az ágyon fekvő beteg után kap pénzt az 

intézmény. A másik irányból közelítve pedig, azt se felejtsük el, hogy egy ágy fenntartásánál 

nem csak magára az ágyra (és a hozzá tartozó eszközök) beszerzésére és ―üzemeltetésére‖ kell 

gondolni a finanszírozásnál. Számos egyéb állandó költség is felmerül: biztosítani kell a 

megfelelő infrastruktúrát, világítást, az ágyhoz tartozó alkalmazottak bérköltségét, az 

elhasználódás, adott esetben amortizációs következményekből adódó plusz költségeket, a 

korszerűsítés (nélkülözhetetlen vagy kötelező), stb. Ezek akkor is felmerülnek, ha az ágy üres. 

Tehát érthető, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen egy egészségügyi intézmény 

ágykihasználtsága. A kapacitás-felhasználási kérdések révén ezen indikátor használata 

hozzájárul a különböző minőségi követelményeknek való megfeleléshez és így az 

egészségügyi szolgáltatások minőségének javításához egyaránt (Shamim Haider, Shashi 

Bhushan Singh, Vivek Kashyap, Prabhat Kumar La, 2008). Továbbá fontos megjegyezni, 

hogy ez a mutató nem csak az egészségügyi szolgáltatásban bekövetkező változásokat 

mutatja, hanem fontos információkat szolgáltathat a szezonalitásról is. 

A magyar szakirodalom szegényes ezen mérőszám vagy a hozzá kapcsolódó kutatások 

tanulmányaiban, de a nemzetközi színtéren több információ is fellelhető. Több értekezés az 

ágykihasználtság (bed occupancy rate) indikátora esetében külön kiszámítja az éves és a havi 

átlagértéket és emellett kitér az ún. üresedési rátára (vacancy Rate) és az átfordító rátára (turn-

over Rate) (Shamim Haider, Shashi Bhushan Singh, Vivek Kashyap, Prabhat Kumar Lal, 

2008) 

A Kapacitások meghatározása az egészségügyben c. tanulmányból (ESKI Egészségügyi 

Rendszertudományi Iroda, 2006) kiderül, hogy Németországban kórházi szükséglet tervezése 

során, a kórházi ágyszükséglet kalkulációjához leggyakrabban használt számítási mód az 

amerikai Hill-Burton képlet (HBK). Ezen számításban szerepel az ágykihasználtság is, ami 

eltér a magyar számításformától: 

(2) 

A továbbiakban – magyar és nemzetközi szakirodalom alapján – bemutatásra kerül az 

ágykihasználtság indikátora és a hozzá kapcsolódó egyéb mérőszámok, amelyeket a 

mozgásszervi rehabilitációs szakmacsoportban használatosak. Mozgásszervi rehabilitációval 

foglalkozó intézmények adatai kerülnek bemutatásra. Az adatok az Országos Statisztikai 

Adatgyűjtési Programból és emellett intézményi szinten olyan magyar egészségügyi 

intézményből származnak, amely mozgásszervi betegségek rehabilitációja specializálódott. 

Az adatbázisok 2014-es év adatait tükrözik. Az számadatok bemutatása révén a következő 

lényeges gondolatokat, következtetések vonhatóak le:  

Az ágykihasználás minőség indikátor is teljesíti a feladatát: jelzi az eltéréseket, a túl magas 

vagy alacsony értékeket. Például Dél-Dunántúlon az ágykihasználás magasabb (98,1%), 

illetve a C, I, J, K osztályon is. Dél-Alföldön viszont viszonylag alacsony. Mindezek 

láthatóak a 2-3. sz. ábrákon. 
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2. ábra: Magyarországi régiók ágykihasználtságának átlagaértékei (mozgásszervi betegségben 

szenvedők rehabilitációjával foglalkozó intézmények adatai, 2014) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 
3. ábra: Egy magyarországi intézmény ágykihasználtsága (mozgásszervi betegségben 

szenvedők rehabilitációjával foglalkozó intézmény adatai, 2014) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Nagy hiányosság, hogy magyar és nemzetközi szinten, a szakirodalomban és gyakorlatban 

sincs kidolgozott küszöbérték ehhez az indikátorhoz – ami főként az alsó határ meghúzásánál 

lenne fontos. Azt gondolhatnánk, hogy egy egészségügyi osztály annál hatékonyabb, minél 

magasabb értéket mutat. Ez így is van, de a 100%-os ágykihasználtság nem reális, nem 

kívánatos, hiszen a betegforgalom természetes hullámzása folytán az azt jelentené, hogy 

bizonyos időszakokban ellátási nehézségek mutatkoznak (Egészségügyi Stratégiai 

Kutatóintézet, 2013). A 80-90 %-os mutató (régiónkénti, osztályonkénti átlag) akár ideálisnak 

is lehetne nevezni. Ugyanakkor előfordul egy-egy kórházakban a 120 %-os és 116,7 %-os 

ágykihasználtság is. Miután az újabb szabályozások alapján, a finanszírozási szabály 

korlátozza az ilyen esetekben a kifizetéseket (vagyis a napi ágyszám feletti teljesítés nem 

kerül finanszírozásra), ezért nem célszerű 100% fölé „merészkedni‖. A fentiekben leírtak 

szerint az alacsonyabb ágykihasználtság nem előnyös az intézmény számára, ezen esetekben 

célszerű a felülvizsgálat. Éppen azért lenne szükség a küszöbértékekre, hogy tudjuk mi számít 

alacsony, alacsonyabb ágykihasználtságnak. 

 

1. Táblázat: Az ágykihasználás és kihasználatlanság mutatószámai 

Régió Ágykihasználás (%) Kihasználatlansági ráta 

Dél -Alföld 83,8 16,2 

Dél-Dunántúl 98,1 1,9 

Észak-Alföld 90,1 9,9 

Észak-Magyarország 90,7 9,3 

Közép-Dunántúl 91,8 8,2 

Közép-Magyarország 87,7 12,3 

Nyugat-Dunántúl 96,3 3,7 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Nem mindegy, hogy az adott indikátort milyen módon használjuk fel: az ágykihasználást 

kiszámítva, ezt a formát vizsgáljuk és ábrázoljuk, vagy éppen annak ellentétét, a 

kihasználatlanságot (1. táblázat). Lehet, hogy az utóbbi indikátor jobban felhívja a figyelmet 

az eltérésekre. 

Érdekesség, hogy Magyarországon és a nemzetközi viszonylatban másképp számolják az 

ágykihasználtság mutatóját, ami különböző értékeket eredményez (4-5. ábra). Az eltérés abból 

adódik, hogy a külföldön használatos indikátor nevezőjében az ágyak száma szerepel, míg 

Magyarországon az ágykihasználást a teljesített és a lehetséges ápolási napok száma adja: 

 (3) 

 (4) 

A különbség jobban látható a regionális adatokon, például a Dél-Alföld-i (mozgásszervi 

rehabilitációs profilú) intézmények átlagértékénél különösen érezhető a két számítási módból 

adódó eltérés (mivel ott arányát tekintve kevés ágy van használatban). Érdekes kérdés lehet, 

hogy melyik számítási eredmény a hasznosabb… 

 

 
4. ábra: Ágykihasználtságának átlaga (magyar és a nemzetközi számítás) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 
5.ábra: Ágykihasználtságának átlaga (magyar és a nemzetközi számítás) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

3. MÉRÉS LEHETŐSÉGEI A FELSŐOKTATÁSBAN 

 

A felsőoktatást egy különleges technológiára épülő szolgáltatásként szokás tekinteni, ahol „a 

technológia tárgya a hallgató, a technológiát végrehajtó pedig az oktató…‖. (Veress, 1999) A 

többéves oktatási folyamat végeredményeképpen a felvett hallgatókból képzett szakemberek 
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vállnak. Így minőségügyi szempontból a vevő definiálása sem egyszerű: szűkebb értelemben 

vevőként egyrészt a hallgatók, ill. a végzetteket alkalmazó gazdasági szféra tekinthető, de 

könnyen megérthető Ritter értelmezése is, mely kibővíti ezt a megközelítést: a képzésben 

érdekeltek, érintettek szubjektív értékítélete adja a minőséget. (Veress, 1999) 

Az elmúlt évtizedekben a felsőoktatás minősége egyre fokozódó figyelmet kapott 

Magyarországon. Ez a változás hasonlatos a többi európai országokban tapasztaltakhoz: a 

felsőoktatás tömeges piaci szolgáltatássá vált, melyet egyre több diák és egyre sokszínűbb 

intézmények jellemeznek. Magyarországon emellett a legutóbbi felsőoktatási reform 

következtében az addig tandíj-mentes állami intézmények jelentős része vezetett be 

tandíjakat, és egyúttal az állami hallgatói támogatás is jelentősen csökkent. Ezek tovább 

érősítették a minőség kérdésének fontosságát. (Tóth és Jónás, 2014) 

A minőség fogalmának értelmezésére a felsőoktatásban számos megközelítés található, de 

véleményünk szerint az egyik legjobban alkalmazható Crombag (1978) definíciója, mely két 

aspektusra bontja azt: az oktatás hatékonyságára (a tudásátadás idő- és költséghatékony 

megvalósítása), ill. a végzettek minőségére (a munkaerőpiacra kikerülő hallgatók tudásának 

mennyisége, mélysége, használhatósága). Azaz ezzel a megközelítéssel arra kívánjuk felhívni 

a figyelmet, hogy az oktatás minőségét egyrészt az intézményi folyamatok hatékonysága és 

eredményessége, valamint a folyamatok végeredményének jellemzői határozzák meg. 

E megközelítés elfogadásával – komoly minőségügyi elhivatottság nélkül is – a korábban, az 

egészségügy kapcsán tett megállapításhoz juthatunk el: az önmagában túlságosan komplex és 

nehezen menedzselhető fogalom hatékony elemzéséhez és fejlesztéséhez a felsőoktatási 

folyamat több szintjéhez kapcsolódó (minőség) indikátorokra van szükség. 

Az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hálózatot (European Association for Quality 

Assurance in Higher Education, ENQA) azzal a céllal hozták létre, hogy a minőségbiztosítás 

területén támogassa az európai államok együttműködését. A szervezet által kialakított 

sztenderdek és irányelvek 1.6 pontja külön foglalkozik a belső információs rendszerrel, mely 

az indikátorok tipikus forrásaként szolgálhat. Sztenderdként fogalmazza meg, hogy az 

intézmények gondoskodjanak a működésükre vonatkozó információk szisztematikus 

gyűjtéséről, elemzéséről és ezek felhasználásáról a különböző döntéseknél. Az ehhez 

kapcsolódó irányelv hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen, hogy az intézményeknek legyenek 

eszközeik a saját folyamataikkal kapcsolatos információk gyűjtésére és elemzésére. Az 

elemzések eredményei alapozzák meg a folyamatos fejlesztést. Ezen adatok, tények ismerete 

ad lehetőséget a más intézményekkel, hasonló szervezetekkel való összehasonlításra is. Ezen 

követelmények megvalósítása ad alapot az 1.7 nyilvánosságra vonatkozó sztenderd 

teljesítésére is: „Az intézmény rendszeresen tegyen közzé naprakész és objektív, mennyiségi 

és minőségi adatokat és információkat képzési programjairól‖. (Topár, Bedzsula és Kövesi, 

2011) 

A minőségmutatóknak alapvetően három szintjét különböztetjük meg. Intézményi/kari 

(kulcs)mutatók, amelyek a felső vezetés munkáját segítik. Operatív döntéseket támogató 

minőségmutatók, amelyek célja, hogy az intézmény belső működését mérjék közvetlenül és a 

kulcsmutatók számára teremtsék meg az alapot. Közvetlenül a folyamatok értékelését és 

fejlesztését támogató mérőszámok, amelyek elsősorban a folyamatgazdák döntéseit 

támogatják. (Bedzsula és Topár, 2014) 

A következőkben pár eltérő szintű példán keresztül bemutatjuk, hogy milyen adatokat és 

tényeket használhatunk fel a kari, tanszéki vezetők döntéseinek megalapozásához, és a kar 

oktatóinak milyen adatok állnak rendelkezésre ahhoz, hogy saját folyamataik eredményeit 

értékeljék és megalapozzák ezek fejlesztését. A bemutatott adatok a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának 

különböző oktatási tevékenységéből származik. Természetesen a lehetőségek ennél sokkal 

gazdagabbak, de terjedelmi okokból csupán az olvasó figyelmét kívánjuk felkelteni. 
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Hangsúlyozni szeretnénk, hogy általában a szolgáltatások, így a felsőoktatási szolgáltatás 

területén is minden folyamat, részfolyamat eredménye mérőszámok segítségével mérhető, 

értékelhető. Ezek még abban az esetben is lehetőséget nyújtanak a folyamatok fejlesztésének 

megalapozásához és igazolásához, ha tudjuk, hogy egyes méréseknél a szubjektív elemek nem 

zárhatók ki. 

3.1. Írásbeli számonkérések adatainak elemzése 

Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó oktatási folyamatokról, tevékenységekről, azok 

eredményességéről közvetlen visszajelzést kaphatnak az oktatók az írásbeli számonkérések 

hallgatói eredményeinek elemzésével. Ezek az adatok egyrészt a hallgatóknak az – oktató 

által átadott – ismeretanyag elsajátításáról, másrészt a számonkérésnek az ismeretanyag 

átadáshoz való megfelelőségéről és „korrektségéről‖ adnak képet. Mindkét vizsgálati 

megközelítés érdekes fejlesztési lehetőségeket jelenthet az oktató számára: melyek azok a 

tananyagrészek, amelyek ismertetése kevésbé volt sikeres, ill. melyek azok a 

kérdések/kérdéstípusok, amelyek megválaszolása nagyobb gondot okozott a hallgatóságnak. 

(Bedzsula, 2015) 

Az ilyen típusú elemzések elvégzéséhez az írásbeli számonkérések eredményeinek külön-

külön feladatonkénti rögzítése szükséges. Ez a tömegoktatás nagy hallgatószámú kurzusain 

kézi adatbevitellel igen időigényes feladat lehet, de a fejlesztési lehetőségek azonosítása 

érdekében mindenképp megéri a szükséges időráfordítás. Az alapvető vizsgálatokat egyszerű 

statisztikai jellemzők meghatározásával, ill. grafikus ábrázolással is elvégezhetjük. További 

részletesebb, precízebb, gyorsabb vizsgálathoz azonban már megkerülhetetlen valamilyen 

modern statisztikai program használata. 

Szemléltető példaként egy nagy hallgatószámú írásbeli számonkérést vizsgálunk, ahol a 

hallgatók véletlenszerűen kapták a 3 azonos feladattípus-összeállítású feladatlapból. 

Grafikusan vizsgálva az egyes csoportok elért eredményeinek eloszlását, azt tapasztaljuk, 

hogy jelentős különbségek vannak: a hallgatók lényegesen jobb eredményeket értek el az „A‖ 

csoporttal, mint a „C‖ csoporttal. Látva az eredményeket hallgatóként – ha választhatnánk – 

biztosan az „A‖ csoportba szeretnénk kerülni, oktatóként pedig a feladatlapok összeállítását 

próbálnánk módosítani. (6. ábra) 

 

 
6. ábra: Írásbeli számonkérés pontszám eredményei 3 feladatsor esetén 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Amennyiben az egyes feladatlapok feladatpontszámai is rendelkezésre állnak, a feladatlapok 

korrekcióját már azok objektív segítségével, és nem csak szakmai tapasztalatunkra, 

megérzésünkre alapozva kell elvégeznünk. A feladatsorok azonos nehézségű és szerepű „kis 

kifejtős kérdésének‖ gondolt feladatok vizsgálatakor azonosíthatunk egy érdekes, 

kiküszöbölendő helyzetet (7. ábra): a „C‖ csoport feladatára a hallgatók kevesebb pontot 

kaptak, és a megszerzett pontok eloszlása is lényegesen eltérő a másik csoportokétól. 

(Példáink kapcsán a Kruskal-Wallis és a Mann-Whitney hipotézisvizsgálatok adhatnak 

pontosabb választ a grafikus értelmezéseknél.) 
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7. ábra: Hasonló nehézségűnek gondolt feladat pontszám eredményei 3 feladatsor esetén 

Forrás: Saját szerkesztés 

3.2. A tantárgyak teljesítési eredményeiből származó adatok 

Az oktatói munka, ill. a tantárgyak eredményességét értékelhetjük azon adatok alapján is, 

amelyek a tárgy teljesítésére és a teljesítés eredményére jellemző érdemjegy eloszlására 

vonatkoznak. Az indikátorok általunk használt csoportosítását tekintve ezen adatok egyrészt 

az oktatói munkát is segíthetik, de már operatív döntések támogatására is alkalmazhatóak 

kari, intézeti szinten. A félévközi jeggyel, ill. vizsgajeggyel záruló tantárgyak esetében 

különböző típusai vannak a „nem teljesítésnek‖, ezért ezt általánosan a tantárgyat felvett 

hallgatók számának és a tantárgy kapcsán az elégséges, közepes, jó, valamint jeles 

osztályzatot szerző hallgatók számának különbségeként értelmezzük. A vizsgálathoz 

szükséges adatok rendelkezésre állnak, a Neptun rendszerből lehívatóak. 

A hallgatók előrehaladását képzésükben még a kreditrendszer ellenére is gyakran 

megakadályozza egy-egy tantárgy sikertelen teljesítése, amennyiben az más tantárgyak 

esetében előkövetelményként került rögzítésre. Az ilyen alapozó tantárgyak vizsgálata kari 

szinten is a figyelem középpontjába kell, hogy kerüljön, hiszen a hallgatói lemorzsolódás 

nagymértékben az ilyen kudarcoknak is köszönhető. A nagyszámú, többi tantárgytól 

jelentősen eltérő nem teljesítési eredmények felismerése hozzájárulhatnak egy adott tantárgy 

oktatási és számonkérési rendszerének fejlesztéséhez azonosítva a beavatkozás 

szükségességét. 

Pusztán a teljesítés, nem teljesítés vizsgálatán túl az egyes tantárgyak jegyeloszlásának 

vizsgálata is hasznos információkat tartalmazhat a tantárgyfejlesztésekhez. Érdekességképpen 

két félévközi követelménnyel rendelkező tantárgy jegyeinek eloszlását mutatjuk be a 8. ábrán. 

 

 
8. ábra: Tantárgyi jegyeloszlás – a két véglet 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A nagyon jó eredményeket felmutató tantárgy kapcsán felmerül a gyanú, hogy túl egyszerű 

követelmények kerültek kialakításra; míg a túl rossz eredmények esetében a nem megfelelő 

tudásátadás, ill. számonkérési módszer került alkalmazásra (Bedzsula, 2015). 

3.3. Az oktatás hallgatói véleményezési (OHV) rendszeréből származó adatok   

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen minőségmenedzsment rendszerében 

fontos elemként jelenik meg az oktatás hallgatói véleményezése (OHV). A tantárgyak 

oktatása kapcsán az 1970-es évektől mérik a hallgatók elégedettségét. Természetesen ez a 
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rendszer is számos átalakításon, fejlődésen ment keresztül azóta. A legfrissebb, törvényi 

előírásnak megfelelő rendszer 2013 őszétől működik. A jelenlegi kérdőív struktúrája 

valamelyest változott, azonban a kérdések fókusza megegyezik a korábbiakkal. A fontosabb 

kérdések közül három kapcsolódik az oktató adott félévi munkájához közvetlenül: a 

hallgatónak értékelnie kell 5 fokozatú skálán a tanórák, a segédanyagok és a számonkérés 

minőségét. 

Az Üzleti Tudományok Intézetének mesterképzései kapcsán megfogalmazott hallgatói 

értékelések nemcsak a visszajelzésének egy formális módja, hanem az oktatók jutalmazását is 

befolyásoló tényező az alapbérükön túl. A kar vezetése által megfogalmazott algoritmus 

szerint az oktatók oktatására, segédanyagaira, ill. számonkéréseire beérkezett OHV 

értékelések segítségével egy számolt minősítés kerül meghatározásra: 

  (5) 

A jutalmak számításakor a kar vezetése által meghatározott minősítési értéket vesznek 

figyelembe, mely jelenlegi értéke 3.5. Az összeg mértéke a célértéktől való eltéréssel arányos.  

  (6) 

Amennyiben az oktató minősítése a célérték feletti, úgy jutalmat kap, amennyiben a célérték 

alatti, úgy az oktató nem kap jutalmat a hallgatók után. Amennyiben ismétlődően 3,5-3,0 

alatti eredmény születik, úgy indokolt lehet más oktató kijelölése, esetleg a tantárgy 

megszüntetése. (Bedzsula, 2015) 

Tehát a kumulált minősítés több féléves vizsgálata jól támogatja a vezetői szintű operatív 

döntéseket, ill. igazolhatja az oktató által végzett erőfeszítéseket, ahogyan a 9. ábra is. 

 

 
9. ábra: Egyéni oktatói minősítés alakulása a félévek során 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az OHV rendszeréből származó adatok lehetőséget biztosítanak kari, ill. intézményi 

vizsgálatok, összehasonlítások elvégzésére is. A BME sokrétű tudományterületi érintettsége is 

jó példa arra, hogy az adatok nem használhatóak kellő körültekintés nélkül. Önmagában nem 

lenne célravezető az egyes kari adatokat egymáshoz hasonlítani, azonban az egyes karokhoz 

tartozó, minősítésben javulás felmutató oktatók arányában már indokolt lehet a vizsgálat. A 

10. ábra a BME 8 karának előző 6 félév OHV eredményeiben javuló tendenciát elért 

oktatóinak arányát mutatja. 

 

 
10. ábra: Az előző 6 félév OHV eredményeiben javuló tendenciát elért oktatók aránya 

Forrás: Fortuna (2015) alapján 

 

 



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

 

152 

 

IRODALOMJEGYZÉK 

 

Belicza É., Zékány Zs. (1998): A minőség fogalmi rendszere az egészségügyben. EMIKK 

füzetek 17.sz. füzet. Egészségügyi Minőségfejlesztési Konzultációs Központ, Debrecen 

Bedzsula B. ( 

Bedzsula B., Topár J. (2014): Minőségmenedzsment szemlélet és eszközök szerepe a 

felsőoktatás fejlesztésében, MAGYAR MINŐSÉG XXIII:(03) pp. 34-47. 

Bedzsula B. (2015): Quality improvement in higher education based on data and indicators, 

SGEM, II. évf., vol. 2, pp 791-796 

Boján F., Belicza É. (1995): Bevezetés az egészségügyi minőségbiztosításba. EMIKK 

füzetek, 5. sz. füzet. NJM Egészségügyi Minőségfejlesztési Konzultációs Központ, Debrecen 

Crombag, H. (1978): On Defining Quality of Education, Higher Education, vol. 7(4), pp 389-

403 

Dénes R. (2015) Minőség indikátorok az egészségügyi intézmények minőségfejlesztésében 

Quality indicators to improve the health care system, Magyar Minőség, XXIV.évfolyam 08-

09. szám, 2015. augusztus-szeptember, Magyar Minőség Társoság havi folyóirata 

Dénes R. (2015): Healthcare quality development int he light of the demographic situation of 

Hungary, MultiScience - XXIX. microCAD International Multidisciplinary Scientific 

Conference, ISBN 978-963-358-061-5, pp 6. Hungary 

Donabedian, A.(1980): Explorations in quality assessment and monitoring, The definition of 

quality and approaches to its assessment. Ann Arbor, MI, Health Administration Press 

ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Iroda (2006): Kapacitások meghatározása az 

egészségügyben, Iroda, Budapest 

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (2013): Tanulmány Magyarország régióinak 

egészségügyi helyzetérõl II. rész, Dr. Kincses Gyula Dr. Surján György Kováts Tamás 

Szilágyi Éva Szirmai László, Budapest 

German Medical Association (2001): Critical Appraisal of Clinical Performance Measures for 

Quality Management Quality Criteria and Quality Indicators in Health Care, National 

Association of Statutory Health Insurance Physicians and Association of the Scientific 

Medical Societies in Germany, Jena 

Lohr, K.N. (1990): Medicare: A Strategy for Quality Assurance, DC: National Academy 

Press, USA, Washington 

Shamim Haider, Shashi Bhushan Singh, Vivek Kashyap, Prabhat Kumar Lal (2008): Hospital 

utilization statistics as a measure of functioning of the facility at rims, ranchi Indian J. Prev. 

Soc. Med. Vol. 39 No.3&4 

Saha JB, Mitra J, Mondal A. (1991): Length of stay of in-patients of a gynaecological ward in 

a sub-divisional hospital in West Bengal. Indian J Public Health. 1991 Jul-Sep;35(3):71-4. 

Topár J., Bedzsula B., Kövesi J. (2011): Kontrolling információk és hatékonyság elemzés 

használata a felsőoktatás TQM alapú rendszerében, In: Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar VIII. Nemzetközi Konferencia, Miskolc-Lillafüred, Konferencia: 

Miskolc-Lillafüred 

Miskolc: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, pp. 1-10. 



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

 

153 

 

Tóth Zs. E., Jónás T. (2014): Enhancing Student Satisfaction Based on Course Evaluations at 

Budapest University of Technology and Economics, vol. 11, No. 6, pp 95-112 

Veress, G. (1999): A felsőoktatási intézmények minőségmenedzsmentje, Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest 

Vos, T., Murray, Ch., Barber R. (2015): Global Burden of Disease Study, Global, regional, 

and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic 

diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global 

Burden of Disease Study 2013, The Lancet 

Fortuna Z. (2015): A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2014. éves 

Kontrolling Jelentése,  

http://www.kontrolling.bme.hu/Fajlok/71_kontrolling_jelentes_2014.pdf, 2015. 09. 11. 

Fogalomtár: http://fogalomtar.eski.hu/index.php/%C3%81gykihaszn%C3%A1lts%C3%A1g, 

2015.09.10. 

 

http://fogalomtar.eski.hu/index.php/%C3%81gykihaszn%C3%A1lts%C3%A1g


„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

 

154 

 

GLOBÁLIS TRENDEK ÉS A VÁLLALATOK GLOBÁLIS 

STRATÉGIAI MENEDZSMENTJE 

 

GLOBAL TRENDS AND THE COMPANIES’ GLOBAL 

STRATEGIC MANAGEMENT  
 

 

Fülöp Gyula
1
 - Sebestyénné Szép Tekla

2
 

1
egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet, 3515 Miskolc-Egyetemváros,  

0646/565-111, vgtfulop@uni-miskolc.hu  
2
egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, 3515 

Miskolc-Egyetemváros, 0646/565-111, regtekla@uni-miskolc.hu  
 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A globalizáció napjaink egyik meghatározó folyamata, mely folyamatosan formálódik, alakul, 

újabb és újabb kihívásokat állítva ezzel a nemzetgazdaság szereplői elé. Számtalan pozitív 

hatása ellenére azonban rendszeresen fellángolnak a globalizációval kapcsolatos viták, 

melyek résztvevői hajlandóak a világ problémáiért, az emberiség előtt álló és megoldásra 

váró feladatokért kizárólag a jelenlegi világgazdasági rendet hibáztatni. Ilyen körülmények 

között a multi- és transznacionális vállalatok számára létfontosságú, hogy eligazodjanak a 

globalizáció útvesztőiben, ha tetszik, az ezáltal keletkező információs tömegben. A hosszú távú 

versenyképességük egyik fontos eleme, hogy miként alkalmazkodnak a változó világpiaci 

környezethez, hogyan használják ki a változások előnyeit. Tanulmányunk fő célja, hogy 

felhívja a figyelmet azokra a legfontosabb kihívásokra, melyekkel a nemzetközi környezetben 

tevékenykedő vállalatok szembesülnek és stratégiájukat formálják. 

 

SUMMARY 

The globalization is a significant process today. It is constantly under changing and shaping, 

which is a major challenge to the players of the national economy. In spite of the positive 

effects of the globalization process there are huge disputes in this topic. The parties tend to 

blame the globalization and the current world economy order for the problems of the world 

and the challenges to humanity. Under these circumstances it is vital for the multi and 

transnational companies to find the way in the labyrinth of the globalization and in the 

information mass. Important element of these competitive edges is the ability of adaption to 

the changing world economy environment and how they can utilize the advantages. Our main 

purpose is to raise the awareness to these challenges, which form the strategy of the 

companies doing business in the world market. 

 

 

1. BEVEZETÉS 

 

A globalizáció ellenes aktivisták évente összegyűlnek a G8, a Nemzetközi Valutaalap vagy a 

Davosi csúcstalálkozókon, azért hogy a globalizáció bizonyos hatásai ellen tiltakozzanak. 

Stiglitz, a 2001-es közgazdasági Nobel-díj nyertese „A globalizáció és visszásságai‖ című 

könyvében (2002) élesen kritizálja a Nemzetközi Valutaalap, a Kereskedelmi Világszervezet 

és a Világbank  globális gazdaságpolitikáját. Ugyanakkor minden negatív kritika ellenére több 

mindent be kell látnunk a globalizációval kapcsolatban: 1. a globalizáció nem egy már elért, 

megvalósult állapot, hanem egy olyan folyamat, mely napjainkban is formálódik; 2. nem 

egyetlen jelenségről van szó, hanem folyamatok sokaságáról, melyek a maguk 
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komplexitásában eredményezik azt, amit ma globalizációnak hívunk; 3. a jelenlegi 

rendszereket nem elvetni kell, hanem folyamatos javítással elérni a működésük 

hatékonyságának javulását. A globalizált világnak sokféle kihívással kell szembenézni, 

melyekről a továbbiakban szólunk részletesen. Számos tanulmány hangsúlyozza, hogy a 

globalizáció fogalma nehezen meghatározható, a legtöbb vállalatnak úgy kell helytállnia 

ebben az állandóan változó, formálódó környezetben, hogy nem rendelkezik róla teljeskörű 

információval. Az elmúlt 40 évben ez volt a fejlődés iránya. Ha a jövőt vizsgáljuk, habár a 

globalizáció kiteljesedése egy valószínű szcenáriónak tűnik, nem az egyetlen lehetőség. 

E tanulmány célja néhány fontos trend leírása, amelyek valószínűsíthetően hatnak a vállalatok 

globális stratégiai menedzsmentjére. Amikor a jövőt vizsgáljuk, fel kell, hogy ismerjük azokat 

az ideológiai, társadalmi, demográfiai, politikai és tudományos irányzatokat, amelyek a 

gazdaság és az üzlet világára hatnak. Néhány közülük már ma is látható, néhány még rejtett 

vagy a jelenben még csak gyenge jelzések formájában érzékelhető.  

Az 1. ábra a cikk felépítését prezentálja. Az első részében a globális kihívások közül először a 

legjelentősebbel, vagyis a globalizáció alapkérdéseivel foglalkozunk, ezt követően térünk rá a 

második részben a globális vállalati menedzsment fő modelljeire. 

 

 
2. ábra: Globális kihívások és a globális vállalat 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

2. A GLOBALIZÁCIÓ KÉRDÉSE 

 

Történelmi perspektívából nézve, a 20. század második felétől tapasztalható globalizáció 

jelensége nem teljesen új keletű. Néhány gazdaságtörténész felismerte, hogy a 19. század 

végén már a globalizáció számos jellemzője felismerhető volt. Az akkori világ globális 

erőközpontjai, mint Nagy-Britannia, Franciaország vagy az Amerikai Egyesült Államok 

meghatározó szereplői voltak a nemzetközi gazdasági-politikai életnek. A 20. század első 

felében a nacionalizmus alapeszmévé válásával (első és a második világháború), a 

protekcionista eszmék megerősödtek, mely látványos és intenzív kereskedelmi korlátozásokat 

eredményezett. A háború utáni politikai, gazdasági és technológiai változások a globalizáció 

folyamatának megerősödéséhez vezettek, és új menedzsment paradigmákat hoztak létre. 

Ugyanakkor, a 21. század első évtizedében, amikor a globalizáció győztes irányzatnak tűnik, 

néhány kritikus hang kel életre, mindinkább a kérdések kereszttüzébe helyezve a határok 
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nélküli, szabad piacra épülő, mono-kulturális világ koncepcióját. Ez, a globalizációt 

támogatók és ellenzők véleménye közötti dialektikai ellentmondás jellemzi minden jövőre 

vonatkozó forgatókönyv hátterét. 

A globalizációs folyamatoknak számos előnye és hátránya van. Alapvetően pozitív 

hangvételű a National Intelligence Council (2012) kiadványa, mely 2030-ra nyújt 

előrejelzéseket. Eszerint a világ gyökeresen átalakul a következő két évtizedben. Továbbra 

sem beszélhetünk unipoláris világról, sem az Amerikai Egyesült Államok, sem Kína nem 

képes tartós hegemónia kiépítésére. A nemzetek, a közösségek szerepe csökkenni fog, míg az 

egyének szerepe ezzel párhuzamosan felértékelődik. Diffúz világgazdasági rendszer 

kialakulása várható, mely azt jelenti, hogy nagyjából hasonló méretű és erejű politikai 

egységek jönnek létre, szövetségek alakulhatnak ki, ugyanakkor egyik sem képes a másikat a 

befolyása alá vonni. Az informális hálózatok szerepe növekedni fog, a Nyugat szerepének 

1750 óta tartó növekedése megtörik, Ázsia világgazdasági szerepe egyre inkább meghatározó 

lesz, egy új demokratizálódási hullám (például Közel-Kelet – bár ennek eredményessége 

kérdéses) indul el. Két meghatározó trend formálja a világot: a demográfia (rohamosan 

elöregedő társadalmak kontra bizonyos régiókban népességrobbanás) és az erőforrások iránti 

növekvő kereslet. Ez utóbbi tekintetében egyre inkább számolni kell a víz és az élelem 

szűkösségével. A jelen (2015) és 2030 között az alábbi változások lesznek megfigyelhetők: 

 erősödő és növekvő globális középosztály; 

 egyszerűbb hozzáférés a legújabb haditechnikai fejlesztésekhez (drónok, 

vegyifegyverek, cyber támadások eszközei); 

 az Amerikai Egyesült Államok, Európa és Japán (vagyis a Triád) világgazdasági 

részesedése a jelenlegi 56%-ról mintegy a felére esik vissza. Kína válik a világ 

legnagyobb megtakarítójává; 

 elöregedő társadalom a fejlett országokban; 

 fokozódó urbanizáció, mely szerint 2030-ra már 4,9 milliárd ember fog városokban 

élni; 

 tiszta ivóvíz és élelmiszer lokális hiánya (elsősorban Indiában és Kínában); 

 az Amerikai Egyesült Államok energetikai szempontból függetlenné válik. 

Ellentétes véleményeket egyre inkább azokban az országokban hallani, amelyek a legtöbbet 

profitáltak a globalizációból – az OECD országok –, nézőpontjukat legjobban Rodrik (1997) 

fejezi ki: 

„Elsőként, a csökkentett kereskedelmi korlátozások és beruházások jelzik az asszimetriát azok 

között, akik át tudják lépni a nemzetközi határokat (közvetlenül vagy közvetetten az 

outsourcingon keresztül, tőketulajdonosok, képzett munkások, szakemberek) és azok között 

akik nem tudják, és olcsó munkaerővel helyettesíthetők (félig képzettek és képzetlenek). Ez 

aláaknázza a fejlett országok társadalmi szerkezetét. 

Másodszor, a globalizáció ellentéteket szül az egyes országokon belül és országok között a 

jóléti normákkal kapcsolatosan, és az ezeket övező szociális intézményeken keresztül 

(nyugdíjalapok, társadalombiztosítás, értékek és kultúra). 

Harmadszor, a globalizáció növekvő nehézséget okoz a kormányoknak abban, hogy 

társadalombiztosítást nyújtsanak. A jóléti állam támadás alatt áll.‖ 

A kérdés az, hogy hogyan enyhíthető a globalizáció értékei és kockázatai vonatkozásában 

fennálló feszültség. Ha a választ nem intelligensen és kreatívan menedzselik, annak az a 

veszélye, hogy a háztartási fogyasztás a piacnyitás előnyben részesítése miatt odáig fog 

erodálódni, hogy komoly lehetőség lesz a protekcionizmus általános újjáéledésére. 

A globalizációellenes nézőpontok a 21. század elején olyan gazdaságokban és népesség 

körében találtak támogatásra, ahol tradicionálisan szűkösségben éltek, vagy hasznot húztak 

belőle. A globalizációellenes mozgalmak legtöbbször azokat a kritikákat hangoztatják 

például, hogy a globális jövedelmi egyenlőtlenségek a globalizáció hatására tovább nőnek, 
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mivel a gazdag régiók/országok még inkább gazdagabbak lesznek, és az elmaradottabb 

területek jövedelme is nő ugyan, de kisebb mértékben, ezáltal a szakadék mélyül. További 

problémaként említik, hogy a nemzetközi konfliktusok kialakulásának veszélye megnő, a 

környezeti problémák súlyosabbak lesznek, és a migráció növekedésével idegenellenesség és 

kultúrák közti konfliktusok jönnek létre. Emellett a globalizáció bírálói körében kiemelhetők 

a méltányos kereskedelem (fair trade) mozgalmak, melyek azért harcolnak, hogy a globális 

Dél termelőinek kiszolgáltatottsága ne legyen olyan magas a fejlett országok felvásárlóival 

szemben (Mészáros, 2010). Ezáltal a mozgalmak célja az, hogy méltányos árat és jövedelmet 

biztosítsanak a harmadik világ termelőinek az áruikért. 

A világgazdaság jelentős kihívásait az 1. ábra szerint vesszük sorba, és fejtjük ki részletesen a 

továbbiakban. 

 

 

2.1.  Demográfia 

 

A gazdaság globálissá válása megköveteli a demográfiai tényezők változását is, tehát röviden 

át kell tekintenünk, mik lesznek a globális gazdaság főbb demográfiai trendjei. 2025-re a világ 

népessége várhatóan meghaladja a 8 milliárd főt (2005-ben 6,4 milliárd fő volt), 2050-re a 9 

milliárd főt, míg 2100-ra a világ népessége 10,1 milliárd főt is számlálhat (ENSZ, 2010).  

A népességnövekedés legnagyobb része az ázsiai, az afrikai és a latin-amerikai fejlődő 

országokból fog származni. Európában, ezen időszakban egészében nézve csökkenni fog a 

népesség. Észak-Amerika, Európa és Japán fejlett országaiban a népesség korfája az 

idősebbek felé fog tolódni. Japán népessége először 2005-ben csökkent, és továbbra is 

csökkenés várható. Kínának is a népesség idősödésével kell szembenézni az „egy család – egy 

gyermek‖ politika következtében, és emellett a születéskor várható élettartam növekedésével 

is számolhat. 2025-ben Kína el fogja érni Európa jelenlegi elöregedettségi szintjét (20%), és 

2050-re az európai és a kínai népesség 30%-a 60 év fölötti lesz. Ez jelentős hatással lesz az 

egészségügyi, a társadalombiztosítási és a nyugdíjrendszerre.  

 

2. táblázat: A világ népessége 2010, 2025, 2050, 2100 

  2010 2025 2050 2100 

 Régió 

Népességszám 

(millió fő) 

60 év 

fölöttiek 

aránya 

(%) 

Népességszám 

(millió fő) 

(%) 

60 év 

fölöttiek 

aránya 

(%) 

Népességszám 

(millió fő) 

60 év 

fölöttiek 

aránya 

(%) 

Népességszám 

(millió fő) 

60 év 

fölöttiek 

aránya 

(%) 

Ázsia 4207,448 10 4811,25 14,9 5142,22 20,8 4596,224 26,9 

Afrika 1045,923 6 1493,33 6,4 2191,599 8,7 3574,141 17 

Európa 739,299 22 724,893 28 719,257 29,8 674,796 29,8 

Észak-

Amerika 347,563 19 396,254 24,2 446,862 25,7 526,428 27,6 

Latin-

Amerika és a 

Karibi térség 596,629 10 634,597 14,5 750,956 17,8 687,517 28,4 

Oceánia 37,175 15 41,98 20,1 55,233 21,4 65,819 27,2 

Világ 6974,036 11 8102,436 15,1 9306,128 18 10124,926 22 

Kína 1348 13 1441 20,1 1296 29,8 941 32 

India 1242 8 1395 12 1692  1551  

Forrás: ENSZ (2014) adatai alapján saját szerkesztés 

 

A globális gazdaság globális munkaerőmozgásokat hoz létre, tehát a határokon átnyúló 

migráció növekedésével is számolhatunk. Az ENSZ (2014) szerint a nettó migrációs adatok a 

legfejlettebb régiókban folyamatosan nőttek, és 1990 és 2000 között elérték az évi 2,6 milliós 
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értéket. A következő 50 évben, az éves nettó migráció átlagosan 2,2 millió fő körül fog 

ingadozni. A világ migrációs jellemzőit vizsgálva általánosan elmondható, hogy különösen a 

képzetlen, alacsony jövedelmű tömegek vándorlása volt a jellemző a harmadik világ 

országaiból a magasabb jövedelem reményében. Ugyanakkor jellemző a képzett munkaerő 

vándorlása is, mely jelenséget találóan agyelszívásnak (brain drain) nevezik. 

Hosszú távon vizsgálva kijelenthető, hogy a népesség egyre inkább a városi térségekben fog 

koncentrálódni. Az előrejelzések szerint 2025-re a világnépesség több mint fele (58%) városi 

térségekben fog élni, ezáltal tovább növelve az olyan 10 milliós megavárosok fejlődését, 

mint: Peking, Sanghaj, Calcutta, Mumbai, Karachi, Dhaka, Jakarta, Kairó, Lagos, 

Mexikóváros, Sao Paolo, Buenos Aires, Tokió, New York és Los Angeles. Kialakulnak 

emellett a globális városok, melyek a nemzetközi tőkeáramlás legfontosabb központjaivá 

válnak. Lényeges előnyük az innovációs miliőjükből fakad, mely a változásokra való gyors 

reagálásukat segíti. A kutatók nem minden esetben értenek egyet, mely városok nevezhetők 

globális városnak. Vannak, akik csak Londont, New Yorkot és Tokiót sorolják ide, mások 

szerint Párizs, Brüsszel, Sao Paolo, Los Angeles és Szingapúr is ebbe a kategóriába tartozik. 

Szintén globálisan kiemelkedő régiónak számít Kaliforniában a Silicon Alley, amely az 

internet alapú média központja. 

Amennyiben a világ pénzügyi központjait vizsgáljuk, például a GFCI (Global Financial 

Centres Index) index alapján, akkor ma a két legdinamikusabban növekvő centrum Doha és 

Dubai, vagyis az olajban gazdag országok megjelenésére is számítanunk kell a világ pénzügyi 

piacain.  

 

 

2.2.  Aszimmetrikus fejlődés 
 

A 2. ábra a gazdag és a szegény országok közti jövedelmi szakadékot mutatja. A 

leggazdagabb emberek 5%-ának átlagjövedelme, és a legszegényebb emberek 5%-ának 

átlagjövedelme közti arány 1980-ban 6-szoros volt, ami 2005-re 231-szeresre, 2010-re pedig 

276-szorosra nőtt. Az egy főre jutó GNI adataiból leolvasható, hogy a tendencia tartósan 

fennmaradhat, hiszen a magas jövedelmű térségek és a követőik közti különbség növekedett 

az elmúlt években. Habár a Világbank adatai szerint a napi 1,25 dolláros szegénységi küszöb 

alatt élő emberek száma 1990-ről 2008-ra 1,909 milliárd főről, 1,289 milliárd főre csökkent, 

az eloszlása egyenlőtlen. Kelet-Ázsiában, a szegénységi küszöb alatt élők száma csökkent, de 

Dél- és Közép-Ázsiában, Latin-Amerikában és Afrikában növekedett. 

Ez az egyenlőtlen fejlődés az instabilitás egyik fontos tényezője, ami konfliktusokhoz 

vezethet, és végül visszavetheti a globális kereskedelem és befektetések rendszerét. 
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2. ábra: A globális egy főre jutó GNI különbségei (USD, 1960-2011) 

Forrás: A Világbank (2014) adatai alapján saját szerkesztés 

 

2.3.  Globális centrum-periféria viszonyok 
 

Megváltoznak a nemzetgazdaságok közti erőviszonyok, amit jól jelez a BRIC országok, azon 

belül is India, és Kína előretörése. Egyre nagyobb szerep jut a transznacionális vállalatoknak, 

és rajtuk keresztül a külföldi működő tőkebefektetéseknek, melyeket ipari parkok létesítésével 

és adókedvezményekkel próbálnak támogatni.  

A 2005-2012-es periódusban a legtöbb transznacionális vállalatot az Amerikai Egyesült 

Államokban, Japánban, Franciaországban, Németországban, Nagy-Britanniában és Kínában 

találjuk. A vállalatok számának változását ezen országokban a 3. ábra szemlélteti. 
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3. ábra: Transznacionális vállalatok számának változása egyes kiemelt országokban  

(2005-2012) 

Forrás: Fortune magazin Global 500-as listái alapján saját szerkesztés, 2014 
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Látható, hogy a vizsgált időszakban legnagyobb számban az Amerikai Egyesült Államokba 

bejegyzett transznacionális vállalatok kerültek a Global500-as listába (az időszak kezdetén 

176-an). E vállalatok számában az időszak végére jelentős csökkenés következett be, és 2012-

ben már „csak‖ 132 Global 500-as vállalat USA-beli. A globális világban jellemző kínai 

térhódítás a nemzetközi vállalatok számában is megmutatkozik. A vizsgált országok között a 

legjelentősebb növekedést Kína vállalatai könyvelték el az időszak során, mivel 2005-ről 

2012-re a Global 500-as vállalatok száma 16-ról 73-ra nőtt, vagyis 57-tel több vállalat jutott 

be a legfontosabbak közé a vizsgált 7 év alatt. Japánban ugyanezen időszak alatt a vállalatok 

száma kismértékben csökkent (81-ről 68-ra), de Franciaország, Németország, és Nagy 

Britannia is kismértékű csökkenést produkált. A világ vezető hatalmai, az úgynevezett G8 

országok a transznacionális vállalatok számát tekintve is jelentős szerepet töltenek be, mivel 

az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Németországban, 

Franciaországban, és Japánban is jelentős a transznacionális vállalatok száma. A G8 országok 

közül Kanadában is 10 fölötti a Global 500-as vállalatok száma a vizsgált időszakban, 

emellett Olaszországban is emelkedett, és Oroszországban is 10 körül ingadozik a számuk.  

 

 

2.4. Feltörekvő gazdaságok 
 

A feltörekvő gazdaságok jelenlegi világgazdasági szerepe elsősorban az alacsony képzettségű 

munkaerőt igénylő iparágakban érezhető, ahol az alacsony munkabérű országok irányába 

tolódó delokalizáció figyelhető meg. A közepes technológiai színvonalú termékeket is a 

feltörekvő versenyzők állítják elő, ezáltal késztetve a vállalatokat arra, hogy többet költsenek 

innovációra. A jövőben a feltörekvő gazdaságok előtt álló egyik legnagyobb kihívás az 

erőforrásokkal való megfelelő gazdálkodás lesz. Például a kínai egy főre jutó erőforrás 

felhasználás még a világátlag alatt marad, azonban a növekedési politikája, és a népessége 

összességében nagyon magas keresletet támaszt az erőforrások iránt. Ma már Kína a 

legnagyobb acél felhasználó, és a második legnagyobb olajfogyasztó a világon. Brown - az 

Earth Policy Institute alapítója - számításai szerint, ha a kínai lakosság fogyasztása 2031-re 

eléri az USA fennálló fogyasztását, akkor Kína nagyobb keresletet fog támasztani, mint a 

világ olaj és szén termelése, és a világ hús előállításának 4/5-ére fog igényt tartani. Ez a 

fejlődés fenntarthatatlan, hacsak nem találunk más energiaforrásokat és új nyersanyagokat, 

vagy másféle termelési és felhasználási módokat. 

 

 

2.5.  Regionális tömbök 

 

A globalizáció ellen ható tényezők között az egyik legfontosabb a regionalizáció. A 

„globalizáció végét‖ hirdető érv, melyet Rugman (2000) vetett fel, azt jelzi előre, hogy a 

világon a termékek és szolgáltatások, tőke és a munkaerő szabad áramlása helyett, regionális 

központok fognak felemelkedni, mint a gazdasági struktúra domináns formái. A regionális 

integrációk létrejöttének elsődleges oka az, hogy az áruk és szolgáltatások szabad 

áramlásának útjában álló vám és nem vámjellegű akadályokat lebontsák. További előnye az 

integrációknak, hogy a gazdasági szervezetekben közösen léphetnek fel, ezáltal hatékonyabb 

érdekképviseletre legyenek képesek. Az integrációknak több foka lehetséges: 

szabadkereskedelmi övezetek (például EFTA, NAFTA), vámunió (például MERCOSUR), 

közös piac, úton a tökéletes gazdasági unió felé (például Európai Unió), nemzetek feletti 

globális szervek (például IMF, WB, WTO).  
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2.6.  Etnikai és kulturális konfliktusok  
 

A globalizáció mellett, vagy azzal szemben várható a közösségi identitás – vallási, etnikai 

vagy nyelvi identitás - keresésére irányuló igény növekedése is. Ilyen mozgalom volt 

megfigyelhető a Balkánon, Csecsenföldön, Mexikóban, Indonéziában, Kínában, Korzika 

szigetén és Spanyolországban. Azok a közösségek, melyek egymás mellett élnek egyre inkább 

hangsúlyozzák különbözőségüket, akár annyira erőszakos módon is, mint ami az 1990-es 

évek közepén Ruwandában volt tapasztalható, és amilyen – jelenleg az egész Közel-Keleten 

tapasztalható – különösen Irakban, Szíriában és Jemenben a síiták és a szunniták közötti 

konfliktus is volt. 

Huntington (1997) úgy érvelt, hogy a jövőbeli konfliktusok elsődlegesen a kulturális 

különbségekben fognak gyökerezni, és ez különböző civilizációk között merül majd föl. Az 

Egyesült Államokat ért 2001. szeptember 11-ei terrortámadás megerősíti ezt az elméletet.  

 

 

2.7. A bűncselekmények globalizációja 

 

A bűncselekmények is egyre inkább átlépik az országhatárokat: a drogkereskedelem, 

prostitúció, csempészet, cyber bűnözés és az illegális bevándorlás a leggyakoribb és a 

leginkább növekvő globális bűncselekmény, valamint a globális terrorizmus. A nemzetközi 

bűnözés a globalizációt kihasználva növeli erejét. Körülbelül évi 2 trillió dollár (a világ GDP-

jének több mint 5%-a) származik illegális tevékenységből. De nem mind származik tisztán 

bűncselekményből. 

 

 

2.8. Természeti erőforrások és a környezet 
 

A globális gazdaság terjedésével megnő a környezeti konfliktusok és problémák száma is. 

Különösen fontos ezek közül a klímaváltozás, illetve az erőforrások kimerülésének veszélye, 

melyre már 1972-ben a Római Klub felhívta a figyelmet A növekedés határai című műben. A 

problémák forrásának részletes leírásáról, illetve a lehetséges megoldásokról számos korábbi 

tanulmányunk áll rendelkezésre, lásd Szlávik et el. (2014). Ugyanakkor kijelenthető, hogy a 

világ az elmúlt mintegy négy évtized során nem közeledett a fenntartható fejlődés felé, annak 

ellenére, hogy kísérletek történtek, ezek eredményessége messze elmaradt a várakozásoktól. 

 

 

2.9.  Járványok 

 

Komoly problémát jelentenek a járványok, amelyek a globalizáció terjedésével még 

komolyabb fenyegetéssé válhatnak. 1918 és 1920 között a spanyolnátha járvány 20-40 millió 

embert ölt meg (bár egyes becslések 100 millióra teszik ezt a számot). Az elmúlt két 

évszázadban a világ olyan járványok kitörését tapasztalhatta, amelyek globálisan terjedtek 

tovább: az AIDS, a SARS vírus vagy a napjainkban pusztító Ebola.  

 

 

2.10. Biztonság 

 

2001. szeptember 11-e és az azt követő terrortámadások (Madrid, London, Casablanca, Bali) 

óta a biztonsági kérdések kihatással vannak a globális közlekedésre és az emberek 

mozgásaira. Miközben, a Stockholmi Nemzetközi Kutató Intézet adatai szerint, a fegyveres 
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konfliktusok száma a világon az 1980-as évek elejétől lecsökkent, mégis vannak olyan 

gócpontok, ahol a háborús konfliktus kialakulásának veszélye magasabb: Közel-Kelet, Észak-

Korea, Irán, Szudán - ezek a potenciális területek.  

 

 

3. A globális vállalatok jövője 
 

A globális vállalatok jövőbeli szerepének, kompetenciáinak, és szervezetének kutatásai arra a 

feltételezésre épülnek, hogy a globalizáció folytatódik és a globális vállalatok lesznek ennek a 

folyamatnak a legfontosabb tényezői. A rendszerszemléletű és stratégiai gondolkodók 

legfontosabb álláspontja az, hogy a jövő vállalatát innovatívabbnak és dinamikusabbnak 

képzelik el, azért, hogy a globális verseny kihívásaihoz képesek legyenek jobban 

alkalmazkodni. Két fő modell különböztethető meg a jövő vállalataival kapcsolatban: az egy 

országbeli vállalat modell és a többnemzetiségű vállalat modell. 

 

3.1.  Az egy országbeli vállalat 

 

Az egy országbeli vállalat fogalmát Ghoshal és Bartlett (1997) határozta meg. Néhány vezető 

globális vállalat, mint a Canon, ABB, vagy a 3M példájára alapozva, a szerzők arra a 

következtetésre jutottak, hogy a jövő szervezeti formáját legjobban három folyamat 

portfoliójával lehet leírni. Ezt egy új szervezeti modellbe építették, amelyben új menedzsment 

kompetenciákat és szerepeket definiálnak: 

 A kulcsfolyamatok a következők: vállalkozói folyamat, integráló folyamat és 

megújító folyamat (2. táblázat) 

 Az új szervezeti modell a tradicionális hierarchikus modellel szemben a 

kapcsolatok hálózatára épül.  

 

2. táblázat: A folyamatok portfoliója 
A megújító folyamat 

 A folyamatos 

teljesítményjavulás 

menedzselése a szervezeten 

belül 

 

 

 A rövidtávú teljesítmény és a 

hosszú távú célok közti 

feszültség feloldása 

 

 

 Országhatárokon átívelő 

vállalati cél és ambíció 

létrehozása, miközben az 

anyaországbeli feltételekkel 

is meg kell küzdeni 

Az integráló folyamat 

 A képességek bátorítása és 

fejlesztése, és a működésbeli 

kölcsönös függőségi 

viszonyok menedzselése 

 

 

 A szétszórt tudás, 

szakértelem, és a jó 

gyakorlatok összekapcsolása 

a vállalat egységei között 

 

 

 A normák és értékek 

intézményesítése, hogy 

támogassa az 

együttműködést, és fejlessze 

a bizalmat 

Vállalkozói folyamat 

 Új lehetőségek létrehozása 

és keresése 

 

 Az egyének fejlesztése és 

kezdeményezéseik 

támogatása 

 

 

 A lehetőség mozgásterek és 

a teljesítmény normák 

megalapozása, kiterjesztése 

Forrás: Ghoshal és Bartlett (1997) alapján saját szerkesztés 

 

Az új menedzsment feladatokról pedig a következőket kell tudni: az operatív menedzsereknek 

a vállalat működtetésében van szerepe, a szenior és középvezetők menedzsment fejlesztő 

szerepet láttak el, és a felsővezetésnek az intézmény építésében van jelentős szerepe (3. 

táblázat). 
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Ez a Doz et al. (2002) által tervezett globális vállalati forma arra a feltételezésre épül, hogy a 

globalizált világban a versenyelőny a következő három szinten érhető el: 

1. Az új kompetenciák azonosításának, és elérésének képessége, innovatív technológiák 

és piacvezető tudás. 

2. Az a gyorsaság és hatékonyság, amivel a vállalatok össze tudják kötni a tudás 

szétszórt elemeit, és felhasználásukkal innovatív termékeket és szolgáltatásokat tudnak 

létrehozni. 

3. A globális eladások, értékesítési csatornák, marketing, és értékláncok 

hatékonyságának optimalizálására való képesség, azért, hogy a termék, szolgáltatás, és 

folyamat innovációk szerte a világpiacon gyorsan és költséghatékonyan terjeszthetőek 

legyenek. 

A tradicionális globális vállalatok projekteket hajtottak végre, mely azt eredményezte, hogy a 

versenyelőnyük forrása a saját anyaországukban volt, és a globalizáció számukra azt 

jelentette, hogy ezen előnyöket nemzetközileg kiterjesztették. A többnemzetiségű vállalat 

kutató, ami azt jelenti, hogy a versenyelőnyük kutatásból ered, valamint azt, hogy a tudásuk 

gyors és hatékony módon terjeszthető szerte a világon. Habár a szerzők még nem találtak 

olyan vállalatot, ami a modell felépítésének teljes mértékben megfelel, de találtak olyan 

vállalatokat, mint a Nokia, a finn vezető mobiltelefon márka, vagy az ST Microelectronics, az 

európai microprocesszor márka, amelyek jó példái lehetnek a többnemzetiségű vállalatnak. A 

többnemzetiségű vállalat szétszórt külső és belső tervezési hálózattal, termelési és fogyasztói 

kapcsolati központokkal rendelkezik, melyek közül mindegyik hozzájárul a tudásteremtéshez, 

és tudásátadáshoz. A központ vagy hazai bázis ebben a típusú szervezetben eltűnik- ez egy 

tisztán globális vállalat egy globális világban. 

Mindkét modell hálózatos szervezeti formára épít, ami létre hozza a független üzleti egységek 

együttes, kombinált erőkifejtését (Hagel és Singer, 2001). Az üzleti egységek közül néhány a 

vállalaton belüli (leányvállalat), néhány külső (partnerek, beszállítók, értékesítők), és néhány 

köztes egység (vegyes vállalat, stratégiai szövetség). A hálózatos szervezet koncepciója nem 

új keletű, de csak az 1980-90-es években került előtérbe a vállalatok átalakítása, a stratégiai 

szövetségek megjelenése, és az infokommunikáció fejlődése következtében. 

 

3. táblázat: Az új szerepekhez szükséges menedzsment kompetenciák 
Szerep Magatartásjellemzők Tudás/Tapasztalat Készségek/Képességek 

Működtető 

managerek 

Eredmény-orientált 

versenyző 

A működtetés részleteire 

kiterjedő tudás 

A lehetőségekre összpontosuló 

energia 

Új lehetőségek 

létrehozása és keresése 

Kreatív, intuitív Üzlet technikai, 

versenyzői és fogyasztói 

jellemzőinek ismerete 

A potenciális piacok 

megismerésének képessége és 

kötelezettség vállalása 

A szükséges tudás és 

erőforrások vonzása, 

használata 

Megnyerés, ösztönzés Külső és belső 

erőforrások ismerete 

Emberek motiválásának és 

vezetésének képessége 

A folyamatos 

teljesítményjavulás 

menedzselése 

Versenyzői képesség, 

állhatatosság 

Az üzlet részleteinek 

ismerete 

A szervezeti energia 

fenntartásának képessége  

Menedzsment 

fejlesztők 

Emberközpontú integrátor Széleskörű szervezeti 

tapasztalat 

A lehetőségekre összpontosító 

energia 

Az egyének fejlesztése 

és kezdeményezéseik 

támogatása 

Támogató, türelem Az emberek személyes 

ismerete, és annak 

megértése, miként lehet 

hatni rájuk 

A delegálás, fejlesztés, és 

felhatalmazás képessége 

A szétszórt tudás, 

szakértelem 

összekapcsolása 

Integráló, rugalmas A személyek közti 

dinamika megértése a 

különböző csoportok 

között 

A kapcsolatok fejlesztésének 

és a csapat építésének 

képessége 

A rövid és hosszú távú Érzékelő, elkötelezett Az „átlag‖ megértése, A különbségek 
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feszültség feoldása kapcsolatteremtés a rövid 

távú prioritások és a 

hosszú távú célok között  

kiegyenlítésének képessége, 

mialatt a kreatív energiák 

fennmaradnak 

Legmagasabb szintű 

intézmény építők 

Vizionárius vezetők A vállalat kontextusainak 

megértése 

A vállalat kontextusainak 

megértése 

Megküzdenek a 

feltételekkel, 

miközben kiterjesztik a 

lehetőségek 

mozgásterét 

Kihívó, kiterjesztő A vállalat alapjainak a 

megértése az üzlet és a 

működés vonatkozásában 

egyaránt 

Fenntartható, igényes 

munkakörnyezet és 

teljesítmény normák 

létrehozásának képessége 

A kooperáció és a 

bizalom 

atmoszférájának 

kiépítése 

Elfogulatlan, tisztességes A vállalatnak, mint 

struktúrák, folyamatok és 

kultúrák rendszerének a 

megértése 

A vállalatnak, mint struktúrák, 

folyamatok, és kultúrák 

rendszerének a megértése 

Átfogó vállalati cél és 

ambíció létrehozása 

Éleslátó, inspiráló Különböző vállalatok, 

iparágak és társadalmak 

széleskörű ismerete 

Éles felfogás és az ösztönző 

kihívások kombinálásának 

képessége 

Forrás: Ghoshal és Bartlett (1997) alapján saját szerkesztés 

 

4. Összefoglalás 
 

A globalizáció alapkérdése kapcsán három fő megközelítés merül felt, a globalizációt 

támogatók, az ellenzők, és a radikálisok nézőpontja. Támogatói szerint a globalizáció fogja 

irányítani a hálózati globális vállalatot. A globális gazdaság hozzá fog járulni a világ növekvő 

politikai stabilitásához, habár a kiterjedése és az előnyei nem lesznek univerzálisak. A 

folyamat lefolyása bizonytalan, krónikus pénzügyi ingadozásokkal és szélesedő gazdasági 

különbségekkel lesz övezve. A globális gazdaság potenciális fékezői, a fennmaradó pénzügyi 

krízis, vagy az energiatartalékok kimerülése lehetnek. A lemaradó régióknak, országoknak, 

vagy csoportoknak tartós gazdasági stagnálással, politikai, etnikai, ideológiai, és vallási 

szélsőségekkel kell szembe nézniük. Mindez arra fogja ösztönözni a fejlett országokat, hogy a 

régi világ kihívásaival is foglalkozzanak, amellett, hogy az új világ technológiáival törődnek. 

A bírálók nézőpontja szerint a csökkentett kereskedelmi korlátozások és beruházások 

hangsúlyozzák az asszimetriát azok között, akik át tudják lépni a nemzetközi határokat és 

azok között akik nem. Emellett a globalizáció ellentéteket szül az egyes országokon belül, és 

országok között a jóléti normákon és az ezekhez kapcsolódó szociális intézményeken 

keresztül. Ily módon a globalizáció növekvő nehézséget okoz a kormányoknak a 

társadalombiztosítási rendszerben. A kérdés az, hogy hogyan enyhíthető a globalizáció értékei 

és kockázatai vonatkozásában fennálló feszültség azért, hogy a protekcionizmus általános 

újjáéledésének lehetőségét minimalizáljuk. 

A radikálisok nézőpontja szerint át kell alakítani a gazdaságainkat az exportra termelésről a 

helyi piacokra történő termelés felé az alábbiak szerint: 

 a fejlesztés legtöbb pénzügyi forrását inkább belső forrásokból kell biztosítani, 

mintsem külföldi befektetésekből;  

 a jövedelem és a termőföld újraelosztása;  

 a növekedés háttérbe szorítása, és méltányosság maximalizálása; 

 a stratégiai döntéseket tegyük demokratikus választás tárgyává; 

 a magánszférát és az államot a civil társadalom állandó ellenőrzése alatt tartsuk; 

 olyan új termelési és kereskedelmi egység létrehozzása, amely magában foglalja a 

közösségi együttműködéseket, magán és állami vállalkozásokat, azonban kizárja a 

transznacionális vállalatokat;  

 a közösségi és nemzeti termékek előállításának bátorítása. 
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A globalizációval kapcsolatos érvekben és ellenérvekben nincs egységes vélemény, 

napjainkban a globalizáció egyre inkább együtt él a társfolyamatával, a lokalizációval, ami a 

globális-lokális paradoxon létjogosultságának a növekedését jelzi. 
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ÖSSZEFOGLALÁS  

Tanulmányunk középpontjában a játék alapú tanulás (Game-Based Learning, GBL) egyetemi 

oktatásra történő adaptálási lehetőségeinek vizsgálata áll. A kutatást egyaránt indokolják az 

érintett Y és Z generáció sajátságos jellemzői, hangsúlyos szükségletei, újfajta tanulási 

szokásai, valamint a hagyományos frontális típusú oktatás alacsonyabb hatékonysága. 

Cikkünkben áttekintjük a kapcsolódó szakirodalom fontosabb megállapításait, amelyek alapul 

szolgáltak oktatás-módszertani fejlesztésünkhöz.  

A tanulmányban bemutatott pilot projekt után a módszer digitális platformra és mobil 

eszközökre történő kiterjesztését tervezzük, melynek eredményeképpen egy általános, a hazai 

oktatási kultúrához illeszkedő, ugyanakkor egy jövőbemutató oktatási modell megalkotását 

tűztük ki célul. Ennek a modellnek a legfőbb pozitív hatásaként a tudásátadás nagyobb 

hatékonyságát, a hallgatók magasabb motivációját, aktivitását és elégedettségét, valamint a 

munkaadók szempontjából kritikus kompetenciák fejlődését feltételezzük.  

 

SUMMARY  

The focus of our study is the implementation and adaptation opportunities of the Game Based 

Learning (GBL) into academic education settings. This research built on a number of already 

well-known justified premises of the Y and Z-generations‘ specific characteristics, critical 

needs, new learning habits and challenges regarding to the efficient teaching methods. Based 

on the extensive literature available on gamification we designed a project to change the 

education according to specific needs of the new generation.  

Based on the results of the pilot project demonstrated in this paper we now plan to expand the 

GBL project to digital platform and the content available onto students‘ mobile devices. We 

aim to create a general, culture-fit but a more effective and efficient education framework 

with the following outcomes: more efficient knowledge transfer, increasing student attendance 

and satisfaction, and successful development of competencies required by employers.  
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1. BEVEZETÉS  

„Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem;  

engedd, hogy csináljam és megértem.‖ (Konfuciusz)  

 

Az Y és a Z generáció munkaerőpiacra lépésével kapcsolatban több hazai és nemzetközi 

tanulmány látott napvilágot, a munkához kötődő kompetenciáikra, az újszerű szükségleteikre 

és vezetési igényekre reagálva a hagyományos menedzseri feladatok tartalma és formája 

átalakult. Ezen túl nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy az érintett korcsoportok az 

tanításukat illetően is jelentős kihívásokat támasztanak, többek között a felsőoktatásban is. Az 

alábbi tanulmányban arra vállalkoztunk, hogy az oktatás területén egy – játékosításon alapuló 

– paradigmaváltás alapjául szolgáló perspektívát mutassunk be, valamint az ehhez kapcsolódó 

kezdeményezésünket ismertessük. Hisszük ugyanis, hogy a látszólagos passzivitása ellenére 

az Y és Z generáció aktív, csak a hagyományos megközelítésre nem reagál. A 

figyelemfelkeltés egyik lényegi eleme lehet a szokatlanság, például ha az átadni kívánt üzenet 

(tudás, ismeretek) oktatása nem a szokványos módon történik. Az eredményes és hatékony 

oktatás érdekében az a feladatunk, hogy hozzáállásunkat, oktatás-módszertani 

megközelítésünket és gyakorlatunkat az érintett korcsoport szükségletei és erősségei alapján 

módosítsuk, alakítsuk.  

Hogy melyek azok a központi elemek, amelyek a keretrendszert alkotják, viszonylag jól 

körvonalazhatók. Azonban az, hogy ezt miként alakítjuk magunkra, a hallgatóinkra, az már 

egyéni megoldásokat igényel: a gamification egyik kulcskritériumaként ismert testreszabás 

iránti követelménynek megfelelően – ahány képzés vagy tantárgy, annyi kimenet létezik. 

 

2. AZ Y ÉS Z GENERÁCIÓ SAJÁTOSSÁGAI – AZ OKTATÁS SZEMSZÖGÉBŐL  

 

Bár az oktatásban alkalmazható játékok tervezésekor számos aspektust figyelembe kell venni, 

jelen tanulmányban a célcsoport tulajdonságaira fókuszáltunk. Szekunder kutatás mentén 

elsődlegesnek tartottuk feltárni a felsőoktatásban érintett generációk azon jellemzőit, melyek a 

tanuláshoz kapcsolódóak.  

Az Y és a Z generáció tagjai egész életüket a digitális korszak játékai és eszközei között 

töltik, így a technológia életük minden területére, cselekedeteikre, döntéseikre hatással van. A 

szükséges információ a „kisujjukban van‖, a technológiával való viszonyuk szinte mesteri 

szintre emeli őket, ha összetett feladatok megoldásáról, vagy gyors döntéshozatalról van szó. 

(Prensky, 2006). A technológiai újdonságokat elképesztő gyorsasággal integrálják a 

mindennapi életükbe. Ennek egyik leginkább terjedőben lévő iránya a hordozható 

technológia, mely azért is hasznos számukra, mert lehetővé teszi az azonnali reagálást, hiszen 

a fiatal generáció tagjai mindig azt érzik, hogy nincs elég idejük.  

Az információk eléréséhez ez a generáció hangsúlyosan a keresőmotorokra támaszkodik. 

Azonban a technológia kezelésével kapcsolatos kényelmi állapotukból fakadó laza mentalitás 

fals elképzeléssel ruházza fel őket: az esetek többségében felülértékelik készségeiket az online 

információk megtalálására és értékelésére (Manuel, 2002). Bár technológiai jártasságuk 

magas, az interneten való eligazodáshoz szükséges – főként keresési, értelmezési, és 

információhasználati – képességeik sokszor hiányosak. Ezért az oktatásban kiemelt szerepet 

kaphat az információs műveltség valamint az erős kritikai gondolkodás készségének 

kialakítása (Oblinger és Hawkins, 2006, Rockman et al, 2004). A digitális vízválasztót köztük 

és a korábbi generációk között az eszközök profi használata, a folyamatos „bekapcsolt‖ 

állapot, online készségek, az internetelérés önállósága és szabadsága, a számítógépes 

támogatás és a technológiahasználat iránti érdeklődés jelenti. Az online forrásokra való 

támaszkodás több szempontból is előnyös és testhezálló számukra, ilyenek a sebesség mellett 

a kényelem, a könnyű használat, a költséghatékonyság vagy a megbízhatóság, ezért a 
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hagyományos eszközök – pl. könyvtárak – már sokkal inkább hátérbe szorulnak az 

információszerzés folyamatában (OCLC, 2006). 

Szokványos számukra, hogy a szórakozásban, a zenehallgatásban, videók és játékok 

kiválasztásában saját útjukat járják: az interaktív médiát választják, ahol a virtuális világ 

animált és 3D-s környezetet jelenít meg (Oblinger, 2008) – mint egyfajta második élet –, a 

valós és a virtuális élet között pedig szinte észrevétlenül képesek váltani. (Gibson, Aldrich és 

Prensky, 2007) A médiahasználat a kultúrájukhoz való kapcsolódás kritikus pontja. 

Az internetet általában nem csak információszerzésre, de tartalomalkotásra is használják. 

Lehetőségük és késztetésük van arra, hogy mindent megjelöljenek, kommenteljenek, 

értékeljenek (Polin, 2007), ezzel a lehetőséggel pedig gyakran élnek is, ami egyenes úton 

vezet a tartalmak létrehozásához, megosztásához és az interakciókhoz. Nagy részük vezet 

blogot, vagy van saját honlapja, esetleg saját videókat posztol nap, mint nap. Emellett életük 

is felgyorsult, ennek megfelelően az olyan random elérésű, aktív, vicces, és fantasy 

tevékenységek ragadják meg a figyelmüket, amelyek kielégítik a sebesség iránti vágyukat 

(Foreman, 2003, Prensky, 2006.) A nagyobb sebességet a környezetüktől, kapcsolataiktól is 

elvárják, ennek hiányában gyorsan más tevékenységre váltanak, vagy kilépnek a szituációból.  

Fontos jellemzőjük továbbá a tanulóképesség. Nyitottak az újra a tanulás terén is, szeretnének 

szakmailag fejlődni, egyre többet és többet tudni. A tanulás folyamatában a cselekvésen 

keresztüli módot preferálják, fejlődésük során jellemző az induktív kísérletezés. Nem szeretik 

viszont, ha valaki megmondja nekik, mit és hogyan tegyenek, vagy éppen a megismeréshez 

szöveget vagy kézikönyvet kell elolvasniuk. Számukra sokkal érdekesebb a saját maguk és a 

laikusok által megélt tapasztalás, mint a tudományos igényű magyarázat (Duga, 2013). 

A tanulási folyamatukra szintén jellemző, hogy leginkább a próbálkozások során adódó 

hibáikból tanulnak, azaz nem félnek különböző megoldásokat kipróbálni, és nem tartanak a 

bukástól sem. (Prensky, 2006) Segítséget csak akkor kérnek, amikor egyáltalán nem találják a 

választ.  

Természetükből fakadóan több feladatot is végeznek egy időben – mindezt nehézségek 

nélkül. Könnyen váltanak tevékenységek és csatornák között, legyen ez akár munka, akár 

szórakozás, vagy éppen a kettő keveréke. (Roberts, 2005) Ebből fakadóan azonban lényeges 

megemlíteni, hogy a koncentrációs képességük alacsony, figyelmi idejük – egy dologra – 

minimális.  

Nehézségeket jelenthet az oktatásban, hogy a generáció tagjai a képekkel illusztrált 

környezetet kedvelik, szöveges anyagokat csak akkor olvasnak el, ha az kötelező – akkor sem 

szívesen (Vaidhyanathan, 2008), hiszen unalmasnak, időpazarlónak és drágának tartják 

(Gomez, 2007). Sokkal inkább hisznek a képek, grafikák, különféle vizuális elemek, mint pl. 

ikonok, videók és fényképek kifejező erejében, kommunikálni is leginkább ezek útján 

szoktak. 

A generáció tagjai sóvárognak a személyes interakciók után, a kapcsolatok nagyon magas 

prioritással szerepelnek az életükben: vonzzák őket az olyan lehetőségek, amikor 

beszélgetésekben, interakciókban és kollaborációkban vehetnek részt (Howe és Strauss, 2000, 

Manuel, 2002). Egyetemi előadásokra sem feltétlenül az előadó miatt ülnek be, sokkal inkább 

azért, hogy – szóban vagy online – társaikkal folytassanak beszélgetéseket, de igényük van 

olyan személyekkel való egyeztetésekre is, akikre felnéznek, legyen ez akár egy tanár, vagy a 

szüleik (Falciani és White, 2008). Ehhez az is nagyban hozzájárul, hogy könnyedén kifejezik 

érzelmeiket, élőben is, de főként online módon. Kifejezett igényük van az olyan 

lehetőségekre, ahol kifejthetik véleményüket és ötleteiket, ezt leginkább kisebb méretű 

csoportokban vállalják szívesen. 

Kifejezetten kedvelik a teammunkát és a kollaborációs lehetőségeket, sokkal szívesebben 

végzik így feladataikat, mint egyedül, – megítélésük szerint – ugyanis a csoporttagok 

különböző meglátásai, a sokfajta tudás és a konstruktív vita által kerül felszínre a kollektív 



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

 

170 

 

bölcsesség, ami a legjobb megoldást hozhatja (Jenkins, 2006). A technológia mára számos 

eszközzel és platformmal támogatja az ilyen együttműködéseket, amelyek – gyorsaságuk, 

hatékonyságuk, megjelenésük miatt – vonzó lehetőségeket jelentenek a számukra, hiszen az 

improvizáció a kooperatív tanulásnak teremt lehetőséget (Berk és Trieber, 2009). 

A diverzitás kezelése és a multikulturális működés – az internet folyamatos alkalmazása és a 

globális kommunikáció következtében is – természetes számukra. Az ehhez szorosan 

kapcsolódó kompetenciák, mint pl. a tolerancia, megbecsülés, és az érzékenység a más típusú 

emberek, szokások iránt fejlettebbek, ráadásul szívesen dolgoznak együtt idegen kultúrájú, 

más nyelvet beszélő emberekkel is, támogatják a sokszínűséget (Greenberg és Weber, 2008).  

Talán elcsépeltnek tűnő gondolat, de annál meghatározóbb vonulatot jelent a fiatal generáció 

életében a rugalmasság. Számos kihívással találkoznak, mint a tanulás melletti munkavégzés 

vagy a pénzügyi függetlenség szükségessége, ezek megoldásához nagyfokú alkalmazkodás 

szükséges az életük minden területén, így az oktatásban való részvétel során is. Inkább 

jellemző rájuk, hogy munkájukat és iskolai kötelezettségüket a magánéletükhöz igazítják, 

semmint a családi, társasági vagy személyes teendőiket illesztenék a munkahelyi, iskolai 

követelményekhez (Alsop, 2008). Ezzel együtt a korábbi generációknál nagyobb nyomásnak 

vannak kitéve, ha a sikerről, az eredmények eléréséről van szó. Dominánsan célorientáltak, 

határozott elképzelésekkel rendelkeznek a jövőjüket, karrierjüket és a magánéletüket illetően. 

Ennek elérése során a rövid távú célokra koncentrálnak, aminek következtében a mélyebb 

megértés, az összefüggések átlátása és a kritikus gondolkodásmód sokszor háttérbe szorul.  

A visszajelzés nélkülözhetetlen az életükben, mentalitásukra alapvetően jellemző, hogy 

éhezik az erőfeszítéseikért és elért eredményeikért megérdemelt elismerést. Folyamatosan 

várják a gyors és instant visszacsatolásokat, amelyek rövidek, célratörőek és fejlődésüket 

tekintve előremutatóak, különösen igaz ez az oktatásban elért eredményeiket illetően. Ennek 

során az objektív értékelési módszereket preferálják, és explicit magyarázatokat igényelnek 

(Lowery, 2004). Az áhított jutalmakat illetően is hasonló szempontok vezérlik őket, a 

várakozást és türelmet igénylő „nyeremények‖, de akár csak a félév végi érdemjegyek 

formájában érkező értékelések is frusztrációt és unalmat keltenek bennük. Mivel válaszaikat a 

gyorsaság jellemzi, ők ezt várják el környezetüktől is. Kifejezett igényük, hogy a partnereik is 

rendelkezzenek a multitasking képességével, és minél rövidebb idő alatt reagáljanak a 

kérdéseikre, észrevételeikre, a késéseket egyáltalán nem tolerálják. Ebben a folyamatban 

pedig a tömör, rövid, szöveges kommunikációt tartják a leghatékonyabbnak (Carnevale, 

2006).   

A fentiek figyelembevétele mellett és Brown (2005) alapján összefoglalhatók a tradicionális 

és újabb generációk oktatását meghatározó különbségek (ld. 1. Táblázat): 

 

1. táblázat: Az oktatás módjában rejlő különbségek 

Tradicionális oktatás Y és Z generáció oktatása 

memorizálás megértés 

felidézés felfedezés 

univerzális, mindenkire alkalmas speciális, egyénre szabott 

ismétlés transzfer és alkotás 

elszigetelt tények rendezett fogalmi sémák 

tanár = mester, a tudás forrása tanár = mentor, gyakorlati szakértő 

fix szerepek és helyszín mobil, változó szerepek és helyszín 

összegző értékelés összegző és folyamat közbeni értékelés 

Forrás: Brown, 2005. 12.6. 
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3. A JÁTÉKOSÍTÁS ÉS HATÁSA A TANULÁSRA  

 

A játékelemek és játékmechanizmusok alkalmazása nem játékos környezetben (Deterding, 

Dixon, Khaled, Nacke, 2011), azaz a játékosítás (gamification) koncepciója nem új keletű. A 

fogalom először 2003-ban jelent meg, használata elsősorban üzleti környezetben vált 

elterjedtté. A módszer sikerkritériumai, valamint a speciális területeken (pl. oktatásban) való 

alkalmazás feltételei azonban – a viszonylag kisszámú empíria következtében – még nem 

tökéletesen kiforrottak (Hainey, 2010). Ezzel együtt az új generációk esetében a játékalapú 

megközelítés a képzés és fejlesztés meghatározó alternatív módszerének alapját jelentheti a 

felsőoktatás jövőjében. A következőkben a játékosítás, valamint a játék alapú tanulás 

vonatkozó ismereteit tekintjük át. 

A digitális játék alapú tanulás (DJAT) oktatási értékkel rendelkező számítógépes játékok 

alkalmazását, ill. játékokat magukba foglaló szoftvereket jelent, ahol az elsődleges cél 

valamely ismeret vagy képesség elsajátítása (Tang, Hanneghan és El-Rhalibi, 2009). Az e-

learning rendszerének elterjedésével a DJAT is egyre népszerűbbé vált. A módszer lényege, 

hogy az oktatási tartalmat egy virtuális környezetben elhelyezett játékba helyezzük át, ahol az 

ismétlődő önálló tanulás és a folyamatos interakció valamint visszajelzések eredményeképpen 

a tanulás iránti érdeklődés és motiváció növekszik. A hallgatók ugyanis az egyes elméleteket 

és módszereket így kockázatmentes környezetben próbálhatják ki (DeKanter, 2005). 

A játékosítás sikerének alapját a kívánatos végeredmény ismétlődése adja. A megerősítés és 

az érzelmek motivációs mechanizmusa által a magatartásban automatizált folyamatok 

indulnak be, melyek előbb-utóbb szokássá válnak. A viselkedés újbóli megerősítése és 

jutalmazása következtében pedig a tanulási folyamat egyre kevesebb kognitív erőforrást 

igényel (Duhigg, 2012). 

Debreczeni (2014) szerint az oktatási célú digitális játékok fejlődés-történetében kezdetben az 

ún. ‖edutainment‖ – inkább szórakoztató, mint tanító – irányzat volt a meghatározó, de 

manapság már egyre kiemelkedőbb szerephez jutnak az ún. „komoly játékok‖, ahol elsődleges 

az oktatási cél, és csak másodlagos a szórakoztató jelleg. Hays (2005) alapján ilyenek például 

a képességfejlesztő játékok, akciójátékok, szerepjátékok, ill. stratégiai játékok, valamint a 

kvízkérdések, szimulációk és történetek (Granic, Lobel és Engels, 2014). A harmadik 

generációt a multimédiával erősen támogatott, ún. „modern oktatási játékok‖ képviselik. Míg 

az első esetben a tanulási módszer alapját a viselkedéslélektan jelentette – azaz a viselkedés 

megváltoztatása volt a cél –, az utóbbinál már a kognitizmus és konstruktivizmus vált 

meghatározóvá, azaz a játékos és a tanulás került a fókuszba, kiegészítve a belső motiváció 

kialakításával. A digitális oktatási játékok legfrissebb irányzatában pedig az ismeretek és 

képességek fejlesztése a cél, ahol meghatározó szerepet kap a szociokulturális kontextus, ami 

a játékbeli interakciókat teszi szükségessé. 

A digitális játék-alapú tanulás eredményességére és hatékonyságára vonatkozó kutatások 

nyomán jelenleg a tartalomba ágyazott módszerek a meghatározóak (Egenfeldt-Nielsen, 

2007), ezzel a meglévő időkeretet hatékonyabban lehet felhasználni, a tantervben megjelenő 

tartalmat pedig a gondolkodási műveletek fejlesztésére lehet használni (Csapó, 2003). A 

kísérleti- és kontrollcsoportos vizsgálatok eredményei szerint a képességek ugyanis csak ilyen 

módon, a tartalmi tudás közvetítésén keresztül fejleszthetők hatékonyan, valamint így érhető 

el a valós cél, mely szerint a tudás így különböző kontextusokban is használhatóvá válik.  

A tanulási folyamat elkötelezővé és szórakoztatóvá tétele által több – Y és Z generációs –  

szükséglet is kielégíthető, így pl. a  

 versenyhelyzet és visszajelzés iránti igény: a játék résztvevői folyamatosan nyomon 

követhetik, hol tartanak ők és ehhez képest hol járnak mások. Útmutatást kapnak arra 

vonatkozóan is, hogy rövid és hosszú távon miként juthatnak a következő szintekre. 
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 díjazás és elismerés iránti igény: amikor a hallgatók elérnek egy adott célállomást, 

pontos értékkel bíró jutalommal nő a játékban megszerezhető összpontszámuk.  

 fejlődés iránti igény: a játékok során az egyes feladatok teljesítésével újabb és újabb 

szintet érhetnek el a résztvevők. (Faghihi, Brautigam, Jorgenson, Martin, Brown, 

Measures és Maldonado-Bouchard, 2014) 

A játékosítás továbbá arra is lehetőséget kínál, hogy a hallgatók testreszabás iránti 

szükségleteit kielégítsük, emellett a játékosok egyéni érettségi szintjeit is figyelembe lehet 

venni az egyes kérdések és különböző kimenetek beépítésével.  

A játékosítás során következményként jelentkező pontszámok és szintek visszajelzést adnak a 

hallgatóknak a feladattal kapcsolatos teljesítményüket illetően. Ez az egyik leggyakrabban 

alkalmazott pszichológiai beavatkozás (Kluger és DeNisi, 1996), de csak akkor fejt ki pozitív 

hatást a tanulásra, ha a feladat megoldásáról, vagy a tanulás folyamatáról szolgáltat 

információkat (Sadler, 1989). Alkalmazásával több cél is elérhető: a meglévő tudás 

újrastrukturálása, a helyes vagy helytelen válaszok megerősítése vagy alternatív megértési 

stratégiák indikálása. Közvetett módon pozitív hatással lehet az erőfeszítési hajlandóságra, a 

motivációra, ill. elkötelezettségre (Hattie ésTimperley, 2007), azonban a teljesítménnyel való 

kapcsolata még nem egyértelműen bizonyított, illetve ellentétes eredmények láttak napvilágot 

(Jackson, Dempsey és McNamara, 2012). A „jutalmak‖ hatása ugyanis kettős lehet: növelheti 

a belső motivációt és a feladat-fókuszt, amennyiben a hallgató azt a feladattal kapcsolatos 

visszajelzésként értelmezi. Ugyanakkor alááshatja a teljesítménymotivációt, ha azt a jó 

teljesítmény elismeréseként (külső ösztönzőként) fogadja a játékos (Deci, Koestner és Ryan, 

1999). Ezért a teljesítmény ilyen típusú, kizárólag külső megerősítése hosszú távon nem 

kívánatos eredményekre vezethet (Attali és Arieli-Attali, 2015).  

A játékosítás hatásának vizsgálata során a játékok tervezési elemei (Ak (2012) szerint ezek 

bemeneti oldalon a tanulói igények, tanulási célok és tananyag, valamint a játék-jellemzők, a 

tanulási folyamatban pedig a játék használhatósága, támogatása, valamint az interakciók) 

mellett befolyásoló lehet az oktatási tevékenység, a képzés tárgyköre és típusa, valamint a 

résztvevői minta összetétele is (Attali és Arieli-Attali, 2015), de az eredményességet tekintve 

meghatározó az oktató hozzáállása, valamint a játékosításhoz kapcsolódó szekunder és primer 

tapasztalatok viszonya (Conrad, 2010). 

Az egyes kutatások eredményei alapján a játék-alapú oktatásnak az alábbi kompetenciák 

esetében tapasztalható szignifikáns pozitív hatása (Debreczeni, 2014 gyűjtése alapján): 

deduktív és induktív gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás, stratégiai gondolkodás, 

tanulási stratégiák, elvont fogalmak és fogalmi tudás elsajátítása, kritikai gondolkodás. 

Oktatási szempontból megfigyelhető a folyamatos kihívás és kontroll eredményezte pozitív 

hatások megjelenése: a játékos érdeklődésének és belső motivációjának növekedése a tanulás 

iránt (Dickey, 2006), a gyakorlás általi könnyebb ismeretelsajátítás (Dondi és Moretti, 2007), 

a hibákból való tanulás (Sung, Chang és Lee, 2008), az önértékelés lehetősége (Sykes, 2006), 

valamint a több érzékszerven keresztüli tapasztalati tanulás (Kiili, 2005).  

A szakirodalomban fellelhető empirikus eredmények alapján a képességek fejlődésén túl 

egyéb pozitív eredmények is elérhetők a játék-alapú oktatás segítségével: a különböző játék-

elemek kombinálásával növelhető az előadáson való jelenlét, a letöltött oktatási segédanyagok 

száma, vagy a posztok száma a különböző, képzésekhez kötődő fórumokon (Barata, Gama. 

Jorge és Goncalves, 2013). Coller és Shernoff (2009) szerint a hallgatói – órai ill. azon kívüli 

– aktivitás és részvétel, valamint általában az össz-elkötelezettség szintje is emelhető. A 

tanulási teljesítmény eredményekben kifejezett növekedéséről még nem állnak rendelkezésre 

egyértelmű kutatási eredmények, ugyanakkor véleményünk szerint nem is ez a kifejezett cél, 

sokkal inkább a hallgatók kompetens-érzetének elérése, amely a fenti pozitív hatások 

eredményeképpen – a magasabb önértékelés és önbecsülés/önbizalom által – várhatóan 

megvalósul. 
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4. ESETTANULMÁNY: A JÁTÉK-ALAPÚ TANULÁST ELŐSEGÍTŐ PILOT-

PROGRAM A BME GTK-N 

 

A bolognai rendszer bevezetését követően évről évre növekvő létszámú és eltérő 

kompetenciákkal valamint hozzáállással rendelkező hallgatói tömeggel találkoztunk. 

Megfigyeltük, hogy a hallgatók gyors információkra vágynak, és ezeket leginkább 

multimédiás forrásokból szerzik be. Az információgyűjtési feladatot szívesen látják el – 

hálózati kapcsolatokban – másokkal együtt, valamint hatékonyabban sajátítják el azt a 

tartalmat, ami valós eseményeken alapul, hasznosítható, releváns és szórakoztató. Ezen kívül 

a további, kapcsolódó tulajdonságokat azonosítottuk: magas digitális műveltség, látvány-

igényesség, képesség a figyelem megosztására (multitasking), azonnaliság és gyors 

reakcióidő, közösségi viselkedés, valamint a nem lineáris gondolkodás és a learning by doing 

megoldások preferálása. Továbbá tapasztalataink szerint kiemelt figyelmet kell fordítani a 

textuális befogadóképesség alacsonyabb szintjére és az összességében magasabb 

ingerküszöbre. 

A kiindulási problémát a hagyományosan alkalmazott gyakorlati oktatási módszerek korlátai 

jelentették a BSc képzéseinkre jellemző magas hallgatói létszámú tárgyak (átlagosan 500-600 

fő) esetében. Ilyen például a Menedzsment alapjai c. tárgy, amelynél több körben igyekeztünk 

gazdagítani a tudástartalmat, és a tudásátadás módszertanát.  

Ennek során első lépésben az információk gyakorlati elemekkel való kiegészítését irányoztuk 

elő, melyet egyrészt valós hazai és nemzetközi példák segítségével, másrészt az információk 

képes és videós formában történő beépítésével oldottunk meg. Ennek hatására a hallgatói 

aktív jelenlét mértéke növekedett, azonban az előadásoktól távolmaradó hallgatók száma még 

mindig jelentős volt.  

A következő lépcsőfokot az előadásokon egyéni vagy csoportos feladatok megoldása, 

esettanulmányok közös feldolgozása jelentette. Ennek során azonban szembesültünk a 

módszer korlátaival, mely szerint ekkora tömegben az egyéni hozzáadott értékek elvesznek, 

az egyes tudástartalmak alacsony hatékonysággal épülnek be, a hasznosság a számonkérések 

alkalmával nem mutatkozik meg az eredményekben. Következtetéseink szerint ez az oktatás-

módszertani megoldás ebben a formában nem célravezető. 

A következő szakaszban a kooperáció iránti szükségletre és a kollaboratív tanulásra 

igyekeztünk építeni. Ezért egy olyan versenyt hirdettünk, melyben a tárgy alapjait jelentő 

menedzsment funkciók meglétét és minőségét egy egyetemi rendezvény esetében kellett 

értékelniük és fejleszteniük a jelentkező csapatoknak, plusz pontokért cserébe. A csapatok 

ismerték az értékelési szempontokat, munkájukról egyedi visszajelzést kaptak. Az öt legjobb 

dolgozatot készítő csapatnak az egész évfolyam előtt prezentálnia is kellett saját eredményeit. 

A prezentációk értékelésébe a hallgató társakat is bevontuk, a helyezések kialakításában ez is 

jelentős szerepet kapott. A feladatmegoldás során a kritikai szemlélet és az elemző képesség 

erősödését és a vállalkozói képességek, valamint kreativitás kibontakozását vártuk.. Az 

eredmények alapján teljes sikerről lehet beszámolni, kísérőjelenségként pedig a résztvevők 

tendenciájában növekvő számát – így a bevonódás magasabb szintjét –, valamint a 

prezentációs és kommunikációs képességek javulását azonosítottuk.  

Tavalyi évben már magas prioritást élvezett az előadásokon való jelenlét és figyelem 

jutalmazása is, de ezt már az online csatornák igénybevételével tettük meg. A hallgatók ezért 

minden óra végén egy speciális link (ill. a még népszerűbbnek bizonyult QR kód) 

segítségével egy olyan kérdőívhez jutottak, amelyben 2-4 rövid kérdésre válaszolhattak. Ezek 

a kérdések a jegyzetben és az előadásdiákban nem megtalálható, csakis az előadáson 

elhangzott tartalmakat érintették, azaz az aktív figyelmet kívánták meg a válaszadóktól. A 

plusz pontokat eredményező játék esetében a hallgatók egyéni versengési szükségleteinek 

kielégülését, és ezáltal a nagyobb érdeklődést, elkötelezettséget prognosztizáltuk, ez a 
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hipotézisünk megerősítést is nyert. Járulékos haszonként a folyamatosan magas órai részvétel 

és a – kisebb mértékben ugyan, de – javuló számonkérési eredmények is megjelentek.  

A folyamatos oda-vissza kommunikáció érdekében a hallgatóknak visszajelzési csatornákat is 

beépítettünk, természetesen anonim módon. Ezek az online felületen történő visszajelzések 

teljes mértékben eltérő tartalmúak, mint a félév végi OHV visszacsatolási rendszer kérdései, 

hiszen itt amellett, hogy az óra tartalmára és módszertanára reagálhatnak, különböző technikai 

és egyéb jellegű pozitív és negatív véleményüket is megoszthatják a hallgatók, ráadásul a 

konkrét előadásra szabottan. Így lehetőségünk nyílik a szinte azonnali reakcióra, korrekciókra, 

összességében a folyamatok folyamatos fejlesztésére. Ez a beavatkozás eredményezte a 

legnagyobb mértékű emelkedést a hallgatók informális elégedettségében és a tárgy formális 

megítélését jelentő OHV eredményekben. 

Az eddig elért eredményeket és fejlődési tendenciákat az alábbi, 2. Táblázat tartalmazza. 

Látható módon szignifikáns fejlődést értünk el az órai jelenlétet, a számonkérések 

eredményeit illetően, valamint növekedési tendencia látszik az ellenőrző kérdésre beküldött 

válaszok számát tekintve is.  

 

2. táblázat: Évfolyamonkénti eredmények a játékosítás elemeinek bevezetése során  

Évfolyam Évfolyam 

összlétszáma 

(fő) 

Átlagos ZH 

eredmény 

(max. 100 

pont) 

Átlagos 

órai jelenlét 

(%) 

Ellenőrző 

kérdésekre 

adott 

válaszok 

száma (db) 

Csoport-

feladatban 

való 

részvétel (fő) 

2012 498 47,2 40 - 96 

2013 558 50,3 52 - 136 

2014 626 63,4 68 4356 80 

2015 670 66,6 * 85 7128**  120 

 *: első számonkérés eredménye alapján becsült adat **: első négy hét alapján becsült adat 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JÖVŐBELI IRÁNYOK  

 

A hagyományos játék-alapú oktatás egyes elemeinek beépítése az elmúlt 6 év során 

megtörtént, azonban érzékeljük egy komplex gamification alapú rendszer kialakításának 

szükségességét is. Ennek érdekében a hazai szervezetek körében egyre népszerűbb digitális 

megoldásokra alapozott játék-alapú oktatási módszertan kidolgozását tervezzük a következő  

évben. 

Első lépésben a fentiek figyelembevételével egy – a generáció jellemzőire és a gamification 

adta lehetőségekre építő elemek által alkotott – keretrendszer megalkotását tartjuk 

szükségesnek, melyben érvényesülnek a játékok alapelvei (Prensky 2001):  

1. A játék a szórakozás egy formája – ezáltal öröm és jóérzés kapcsolódik hozzá. 

2. A játék valóban játék marad – ez teszi lehetővé az intenzív és élvezetes bevonódást. 

3. A játékoknak jól meghatározott szabályrendszere van – ez adja a strukturáltságot. 

4. A játékoknak céljai vannak – ez adja a motivációt. 

5. A játékok interaktívak – ez adja a cselekvés, aktív bevonódás lehetőségét. 

6. A játékok adaptívak – ez teszi lehetővé a flow élmény elérését. 

7. A játékok rendelkeznek eredményekkel és visszacsatolással – ez eredményezi a 

tanulást. 

8. A játékokban elérhető a győztes állapot – ez táplálja az ego-t. 

9. A játékokban megvan a konfliktusok/verseny/kihívás lehetősége – ez adja az 

adrenalint. 
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10. A játékok problémamegoldást igényelnek – ez növeli a kreativitást. 

11. A játékokban interakciós lehetőségeket kínálnak – ez teszi lehetővé a szociális 

kapcsolatok kialakulását. 

12. A játékoknak vizuális környezete és története van – ez váltja ki az érzelmeket. 

A következő időszakban egy kettős helyszínen (iskolában és azon kívül), hordozható 

eszközökön alkalmazható játékrendszer kialakítását célozzuk. Hipotéziseink alapján az oktató 

szempontjából kritikus hallgatói figyelem csökkenése megakadályozható, amennyiben sikerül 

a hallgatók multitasking képességét és affinitását a megfelelő módon kihasználni.. Az 

alacsony figyelmi kapacitás a tevékenység iránti nagyobb érdeklődés kiváltásával növelhető, 

amit a tartalmak és átadási formák gyakoribb változtatásával, vagy a technológia-alkalmazás 

lehetőségének felkínálásával érhetünk el. 

A témával foglalkozó kutatások és az eddig szerzett tapasztalataink alapján az alábbi 

gyakorlati megfontolásokat tűzzük ki célul a digitális játék-alapú módszertan kialakítása 

során:  

 A (hordozható) technológiát mind a tanórán belüli, mind az azon kívüli 

tevékenységek, feladatok és beszámolók alapjává kell tenni: lényeges, hogy animált, 

képalapú és interaktív eszközöket alkalmazzunk. 

 Érdemes megfontolni a többszereplős, a valóságos világot reprezentáló virtuális 

környezet kiépítését, ahol a szimulációk és a szerepjátékok által valós világbeli 

problémákat oldhatnak meg a hallgatók.  

 Érdemes olyan feladatokat beépítenünk, ahol a játékosok megvillogtathatják keresési 

tehetségüket, de fontos olyan kiegészítő információkkal való ellátásuk, amely által 

egyértelművé válik, miként maximalizálhatják eredményeiket. A feladatokat célszerű 

úgy összeállítani, hogy a megoldás során kritikus elemzőkészségük is nélkülözhetetlen 

legyen az információk értelmezéséhez és interpretálásához, ennek során a 

keresőmotorok és a kutatási adatbázisok összekötése javasolt. Amennyiben a diákok 

számára egyes honlapok, blogok írásával kapcsolatos lehetőséget is fel tudunk kínálni, 

úgy a – tartalomszolgáltatásra alapozott – hozzáadott érték nyújtása iránti igényük is 

kielégíthető.  

 Az oktatás során fontos lehet a saját sebességen való tanulás esélyének megteremtése, 

valamint növelni kell az elkötelezettség és a bevonódás mértékét is, egyébként a 

hallgatók körében nő az unalom és a türelmetlenség szintje, mely az aktivitás 

csökkenő szintjét eredményezi.  

 Az előadások tematikájának kialakításakor fontos szem előtt tartani, hogy jobb 

eredményeket érünk el, ha a téma frontális oktatása helyett növeljük annak csoportos 

megvitatási lehetőségeit. A hallgató-központú módszerek között a játékok, 

szimulációk, improvizációk, valamint szerepjátékok órai vagy virtuális alkalmazása 

gyakorlatias, a felfedezést és a próbálgatást lehetővé tevő megoldást jelentenek, ezáltal 

javítják a problémamegoldó képességet is. Olyan dilemmákat érdemes bemutatni, 

amelynek eldöntése során a hallgatók saját tanulási és döntési stratégiákat 

fejleszthetnek ki a folyamat során. Ezt segítendő, pl. brainstorming vagy egyéb 

csoportos alkotótechnikák segítségével a hallgatók maguk juthatnak el egy-egy 

alternatív megoldásig.  

 Egy-egy – hallgató szempontjából unalmasabbnak tűnő – koncepció, elmélet vagy 

módszer illusztrálásához alkalmas technika lehet a grafikák, képek és vizuális 

reprezentációk megjelenítése a szöveges információk helyett. Ezen túl a hallgatókat is 

bátoríthatjuk arra, hogy megoldásaikat hasonló, képi formában prezentálják. Ezek 

hatása tovább fokozható, ha ilyen típusú feladatokat párokban vagy kisebb 

csoportokban oldanak meg a résztvevők. Az órai aktivitás fokozásában szintén 

meghatározó szerepet kaphatnak a véleménymegosztások, kérdés-válasz panelek, 
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valamint a „házi-feladat‖ jellegű (blogokon, közösségi médiákon való) digitális 

posztolások órai feldolgozása. 

 Fontos, hogy a hallgatók csoportélményt éljenek át a tanórákon és azokon kívül is, 

ahol az oktató a csoport részévé kell, hogy váljon. Előtérbe kell helyezni a csoportos 

megoldásokat, a kölcsönös értékeléseket,. Ezzel az adott generációk versengés iránti 

vágya is kielégíthető. 

 A visszajelzések esetében az olyan valós idejű micro-feedback lehet célravezető, 

melyek minden esetben konstruktív jellegűek (legyenek akár pozitívak vagy 

negatívak), a fejlődést segítik elő. Csatornaként online felület ajánlatos, formájukat 

tekintve pedig rövid (pl. egy SMS hosszúságú) és célratörő visszajelzések. . Ugyanígy 

ajánlatos a hallgatói visszajelzést is begyűjteni.  

 Törekedni kell arra, hogy megismerjük és értsük a célcsoportunkat, tehát releváns 

ponton, környezetben, üzenettel és módon tudjuk megszólítani. Az egyik kapcsolódási 

pont éppen a nyelv, az Y és Z generáció speciális terminológiájának ismerete és 

alkalmazása, a másik a bevonódás lehetőségének felkínálása, a harmadik pedig a 

kapcsolódás az általuk kedvelt elfoglaltságokhoz (Duga, 2013). 

A fenti szempontok figyelembevétele mellett az oktatói attitűdök formálását is szükségesnek 

tartjuk, hiszen a játék-alapú oktatásban olyan magas szintű technológiai tudással és 

képességekkel rendelkező oktatókra van szükség, akik speciális facilitátorokként működnek a 

folyamatban. A rendszer kialakításakor továbbá nem hagyhatjuk figyelmen kívül a rendszer 

működésének értékelését sem, az alábbi tanulási eredmények értékelését célozzuk: tanulási 

eredmények, tanulási motiváció, tanulási elégedettség, flow állapot.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A 2008-as világgazdasági válság ismételten felhívta a figyelmet a pénzügyi alapismeretek 

szükségességére. Hiszen a gazdasági válság elhúzódásának egyik oka éppen a társadalmak 

pénzügyi ismereteinek hiányára volt visszavezethető. 

A pénzügyi kultúra és ismeretek felmérése különböző célcsoportokban már megtörént. Jelen 

tanulmányhoz egy újabb kérdőíves felmérést készítettünk, mely a Miskolci Egyetem nappali 

tagozatos közgazdász és jogász (nem közgazdász) hallgatók általános pénzügyi ismereteit, 

tájékozottságát és gondolkozásmódját mérte fel. Az eredmények kiegészítették illetve 

megerősítették a korábbi felmérések következtetéseit, mely szerint a pénzügyi ismeretek és 

kultúra elsajátítása az elmélet és a gyakorlat ötvözésével a leghatékonyabb, mely jellemzően a 

saját élettapasztalatokon és a környezeti ismereteken alapulnak. 

A pénzügyi kultúra növelése érdekében 2015. márciusában került megvalósításra az első 

páneurópai Pénz7, melynek a tematikája (a családi költségvetés) az ismert felmérések 

eredményeinek felhasználásával került kialakításra. A tudományos alapon megtervezett 

magyarországi rendezvénysorozat Európában a legeredményesebb nemzeti program lett. 

 

SUMMARY 
The 2008 world economic crisis once again drew attention to the need for financial literacy, 

since one cause for the prolongation of the economic crisis can be traced back precisely to 

the deficit of financial knowledge within society at large.  

Financial literacy and financial knowledge has already been surveyed in different target 

group. We have created a new questionnaire-based survey for this study, which assessed the 

general financial knowledge, awareness and mentality of economics and law students from 

the University of Miskolc. The results complemented as well as reinforced the conclusions of 

the previous survey, according to which acquiring financial knowledge and literacy is done 

most effectively by mixing theory and practice, based typically on personal experiences and 

knowledge of one‘s environment.  

The first Pan-European Money Week was realized in March, 2015, its theme (family budget) 

having been determined with the help of the results of previously conducted surveys. The 

Hungarian program series (with a scientific basis driving its design) became the most 

successful national program in Europe.  
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1. A PÉNZÜGYI KULTÚRA ÉS A GAZDASÁGI VÁLSÁG 

 

A Földön a mobil telefonok száma meghaladja a népesség számát. Ha végig gondoljuk, hogy 

mi az, ami mindig velünk van, két tárgy jut biztosan eszünkbe a mobil telefon és a pénztárca. 

Az utóbbihoz a bankjegyek, az érmék és bankkártyák kötődnek. E két nélkülözhetetlennek 

tekintett személyes tárgyhoz leginkább a közgazdasági és az informatika tudományok állnak 

legközelebb. Mind e közben az ifjúságot minden földrészen úgy neveljük, hogy az általános 

iskolától az egyetemekig ezekről a praktikus tudományokról, különösen a közgazdaságtanról 

ma még alig ejtünk szót. (Kovács, 2015) 

A gazdasági válság következményeként a közgazdasági tudományok, s azon belül is a 

pénzügyi kultúra kérdése, egészen pontosan annak hiánya, került a fókuszba. Ne feledkezzünk 

el róla, hogy: „A pénzügyi kultúra fogalma nem új keletű, már a századforduló elején is 

történtek kísérletek az Egyesült Államokban arra, hogy növeljék a lakosság pénzügyekkel 

kapcsolatos ismereteit - igaz, ennek a célja elsősorban a pénzügyi termékek piacának 

megteremtése és kiszélesítése volt. Egyszerűen megfogalmazva, el kellett magyarázni az 

embereknek, hogy melyik pénzügyi terméket (pl.: bankbetét, hitel, stb.) mire és hogyan 

használhatják. A századforduló óta eltelt idő azonban nem csak az egyes használati cikkek és 

a kommunikáció terjedése és formája (Fenyő, 2013) terén eredményezett jelentős mértékű 

innovációt, hanem a pénzügyi szektor által kínált termékek tekintetében is. A különböző 

kutatások az 1980-as évekre teszik a pénzügyi termékek területén jelentkező nagyarányú 

innovációs hullám elindulását. Valószínűleg az addig használt pénzügyi termékek elérték a 

bennük rejlő lehetőségek határát, és követve a reálgazdaság folyamatait, ekkor jelentkezett 

akkora nyomás a pénzügyi szektorra, hogy megújítsák - az igényekhez igazítsák - a kínált 

pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat. Ez a folyamat a gazdasági folyamatok 

felgyorsulásával és szofisztikázódásával párhuzamosan a mai napig is tart.‖ (Béres, 2013) 

A 2008-ban kitört pénzügyi válság számos negatív hatást gyakorolt a nemzeti, az európai és a 

világgazdaságra, illetve azon keresztül a különböző társadalmakra. A most pillanatok alatt 

világméretűvé duzzadt recesszió oka ezúttal elsődlegesen nem a reálgazdaság strukturális 

problémáira vezethető vissza, hanem a pénzügyi szektorban felgyorsult termék innovációhoz 

kapcsolható. (Felmérés a felsőoktatásban, 2013; Borszéki, 2010; Botos, 2012; Béres & 

Huzdik, 2012; Biedermann, 2012). Tehát a korszerű és naprakész pénzügyi ismeretek hiánya 

kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy a gazdasági válság súlyosabb, a társadalmat 

szélesebb körben sújtó és időben jobban elhúzódó is lett. Ezek a hatások mélységében és 

hosszában is leginkább Európát sújtották. 

 

2. A PÉNZÜGYI KULTÚRA ELEMEI 

 

A pénzügyi kultúra részei közé szokás sorolni, illetve megközelítési módnak tekinteni a 

következő elemeket: 

- a pénzügyi tudást, a pénzügyi folyamatok megértését; 

- a pénzügyi tudás alkalmazási képességét és a megszerzett tapasztalatokat; 

- a pénzügyi összefüggések és definíciók ismeretét; 

- a megalapozott pénzügyi döntések meghozatalának képességét, 

- a legalapvetőbb pénzügyi fogalmak ismeretét, 

- az egyszerű (alapvető) pénzügyi döntések meghozatalának képességét, 

- a megalapozott és tudatos döntések meghozatalának képességét; 

- valamint az egyszerű pénzügyi fogalmak ismeretét (Béres, 2013; Hung & Parker & 

Yoong, 2009). 



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

 

181 

 

A pénzügyi ismeretek részleges vagy általános hiánya a nehézségek, válsághelyzetek 

jelentkezése esetén társadalmi elégedetlenséget, a pénzügyi intézményekkel kapcsolatos 

bűnbakkeresést és azok morális megítélésének zuhanását hozhatják magukkal. Az elmúlt 

években szinte minden európai országban láttunk ilyenre példákat sajtó cikkek, utcai 

megnyilvánulások, tüntetések és demonstrációk formájában. 

 

3. PÉNZÜGYI KUTATÁSOK 

 

2015. szeptember elején a Miskolci Egyetem közgazdász illetve jogász (nem közgazdász!) 

nappali tagozatos hallgatói csoportjában végeztünk kérdőíves kutatást. 

Induló hipotéziseink a következők voltak: 

 Az egyetemisták kis mértékben használják tájékozódásra a médiát, így a szűk 

tananyag elsajátítása mellett pénzügyi ismereteiket elsősorban a saját tapasztalataik 

határozzák meg. 

 A közgazdász hallgatók természetes gazdasági érdeklődésük és közgazdasági 

tanulmányaik alapján jóval nagyobb pénzügyi tájékozottságot fognak mutatni, mint a 

jogász hallgatók. 

 A jövő értelmisége a gazdasági válság hatására felelősen gondolkozik a saját pénzügyi 

lehetőségeiről, így hangsúlyt helyez a megtakarításokra és az eladósodottság 

elkerülésére. 

 

A kérdőíves felmérésben 49 jogász és 61 közgazdász nappalis hallgató vett részt. A 

mintaszám már elegendő arra, hogy a Miskolci Egyetem vonatkozásában összehasonlítsa a 

közgazdász és a nem közgazdász hallgatók pénzügyi kultúrával kapcsolatos ismereteit. 

A kérdőív a következő hét területet vizsgálta meg: 

1. árfolyam (főbb devizák árfolyama forintban, illetve az árfolyamok meghatározása), 

2. kamat (jegybanki alapkamatok, jellemző betét és hitel kamatok), 

3. pénzforgalom (átutalási idő), 

4. bankkártya (érintőkártya ismeret illetve külföldi fizetés árfolyama), 

5. hitel (devizahiteles ismeret, általános hitel ismeret), 

6. betét (befektetővédelmi, befektetés kockázati és adózási ismeret), 

7. pénzügyi attitűd (készpénz használat, hitel elfogadottság, takarékosság és pénzügyi 

tájékozódás). 

A kérdőív konkrét értékekre nem kérdezett rá, ezek helyett számegyenesen lehetett 

nagyságrendi becslést jelölni, továbbá „Igaz/Hamis‖ feleletválasztás, illetve helyes válasz(ok) 

megjelölése volt a feladat, egy helyen sorrendiséget kellett megadni, illetve szintén egy 

helyen (Mennyi megtakarítással célszerű rendelkezni?) konkrét összeget és/vagy a havi 

jövedelem arányát kértük megadni. A kérdőív változatos volt, így kitöltését szívesen végezték 

a megkérdezett diákok. Az egyes kérdéscsoportok összefoglaló eredményeit a következő 

diagram mutatja: 
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1. ábra: Pénzügyi ismeretek jogász és közgazdász hallgatók esetében 

Forrás: Saját felmérés és szerkesztés 

 

Ami a diagramból szembe tűnő az az, hogy egyetemista szinten a közgazdász hallgatók nem 

szerepeltek lényegesen jobban, mint a jogász hallgatók a felmérésben. Sőt két területen a 

jogászok mutattak nagyobb tájékozottságot. Ez erősíti azt az álláspontot, hogy a pénzügyi 

kultúrát és ismereteket gyakorlat orientáltan érdemes elsajátíttatni, azaz az elméleti, tanórai 

képzés nem megfelelő arra, hogy a gyakorlati, pénzügyi életre készítsen fel. „A pénzügyi 

ismeretek jelentős részben saját tapasztalaton alapulnak‖ álláspontot erősíti az, hogy az 

átlagosan idősebb (A felmérésben 3-5 éves jogászok, 2-3 éves közgazdászok vettek részt.) 

jogászok jobb eredményt értek el pl. a pénzforgalmi kategóriában, mely a pénzátutalási 

tapasztalatokat tartalmazta. Ez pedig az életkor emelkedésével, az önállóság kialakulásával 

párhuzamosan szokott az életünk során megjelenni. 

A nappalis egyetemisták körében a gyakorlati pénzügyi ismeretek hiánya a 

bankkártya/készpénz kezelés során egyértelműen tetten érhető. Arra a kérdésre, hogy „Az 

élelmiszerboltban hogyan fizet?‖ a jogász diákok 33%-ánál fordult elő a bankkártya (az 

uralkodó készpénzes fizetés mellett!), míg a fiatalabb közgazdász diákoknál csak 20%-ban. 

Azaz a 20 év körüli egyetemista hallgatóknál még mindig a készpénzes fizetés a jellemző, ami 

megfelel annak, hogy szüleiktől az anyagi támogatást jellemzően készpénzben kapják. Itt is az 

önállóság felé haladva kerül majd sor számlanyitásra, bankkártya kiváltásra, stb. 

Az ideális megtakarítási (tartalék képzése váratlan kiadásokra) mértékre a jogász diákok 

244.000 Ft-ot (havi rendszeres jövedelemhez viszonyítok 3,05-szöröst) adtak meg. Ugyanez a 

közgazdász hallgatóknál 215.000 Ft volt, a havi jövedelem arányában válaszolók pedig 

átlagosan 2,2-szeres szorzót adtak meg. A megtakarítás szükségességének az elutasítása a 

jogász hallgatók 18%, a közgazdász hallgatók 8%-ában fordult elő. Ebben a különbségben a 

tanórák hatását azért érzékelni vélhetik a gazdász oktatók. 

Szükség esetén a hitelfelvételt a következő típusokban és arányokban látják célszerűnek a 

diákok: 
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2. ábra: Hiteltípusok felvételének elfogadottsága 

Forrás: Saját felmérés és szerkesztés 

 

A hallgatók gazdasági és politikai tájékozódása (olvas/meghallgat/néz-e ilyen híreket) a 

következő eloszlási grafikonokról olvasható le: 

 

 
3. ábra: Gazdasági hírek befogadásának a gyakorisága 

Forrás: Saját felmérés és szerkesztés 
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4. ábra: Politikai hírek befogadásának a gyakorisága 

Forrás: Saját felmérés és szerkesztés 

 

Ennek a tájékozódási állapotnak meg van a következménye az előítéletek kialakulásában is, 

így a kérdőív feldolgozásnál a következő válaszcsoport volt megfigyelhető: azon diákok 

esetében, akik szerint a magyarországi bankok végső tulajdonosai egyes bankár családok, 

azoknál a devizahitel árfolyamváltozásból a bankok elképesztő nyereségre tettek szert, 

továbbá a svájci frank árfolyama jellemzően 400-500 forint közé esik, valamint a napi 

gazdasági és politikai hírek befogadását mereven elkerülik (A „bankárcsalád‖ választók 59%-

a következetesen ezen hibás, populáris gondolatcsoporton belül maradt!). Azaz a tények nem 

ismerete/hiánya nem okoz gondot a véleményük kialakításában. Ennek a jelentősége a 

pénzügyi kultúrára is rányomja a bélyegét, miközben messze túl is mutat rajta. 

Az összesített és rész eredmények mellett érdemes a következő kirívó eltéréseket 

megemlíteni: 

 Az USD/HUF és CHF/HUF árfolyamok esetében a válaszadók egyharmada 400-500 

forintos árfolyamokat jelölt meg a 250-300 kategória helyett, azaz nagyságrendet 

tévedett. 

 A Magyar Nemzeti Bank alapkamata esetén az 1,35% (1-2% kategória) helyett az 

átlag 3%-ot adott meg, a szórása pedig 2,2 volt. A rossz kategóriát megjelölők 85%-a 

a helyes értéktartomány többszörösét adta meg! 

 Az Európai Központi Bank alapkamat tartományát (0-1%) a diákok 5%-a adta meg 

helyesen. Itt is igen gyakran találkoztunk 6-8%-os adatokkal. 

 A négy különböző befektetési termék időtartamra vonatkozó kockázati sorrendjét 

(Nehéz feladat volt!) összesen 4 diák tudta helyesen meghatározni. 

 

Egy a felsőoktatási tanulók körében végzett másik kutatás szerint azonban: „Az, hogy milyen 

tagozatos diák valaki, valamint, hogy milyen képzésben vesz részt, szintén meghatározó a 

pénzügyi kultúra szempontjából. … minél több időt tölt valaki az oktatásban, annál jobb 

eredményt ér el, illetve az is észrevehető, hogy a levelezős hallgatók a nappali tagozatos 

tanulókhoz képest jobban teljesítenek. Ez arra vezethető vissza, hogy a levelezős hallgatók 

általában munka mellett tanulnak, így folyamatos jövedelemmel rendelkeznek, ami aktivitásra 

ösztönözi őket a pénzügyek területén – másképpen megfogalmazva: eltérő az élethelyzetük.‖ 

(Felmérés a felsőoktatásban, 2013) 
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Európában az egyik legnagyobb (közel tízezer magyarországi diákot tartalmazó) célcsoportot 

elérő kutatás során a banki szolgáltatások, megtakarítások és befektetések, hitelezés, nyugdíj 

és biztosítás, munka világa, általános gazdasági ismeretek (infláció, adózás, ország kockázat) 

ismereteket mérték fel. Az átlagteljesítmény 42,6% volt úgy, hogy a középiskolások fele a 

40%-ot sem érte el. Az érettségi utáni képzésben résztvevők teljesítménye volt a 

legmagasabb, ami annak tudható be, hogy ezen képzések során többnyire megjelentek a 

gazdasági és pénzügyi ismertek. (Középiskolások pénzügyi kultúrája, 2014).  

 

4. A KUTATÁSOK KIÉRTÉKELÉSE 

 

A miskolci felmérés szerint az egyetemista hallgatók a gazdasági és politikai napi 

tájékozódásra nem helyeznek hangsúlyt, így a média nem informálja, hanem inkább irányítja 

őket. 

A közgazdász hallgatók a jogászoknál jóval nyitottabbak a gazdasági és a politikai 

információkra is, azonban ez a nyitottság az egyetemi tananyagtól szeparált, még alap 

pénzügyi információk esetében sem jelent jelentős többletet. Többlet ott jelent meg, ahol volt 

gyakorlati vagy élettapasztalat is. 

Az egyetemisták szűk körű pénzügyi, banki tapasztalattal rendelkeznek, azonban amivel 

kapcsolatba kerültek (pl. ösztöndíj vagy tandíj átutalása, esetenként bankkártya használat) 

annak a működési szabályait megértették és jól ismerik is. Ennek megfelelően egyes 

terméktípusok ismerete meghaladta a 60%-ot, míg más, általuk a mindennapok során még 

nem releváns termékek ismerete 20% alá került. 

Az ismeretek vonatkozásában a közgazdász hallgatók csak kis mértékben haladták meg a nem 

közgazdász (jogász) hallgatókat. Azaz a pénzügyi ismeretek és kultúra vonatkozásában az 

elmélet és a gyakorlat egymástól nem szeparálható. A képzéseket úgy érdemes kialakítani, 

hogy azok minél inkább gyakorlat orientáltak legyenek és a hétköznapi feladatok tovább 

vitelére/gondolására ösztönözzenek. 

A megtakarítási és a felelős hitel felvételi attitűd egyfajta következménye a gazdasági 

válságnak, mellyel a jogász, és mélyebben a közgazdász egyetemi hallgatók is azonosultak. 

Az eredményeik messze felelősebb gondolkodást mutatnak, mint amilyen példát a magyar 

társadalom egyébként mutat. A jelen legsikeresebb banki hitel terméke a fogyasztási hitel! 

A miskolci felmérés eredményeit összefoglalva kijelenthetjük, hogy a pénzügyi ismeretek 

elsajátítása akkor maradandóbb, ha az elméleti oktatás hétköznapi gyakorlattal, saját 

tapasztalással egészül ki. A pénzügyi oktatás és kultúra képzésekben, és a jövőbeli 

tantervekben kívánatos a gyakorlati szerepekre, feladatokra nagyobb hangsúlyt fektetni. 

A pénzügyi kultúra kapcsán az eredményeket egy korábbi, felsőoktatási körben elvégzett 

nagyobb felmérés a következőképpen foglalta össze, mely megállapítások egybe csengenek a 

saját felmérés eredményeivel is: 

„A pénzügyi kultúra fejlettsége minden gazdasági szereplő együttes érdeke. Mikro szinten, a 

nagyobb pénzügyi kultúrával jellemezhető háztartások és vállalkozások, nagyobb 

valószínűséggel kerülik el azokat a pénzügyi döntéseket, amelyek hátrányosak a számukra. … 

minél nagyobb egy társadalom pénzügyi kultúrája, annál nagyobbak a rendelkezésre álló 

megtakarítások az országban. …  a lakosság pénzügyi kultúrája hozzájárul a pénzügyi 

rendszer stabilitásához is. A pénzügyi intézményeknek – részben az előzőekben foglaltak 

okán – alapvető érdeke a pénzügyi kultúra fejlesztése, hiszen az hozzájárul a magánszektor 

megtakarításának növekedéséhez és azon keresztül a hitelképességének javulásához is. A 

hitelképes ügyfelek pedig alacsony kockázatú jövedelemforrást jelentenek a szektor számára. 

… Végül, de nem utolsó sorban a pénzügyi kultúra fejlesztése az állam érdeke is, hiszen 

magasabb szintű pénzügyi kultúra esetén kevesebb hangsúlyt kell fektetni újraelosztási és 

stabilizációs célokra, ami jótékony hatással bír a gazdaság minden szereplőjére, az ország 
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versenyképességére. (Felmérés a felsőoktatásban, 2013; The Case for FL, 2009; Czakó & 

Husz & Szántó, 2011; Klapper& Lusardi & Panos, 2012). 

 

5. A PÉNZÜGYI KULTÚRA EURÓPÁBAN 

 

Az Európai Bankföderáció (EBF) és tagjai, a nemzeti bankszövetségek felismerték a pénzügyi 

kultúra terén tapasztalt általános lemaradást. Ezért közösen, a holland tematikus pénzügyi hét 

mintájára, annak páneurópai bevezetését célozták meg. Az első pán-európai Money Week-re 

(Pénz7-re) készülve az EBF felmérte az országonkénti pénzügyi kultúra és oktatás helyzetét. 

Az országok többségében már most a tananyag része a pénzügytan, jellemzően a matematika, 

az állampolgári ismeretek, vagy a szociológia órán ismerkednek meg a témával a gyerekek. 

Ezen a bázison az EBF 2015. március 9-13. hetére – hagyományteremtő szándékkal – 

meghirdette az első Pénz7-et a pénzügyi ismeretek összehangolt, tematikus bővítése 

érdekében. A pénzügyi kultúra és tudatosság nemzetközi hetéhez az első évben 24 európai 

ország csatlakozott. Ennek keretében Európa szerte ünnepélyes nyitóeseményekkel és 

változatos programokkal fűszerezve mutatták be a kisiskolások és a középiskolás diákok 

számára a pénzügyi világ releváns működését. Több országban tematikus osztályfőnöki órán 

tárgyalták meg a családi költségvetés korlátait és tervezését, ezeken összesen 315.000, ebből 

90.000 magyar diák vett részt. Továbbá játékos oktató programokkal és internetes 

kalandjátékokkal mutatták be a diákoknak, mit is jelent a megtakarítás, a költségvetés, miért 

is fontos, hogy megfontoltan költsék el zsebpénzüket a gyerekek. 

A bankszövetségek többsége állami szereplők részvételével szervezte meg a nemzeti 

rendezvénysorozatot. Így jelentős szerepet vállaltak magukra a jegybankok, az oktatási- és a 

pénzügyminisztériumok. Európai szinten a legkiemelkedőbb támogató a Junior Achievement 

volt, aki oktatási anyagokkal és programok szervezésével segítette a helyi bankszövetségeket. 

Az események nemzeti kiértékelése alapján Európában sikeresen zárult az első Pénz7, melyet 

2016 márciusában a második Pénz7 követ. 

 

6. KONKLÚZIÓ 

 

A pénzügyi ismeretek a gyors változások és a fejlődés miatt igen hamar elavulnak. A múltban 

megszerzett tudást ezen a területen folyamatosan fejleszteni kell. Ezért a pénzügyi ismeretek 

naprakészségét a társadalom minden szintjén folyamatosan fenn kell tartani. A saját tudásról 

való vélekedés ugyanis gyakran eltér a valóságtól: „Az index alapján végzett számítások 

eredménye szerint a vizsgálatba bevont 18-25 éves korosztály több mint fele reálisan ítéli meg 

önmagát (59%), azonban nagy az arányuk a saját tudásukat túl (30%), illetve alulbecslőknek 

is (11%)‖. (Felmérés a felsőoktatásban, 2013) A saját tudás túlbecsülése a felsővezetők és a 

döntéshozók körében is nyilvánvalóan hasonló arányban fordul elő. 

A társadalom, benne a közgazdász és nem közgazdász egyetemi hallgatók esetében is a 

pénzügyi ismeretek területén olyan súlyos hiányosságok vannak, melyek a ciklikus gazdasági 

válságok idején akadályozzák a helyreállítást és a konszolidációt. Ezért a jövőben a gyakorlat 

orientált pénzügyi képzésnek a teljes iskolarendszerre, továbbá a társadalom minden szintjére 

is ki kellene terjednie. 

A pénzügyi ismeretek és kultúra fejlesztése a gazdaság, a hitelintézetek és az állam közös 

érdeke, ezért közös szerepvállalásra van szükség; ez az első pán-európai Pénz7 keretében 

sikeresen meg is valósult. 

 

 

 

 



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

 

187 

 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

 

 

Béres András (2013. június 20.): A pénzügyi kultúra – mi is ez valójában, 

http://www.penzugyiszemle.hu/vitaforum/a-penzugyi-kultura-mi-is-ez-valojaban  

Béres , D. & Huzdik , K. (2012): A pénzügyi kultúra megjelenése makrogazdasági szinten. 

Pénzügyi Szemle, pp. 322-336. 

Biedermann, Z. (2012): Az amerikai pénzügyi szabályozás története. Pénzügyi Szemle, pp. 

337-354. 

Borszéki, É. (2010): Nemzetközi pénzügyek (egyetemi jegyzet). Gödöllő (Magyarország): 

Szent István Egyetem; 

Botos, K. és munkatársai. (2012): Pénzügyi kultúra és kockázatvállalás a közép-alföldi 

háztartásokban. Pénzügyi Szemle, pp. 291-309. 

Czakó, Á., Husz , I. & Szántó , Z. (2011): Meddig nyújtózkodjunk? - A magyar háztartások és 

vállalkozások pénzügyi kultúrájának változása a válság időszakában, Budapest: BCE 

Innovációs Központ Nonprofit Kft. 

EBF handbook for MEPs 2014-2019 (2014), Kiadó: European Banking Federation, Brüsszel 

Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról, Állami Számvevőszék 

Tanulmány (2013), ISBN: 978-615-5222-06-1,  

Fenyő Márk (2013): A pénzügyi kommunikáció és kultúra metamorfózisának vizsgálata a 

pénzügyi válságok tükrében, Vydavatelstvo Univerzity Mateja Bela konferenciakötet – 

Banská Bystrica, ISBN: 978-80-557-0582-8 

Hung, A. A., Parker, A. M. & Yoong, J. K. (2009): Defining and Measuring Financial 

Literacy, hely nélk.: RAND. 

Klapper, L., Lusardi, A. & Panos, G. A. (2012): Financial Literacy and the Financial Crisis, 

hely nélk.: Netspar. 

Kovács Levente (2014): Hitelintézeti konszolidáció és adóskonszolidáció, Magyar Pénzügyi 

Almanach 2014-2015, ISSN 2063-188X 

Kovács Levente (2015): A pénzügyi kultúra kutatása és aktuális feladataink, Gazdaság és 

Pénzügy, ISSN: 2415-8909, pp: 79-88. 

Középiskolások pénzügyi kultúrája felmérés eredményei – Összefoglaló (2014), Készítette a 

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar – Econvenito Pénzügyi kultúra 

kutatócsoport, Dr. Kovács Péter 

The Case for Financial Literacy in Developing Countries - Promoting Access to Finance by 

Empovering Consumers (2009), IRBD, OECD, DFID, CGAP, Washington: The WorldBank 

http://www.penzugyiszemle.hu/vitaforum/a-penzugyi-kultura-mi-is-ez-valojaban


„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

 

188 

 

EGY UNIVERZÁLIS JÁTÉKPLATFORM  
 

 

Kovács Zoltán
1
-Kovács Viktor

2
 

1
egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék, Veszprém, Egyetem 

u. 10, 8200, +36 88 624324, kovacsz@gtk.uni-pannon.hu 
2
tanársegéd, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Automatizálási és 

Alkalmazott Informatikai Tanszék, Magyar Tudósok krt. 2. QB207, +36 1 463-1648, 

kovacsv@aut.bme.hu 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS  

A játékok fontos szerepet töltenek be a vezetőképzésben. Életszerűvé teszik az elméleti 

példákat. A szerzők egy olyan általános platformot mutatnak be, ami különböző játékokat tud 

befogadni.  

A keretmodell nagymértékben játék független. A cikk bemutatja a fejlesztési célokat és 

módszertant, az eredményt és az alkalmazási tapasztalatokat.  

 

SUMMARY  

Games play important role in training of managers. They make the the textbook examples 

real. Authors developed a universal platform which can incorporate different games. The 

framework is highly game independent. This paper presents the objectives and methodology 

of development, the result and application experiences.  

 

 

1. A JÁTÉKOK SZEREPE AZ OKTATÁSBAN 

 

A vezetőképzésben fontos szerepet töltenek be a játékok. A vezetői játék és szimulációs 

modellek közé nem húzható éles határ. Az angol nyelvű szakirodalomban ezért gyakran 

„simulation/game‖ néven hivatkoznak rá. A játékoknak többféle meghatározása van. Klabbers 

(1999) szerint a játékokat gyakran komolytalan, csak a szórakozási célúnak tekintik. A 

játékoknak azonban lehet komolyabb, tudományos értelmezése is. Elgood (1996) szerint a 

„játék‖ megnevezéssel olyan tevékenységek írhatók le, amelyekre az alábbiak valamelyike 

jellemző:  

 emberi, ember által irányított ellenfelek megléte, amelyek hatnak egymásra és a 

környezetre, 

 hangsúly a versenyképességen és a nyerésen,  

 hangsúly a szórakozáson, humoron és az élvezeten,  

 a döntéshozatal és az eredmények számbavételének ismétlődő ciklusa, ami lehetővé 

teszi, hogy legközelebb esetleg jobban csinálják. 

Gredler (1996) a következőképpen osztályozza a szimulációs játékokat: 

 adatkezelés szimuláció,  

 diagnosztikai szimulációk,  

 válságmenedzsment szimulációk,  

 társadalmi szimulációk. 

Az általunk használt játékok többnyire adatkezelésiek, közvetett társadalmi hatásokkal. A 

játékok többségénél nehéz induló helyzet beállításával válság szimulálható és ezáltal 

válságkezelés gyakorolható.  

A játékok során egy vagy több játékos összefogva, vagy egymással versengve küzd a 

nyereményért, elfogadott játékszabályok szerint. A játékosok általában a maguk nevében 
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játszanak, de néha eltérően is viselkedhetnek. (Jaques, 1995). A játékok társadalmi 

rendszerek, melyek szereplőkből (játékosok), szabályokból és erőforrásokból állnak. 

(Klabbers, 2001). A játékokban a résztvevők kölcsönhatásba kerülnek egymással, a 

szabályoknak megfelelő döntések megvalósításához erőforrásokat használnak fel. Ilyen 

erőforrás lehet például: valós, vagy szimulált pénz, szimulált kapacitás, anyag, emberi 

erőforrás, de maguknak a résztvevőknek az ideje is. 

Ma már a játékok jelentős része számítógéppel támogatott és internet alapú kommunikációt 

használ. A különböző játékokhoz írt programok eltérő megoldásokat alkalmaznak.  

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán többféle játékot is használunk az oktatásban, 

ezért felmerült annak ötlete, hogy ezek fejlesztésekor erőforrásokat takarítsunk meg a közös 

részek egységesítésével, közös használatával. így született meg egy általános üzleti játék 

keretrendszer.   

 

2. FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEK, MÓDSZERTAN 

 

A fejlesztés elsődleges célja az volt, hogy újabb játékok programozásakor ne kelljen újra 

megírni a felhasználóval kapcsolatot tartó részt. Ez igaz a tanári oldalra, de különösen igaz a 

hallgatóira, hiszen az interneten keresztül történő kommunikáció megoldása önmagában 

nagyobb programozási feladat, mint egy játék számolós részének a megírása.  

Az eredeti koncepció szerint a teljes rendszer internet alapú lett volna, a jelenlegi 

megvalósításban csak a hallgatói oldal.  

 

3. A RENDSZER FELÉPÍTÉSE 

 

3.1. A rendszer blokkvázlata  

 

A kialakított keretrendszer több részből áll (1. ábra): a központi modul a játékokat futtató 

motor (GameEngine). Ehhez kapcsolódik az oktatói alkalmazás, amivel a játékmotor 

vezérelhető. A két modul futhat egy PC-n, de akár kliens-szerver kapcsolatban helyi 

hálózaton, interneten keresztül. A játékmotor a résztvevőktől érkező bemeneti adatokat 

(döntéseket) egy adatbázisból tölti le, illetve a generált beszámolókat is itt tárolja, a 

hozzáférés egy webszolgáltatáson keresztül lehetséges. A hallgatói webes kliens szolgál a 

döntések bevitelére, illetve az adatbázisban tárolt beszámolók megtekintésére. A 

hozzáféréshez egy böngészőre és internetkapcsolatra van szükség.  

Adatbázis
(döntések, beszámolók) Játékmotor

Hallgatói (web) kliens Oktatói kliens

WebszolgáltatásWebszolgáltatás

Game type 3Game type 2Játék típus 1

 
1. ábra: A rendszer felépítése 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az egyes modulok elkülönítése kódbázis szempontjából is megvalósult. A játékvezetői 

kliensnek semmit sem kell tudni az éppen futó játékról, csupán a felhasználói felület 

kialakításához szükséges adatokat kapja meg, akár egy weboldal esetén. Ugyanez a koncepció 

érvényesül a hallgatói kliens esetén is: általános, játékfüggetlen döntés- illetve beszámoló 

leírók kerülnek az adatbázisba. Az elkülönítés elsődleges célja, hogy a kliensek módosítása 

nélkül egyszerűen lehessen bővíteni a rendszert újabb játékmodellekkel. Amennyiben a 

játékmotor egy elkülönített helyen, mint webszolgáltatás működik, nincs szükség frissítésre 

vagy módosításra a játékvezetői és a hallgatói kliensben sem.  

Az eltérő hálózati infrastruktúrákhoz a rendszernek igazodni kell, ezért képes automatikusan 

felismerni közvetlen kapcsolatot, proxy beállításokat, akár külső átjátszóegységen keresztül is 

hozzáférhet az adatbázishoz.  

 

PeriodBase

CompanyBase

CompanyPeriodBase

GameBase Company Company

Period

Period

Period

Period

Period

CompanyPeriod CompanyPeriod CompanyPeriod

CompanyPeriod CompanyPeriod CompanyPeriod

CompanyPeriod CompanyPeriod CompanyPeriod

CompanyPeriod CompanyPeriod CompanyPeriod

CompanyPeriod CompanyPeriod CompanyPeriod

 
2. ábra: Egy játékmodell felépítése 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A fejlesztés C# nyelven, .NET környezetben (Windows) történt. A rendszer nem használ 

platformspecifikus megoldásokat, így könnyen portolható más platformokra is (Mono 

futtatókörnyezet alkalmazásával). Az objektum-orientált szemléletmód lehetővé teszi az egyes 

játékmodellek egységesítését, és a kód-újrafelhasználást. A játékmodellek általános 

jellemzője (ettől eltérni természetesen szabad), hogy több csapat (Company),  versenyez vagy 

kooperál, a játék döntési időszakokra osztott (Period). A játékosok adatai minden időszakra el 

vannak tárolva, visszamenőlegesen is (CompanyPeriod). Ezek az általános komponensek 

közösek a játékok között, a kiegészítéseket az egyes játékimplementációk tartalmazzák (2. 

ábra).  

 

Új játék indítása során a játékvezető a tanári kliensben új játékot generál, ami tartalmazza a 

játék induló paramétereit, a résztvevők hozzáférési adatait és webszolgáltatáson keresztül 

feltölti az adatbázisba az induló beszámolókat, üres döntési űrlapokat. A résztvevők az induló 

beszámolók alapján meghozzák a döntéseket, ezek bekerülnek az adatbázisba. A döntéseket 

letölti a játékvezető, majd lefuttatja az adott időszakon a játékot. Az új beszámolók 

bekerülnek a webes adatbázisba, ahol a résztvevők ellenőrizhetik az eredményeket, ismét 

dönthetnek. Létezik automata üzemmód is, amikor a játékmotor folyamatosan ellenőrzi a 

döntések meglétét, amikor minden játékos döntése rendelkezésre áll egy időszakban, akkor 

lefuttatja, majd feltölti a beszámolókat. 
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Döntési űrlapból létezik játéktípus függő, de játékpéldány független, illetve minden egyes 

döntés meghozásakor egyedi (ActiveReport, ami játékpéldányhoz, időszakhoz és csapathoz 

egyedileg generált). A beszámolók és a döntési űrlapok azonos formátumúak, de külön is 

alkalmazhatóak.  

 

Hallgatói kliens Adatbázis Játékmotor Játékvezetői kliens

Új játék

Döntés meghozatala (1. időszak)

1. időszak futtatása

1. időszaki beszámoló feltöltése

Döntés meghozatala (2. időszak)

2. időszak futtatása

2. időszaki beszámoló feltöltése

1
. i

d
ő

sz
ak

2
. i

d
ő

sz
ak

T
 

3. ábra: Játékmenet és adatáramlás 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

3.2. Felhasználói felületek  

 

A rendszer két felhasználói felületen keresztül vezérelhető: az oktatói felület a játék 

adminisztrációjához használható, a hallgatói kliens a játékosok számára teszi lehetővé a 

döntések bevitelét, illetve a beszámolók olvasását. 

 

3.2.1. Tanári felület 

 

Az oktatói felület két részből áll. Baloldalon látható a navigációs panel, a jobboldalon egy 

kiválasztott játékelem jellemzői láthatóak és állíthatóak. Az alkalmazás könnyen átalakítható 

akár web alapúra is, hiszen a játékmotorral webszolgáltatáson keresztül is lehet 

kommunikálni. A játékmotor biztosítja a navigációs panelt leíró adatokat. Itt kiválasztva egy 

elemet, automatikusan generálódik az objektumokhoz az űrlap leírója. Az űrlapon elvégzett 

módosítások menthetőek, hibás bemenet esetén pirosra, helyes esetén zöldre változnak. Az 

űrlaphoz tartoznak funkciógombok, ezekkel lehet játékadatokat feltölteni, adott időszakot 

futtatni, beszámolókat, döntési űrlapokat feltölteni, letölteni. 

A navigációs panel első sorában a játék neve jelenik meg, ezt kiválasztva lehet a játék 

alapvető paramétereit beállítani (neve, játékosok száma, időszakok, illetve további játéktípus-

függő paraméterek). A második sorban a csapatok jelennek meg, kiválasztva beállítható a 

csapatok neve, webes kliens hozzáférési jelszó, stb. A bal oldali oszlopban az időszakok 

láthatóak, az egyes időszaki paraméterek állíthatóak. Az időszakok sorai és a résztvevők 

oszlopai által megadott táblázatban az egyes játékosok egyes időszakra vonatkozó 

paraméterei láthatóak, mint kiinduló adatok, köztes- illetve végeredmények. Módosítás esetén 

az időszakok újrafuttathatóak. A játék közben a mezők állapotoknak megfelelően 

színeződnek. 
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4. ábra: Oktatói kliens 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Új játék generálásakor akár több lépésben is szükség lehet induló paraméterek állításra. 

Kezdetben egy részleges játék készül, majd akár több lépésben készül el a végleges. Erre azért 

van szükség, mert bizonyos beállítások egymásra épülnek, a paraméterek között függőség 

fordulhat elő – játéktípusoktól függően. 

 

 
4. ábra: Részleges játék generáláskor 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

3.2.2. Tanulói felület 

 

A hallgatói kliens webes alapú, így platformfüggetlen, eszközök széles skálájával 

használható, akár mobileszközökkel is. A bejelentkezés után lehetőség van beszámolók 

megtekintésére, illetve döntések beküldésére. A beszámolók többféle formátumban is 

letölthetők, akár táblázatos formátumban is, ami egyszerűen beilleszthető táblázatkezelő 

alkalmazásokba. A felvitt döntések javítására is lehetőség van. Minden döntés mentésekor egy 
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egyedi azonosító keletkezik, amit a játékmotor is elment, így lehetőség van csak a változott, 

illetve új döntések letöltésére. 

 

 
5. ábra: A hallgatói felhasználói felületen döntés bevitele egy általános üzleti szimuláció 

esetén 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A sörjátékban az interaktivitás javítása érdekében egyesítve van a vezetői jelentés és az 

adatbevitel. (6. ábra.) 

 

 
6. ábra: A hallgatói felhasználói felület a sörjáték esetén 

Forrás: Saját szerkesztés 
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7. ábra: A hallgatói felhasználói felület egy karbantartási játék esetén 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A hallgatói felületre is beléphet játékvezető külön adminisztrátori vagy oktatói azonosítóval, 

speciális jogosultságokkal felruházva. Itt lehetősége van a játékok minden adatát 

(beszámolókat, döntéseket) megtekinteni, törölni, a döntéseket akár módosítani is. Utóbbiak 

letölthetők, az oktatói kliensbe be is tölthetők. Adminisztrátori hozzáféréssel játékvezetők 

egyenként játékok listájához rendelhetők.  

 

4. ALKALMAZÁSI TAPASZTALATOK 

 

4.1. Programozási tapasztalatok.  

Az újabb játékok beépítése az eredeti koncepciónak megfelelően történt. A rendszer a 

második játék beépítésénél már hozta azokat az előnyöket, amiért kifejlesztettük. Nem kellett 

foglalkozni  

 a tanári és a hallgatói felhasználói felület programozásával (csak a paraméterezéssel),  

 a hálózati adatforgalom kialakításával,  

 a felhasználói autentikációval és egyéb biztonsági kérdésekkel.  

 

Viszonylag gyorsan kiderült, hogy a játékfüggetlenség és a rugalmasság – bár első hallásra 

egy irányba mutatnak – csak egymás rovására valósíthatók meg. Szükség volt a beépíthető 

játékok osztályának meghatározására, például, hogy a döntések egymást követő időszakokban 

születnek, egymástól független csapatok hozzák őket. Utóbbira a jól ismert sörjáték kapcsán 

derült fény, ami hierarchikus abból a szempontból, hogy a – nem versenyző, hanem kooperáló 

– résztvevők párhuzamos döntései egy nagyobb rendszer optimális működéséhez 

kapcsolódnak, a verseny a nagyobb rendszerek (ellátási láncok) között van.  

Hasonló problémát vetett fel a rövid döntési ciklusidejű, interaktív játék beépítése. A korábbi 

napi vagy heti időtávú döntési ciklus (eredmények letöltése –elemzés - adatbevitel – futtatás – 
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eredmények feltöltése) percekre csökken. Ez a vezetői jelentés és a döntési űrlap 

integrációjával (aktív riport) oldottuk meg.  

 

4.2. Felhasználói tapasztalatok.  

A rendszer használtuk 

 nappali és levelező egyetemi oktatásban,  

 nyári programokon,  

 középiskolások versenyeztetése során. 

Eddig négy tanár használta. Az egységes felület, fogalmi rendszer a tanárok számára lehetővé 

tette az új játékok használatának gyors elsajátítását. Ezáltal több figyelem jut a résztvevőkre.  

Az egységes felületből a hallgatók viszonylag keveset hasznosítottak, mert a különböző 

játékokat eltérő csoportok használták.  

A további fejlesztések egyaránt irányulnak újabb játékok beépítésére és a program felhasználó 

barátabbá tételére.  
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ÖSSZEFOGLALÁS  

Úgy vélem napjaink közgazdaságtanában fontos szerepet játszik az esélyegyenlőség és a 

hátrányos helyzetű marginális munkaerő-piaci rétegek jelentősége, így a nők munkaerő-piaci 

részvétele. A magyarországi adatsorokat elemezve láthatjuk, hogy a nők munkaerő-piaci 

részvétele jelentősen elmarad a férfiakétól. Eddigi kutatásaimban a nők 

foglalkoztathatóságának lehetőségeit vizsgáltam meg, általános munkaerő-piaci részvételüket. 

A kutatások során arra kerestem a választ, hogy (1) milyen esélyhátrányok érik a nőket és a 

gyermekes anyákat a tudományos életben, a felsőoktatásban,(2) mennyire nehezíti a szakmai 

előmenetelüket a nemi diszkrimináció, (3) milyen fokon érvényesül az üvegplafon effektus, (4) 

miért halad lassabban a nők karrier útja a tudományos életben. 

  

SUMMARY  

I believe that today's economics plays an important role the equal opportunities for 

disadvantaged groups in the labor market, such as the labor force participation of women. 

Analyzing the Hungarian statistical data we can see that the labor market participation of 

women is significantly lower than those of men. Previous researches I analyzed the 

possibilities of employability of women and their labor market participation. Now I tried to 

find the answer to (1) what kind of disadvantages reach the women and mothers with children 

in higher education, and field of science (2) how much more difficult for women's career 

development of gender discrimination, (3 )what degree applies to the glass ceiling effect, (4) 

why is moving slower the career of women in field of science. 

 

 

1. A KUTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA 

 

A közgazdaságtant sokáig egy nemi szempontból semleges területnek tartották, hiszen 

tényekkel, adatokkal dolgozik, ezért látszólag semmiféle kapcsolatba nem lehet hozni a 

gender szempontú vizsgálatokkal. A feminista közgazdaságtan által feltett kérdések ésszerű 

megvilágításba helyezik a gazdasági kérdéseket. Szerintük ugyanis át kellene helyezni a 

hangsúlyt a piaci fogyasztásról a piacon kívüli törődésre, a nőies értékek társadalomba való 

visszavezetésére. (Michalitsch, 2011) Napjainkban széleskörű vita folyik arról, hogy a 

feminista közgazdaságtan, mint kifejezés megállja-e a helyét vagy praktikusabb a „gender 

studies‖ kifejezést használni. Koncz Katalin szerint a tudományos feminizmus három 

szakaszra bontható: (1) Feminist‘s Studies, (2) Women‘s Studies, (3) Gender‘s Studies, ennek 

értelmében a „gender studies‖ kifejezés használata indokolt a legújabb irányzatoknak 

megfelelően. (Szász, 1998) 

 

                                                 
2
 A tanulmányban hivatkozott kutatás létrejöttét és a tanulmány alapjait a Rézler Gyula Alapítvány kutatási 

ösztöndíja támogatta. 
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A nők helyzetével foglalkozó kutatások eredményei azonban idővel rávilágítottak arra, hogy a 

klasszikus közgazdaságtani szemlélet kifejezetten hátrányosan hat a nőkre, mert azzal, hogy 

vizsgálódásai középpontjába a családot helyezi, egyrészt úgy kezeli a nőket, mint függő 

helyzetben lévőket és ezért a nők keresetét a háztartásban csak kiegészítő jövedelemnek 

tekinti. Másrészt figyelmen kívül hagyja az egyedülállókat és a hagyományostól eltérő 

családmodelleket, mint például a gyermeküket egyedül nevelőket. Figyelmen kívül hagyja azt 

is, hogy a nők által a háztartásokban végzett nem fizetett munka értéke rejtetten beépül a 

gazdaságba és fontos alapját képezi a liberális elven működő gazdaságnak. A kenyérkereső 

férfi és az otthon háztartást vezető, gyermeket nevelő nő együttesen hozza létre a társadalmi 

termékeket, de mivel keresete csak a férjnek van, a hagyományos közgazdaságtan csak vele 

foglalkozik. Az elmélet központi témája, hogy a közgazdasági kérdéseket a női értékek, 

érdekek szempontjából strukturáljuk, gondoljuk újra. Valójában nincs is olyan kérdés, amit ne 

lehetne a női érdekek, értékek szemszögéből megvizsgálni, azaz akármi lehet a feminista 

közgazdaságtan vizsgálati tárgya. A leggyakoribb területek mégis a nők munkaerő-piaci 

helyzetei és esélyei, az esélyegyenlőség megvalósulása. Ezeket a klasszikus közgazdaságtani 

elméletektől kicsit eltérően közelíti meg. (Michalitsch, 2010)  

 

A legfontosabb közgazdasági irányzatokat áttekintettem Belinszki Eszter munkáját segítségül 

hívva. A kutatónő a hagyományos közgazdaságtani irányvonalakon (klasszikus 

közgazdaságtan, neoklasszikus elméletek, hierarchia elmélet, differencia elmélet) halad végig 

és a középpontba a nőket helyezi. Érdekes és szemléletes megközelítés, feltárja a nők 

tényleges helyét és helyzetét a gazdaságban.  

 

A klasszikus közgazdaságtan szerint a gazdasági döntéseket racionálisan hozzák meg az 

egyének, akik tökéletesen informáltak, tisztában vannak a preferenciáikkal, optimalizálják a 

költség és hasznosságukat. Az egyének szabad piaci keretek közötti működése során kialakul 

a Pareto-optimális egyensúlyi állapot. A munkaerőpiacon a munkakínálati és munkakeresleti 

függvények határozzák meg az egyensúlyi bért és foglalkoztatottságot. A munkakínálat a bér 

növekedésével nő, a munkakereslet a bér emelkedésével csökken. A munkakereslet a 

munkaadók vásárlási szándékát jelenti. Ha valamelyik oldalon változás következik be, akkor 

az egyensúlyi pont eltolódik. Ezen klasszikus elmélet szerint azokban a foglalkozásokban 

lesznek magasak a bérek, ahol nagy a munkakereslet vagy kicsit a munkakínálat. (Mátyás, 

1969) 

 

Gardiner (1975) a marxista feministákat bírálva arra hívta fel a figyelmet, hogy a nők 

háztartási munkája nélkülözhetetlen a kapitalista rend működése szempontjából, mégis 

elsősorban a férfiakat tehermentesítik. Így tehát a női munka végső soron a férfiak számára is 

hasznos munkaként értelmezhető. A szakirodalomban hosszú vita folyik arról, hogy a 

háztartási munkát lehet-e kenyérkereső munkaként értelmezni és ha igen, akkor mennyi bér 

jár érte. A háztartási munkaviszony függőségi viszonyon alapszik. A háztartási munkát végző 

személy, tipikusan a nő, gazdaságilag függ a férjtől, és ez a függés személyes természetű.  A 

nők háztartási munkája a családban a férfiakat szolgálja vagy tehermentesíti. „A szocialista 

termelési rendszerben nem kérdőjeleződött meg a „férfiasság társadalmi normája‖. Ez a 

férfiak számára a reproduktív szférában végzendő tevékenységektől való mentességet és a fő 

kenyérkereső szerepet jelentette. A gyes bevezetésével a nők kettős tehervállalása, a kereső 

munkavállalás és a családi gondoskodás kettős terhe vált normaadóvá. A gyes a dolgozó nőt 

tette kedvezményezetté. A női munkavállalót tehát immár mint a férfiasság normájához 

igazodó munkaszervezettől idegen kategóriát tételezték.‖ (Asztalos-Morell, 1997) 
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A női munka esetében alapvető változást hozott az ipari társadalom kialakulása. A 

munkamegosztás már régóta fennállt, a nők a ház körüli tevékenységeket végezték el, míg a 

férfiak a házon kívüli teendőket látták el. A preindusztriális társadalomban a nők ugyanolyan 

feladatokat láttak el, mint a férfiak, hiszen a család termelőegységként működött.  A 

bérmunka előtérbe kerülése után a család fő feladata a reprodukció elvégzése lett. A polgári 

elképzelés szerint a nő helye a magánszférában van, ő felelős a családi békéért. A 

kenyérkeresés pedig férfimunka, de a nők mégsem szorultak ki a munkaerőpiacról sosem. A 

családi létfenntartás szempontjából nem engedhették meg maguknak a szegényebb családok, 

hogy a nők otthon üljenek csupán a „polgári életfelfogás‖ miatt, így a fiatal nők a 

házasságukig dolgoztak, kereső tevékenységet végeztek. Általában alulreprezentált munkákat 

végeztek el, melyeket nem olyan jól fizettek meg, de több volt, mintha otthon maradtak volna 

a nők. A második világháború óta a munkaviszonyban álló nők száma folyamatosan nő és a 

szülés, gyermeknevelés miatti kiesés a munkaerőpiacról egyre rövidebb lesz. A szocialista 

rendszer a foglalkoztatáspolitikai céloktól és ideológiáktól vezérelve kiterjesztette a 

foglalkoztatást a nőkre is. A rendszerváltás után ez megfordult és a nők egyre nagyobb 

arányban tértek vissza a háztartásbeli szférába.  

 

A neoklasszikus elmélet a nők hátrányos munkaerő-piaci pozícióját három okra vezeti vissza: 

 az emberi tőkébe történő kevesebb beruházás, 

 statisztikai diszkrimináció, 

 ízlésbeli diszkrimináció. 

Az emberi tőkébe (nemcsak anyagi, hanem tudásbeli tőkét is felhalmoznak, amelynek a 

hozama a jól fizető, magas presztízsű munka) történő kevesebb beruházás jelent meg, vagyis 

az elérhető munka kevésbé jól fizető. Eszerint a tanulás beruházás az emberi tőkébe, a tanulás 

során fellépő költségek a természetes kiadások. Ezen kiadások nagysága és mértéke eltérhet 

egyes embereknél. A hasznosság és a ráfordítás mást ér mindenkinek. A nők és a férfiak közti 

keresetkülönbséget és foglalkoztatásbeli eltéréseket az elmélet azzal magyarázza, hogy a nők 

életük során többször is elhagyják a munkahelyüket, rövidebb idő áll rendelkezésükre, hogy a 

befektetésből származó hasznot megszerezzék. Így eleve olyan állást választanak, ami erre 

megfelelő, ami nem igényel magas végzettséget. Az emberi tőke elértéktelenedését illetően 

azon nőknek, akik férfiak által többségben lévő foglalkozásokban vannak, nagyobb 

bércsökkenéssel kell számolniuk a munkájuk megszűnésekor, mint az alacsonyabb 

ismeretekkel rendelkező női szakmában dolgozó nőknek. (England, 1979) Ezen elmélet 

napjainkban már nem állja meg a helyét.  

 

A klasszikus közgazdaságtani felfogás a mindennapokban megdől, miszerint az egyének 

tökéletesen informáltak. A neoklasszikus elmélet bevonta az elemzésbe az információk 

megszerzését, mint piaci tevékenységet. A statisztikai diszkrimináció azt jelenti, hogy a 

vállalat a munkaerő felvételnél előnyben részesíti azokat, akik neves iskolában végeztek a 

többiekkel szemben. A veleszületett tulajdonságok is képezhetnek statisztikai diszkriminációt, 

pl: a nőknél magas a munkaerőpiacról a kilépési arány. A neoklasszikusok elképzelése szerint 

a statisztikai diszkrimináció tartós is lehet, azaz a nőket a magas kilépési arányuk miatt főleg 

alacsony fizetésű, alacsony képzettségi szintet igénylő állásokba veszik fel. (England, 1979) 

 

Az ízlésbeli diszkrimináció nem a teljesítményen alapul. Ízlésbeli diszkrimináció fennállhat a 

fogyasztó, a munkatársak és a munkáltatók részéről. A diszkriminációt alkalmazó munkaadó 

profitja egy részét áldozza fel. A monopóliumok esetében is fennállhat hosszú távon a 

diszkrimináció, ha a monopolhelyzetben lévő munkaadó alacsonyabb bért fizet a nőknek, ha 

munkakínálati függvényük a férfiaké alatt található. Minél rugalmatlanabb a munkakínálat, 

annál alacsonyabb a munkabér. Ekkor nincsenek versenytársak, akik az olcsó munkaerőt 
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elcsábítanák. A neoklasszikus elképzelés szerint a két nem közötti foglalkoztatásbeli 

különbségeknek rohamosan kellene csökkennie, de ez a folyamat nem olyan gyors, erre az 

implicit szerződések és a hatékony bérek megléte ad magyarázatot. Az implicit szerződések 

egyik fajtája a vállalat-specifikus emberi tőkébe történő beruházás. A munkavállaló maga 

fizeti a képzése egy részét, azért hogy ez a jövőben megtérüljön neki és a jövőbeli munkabére 

magasabb legyen. Ez a fennálló szerződés a munkaadó és a munkavállaló között névlegesen 

áll fenn, mivel ezáltal a tranzakciós költségeket elkerülik. Ez a szerződés mindkét félnek 

kedvező, hiszen a munkaadónak plusz költségébe kerül a munkavállaló oktatása a jövőbeli 

magasabb teljesítményért. A nők nem vesznek részt ezekben a szerződésekben, hiszen ők 

hamarabb lépnek ki a munkahelyükről. A hatékony bérek rendszerében a dolgozók 

viselkedése endogén, azaz a bérek által befolyásolható változó. A munkaadó több profitra 

tehetne szert, ha a munkavállalóinak több bért adna, ezáltal jobban motiválná őket. A férfiak 

és a nők esetében a hatékony bérek nem működnek mindenütt egyformán. A nőknek a 

munkaadók nem is kínálnak magasabb béreket, mert azzal sem tudnák őket maradásra bírni a 

munkahelyükön, mivel alapfeltevésnek tekintik, hogy a nők hamar elhagyják a 

munkahelyüket. (Belinszki, 1997) 

 

A differencia-elmélet a nők által végzett munka lényegi másságát állítja a középpontba. A női 

munkaképesség elméletének kidolgozása Elisabeth Beck-Gernsheim és Ilona Ostner nevéhez 

kapcsolódik. A kiindulás az 1960-70-es évek Németországa volt, ahol először vizsgálták a 

nők munkaerő-piaci helyzetét és a munka összeegyeztethetőségét. A szakértőnők szerint sem 

a kereslet oldali magyarázatok (szegmentált munkaerőpiac), sem a kínálat oldali 

elégtelenségek (hiányos emberi tőke) nem adnak megfelelő indoklást. Első lépésként a 

keresőtevékenység és a házimunka közötti különbségeket fogalmazták meg. Nincs éles 

határvonal a szabadidő és a munkaidő között, mint ahogy az otthon és a munkahely is 

térbelileg egybeesik. A házimunkához kapcsolódó tudás mindig szituációfüggő. Ezzel 

szemben a kereső tevékenység egyedi feladatokra specializálódott, piaci közvetítéssel 

történik. A munkához a dolgozót nem fűzi személyes kapcsolat, az elvégzéséhez szükséges 

tudás elvont, és nem szituációfüggő. A kutatónők szerint a munkához való nem-specifikus 

hozzáállás a bizonyíték arra, miért találunk egyes foglalkoztatásban csak nőket. További 

feltevés, hogy a nőket versenyhátrány éri a sajátos beállítottságuk, attitűdjük miatt. A 

kutatónők szerint a keresőtevékenység teljes embert követel meg, erre pedig a férfiak a 

legalkalmasabbak, mivel nekik nem kell a háztartás reprodukciójával is foglalkozni. A 

munkaerőpiacon jelenlévő aktívan kereső nő ezért van kitéve a kettős tehernek. Ostner és 

Beck-Gernsheim indoklása kínálati oldalú, biológiai alapúnak nem tekinthető. Nem vonják 

kétsége, hogy ha a férfiak hosszabb ideig végeznek házimunkát, ők is rendelkezhetnek női 

munkaképességgel. Az elméletnek vannak hiányosságai is. Figyelmen kívül hagyták, hogy a 

tipikus női foglalkozások az ipari forradalom óta megváltoztak, egyes férfifoglalkozások 

elnőiesednek és fordítva. A társadalmi helyzetben való viszonya nagyon hiányos. Sok nő 

illúzióvesztésből vonul vissza a háztartásbeli munkaviszonyba. A kutatónők az uralkodó 

normával összhangban álló női feladatköröket rögzítettek, viszont a nemi sztereotípiák 

figyelmen kívül maradnak. Azonos munkakörökben a nők hátrányos helyzetét az eltérő 

érdekek érvényesítéséből származtatják, és nem foglalkoznak a munkaadói diszkriminációval 

sem. (Beck-Gernsheim, 1979; Ostner, 1990) 

 

A hierarchia-elmélet fontos továbblépés az előzőhöz képest. A nemek közötti eltérés és a 

nemek közötti hierarchia fogalmai eltérnek egymástól. Az egyes tevékenységek egymáshoz 

való viszonya az alá-fölérendeltségi struktúra fennállását szolgálja. A kutatások során arra 

jöttek rá, hogy nem a munka tartalmának, hanem a vele járó társadalmi státuszának van nagy 

befolyása arra, hogy a nők vagy a férfiak végzik. A hierarchikus rendszer fennállásában két 
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fontos mechanizmus is létezik. Egyrészt egy ellenőrzési mechanizmus, ami az egyes 

pozíciókhoz való hozzájutást ellenőrzi. Továbbá ugyanilyen fontos a szimbolikus szinten 

lezajló legitimáció, azaz hogy az egyes munkákat férfiasnak vagy nőiesnek titulálják-e. A 

hierarchia elmélet meghatározta, hogy nem a természettől, hanem a társadalomtól függ, hogy 

milyen tevékenységet végez a férfi vagy a nő. A mikro-társadalmi környezetet részletesen 

vizsgálták interjúkkal és kvalitatív felmérésekkel. Nagy jelentőséget kapott az a felfedezés, 

hogy a nők munkavégzésük során milyen tapasztalatokkal szembesülnek. Az elmélet gyenge 

pontja, hogy nem fordított elegendő figyelmet az okokra, amelyek a fennálló hierarchiát 

reprodukálják. (Belinszki, 1997) 

 

2. A KUTATÁSBAN TEVÉKENYKEDŐ NŐK HELYZETE EURÓPÁBAN ÉS 

MAGYARORSZÁGON 

 

Az oktatásban és a kutatásban több nő vesz részt világviszonylatban, de a vezető pozíciókat a 

férfiak töltik be. Az Európai Bizottság szakértői csoportja Kelet-Közép-Európában és a Balti 

országokban vizsgálta a nők kutató tevékenységét az 1990-es évek közepén és azt állapította 

meg, hogy a tudományos karrier inkább a férfiakra jellemző. A szervezetekben sem 

teremtődött meg az esélyegyenlőségi struktúra, amely támogatná a nők bejutását a férfiak által 

uralt vezető rétegbe. Kivételt képez hazánkban a L‘Oréal és a Magyar UNESCO Bizottság, 

akik kifejezetten női munkaerőt keresnek kutatási tevékenységre. Ennek az volt a célja, hogy 

felhívják a gazdaság figyelmét a tehetséges női kutatók eredményeinek háttérbe szorulására. 

(www.mindentudas.hu) 
 

A női kutatók száma a legkevesebb a műszaki tudományok, a fizika és a matematika 

területén. A szociológia, a neurológia és a kémia területén is kevesebb a női kutatók száma, 

mint a férfiaké. A nők igen fogékonyak az új problémák iránt, jó problémamegoldó 

képességük van, ezért gyakran szereznek nagydoktori címet az utóbbi három területen. Az 

Európai Unió nem sokat foglalkozott idáig a nők helyzetével, mindössze 1982-ben 

fogalmaztak meg egy határozatot, ami a nők sorsát helyezi előtérbe a karrier, a család és az 

oktatás területén. (Koncz, 2008) 

 

Az iskolai végzettség is jelentős mértékben befolyásolja a munkaerőpiacon való részvételt, 

hiszen a magasabb képzettségűek inkább szeretnének munkát vállalni és karriert kialakítani. 

Napjainkban a nők többsége magas iskolai végzettséggel rendelkezik, de a tudomány 

területén a férfiak mégis elismertebbek. Összesen tíz női tudóst tartanak számon, akik „férfias 

tudományokban‖ jeleskedtek például Péter Rózsa a matematika, Forró Magdolna a fizika, 

Zádor Anna az építészet, Telkesi Mária a biofizika, Pécsi Eszter a statika, Götz Irén Júlia (aki 

Marie Curie laboratóriumában dolgozott) a vegyészet, Dienes Valéria a filozófia, Róna 

Erzsébet a radioaktivitás, Csapody Vera a növényillusztráció, Vendl Mária a mineralógia 

területén. Az első magyar diplomás nő Hugonnai Vilma, aki Zürichben kapott orvosi diplomát 

a századforduló környékén. (Kissné, 2002)  

 

A képzettséget tekintve az 1990-es évektől kezdődően a fiatalok egyre nagyobb arányban 

szereztek egyre magasabb iskolai végzettséget az oktatásnak köszönhetően, ami jelentősen 

hatást gyakorol a jövőbeni elhelyezkedési lehetőségeikre. Ma már alig van olyan terület, 

ahová a nők nem jutottak el, tehát a képzés szempontjából a helyzet viszonylag 

kielégíthetőnek mondható. Világviszonylatban elmondható, hogy a felsőoktatásban résztvevő 

hallgatók számának nagymértékű növekedéséhez hozzájárult a posztgraduális képzés. Számos 

országokban, mint például Kanadában, Svájcban és Finnországban nagyon sok hallgató ilyen 

intézményekben szerez diplomát.  

http://www.mindentudas.hu/
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Magyar jogszabályok alapján nem lehet hátrányos megkülönböztetést tenni, viszont a 

gyakorlatban ez nem valósul meg. A leginkább nőket foglalkoztató ágazatokban az 

elbocsátások száma nem olyan nagy, mint a férfiak esetében, de a nők fizetése ennek ellenére 

mégis alacsonyabb.  

 

A társadalmi szerepek változása miatt a nők egyre nagyobb mértékben jelentek meg a 

munkaerőpiacon, de ez a nagy ugrás nem vezetett automatikusan a nő és a férfi közötti 

egyenrangúsághoz és az igazságos munkamegosztáshoz. A munkavállalása nem szabadította 

meg a nőket az otthoni munkától. Általában a férfiaknak a munka befejezése után nincs más 

teendőjük, sokszor leülnek televíziót nézni, eközben a nők főznek, mosnak, takarítanak. De 

azért akadnak olyan férfiak is, akik segítenek a nőknek a házimunka elvégzésében. 

Valamennyi ország időmérleg adatai alapján igaz az az állítás, hogy a nők átlagosan napi 2-3 

órával több háztartási munkát végeznek, mint a férfiak. Hazánkban ez a különbség 4-5 óra is 

lehet. A kétkeresős háztartásokban az tapasztalható, hogy a nők munkaideje 3-10%-kal 

kevesebb a férfiakétól, viszont otthon kétszer annyit dolgoznak, így összességében nézve 

30%-kal dolgoznak többet, mint a férfiak. Az európai uniós országok tekintetében hazánk 

vezető szerepet játszik a nők házimunkával és gyerekellátással eltöltött idejét tekintve. 

(Polónyi-Tímár, 2001)
 

 

A Diplomás Nők Nemzetközi Szövetségének célja, hogy szorgalmazzák minél több nő 

egyetemi képzésben való részvételét. A szervezet ma 65 országban működik, többek között 

Magyarországon is és összesen mintegy 162.000 tagból áll. A nők helyzetének általános 

javításán kívül a szövetség különös figyelmet fordít a megfelelő nevelésre, az ember jogokra, 

a nők és férfiak közötti egyenlőségre. A háromévenként megrendezett világkonferencia és a 

rendszere regionális találkozók, együttműködés lehetőséget teremtenek a különböző 

nemzetiségű és foglalkozású egyetemet végzett nők számára. 

 
1. ábra: A nők és férfiak eloszlása az egyes pozíciók között az egyetemi hierarchiában 

Forrás: Kereszty, 2014 (idézi: Csőke et al., 2013 művét) 
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Nagyon érdekes eredményre hívta fel a figyelmet Csőke (2013), aki kutatásai során 

bizonyította azt a feltevést, hogy a nők a tudományos életben a férfiak mögött haladnak és az 

egyetemi pozíciók betöltésében érvényesül az üvegplafon-effektus. Az 1. ábra alapján a nők 

részvételi aránya a hierarchikus szint előrehaladásával folyamatosan csökken. „Míg 

Magyarországon a diplomások között a nők aránya 55%, az egyetemeken tanulók esetében 

kiegyenlített a férfiak és nők aránya, ugyanez tapasztalható a doktori iskolákban is. Viszont a 

Ph.D. fokozatot szerzettek körében a nők már csak 37 %-ban vannak jelen, az akadémiai 

doktori fokozatot szerzők (D.Sc.) között 2008-ban 13,5% (Csépe, 2008), 2013-ban 16,6% 

(Csőke et al, 2013). Az egyetemi tanárok között a férfiak, míg az adjunktusok között a nők 

felülreprezentáltak (Schadt, 2011). Az MTA rendes tagjai közül 4,4%, a levelező tagok közül 

15,2% nő.‖ (Kereszty, 2014) 

 

Csépe (2008) szerint „A nők megjelenése a tudományos élet vezetői pozícióiban a fejlett 

országokban ma egyre erőteljesebb, pedig arányuk már most is jelentősen meghaladja a 

posztszocialista országokra jellemzőt. Ebben az általános tendenciában az is megmutatkozik, 

hogy a korábbi passzív szerepek átalakulnak, a nők a korábbinál nagyobb szerepet vállalnának 

a kutatásirányításban is, jóllehet ez gyakran vezet a „karrier versus család‖ 

szerepkonfliktushoz. A nők tudományos szerepvállalása, beleértve a vezetői pozíciókat is, 

erősödik.‖ 

 
2. ábra: A nők aránya az akadémia doktorai és a tudományok doktora között (2005-ben és 

2013-ban, %) 

Forrás: Csőke et al., 2013 

 

A nők aránya az akadémikusok körében nagyon szerény, csupán 4% volt 2013-ban, a 

kedvezőtlen helyzetet pedig mutatja, hogy 2005-höz képest szinte alig történt előre lépés. A 

tudományok doktora és az MTA doktorok esetében nyolc év alatt 5 százalékpontos növekedés 

volt megfigyelhető, de még így is elég alacsonya a 2013-ban elért 16% (2. ábra). 

 

Elgondolkodtató eredményekre hívta fel a figyelmet Csőke és szerzőtársai a nők aránya az 

MTA doktorai és az MTA rendes tagjai között tudományterületenként. Az 

agrártudományokban és a nyelv-és irodalomtudományokban MTA rendes női tag nincs, a 

többi területen is elenyésző, a filozófia és történettudományok esetében rendelkeznek az 

adatsor maximális értékével az MTA rendes tagok között, 16%-kal (3. ábra). 
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3. ábra: A nők aránya az MTA doktorai és MTA rendes tagjai között (2013. év, %) 

Forrás: Csőke et al., 2013 

 

A kettős teher kérdésére és az ezzel együtt járó szerepdilemmára több tanulmány is kitér, így 

a nők számára egy olyan választási kényszer jelenik meg, amely a karrierben való 

előrejutásukat alapvetően meghatározza. A kutatói szférában még inkább fokozott 

problematikus kérdés a gyermekvállalás „időzítése‖. Az első gyermek születésekor a nők már 

inkább a 32-33 évhez állnak közelebb, mint 20-as éveik végéhez. A gyermekvállaláshoz az 

anyagi forrásokat is fel kell mérni, a doktori képzésben – és egyébként ideális szülőképes 

korban lévő – nők kis aránya vállal csak gyermeket (a környezetemben megfigyelt 

tapasztalatok alapján). Többségük a gyermekvállalást vagy a Ph.D. fokozta megszerzését 

követő időszakra ütemezi vagy a doktori eljárás közben vállalnak gyermeket. Az első esetben 

az elhúzódó doktori eljárás miatt a kései gyermekvállalás biológiai kockázatai jelennek meg. 

A második esetben pedig éppen a gyermekvállalás miatt egy nagyon hosszadalmas 

fokozatszerzés fordulhat elő. A doktorandusz hallgatói státuszt követő tanársegédi vagy 

tudományos segédmunkatársi pozíció és az azzal együtt járó szerény bérszínvonal néhány 

esetben szintén hátráltató tényező lehet a gyermekvállalási döntésnél. Mindenképpen 

szükséges egy erős családi támogatás, mind anyagi, mind szellemi oldalról. Ezen helyzetre 

adhat megoldást az atipikus foglalkoztatás nagyobb arányú alkalmazása a felsőoktatásban. A 

részmunkaidős állás vagy távmunkában végzett feladatok nagy segítséget jelentenének a 

kisgyermekes anyák számára, főleg kutatói területen az otthoni légkör még eredményesebb 

kutatói munkát jelenthet (természetesen tudományterülettől függően, egy kísérleteket végző 

nanotechnológiával foglalkozó kutatónő számára hosszú órákat, napokat kell laboratóriumban 

eltölteni), de maga az alkotó munka folyamata részmunkában teljesíthető lenne. Hasonló 

véleményen van Csépe Valéria (2008) is.  

 

3. KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS BEMUTATÁSA ÉS AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

 

Kérdőíves felmérést is végeztem az Észak-magyarországi régióban tanuló hallgatók és 

dolgozó oktató kollégák körében (a Miskolci Egyetem, a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola 

és az egri Eszterházy Károly Főiskola oktatói és hallgatói képezték a mintavétel bázisát). A 

megkérdezettek között kontrollcsoportként a férfiak véleményére is kíváncsi voltam. A 

válaszok nagyobb arányban a Miskolci Egyetemről érkeztek, ettől függetlenül a másik két 
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intézményre is érvényesnek és elfogadhatónak tekintettem az eredményeket. A kérdőív 

struktúráját tekintve az alábbi témaköröket tartalmazta: 

 személyi adatok (életkor, iskolai végzettség, havi kereset, lakóhely, családi állapot) 

 döntési opciók a középiskolai évek után 

 esélyegyenlőségi, munkaerő-piaci elhelyezkedéssel foglalkozó kérdéscsoport 

 előrejutási utakra, karrierlehetőségekre vonatkozó kérdések (1. melléklet). 

 

A kérdőív esetében mintavételről nem lehet beszélni, mivel a kérdőív a célcsoporthoz 

célzottan került eljuttatásra (mindhárom felsőoktatási intézményben a Neptun tanulmányi 

rendszeren keresztül minden oktató, hallgató és adminisztratív személyzet megkapta az 

elektronikus kitöltéshez szükséges web elérhetőséget). A beérkezett válaszokat tekintve (1. 

táblázat) összesen 565 fő töltötte ki a kérdőívet, ebből 85%-ban a Miskolci Egyetem polgárai, 

majd 11%-ban az Eszterházy Károly Főiskoláról és csupán 4%-a volt a Károly Róbert 

Főiskoláról érkező válaszok aránya. A férfi válaszadók aránya összességében 23%, amely 

kontrollcsoportnak megfelelő. 

 

1. táblázat: A válaszadók létszáma az anyaintézmény és a nemek alapján 

Intézmény férfi nő összesen 

Eszterházy Károly Főiskola 10 50 60 

Károly Róbert Főiskola 0 22 22 

Miskolci Egyetem 119 365 483 

Összesen 129 437 565 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A válaszadók családi állapotára is rákérdeztem, 41,4%-uk kapcsolatban él (234 fő), további 

136 fő (24,1%) férjezett vagy nős. A válaszadók 28,1%-a egyedülálló és további 5,7% elvált 

(2. táblázat). 

 

2. táblázat: A válaszadók családi állapota tudományterületenként és intézményenként 

Intézmény Tudományterület egyedülálló elvált 
férjezett/ 

nős 

kapcsolatban 

él 
özvegy 

Eszterházy Károly 

Főiskola 

  

  

  

  

  

  

állam-és 

jogtudomány   2   

bölcsészettudomány 1 1 3 1  

földrajztudomány 1  1   

gazdaságtudomány 7 2 13 17  

műszaki 

tudományok    2  

társadalomtudomány    4 1 

természettudomány 1 1 1 1  

Károly Róbert 

Főiskola 

  

  

agrártudomány  1 1 2  

bölcsészettudomány  1  1  

gazdaságtudomány 5 1 8 2  

Miskolci Egyetem 

  

  

  

  

agrártudomány    1  

állam-és 

jogtudomány 17 9 28 39 1 

bölcsészettudomány 19 4 21 25  

egészségtudomány 10 1 3 19  
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gazdaságtudomány 44 7 29 67 1 

műszaki 

tudományok 51 2 24 49 1 

társadalomtudomány 2 1 2 1  

zeneművészet 1 1  3  

Összesen   159 32 136 234 4 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Kíváncsi voltam arra, hogy a válaszadók hogyan vélekednek a nőket érintő munkaerő-piaci 

lehetőségekről és hátrányokról, így három állítást fogalmaztam meg, melyből azt kellett 

megjelölniük, amellyel a leginkább egyet értenek (3. táblázat). 380 fő (67,3%) azzal értett 

egyet, hogy bizonyos munkakörökben előfordulhatnak esélyhátrányok, míg 163 fő (28,8%) 

azt fogadta el, hogy egyértelműen hátrányban vannak a nők a munkaerőpiacon és csupán 22 

fő (3,9%) értett egyet azzal, hogy a nőket egyáltalán nem érik esélyhátrányok a 

munkaerőpiacon.  

3. táblázat: A válaszadók véleménye a nőket érő munkaerő-piaci esélyhátrányokról 

nemenként és intézményenként 

Intézmény Nem 

Egyáltalán nem 

érik a nőket a 

munkaerőpiacon 

hátrányok. 

Bizonyos 

munkakörökben 

előfordulhatnak 

esélyhátrányok. 

Egyértelműen 

hátrányban 

vannak a nők a 

munkaerőpiacon. 

Eszterházy Károly Főiskola 
férfi 1 8 1 

nő  31 19 

Károly Róbert Főiskola nő 1 7 14 

Miskolci Egyetem 
férfi 11 88 20 

nő 9 246 109 

Összesen   22 380 163 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Érdekes eredményeket kapunk, ha a nemek szerinti véleményeket összesítjük (4. ábra). A 

férfiak 9,3%-a értett egyet azzal, hogy a nőket egyáltalán nem érik esélyhátrányok a 

munkavállalás során, mg a nők csupán 2,3%-a fogadta ezt el. A férfiak 74,4%-a értett egyet 

azzal, hogy bizonyos munkakörökben előfordulnak nőket érintő hátrányok, a nők 65,1%-a 

értett egyet ezzel. A férfiak 16,3%-a fogadta el, hogy a nők egyértelműen hátrányban vannak 

a munkaerőpiacon,míg a nők 32,6%-a értett ezzel egyet.   

 
4. ábra: A válaszadók véleménye a nőket érő munkaerő-piaci esélyhátrányokról (%) 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Nyitott kérdésként fogalmaztam meg, hogy ha a nőket esélyhátrányok érik a munkaerőpiacon, 

akkor az mely tényezők miatt van. A beérkezett válaszok nagy arányban (közel 80%-ban) 

tartalmazták a gyermekvállalást és a diszkriminációt, mint hátráltató tényezőket. Ez teljes 

mértékben összecseng a 2. fejezetben ismertetett elméleti állításokkal. „Ha fiatal, akkor azért, 

mert egyszer szülni fog. Ha már szült, azért, mert a gyerekei gyakran betegek lesznek.‖ Vagy 

egy másik vélemény szerint: „Önmagában a női nem, mint védett tulajdonság miatt, illetve a 

klasszikus családfelfogásokban gyökerező sztereotípiák miatt.‖ További érdekes vélemény: 

„Szerintem egy nő is lehet ugyanolyan sikeres mint egy férfi. Igazából nem tudnék felsorolni 

esélyhátrányokat. Szerintem fontos a gyermekvállalás és azt, hogy ha valaki gyermeket nevel 

nem szeretném hátránynak nevezni, mivel nagyon fontosnak tartom. Talán azt gondolom 

hátránynak, hogy egy férfi sokkal markánsabb természetű, mint egy nő, és ez talán jobban 

segít, illetve szerintem egy férfi jobban kommunikál, mint a nők többsége, de szerintem ez is 

egyénfüggő.‖ Nagyon érdekes volt, hogy kiejezetten sok válaszadó írta, hogy nem tapasztalt 

semmilyen hátrányt a tudományos életben sem. „Nem tapasztaltam a tudományos életben 

semmilyen negatív diszkriminációt, pozitívat viszont igen (a férjezettséget előnyként éltem 

meg). A biztos családi háttér nagyban erősíti a tudományos karrier megvalósítását.‖ Ez 

szintén megfogalmazásra került az elméleti fejezetben. Örömmel dolgoztam fel a kérdőíves 

eredményeket, mivel a hipotéziseimet alátámasztották. 

 

Az üvegplafon kifejezést a válaszadók 68,5%-a nem ismeri és csupán 31,5% ismeri, ez engem 

meglepett, mivel azt feltételeztem, hogy a női karrierutak akadályának legismertebb elméleti 

modelljét, definícióját ismerik. Az igen válaszadók közü 24,7%-a férfi volt, míg a nem ismeri 

válaszadók közül 21,8% volt férfi (4. táblázat). Azok, akik ismerik az üvegplafon-effektust, 

ők nagymértékben oktatók és adminisztratív személyzet, a hallgatók körében kevésbé ismert 

ez a fogalom. 

 

4. táblázat: Az üvegplafon-effektus tartalmának ismerete nemenként és intézményenként  

Intézmény Nem igen nem 

Eszterházy Károly Főiskola 
férfi 5 5 

nő 18 32 

Károly Róbert Főiskola nő 12 10 

Miskolci Egyetem  
férfi 39 80 

nő 104 260 

Összesen   178 387 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Kíváncsi voltam arra is, hogy a válaszadóknak mi a véleménye a nőket érintő 

karrierlehetőségekről és a felsőoktatásban való részvételről (5. ábra). A beérkezett válaszokat 

összesítettem és az 1-5-ig terjedő pontszámokat átlagoltam. Külön kezeltem a nők és a férfiak 

véleményét. Az intézményekből beérkező válaszok között szignifikáns eltérés nem volt 

megfigyelhető, így a szöveges értékelésben az intézmények pontszámainak az átlagát vettem. 

A felsőoktatásban a nők nem szenvednek hátrányt állításra a nők összegezve átlagosan 3,64 

pontot adtak, míg a férfiak 4,01 pontot. Az állásinterjúk során a nőket jobban érinti a negatív 

diszkrimináció állításra a nők 3,39 pontot adtak, míg a férfiak 2,71-et. A tudományos életben 

a nők ugyanolyan esélyekkel indulnak, mint a férfiak állításra a nők 2,7 pontot adtak, a férfiak 

3,23 pontot. A férfiak nagyobb arányban nyernek el kutatási ösztöndíjakat állításra a nők 3,67 

pontot, a férfiak 3,03 pontot adtak. A nőkre több feladat hárul a családalapítást követően 

állításra a nők 4,73 pontot adtak, a férfiak 3,73 pontot. A felsőoktatásban tudományterülettől 

függetlenül több a nő, mint a férfi állításra 2,98 pontot adtak a nők és 3,05 pontot adtak a 

férfiak. A férfiak sokkal karrierorientáltabbak, mint a nők állításra 3,14 pontot adtak a nők és 
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csupán 2,6 pontot a férfiak. Az egyenlő munkáért egyenlő bér elve hazánkban teljesül állításra 

a nők 1,97 pontot adtak, addig a férfiak 2,51 pontot adtak. 

 

 

 
5. ábra: A válaszadók véleménye a nőket érintő karrierlehetőségekről nemenként és 

intézményenként 

Forrás: Saját szerkesztés 

Jelmagyarázat: 

1 A felsőoktatásban a nők nem szenvednek hátrányt 

2 Az állásinterjúk során a nőket jobban érinti a negatív diszkrimináció 

3 A tudományos életben a nők ugyanolyan esélyekkel indulnak, mint a férfiak 

4 A férfiak nagyobb arányban nyernek el kutatási ösztöndíjakat 

5 A nőkre több feladat hárul a családalapítást követően 

6 A felsőoktatásban tudományterülettől függetlenül több a nő, mint a férfi 

7 A férfiak sokkal karrierorientáltabbak, mint a nők 

8 Az egyenlő munkáért egyenlő bér elve hazánkban teljesül 

 

A nők tudományos életben való szerepükre vonatkozóan is megfogalmaztam állításokat és 

kíváncsi voltam, hogy a nők és a férfiak milyen mértékben értenek egyet ezekkel az 

állításokkal (igen vagy nem válaszlehetőségeket kellett megadniuk) (6. ábra). A nők a 

férfiakhoz viszonyítva a tudományos kutatásban és karrier lehetőségekben hátrányosabb 

helyzetben vannak állítással összesen 51 fő férfi értett egyet és 76 fő nem. A nők közül 323 fő 

értett egyet és 109 fő nem. A nők közül azok vannak hátrányos helyzetben, akik gyerekkel 

rendelkeznek vagy férjezettek állítással a férfiak 13,35%-a, a nők 61,92%-a értett egyet és a 
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férfiak 9,25%-a, a nők 15,48%-a nem értett egyet. A nőknek nagyobb teljesítményt kell 

nyújtaniuk ahhoz, hogy ugyanolyan elismerést kapjanak, mint a férfiak állítással a férfiak 

8,88%-a, a nők 66,96%-a értett egyet és a férfiak 13,85%-a és a nők 10,3%-a nem értett egyet. 

Egyes tudományterületek között a nők és férfiak megoszlása eltérő állítással a férfiak 21,14%-

a, a nők 72,47%-a egyet értett és a férfiak 1,42%-a, a nők 4,97%-a nem értett egyet. A női és 

férfi karrier utak között jelentős eltérés van állítással a férfiak 14,54%-a, a nők 62,23%-a 

értett egyet, a férfiak 8,16%-a és a nők 15,07%-a nem értett egyet. A nők saját tudományos 

teljesítményüket kevesebbre értékelik, mint a férfiak állítással a férfiak 6,21%-a, a nők 

37,06%-a értett egyet, továbbá a férfiak 16,49%-a és a nők 40,25%-a nem értett egyet. 

 
6. ábra: A nők szerepe a tudományos életben (%) 

Forrás: Saját szerkesztés 

Jelmagyarázat: 

A A nők a férfiakhoz viszonyítva a tudományos kutatásban és karrier 

lehetőségekben hátrányosabb helyzetben vannak 

B A nők közül azok vannak hátrányos helyzetben, akik gyerekkel rendelkeznek 

vagy férjezettek 

C A nőknek nagyobb teljesítményt kell nyújtaniuk, ahhoz hogy ugyanolyan 

elismerést kapjanak, mint a férfiak 

D Egyes tudományterületek között a nők és férfiak megoszlása eltérő 

E A női és férfi karrierutak között jelentős eltérés van 

F A nők saját tudományos teljesítményüket kevesebbre értékelik, mint a férfiak 

 

 

4. ÖSSZEGZÉS, MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

A bevezetőben megfogalmazott kutatási kérdésekre és feltevésekre a kutatás eredményei 

alapján az alábbi megállapításokat fogalmaztam meg. 

A kutatások során arra kerestem a választ, hogy:  

(1) Milyen esélyhátrányok érik a nőket és a gyermekes anyákat a tudományos életben, a 

felsőoktatásban? 

A szakirodalmi áttekintés és a kérdőíves felmérés eredményei alapján megállapítottam, hogy 

történelmi folyamatok eredményeképpen a magyarországi rendszerváltás és a gazdasági 

szerkezet átalakításának következtében a korábbi nemi szerepek átértékelődtek. A nők 

hagyományos otthoni feladatain túl megjelentek a munkaviszonyból származó 

munkavégzésre irányuló igények is, így a kettős teher a gyakorlatban is megvalósul.  

(2) Mennyire nehezíti a szakmai előmenetelüket a nemi diszkrimináció? 
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A nőket egyaránt érinti a vertikális és horizontális szegregáció a munkaerőpiacon, valamint 

további következmény, hogy a nőket gyakrabban alkalmazzák részmunkaidőben vagy egyéb 

„bizonytalan‖ foglalkoztatási formákban (közfoglalkoztatás, akár fekete munka is). 

(3) Milyen fokon érvényesül az üvegplafon effektus? 

A kérdőíves felmérés eredményei abszolút alátámasztották a kutatók által (Schadt, 2011) is 

megfogalmazott téziseket, miszerint a magasabb pozíciók megszerzésének akadályai között a 

női nemi adottságaikat és a családi feladatokat határozták meg, valamint, hogy az üvegplafon-

effektus és az esélytudatosság hiánya (Csépe, 2008) szintén a karrier akadályozó tényezője.  

(4) Miért halad lassabban a nők karrier útja a tudományos életben? 

A gyermekvállalás és a munka összeegyeztethetőségének a nehézségeivel, a munkahelyi 

többlet feladatok korlátozott elvállalásával és a nők számára érzékelhető többlet teljesítmény 

nyújtásával magyarázható, hogy az Észak-magyarországi régióban a női karrier utak 

lassabban haladnak, mint a férfiaké. Szinte feloldhatatlan paradoxonként említhető, hogy a 

felsőfokú végzettséggel rendelkező nők aránya folyamatosan növekszik hazánkban, mégis a 

magasabb pozíciókban kisebb részt képviselnek, mint a férfiak. 

 

Összességében megállapítható, hogy a nők és kisgyermekes anyukák számára a kutatói szféra 

ugyan biztosít karrier lehetőséget és előrejutási lehetőséget, de ahhoz egy nagyon hatékony 

munka-család szerepösszeegyeztetés szükséges, valamint a család támogatása nemcsak anyagi 

szempontból (gondolok itt a fennálló bérkülönbségekre), hanem lelki támogatás formájában 

is.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A klasszikus tantermi oktatás mellett a távoktatás (distance learning) biztosan nem az internet 

„bölcsőjében‖született meg, de a webjelentősen átalakította az oktatási eszközrendszerünket. 

Ezen belül a pár éve kialakult tömeges nyílt online kurzusok (Massive Open Online Course, 

továbbiakban MOOC) korlátlan részvételt, online és ingyenes hozzáférést ígérnek azinternet 

segítségével diákok millióinak, és úgy terjednek, mint egy vírus.  

Például a coursera.org platformon ma már több mint 100 egyetem, több mint 1000 kurzust 

hirdet, amire 2015.szeptemberében 15 millióan jelentkeztek. Cikkünkben azt vizsgáljuk, hogy 

MOOC hosszú távon csak egy technológiai újítás, vagy egy új üzleti modell van születőben? A 

coursera.org „online, ingyenes, nyílt‖ hívószava a kurzusfelvételre csak kiváló marketing 

akció, vagy egy új oktatási rendszer zászlóshajója? 

 

SUMMARY 

Besides traditional classroom education, distance learning was not born in the cradle of 

internet; however, web has transformed our education tools significantly. The Massive Open 

Online Courses (MOOC), which were formed a few years ago and ensure free and online 

access, have spread like a virus. 

Nowadays the coursera.org platform offer more than 1000 courses at more than 100 

universities, moreover the number of learners exceeded 15 million people in September 2015. 

We examine in our paper whether is MOOC only a latest feature of infocommunication 

technology or do we have to face to with a new e-business model on a long term? Are the 

buzzwords of coursera.org (online, free, open) only an excellent marketing activity for course 

registration or are they a part of a new education model? 

 

 

1. BEVEZETŐ 

 

A klasszikus tantermi oktatás mellett a távoktatás (distance learning) biztosan nem az internet 

„bölcsőjében‖ született meg:Pomerol 2015-ös könyve szerint az audio és videó kazetták 

postai küldése, a televízió, a rádió és végül az internetegy „fejlődési lánc‖ része.Eddig 

mindeninfokommunikációs technológia megmozgatta a különböző helyen és/vagy különböző 

időben történő tanulás szereplőit (Pomerol, 2015). 

Az internet használatának oktatásban történő elterjedésére sok példát ismerünk: az oktatási 

intézmények szinte minden IKT eszközt beépítenek a folyamataikba, legyen szó elektronikus 

ellenőrzőről vagy leckekönyvről, számítógépes vizsgáról, vagy azelőadások prezentációs 

anyagairól. 

mailto:majoz@eco.u-szeged.hu
mailto:kazar.klara@eco.u-szeged.hu
mailto:kazar.klara@eco.u-szeged.hu
http://coursera.org/
http://coursera.org/
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Azonban ahogyan az internet beépült a vállalati értékteremtő folyamatba (e-business) - ami 

nem egyenlő az elektronikus kereskedelemmel (e-commerce), vagy online marketinggel - úgy 

a kérdés az oktatásban most vált aktuálissá: a MOOC hosszabb távon csak egy újabb 

technológiai újítás– azaz a web2 beépülése a távoktatási gyakorlatba - vagy egy újüzleti 

modellel van dolgunk, ami az oktatási intézmények értékteremtési folyamatát is átalakítja? A 

coursera.org „online, ingyenes, nyílt‖ hívószava a kurzusfelvételre csak kiváló marketing 

akció, vagy egy új üzleti modell része?  

Ezen kérdés megválaszolása érdekében érdemesnek tartottuk menedzsment szempontból 

megvizsgálni a MOOC-ot, és az üzleti életben lezajlottváltozásokat alapul véveelemzéseket 

végezni. A kutatás során olyan kérdésekre keressük a választ, hogy mit jelent a„a tömeges, 

nyílt és ingyenes‖ a felsőoktatásban? Kik a legnagyobb intézményi szereplők? Milyen 

adaptáció zajlik ezzel kapcsolatban a magyar felsőoktatásban? 

 

2. A MOOC KIALAKULÁSA ÉS ÜZLETI GYAKORLATA 

 

2.1 Fogalmi háttér: a MOOC betűszó jelentése 

 

A fogalom mára már letisztult az angol nyelvű szakirodalomban: a tömeges nyílt online 

kurzusok olyan netes kurzusok (Massive Open Online Course, továbbiakban MOOC), 

amelyek a korlátlan részvételt és online hozzáférést biztosítanak a web segítségével. Továbbá 

a tradicionális kurzus anyagokhoz (például órai videók, prezentációk, szövegek és 

esettanulmányok) képest számos interaktív fórumot biztosít a felhasználóknak, támogatva 

ezáltal a tudásmegosztást, a csoportmunkát, a kommunikációt a diákok a tanárok és az 

oktatást segítő személyzet között.  

A MOOC már 2008-ban megjelent az angolszász egyetemi gyakorlatban, de 2012-ben vált a 

tanulás népszerű platformjává. Amennyiben a távoktatási elméletét és gyakorlatát is 

figyelembe vesszük,akkor a MOOCegy aktuális, és széles körben kutatott fejlesztésnek 

tekinthető a távoktatási tematikábanis (Bozkurt at all, 2015). Ebbenaz iskola falain kívüli 

autonóm munkavégzésnek, az önálló tanulási stratégiának komoly hagyománya van. A 

hagyományos oktatás - távoktatás pozícióit az 1. ábra szemlélteti: 

 
1. ábra: Tanulási környezet kiterjesztése térben és időben 

forrás: saját szerkesztés 
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Az ábra alapján a MOOC akár a modern távoktatás, e-learning keretbe is beilleszthető, mint 

egy következő technológiai építőkocka. Ez a megközelítés a „tömeges‖, akár több ezer diák 

kurzuslátogatása még alkalmazható is lenne, de a„nyílt és ingyenes‖hívószavakraebben a 

modellben nem kapunk kielégítő magyarázatot. 

A MOOC terjedésének sebessége pedig elsősorban pont a „nyílt és ingyenes‖ tényezőkön 

múlhatott. Az alábbi ábra a MOOC kurzusok globális terjedését 2. ábra mutatja.  

 

 
2. ábra: Induló MOOC kurzusok száma 2012-2015 között 

forrás: http://monitor.icef.com/2015/01/global-review-maps-state-moocs-2014 

 

A MOOC széles körű használata sejtésünk szerinta Gartner féle Hype görbét fogjakövetni, de 

mivel egyenlőre csak három éves adatsorokat ismerünk, megbízható információkmég nem 

állnak rendelkezésünkre. 

A korai MOOC-ok gyakran hangsúlyozták a nyílt hozzáféréshez kapcsolódó jellemzőket – 

mint például a tartalomhoz, a struktúrához vagy a tanulási célokhoz való nyílt hozzáférést – 

azzal a céllal, hogy támogassák az erőforrások ismételt felhasználását és feldolgozását. 

Számos később létrejött MOOC már zárt licenceket is alkalmaz az oktatási anyagokra úgy, 

hogy azokhoz a hallgatók ugyan ingyen hozzáférhetnek, de mindez regisztrációhoz kötött 

(Zemsky, 2014). Zemsky szerint  a MOOC máris elérte a csúcsát: „Jöttek, hódítottak egy 

keveset, és most jelentősen kisebb kilátásokkal néznek szembe.‖ 

 

2.2 Fontosabb platformok, sikeres szolgáltatók 

 

A tömeges nyílt online kurzusokat számos szervezet (például egyetem, intézet vagy akár 

vállalat) nyújt, a főbb szolgáltatók (platformok) között a felhasználók számát alapul véve a 

Coursera, az Edx, a FutureLearn és az Udacity emelhető ki, a fontosabb szolgáltatókat az 1. 

táblázatba gyűjtöttük össze: 

 

1. táblázat: fontosabb MOOC platformok 2015-ben 

Név Intézményi 

résztvevők 

száma, db 

(2015.06.0

9) 

Alapítás 

éve 

Felvehető 

kurzusok 

száma, db 

(2015.06.

09) 

Felhaszná

lók 

száma, fő 

(2015.06.

09) 

Alapító 

országo

k 

Kelet-

európai 

résztvev

ő 

Openeducationeuropa 536 2013 811 n.a. EU van 
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http://openeducationeur

opa.eu/ 

Canvas Network 

https://www.canvas.net/ 

127 2008 260 n.a. USA nincs 

Coursera 

https://www.coursera.or

g/ 

121 2012 1047 13471926 USA nincs 

EdX 

https://www.edx.org/  

73 2012 532 3000000 USA nincs 

CourseSites 

https://www.coursesites.

com 

66 n.a. 64 n.a. n.a. nincs 

FutureLearn 

https://www.futurelearn.

com 

57 2012 157 1692127 UK nincs 

Miriada X 

https://www.miriadax.ne

t/ 

51 2013 137 n.a. Spanyol

ország 

és 

Latin-

Amerika 

nincs 

EdCast 

http://www.edcast.com/ 

48 n.a. 23 n.a. USA nincs 

FUN 

https://www.france-

universite-numerique-

mooc.fr/  

45 2013 38 n.a. Franciao

rszág 

nincs 

NovoEd 

https://novoed.com 

37 2013 58 n.a. USA nincs 

K-MOOC 

https://kmooc.uni-

obuda.hu/ 

30 2014 8 n.a. Magyar

ország 

van 

iversity 

https://iversity.org/  

26 2013 59 600000 Németor

szág 

nincs 

Open2Study 

https://www.open2study

.com 

26 2013 48 n.a. Ausztrá

lia 

nincs 

Academic Earth 

http://academicearth.org

/   

25 2009 615 n.a. USA nincs 

MOOEC 

http://www.mooec.com/  

24 2013 56 n.a. Ausztrá

lia 

nincs 

OpenupEd 

http://www.openuped.eu

/  

14 2013 178 n.a. EU van 

https://www.canvas.net/
https://www.edx.org/
https://www.coursesites.com/
https://www.coursesites.com/
https://www.futurelearn.com/
https://www.futurelearn.com/
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/
https://novoed.com/
https://kmooc.uni-obuda.hu/
https://kmooc.uni-obuda.hu/
https://iversity.org/
https://www.open2study.com/
https://www.open2study.com/
http://academicearth.org/
http://academicearth.org/
http://www.mooec.com/
http://www.openuped.eu/
http://www.openuped.eu/
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First Business MOOC 

http://firstbusinessmooc.

org/  

n.a. 2013 11 51896 Francia

ország 

n.a. 

Udacity 

https://www.udacity.co

m/ 

n.a. 2012 89 1600000 USA n.a. 

mooc.house 

https://mooc.house/ 

n.a. n.a. 3 n.a. Németo

rszág 

n.a. 

MOOC-Ed 

http://MOOC-Ed.org 

n.a. n.a. 7 n.a. USA n.a. 

OpenCourseWorld 

https://www.opencourse

world.de 

n.a. n.a. 14 n.a. Németo

rszág 

n.a. 

openHPI 

https://open.hpi.de/  

n.a. 2012 21 n.a. Németo

rszág 

n.a. 

Polimi 

https://www.pok.polimi.

it/ 

n.a. n.a. 7 n.a. Olaszor

szág 

n.a. 

Universiteplus 

https://www.universitepl

us.com/ 

n.a. n.a. 19 n.a. Töröko

rszág 

n.a. 

forrás: saját szerkesztés a wikipedia.org MOOC angol nyelvű bejegyzése alapján 

 

A fent táblázatban szereplő platformok sora jól szemlélteti, hogy itt is az internetes 

kereskedelemben közkedvelt „hosszú farok elmélete‖ szerint tagozódnak a 

szereplők(Anderson, 2007). Ezen a felsőoktatási-internetes piacon a milliós látogatottságú 

globális szereplők mellett elférnek olyan kezdeményezések is, melyek egy-egy rést illetve 

részpiacot céloznak. Ilyen a török, az olasz nemzeti platform vagy a Kárpát-Medencei 

MOOC, azaz a K-MOOC, mely magyar nyelvű kurzusokat kínál. 

 

2.2 Motivációk: a dicsőségtől egy kurzus oklevél díjáig  

 

A cikk elején szereplő „nyílt és ingyenes‖ megközelítés az információs társadalom azon 

diskurzusaiba illeszthető, ami a tudást és a tartalmakat mindenki számára elérhetővé kívánja 

tenni: A zene, a digitalizált könyvek mellett az oktatási tartalmak piacán is megjelent több 

ilyen kezdeményezés az elmúlt évtizedben, sőt volt jónéhány közgazdasági modell kísérlet is 

ennek feltárására. 

Mindamellett, hogy a dicsőség nem elhanyagolható szempont akkor, amikor egy oktatót akár 

több ezer diák követ egy webes platformon, az úgynevezett„freemium üzleti modellben‖ az 

alaptermék – azaz a kurzus tartalma – ingyenes. Egyes szerzők szerint a tartalom pénzért való 

értékesítése egyenesen tragédia lenne. Prémium szolgáltatásokra (például igazolás, 

tanúsítvány vagy oklevél) azonban már kialakítható árlista, de csak abban az esetben, ha 

tartalom már „elfogyasztásra‖ került (Waldrop, 2013) 

A MOOC kurzus fejlesztői például licenc díjakat szabhatnak ki azoknak az intézményeknek, 

melyek használják a kurzus anyagait. Az elmúlt években a bevezető vagy „becsalogató‖ 

kurzusok és a gyógyítással kapcsolatos kurzusokból befolyt bevétel a legnagyobb. Az 

ingyenes bevezető kurzusok bevonzzák az új hallgatókat, akik a bevezető kurzus elvégzése 

http://firstbusinessmooc.org/
http://firstbusinessmooc.org/
http://mooc-ed.org/
https://www.opencourseworld.de/
https://www.opencourseworld.de/
https://open.hpi.de/
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után folytathatják tanulmányaikat a díjazásra épülő órákon. A platform szolgáltatók az 

oktatóknak„jutalékot‖ adnaka hallgatók toborzásáért. A hallgatók pedig fizethetnek azért, 

hogy elismerhető kreditekhez jussanak.  

 

A 2. táblázat foglalja össze a főbb MOOC szolgáltatók díjazással kapcsolatos jellemzőit: 

2. táblázat: MOOC: ingyenes hozzáférés, fizetős szolgáltatás mintázata 

Szolgáltatók For profit 

szervezet 

Ingyenes 

hozzáférés 

Oklevél díj Egyéb 

intézmények által 

elfogadható 

kreditek 

EdX Nem Igen Van Nincsenek 

Coursera Igen Igen Van Részben 

Udacity Igen Nem Van Részben 

Udemy Igen Részben Van Részben 

P2PU Nem Igen Nincs Nincsenek 

openeducationeuropa.co

m 

Nem Igen n.a. n.a. 

OpenupEd Nem Igen n.a. Részben 

FutureLearn Igen Igen n.a. n.a. 

iversity Igen Igen Van Részben 

forrás: saját szerkesztés a wikipedia.org MOOC angol nyelvű bejegyzése alapján 

 

2.3 Technológiai kihívások: lehet-e képernyő az új tankönyv és milyen az online vizsga? 

 

Egyrészt számos MOOC alkalmaz videó felvételeket oktatásban, sokszor tantermi 

előadásokat, klasszikus oktatási gyakorlatotdigitalizálnak(Yousef at all, 2014).Sokan tekintik 

a videókat és egyéb MOOC által előállított tartalmakat a tankönyvek következő formájának, 

nem ritka a  a MOOC az új tankönyv kifejezés (Young, 2013) 

Azonban egy edX hallgatókról szóló kutatása alapján az is megállapítható, hogy a hallgatók 

figyelme nem tartható fent hosszabb távon a képernyő előtt: a tantermi óra egyszerű rögzítése 

zsákutca is lehet. A teljesítési igazolást igénylő hallgatók általában 6-9 perc után leállítják a 

videókat. Egy másik adatsor szerint a hallgatók fele a 12-15 perces videókból legalább 4,4 

percet megnézett (Holmes, 2015) 

Másrészt a tömeges beiskolázás miatt a MOOC olyan technikai hátteret igényel, amely az 

interakciók mellett biztosítja a tömeges visszacsatolás, azaz az ellenőrzés vagy a számonkérés 

eszközét is. Az elmúlt években, köszönhetően innovatív pedagógiai elméleteknek és 

módszereknek két megközelítés terjedt el: 

 a tanuló közösségek által történő önellenőrzés és csoportos együttműködés 

 automatizált visszacsatolás: online tesztek, továbbákomplex írásbeli vizsgák 

automatizált osztályozása (Rivard, 2013) 

Az értékelést lehet az online környezetben a legnehezebben megvalósítani: itt a legnehezebb a 

bizalom megteremtése és fenntartása, továbbá az online értékelési módok meglehetősen 



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

 

217 

 

eltérnek a klasszikus értékelési metodikától. A MOOC-ban ezért kiemelt figyelmet fordítanak 

a felügyeletre és az esetleges csalások kiszűrésére (Eisenberg, 2013) 

A csoportos ellenőrzés (más hallgatók által történő ellenőrzés) minta válaszokra vagy 

feleletválasztós kérdésekre épül, így az ellenőrző érdemben meg tudja ítélni, hogy hány 

pontot adhat a különböző válaszokra. Megjegyzendő, hogy az értékelési módszerek nem 

lehetnek annyira sokszínűek a csoportos ellenőrzés esetén, mintha oktatási szakszemélyzet 

végezné.  

Továbbá a csoportos ellenőrzés előnyei között szerepel, hogy azon a hallgatók körében, akik 

másokat osztályoznak, az osztályozási folyamat tanulással is párosul, továbbá az ellenőrzők a 

kurzussal kapcsolatban elkötelezettebbé válnak(Adamopoulos, 2013). A vizsgák akár 

felügyelhetők regionális vizsgáztató központokban, vagy egyéb otthoni vizsgakövető 

technikai eszközök is alkalmazhatók (webkamerák használata, egér használati vagy gépelési 

szokások, mintázatok algoritmikus felismerése).Az elmúlt időszakban olyan speciális 

technikák is kidolgozásra kerültek, mint az adaptív (alkalmazkodó) tesztelés, ahol a tesztet a 

hallgató korábbi válaszai alapján személyre szabják, a hallgató tudásának megfelelő könnyebb 

vagy nehezebb kérdések megjelenítésének segítségével. 

 

3. ÜZLETI MODELLEZÉS: EGY JAVASOLTE-BUSINESS SZEMLÉLETŰ 

MEGKÖZELÍTÉS 

 

Az amerikai felsőoktatási intézmények gyakorlatában az elmúlt években kialakult egy új 

vezetői pozíció, az online oktatási igazgató. A linkedin.com 2015-ben már külön rovat követi 

az itt nyitva lévő igazgatói állásokat  (https://www.linkedin.com/job/director-of-online-

learning-jobs/). Ez arra enged következtetni, hogy a MOOC-kal kapcsolatos feladatok 

önállóan megjelennek szervezeti oldalon is: az online nyílt oktatás szereplői megjelennek a 

szervezetben is. 

Ahogyan az e-business nem egyenlő az elektronikus kereskedelemmel, vagy online 

marketinggel, úgy maradt egy nyitott kérdés a következő évekre: a MOOC hosszabb távon 

csak egy újabb technológiai újítás - a web2 beépülése a távoktatási gyakorlatba - vagy egy új 

üzleti modellel van dolgunk, ami a szereplők számát, folyamatait végső soron a termékeket is 

átalakítja?  

Ennek kapcsán érdemesnek tartjuk menedzsment szemüvegen keresztül megvizsgálni a 

MOOC-ot, és az üzleti életben lezajlott változások modelljén keresztül elemezni a kialakult 

helyzetet. 

Az elemzéshez alkalmazott e-business üzleti modellt Nemeslaki Andráskönyvébenszereplő 

tényezőkkel modelleztük, aki a változás indikátorait az alábbiakkal azonosítja  (Nemeslaki, 

2012): 

 

3. táblázat: e-business stratégiai képességek 

e-Business üzleti modell - Stratégiai hatású 

képességek a vállalatoknál az információs 

társadalom gazdaságában 

A piac kiterjesztése 

Dinamikus árazás 

Értéknövelő szolgáltatások 

Hálózatosodás, stratégiai szövetségek 

Tömeges testre szabás 

Vevő felhatalmazása 

Ellátási lánc megváltoztatása 

https://www.linkedin.com/job/director-of-online-learning-jobs/
https://www.linkedin.com/job/director-of-online-learning-jobs/
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Aggregálás és közvetítés 

Innováció 

Vállalati működés javítása 

forrás: saját szerkesztés Nemeslaki2012 alapján 

 

A szerző véleménye szerint ezen dimenziók mentén írható le az  e-business hozzáadott értéke 

a vállalatok működése kapcsán. Amikor például egy kereskedelmi cég ‖webáruházat‖ épít, 

akkor ezen képességei változnak meg: többek között a piacait kiterjeszti időben és térben, az 

árakat a kereslet függvényében folyamatosan változtathatja, a vevőit olyan ágensekbe 

rendezheti, ahol a fogyasztók visszajelzéseknek értéknövelő szerepe van. 

Amennyiben ezeket a dimenziókat a felsőoktatással „keresztezzük‖, akkor elemzésünk szerint 

alábbi „reakciót‖ kapjuk: 

 

4. táblázat:Az e-business üzleti modell egy javasolt felsőoktatási kiterjesztése 

tényező kiterjesztés a felsőoktatásban változás mértéke 

(alacsony, közepes, magas) 

hálózatosodás, stratégiai 

szövetségek 
a hallgató egyszerre több intézmény 

kurzusán tud részt venni, a kurzus 

kínálat a hálózat nagyságától függ 

magas: eddigi gyakorlat véges 

számú szereplők 

együttműködésére épült (pl: 

részképzés, double-deegre) 

totális személyre szabás a kurzus nem csak szeptemberben 

kezdődik 
magas:az eddig gyakorlat 

beégetett időponthoz közötte a 

kurzusok kezdetét és végét 

nyílt forráskódú 

megközelítés 
ingyenes csatlakozás magas: az eddigi gyakorlat  

a piac kiterjesztése 6-99 korig és ―class room‖ helyett 

―living room‖ 
közepes: az eddigi gyakorlat 

elsősorban tanterem szemléletű 

volt, de magas lemorzsolódással 

működött 

a vevő felhatalmazása a diákok nem hallgatók: nem csak 

tanártól, egymástól is tanulnak 
közepes: az eddigi gyakorlat ezt 

hallgatólagosan elismerte 

permanens innováció a tanulás megújítása, új tanulási 

technikák és módszerek kifejlesztése, 

alkalmazása 

alacsony: eddig is adaptív 

rendszerként működött a 

felsőoktatás 

forrás: saját szerkesztés 

 

Ezen szempontrendszert figyelembe véve a MOOC-ot alkalmasnak tartjuk egy teljesen új 

oktatási üzleti modell kialakítására, ahol a diákok egy hálózat egy csomópontban (pl 

Campusok) kezdik meg tanulmányaikat, de a hálózat minden eleme nyújt nekik oktatási 

tartalmakat, és az elvégzett kurzusokért fizetnek díjakat.  

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Ha ezen szempontoknak megfelelő, tudatos átalakítás zajlik egy intézményben, akkor valóban 

kialakulhat egy új üzleti modell, mely tapasztalataink alapján a fiatal Y vagy Z generációk 
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„szörfölő‖ tanulási technikáihoz közelebb áll, mint a jelenlegi klasszikus tantermi oktatás. 

Ebből a szempontból vizsgálva a MOOC üzleti sikere nem abba keresendő, hogy a tisztán 

online vagy hibrid kurzusokat hirdetünk, szinkron vagy asszinkron tanulási metodikát 

követünk hanem, hogy mely oktatási és intézményi hálózatok érnek egy olyan kritikus 

tömeget, mely már nagyobb potenciával rendelkezik, mint egy-egy klasszikus 

egyetem(Bowen, 2014). 

A bemutatott folyamat hazai adaptációja gyerekcipőben van. Ez nem csak „hungarikum‖, 

jellemző minden kelet-európai országra. Tény, hogy angol nyelvű magyar MOOC kurzus, 

valamint magyar intézményi csatlakozás a legnagyobb platformokra még várat magára, holott 

a MOOC felhasználók száma már Magyarországon is számottevő, de erről még érdemi 

adatgyűjtés nem folyt. A hallgatók részvételének és motivációjának kutatása újabb lendületet 

adhat diskurzus folytatására, és az intézmények fejlesztési modelljeinek kialakítására.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A tanulmány a stratégiai menedzsment fejlődéstörténetéből ad egy rövid áttekintést. Kitér az 

1990 előtti időszakra, mint induló állapotra, majd az azt követő 25 év eredményeit villantja fel 

a világban és Magyarországon. 

 

SUMMARY 

The study gives a brief survey about the evolution of strategic management. It touches upon 

the period before 1990, like a starting point, then is dealing very briefly with the results of the 

next 25 years in the world and Hungary as well. 

 

 

PILLANATKÉP 1990-BŐL 

 

A kérdéses évből visszatekintve kijelenthetjük, hogy a stratégiai gondolkodás, a stratégiai 

menedzsment rendszere gazdag közel 3 évtizedet tudhat maga mögött. Elmondhatjuk, hogy 

Chandler (1962) és Ansoff (1965) alapokat lerakó publikációit követően a Harvard iskola 

néven ismertté vált csoport (Learned-Christensen-Andrews-Guth, 1965) formálta tudományos 

rendszerré az addig az elméletben és a vállalati gyakorlatban felhalmozott tapasztalatokat. 

Rendkívül virágzó korszaka következik a stratégiai tervezés folyamatára épülő (process based 

view), annak egyes lépéseit támogató elemzési technikáknak (SWOT, portfolió modellek, 

PIMS, scenárió stb.). Bár mind a gondolkodás, mind a gyakorlat a stratégiai tervezésről szól, a 

70-es évek elején megjelenik a stratégiai menedzsment kategóriája, amely, mint a stratégiai 

tervek végrehajtására (adott esetben módosítására), az azokban megjelenő változások 

menedzselésére fókuszáló vezetési rendszer válik általánosan elfogadottá a 80-as években.
3
 A 

pillanatképnek nagyon erős kontúrokkal kell megjeleníteni M. Porternek az 1980-as 

évtizedben kiteljesedő, gondolatvilágában és hatásaiban mind a mai napig gazdaságtörténeti 

jelentőségűnek tekintett munkásságát. Kutatási eredményeinek újszerűségét az ipari szervezet 

gazdaságtana eredményeinek bevonása, az iparági szerkezet elemzési fontosságának 

                                                 
3
 A kutatók feljegyezték, hogy a „stratégiai menedzsment‖ kifejezés Ansoff szüleménye, aki azt először 

használta egy, a Vanderbilt Egyetemen tartott konferencián 1973-ban (Tari, 1996). 
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hangsúlyozása (industry structured view), valamint a versenykörnyezet kiterjesztése adta 

(Porter, 1980, 1985). Ez a típusú közelítés (outside in) ma sem hiányozhat a stratégiaalkotás 

eszköztárából, mint, ahogy szintén a nevéhez fűződő értéklánc módszer sem. Modelljeinek a 

nemzetközi színtérre való kiterjesztése a globalizáció erősödő hatásának a következménye 

(Porter 1986, 1990). 

A 80-as évek a stratégiaalkotás egy másik közelítését is felszínre hozták. Szemben a Porter-i 

iparági versenystratégia, mint paradigma outside in „technológiájával‖ ugyanis többen 

hatásosabbnak tekintették a belső erőforrásokra (reseourced-based view)épülő stratégiát, mint 

az inside out megoldási módot (Penrose, 1959., Wernerfelt, 1984, Rumelt, 1984., Teece, 

1984). Ezekre támaszkodva publikálta Hamel és Prahalad (1990), az évtized fordulóján a 

vállalat alapvető képességeiről szóló tanulmányát, amely az erőforrásokra és képességekre 

épülő paradigma fontos alapvetésének tekinthető. 

A nyolcvanas évek produktumai az un. érdekfókuszok, vagy másképpen a stratégiai 

célrendszer meghatározó tényezői. A fogyasztói érték (Kordupleski at al, 2003), a tulajdonosi 

érték (Rappaport, 1986) vö. Chikán, 2003. kettős értékteremtés, az érintett elmélet (Ackoff, 

1981, Freeman, 1984) mind elméleti, mind gyakorlati szempontból meghatározó szerepet 

játszottak (játszanak) a stratégiai menedzsment rendszerében. 

Talán az eddigiekből is kiderül, hogy az 1990-es évet megelőző két-két és fél évtized jelentős 

eredményekről adhatott számot, olyannyira, hogy a tudományterület ma is jelentős 

folyóiratának, a Long Range Planning-nek a főszerkesztője Bernard Taylor a megjelenés 20. 

évfordulója alkalmából (1986) már a vállalati tervezés fejlődésének összegzésére, 

periodizációjára, sőt mi több jövőbeni irányainak prognosztizálására vállalkozott (Taylor, 

1986). Mintegy 1000 cikk elemzése alapján bizonyítja, hogy a vállalati tervezés 1965 és 1986 

közötti fejlődése a környezeti összetevők hatására ment végbe. Ennek megfelelően, ezen 

összetevők változásait, azok időbeliségét (periodizáció) és a tervezési következményeit 

foglalja össze tanulmányában. A kutatás fontos eredményeit címszavakban az 1. sz. táblázat 

tükrözi: 

 

1.táblázat: Bernard Taylor periodizációja, a környezeti összetevők és a tervezés változásai az 

egyes periódusokban 

 

Periódus Környezeti összetevők Tervezés a változó környezetben 

1965-1973 

1974-1979 

1980-1984 

1984-től 

Stabilitás és növekedés 

Vállalkozások nyomás alatt 

Lefaragás és ésszerűsítés 

Újjáéledés, vagy leépülés 

1965-1975 Hosszú távú tervezés 

1975-1980 Stratégiai tervezés 

1980-1986 Stratégiai menedzsment 

 

Forrás: Taylor B., 1986. 

Érdemes az utolsó (1984-től) periódus részleteire odafigyelni. Ennek jellemző elemei a 

privatizáció és dereguláció, pozicionálás az új technológiákba, a vállalati kultúrák szerepe, IT 

felhasználása, a közszolgáltatások újragondolása. Feltűnhet, hogy egyes elemek (technológiák 

szerepe, vállalati kultúrák szerepe, az IT szerepe) tartós változást generáló tényezőknek 

bizonyultak, mondhatni mind a mai napig jelentős hatással vannak a stratégiaalkotásra.  

A stratégiai menedzsment jellemzőiként a következőket olvashatjuk: 

 a top menedzsment stratégiai felelőssége 

 teljes körű üzleti közelítés mind a stratégia kialakításában, mind a megvalósításában 

 meg kell kísérelni a stratégiai változások irányítását 

 világos és egyértelmű vezetési stílus szükséges a top menedzsment részéről 

 a szervezet minden szintjén lényeges a motiváció  

 komoly befektetések szükségesek az új technológiákba (Taylor, 1986, 17) 
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Taylornak ezen ide-s tova 30 éve megírt tanulmánya több szempontból is fontosnak 

tekinthető: 

 egyrészt bizonyítja, hogy a tervezés, a stratégiaalkotás, vagy talán legáltalánosabban 

fogalmazva, a vállalati jövőről való gondolkodás nem egy statikus rendszer, az idők 

folyamán, mintegy reakcióként a környezeti összetevők módosulására maga is 

változik 

 másrészt ezen bizonyítás során elemzési módszertant is ad, vagyis segít az azóta eltelt 

mintegy 3 évtized folyamatainak, illetve ok okozati összefüggéseinek feltárásában 

 a stratégiai menedzsment főbb jellemzőinek megfogalmazása alapvetően elfogadható a 

tudományterület mai kutatója szempontjából is, felvetve azt a reális kérdést, hogy 

vajon a 80-as évek vége felé eljutottunk a fejlődési folyamat „csúcsára‖? 

A válasz, pontosabban a válasz kísérlet később „születik meg‖, de még előtte vessünk egy 

pillantást az 1990 előtti évek hazai tapasztalataira, elméleti és gyakorlati eredményeire. 

 

MI TÖRTÉNT MAGYARORSZÁGON? 

 

Közismert tény, hogy 1990 politikai szempontból, mint az első szabad választás éve egyben a 

gazdasági rendszerváltás évének is tekinthető. Ezzel együtt azt is világossá kell tenni, hogy az 

1988-ban alakult Németh kormány egy sor tekintetben, beleértve a törvénykezést is, 

lebontotta a központi tervgazdálkodás legfontosabb pilléreit, egyben fontos területeken 

készítette elő a piacgazdaságra való átmenetet (ld. pl. átalakulási törvény, társasági törvény, 

privatizációs szervezet létrehozása stb.). Sőt, mondhatjuk, hogy már azt megelőzően is 

történtek nagyhorderejű, előremutató lépések a 80-as évtizedben (kétszintű bankrendszer, 

IMF csatlakozás, SZJA bevezetés, forint konvertibilitás, GMK-k, VGMK-k stb.).  

Tanulmányunk szempontjából a lényeges kérdés: megismerhették-e, és felkészülhettek-e a 

szocialista tervgazdálkodás utolsó évtizedének vállalatai a piaci versennyel konform stratégiai 

menedzsment rendszerének alkalmazására? 

Általánosságban nyilvánvalóan nem választ kell adnunk a kérdésre, miközben a kép ennél 

lényegesen árnyaltabb. Már az új gazdasági mechanizmus „farvizén‖ jelentek meg művek 

hazai szerzők tollából (Gergely, 1969, Varga, 1970), vagy fordításban (Galbraith, 1970, 

Ackoff, 1974, Churchman, 1974, Hussey, 1983), amelyek a tőkés piacgazdaság működését 

és/vagy azon belül a tervezés (Ackoff) szerepét mutatták be. Külön ki kell emelni Horváth 

Lászlónak 1973-ban a „Vállalat távlati terve‖ címen megjelent könyvét, amely magyar 

szerzőtől elsőként jelenít meg a stratégiai tervezésre utaló, vagy azt kibontó elemeket. A 

Horváth-Csath szerzőpár (1982) könyve már kifejezetten a stratégiai tervezés elméletéről és 

gyakorlatáról szól, de újszerűségét, vagy újszerű közelítését tekintve kell megemlíteni. Mohai 

(1978), Bod P. Á. (1982), Barakonyi (1977), Ladó László és társai (1981) munkásságát is. 

A progresszió irányába mutató eredmények születtek, műhelyviták zajlottak a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetem vezetésével folyó „Szocialista Vállalat‖ kutatások területén. 

Ezek egyikének eredménye 1987-ben megjelent könyvem a tervezés múltjáról és jövőjéről, 

amelyben megkíséreltem jövőbeni trendeket megfogalmazni a tervgazdálkodás keretein belül 

folyó, de önálló vállalati tervezés alakulásáról („kívánatos jövő‖). 

Elsőként „a tervezés uniformizáltságának és formális jellegének csökkenését, mint a 

differenciálódás útját jelöltem meg, amelyben egyre nagyobb teret nyer a stratégiai tervezés. 

Második trendként az emberi tényező szerepének, a tervezés alkotó, érdekegyeztető 

jellegének erősödését „jövendöltem‖, míg a harmadik fejlődési irányt a tervezés 

számítástechnikai támogatásának növelésében véltem előrevetíteni (Mészáros, 1987). Ma sem 

hinném, hogy ezekben nagy melléfogás lett volna, miközben a könyv írása (1985, 1986) 

idején a vázolt fejlődési trendeket a népgazdasági tervezés keretei között képzeltem el. 
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Tény, hogy a 80-as évek végének un. tervinformációs rendszere már jóformán egyes 

elemeiben sem őrizte meg a korábbi tervlebontásos mechanizmus vállalati önállóságot szinte 

teljesen nélkülöző megoldásait. Azt is rögzítenünk kell, mint a pillanatkép egyik háttérben 

alig észrevehető momentumát, hogy voltak pozitív kísérletek a gyakorlatban is a vállalati 

stratégiaalkotásra. Ilyennek tekintem a Nehézipari Minisztérium „előírását‖ a vegyipari 

vállalatok számára az 1980-1990-es évekre szóló stratégiai terv összeállításáról. Készült 

stratégia a Ganz Villamossági Műveknél, az IKARUSZ-nál, a MÜÁRT-nál, a Taurusnál és 

még néhány más cégnél is. A nem piaci viszonyok azonban ezeket inkább látványtervekké, 

semmint az önálló vállalati működés alapvető irányjelzőjévé emelték. 

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának megalakulása idején tehát a fejlett világ 

komoly eredményeket mutathatott fel a stratégiai menedzsment kutatása és gyakorlata terén. 

A hazai viszonyokra visszatekintve a kutatásban és az oktatásban beszélhetünk hangsúlyos 

előzményekről, az érdekviszonyok ugyanakkor a stratégiai szemlélet és módszertan 

elterjedését nem igényelték, vagyis a gyakorlatban inkább csak elvetélt kísérletekkel 

találkozhattunk. 

 

A STRATÉGIAI MENEDZSMENT TÖRTÉNETÉNEK ÚJABB 25 ÉVE 

 

Ha a mából visszatekintünk az elmúlt negyedszázad jelentős eredményeire, folyamataira, 

jelenségeire és trendjeire, mint azokra a bizonyos, a stratégiaalkotásra ható, környezeti 

összetevőkre megdöbbenünk, hogy mennyi és milyen nagy horderejű változásoknak lehettünk 

tanúi. 

E tanulmány keretében még csak kísérlet sem történhet arra, hogy felsoroljuk, netán 

elemezzük azokat. Csak példaként néhányat érdemes viszont megemlíteni: 

 a világ alapvetően a Szovjetunió összeomlása után egypólusúvá vált. Nem csak 

politikailag és katonai-hatalmi szempontból, de gazdasági formációját tekintve is 

mondhatjuk, hogy a piacgazdaság – bár nagyon különböző módozataival – vált 

dominánssá. Ezzel értelemszerűen együtt járt a globalizáció további térnyerése. 

 a technológiák forradalmát éltük (éljük) meg, amelyek közül az információs és 

kommunikációs technológia (ITC), az internet megjelenése és világhálóvá válása új 

minőséget jelent a gazdaságok és szereplőinek irányításában, működésében, 

együttműködésében. A gyors betörés, a kísérő eufória korán meghozza első 

válságjelenségét. Az évezredforduló környékén az un. „dotcom lufi‖ felfújódik és gyorsan 

kipukkad, aminek észlelhető egy kijózanító hatása ezen új technológia megítélésében. 

 2001. szeptember 11. fordulópontnak tekinthető, mind időben és térben máig ható 

világjelenségként aposztrofálható a terrorizmus szempontjából. 

 a klímaváltozás gazdasági-társadalmi hatásai még be sem láthatók, miközben a vállalatok 

jövőjét befolyásoló környezeti tényezőként nem megkerülhetők. 

 végül idekívánkozik a 2008-2009-es pénzügyi és gazdasági világválság, amelynek 

előzményei és következményei a kapitalizmus alapértékeit is megérintették. 

Ha ezen jelenségek, folyamatok, események horderejét és újszerűségét tekintjük, joggal 

feltételezhetnénk, hogy hatásukra a vállalatok jövőjéről való gondolkodás merőben új keretek 

között kell, hogy folyjon. Valójában azonban a stratégiai menedzsment fejlődéstörténetének 

második 25 évében két – egymástól természetesen nem teljesen különválasztható tendencia 

érhető tetten: 

 a 70-es, 80-as évek „termékei‖ a stratégiai menedzsment paradigmái (Harvard iskola, 

iparági vonzerő, erőforrás és képesség alapú stratégia ld. Evans, 2000) és érdekfókuszai 

(tulajdonosi érték, fogyasztói érték, érintett elmélet ld. Tari, 1996) tovább élnek, mind a 

gyakorlatban (Allen at al, 2007), mind az elméleti vitákban (Polawczyk, 2012, Hoskisson 

at al, 1999). 
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 a tapasztalatok, empirikus kutatások, elméleti viták kisebb-nagyobb horderejű 

változásokat involválnak ezen „alapokat illetően‖, és/vagy eljutnak a paradigmák létének, 

netán a stratégiai menedzsment egész rendszerének a megkérdőjelezéséig. 

A továbbiakban az elmúlt negyedszázad ezen tendenciáit tükröző példákból szemezgetünk: 

 

Le a formális tervezéssel! – fogalmazhatnánk összegző jelmondatává azon véleményeknek, 

amelyek puhább, vagy erősebb kritikával illették a folyamatbeli-, szervezeti-, időbeli-, 

technikai- és adminisztratív kereteket előre meghatározó stratégiai tervezést. Ezen kritikák 

csúcspontjának Mintzberg (1994) cikke tekinthető, amelynek már a címe is árulkodó: „A 

stratégiai tervezés bukása és tündöklése‖. A stratégiai tervezés folyamatának fellazítására van 

szükség – fogalmazza meg a szerző mondanivalójának lényegét – nem pedig arra, hogy azt 

önkényes formalizálással béklyóba verjük (Mintzberg, 1994, 114, old.) Hogy Mintzberg és a 

többiek formális tervezés ellenessége nem maradt hatástalan azt – többek között – bizonyítja 

Grant elemzése a vezető olajvállalatok stratégiai tervezési gyakorlatáról, amelyben ezen 

vélemények negatív következményének jelöli meg, hogy nem fejlődtek az elemzési 

módszerek, és a „tervezési osztályok szerepe is csökkent‖ (Grant, 2008, 307. old.). A szerző – 

akinek „A versenyelőny erőforrás alapú elméletének jelentősége a stratégiaalkotásban‖ című 

tanulmánya e paradigma jelentőségét erősíti meg (Grant, 1991) – szarkasztikusan jegyzi meg 

Mintzberg túlzásait kritizálva, hogy „… egyik nagy olajvállalatot sem csapták be Mintzberg 

… stratégiai tervezéssel kapcsolatos téves következtetései‖ (Grant, 2008, 315. old.). E helyütt 

nem mehetünk el Mintzberg és társai nagyhatású, összefoglaló könyvének említése mellett, 

amely a „Stratégiai szafari‖ címet viseli (Mintzberg at al, 1998). Ebben a szerzők világosan 

bizonyítják, hogy nincs egyetlen „jó‖ paradigma, elmélet vagy modell. A stratégiaalkotás 

igencsak sokszínű. Az általuk megfogalmazott 10 iskola tartalmazza a formális tervezési 

megoldásokat éppúgy, mint a folyamatos (mondhatnánk szinte követő) alkalmazkodásra 

épülő modellt. 

 

„Paradigmák helyett hüvelykujj szabályok” (Evans, 2000) 

Philip Evans végkövetkeztetése ez a mondat, amelynek előzményeként tételesen elemzi a 

stratégiai menedzsment története során kialakult paradigmák alkalmatlanságát a vállalat 

jövőjének meghatározására az internet korszakban. A folyamatra épülő, az iparág öt 

erőhatáson alapuló elemzése alapján kialakított, valamint az alapvető képességből kiinduló 

megoldások nem adekvátak az internet korszak követelményeivel és lehetőségeivel. Nota 

bene, az értéklánc is elemeire esik szét, elemzése nemhogy megalapozná a stratégiát. 

 

„Visszatérés az e-business-től a business-hez, az e-stratégiától a stratégiához” (Porter, 

2001) 

M. Porternek a Harvard Business Review-ben megjelent terjedelmes tanulmánya több 

szempontból is figyelemreméltó. Egyrészt tartalmilag is igyekszik cáfolni, hogy iparág 

elemzési modellje, vagy az értéklánc ne lenne alkalmas az internet korszakban a vállalati 

stratégiák megalapozására. Nagyfokú precizitással mutatja be ezen technológia hatását az 

iparág jövedelmezőségét befolyásoló 5 tényezőre és az értékláncra. Következtetése, hogy az 

internet önmagában nem versenyelőny forrás. Integrálása viszont az általános stratégiába 

hajtóerejévé válhat a versenyelőnyöknek (Porter, 2001. 78.). Másrészt, ha nem is explicit 

módon, látszólag nem másokkal vitatkozva, de felteszi a kérdést, vajon milyen okokra 

vezethető vissza, hogy felmerül modelljeinek alkalmatlansága az internet korszakban? 

Válaszai akár lehetnek meggyőzőek is.  A cikk megszületésének idején fontosnak tekinthető 

ez az elemzés (tegyük hozzá tudomány módszertani szempontból is példaértékű), miközben 

ma már az internet teljes körű beépülése miatt a világunkba, a kérdések nem igazán 

aktuálisak. 
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„Fundamentumokat igen, fundamentalizmust nem” (Tapscott, 2001) 

Ezzel a záró megjegyzéssel reagál „szélsebességgel‖ Tapscott, Porter cikkére, miközben nem 

igazán udvariasan fejti ki véleményét arról, hogy Porter nem érti az internet lényegét. 

 

Nem fenntartható, hanem átmeneti versenyelőnyökre van szükség, ez Mc. Grath 

könyvének a tömör lényege (Mc. Grath, 2013), amelynek már a címe is („A versenyelőny 

(paradigma MT) vége, - Hogyan tudod stratégiádat az üzletmenet gyorsaságával azonos 

módon mozgásban tartani‖) – ismét csak kritikai éllel – Porter egyik alapművére utal (Porter, 

1985). A Harvard Business Review-ben „Átmeneti versenyelőny‖ címmel jelent meg a szerző 

tanulmánya, amelyben 8 pontban foglalja össze azokat a változtatásokat, amelyeket a 

folyamatos átmeneti versenyelőnyt biztosító portfólió kialakításához meg kell lépni.
4
  Ha 

valaki azt gondolná, hogy a Columbia Business School professzor asszonya stratégia ellenes, 

cáfolatként álljanak itt cikkének utolsó mondatai „Az (mármint a stratégia, MT.) sokkal 

fontosabb, mint bármikor volt. Az azonban a jövőben nem szólhat status quo-ról‖ (Mc. Grath, 

2013. 70. old.).  

 

Van-e egyáltalán értelme stratégiáknak? (European Business Forum, 2001) 

 A neves elméleti és gyakorlati szakembereknek feltett körkérdést a dotcom lufi kipukkadása 

és a World Trade Center ikertornyainak lerombolását eredményező terrorcselekmény sorozat 

után tette fel a hivatkozott folyóirat szerkesztőség. A sok érdekes válasz végső konklúziója 

lényegében mindenkinél az igen volt. A szemléletváltozásra, mint az új, váratlan 

eseményekhez való alkalmazkodásra minden válaszoló felhívta a figyelmet. Érdemes 

megjegyezni, hogy általában a stratégia fontosságát tagadó tanulmánnyal az elmúlt másfél 

évtizedben alig-alig lehetett találkozni. Talán a „szabályt erősítő kivétel‖ (Ezer at al, 2007). 

 

Az alapvető képességektől a dinamikus képességekig – az erőforrás alapú stratégiától a 

tudás alapú stratégiáig (knowledge based view). Ez a mondat a stratégiai menedzsment 

fejlődésének azon tendenciáját kívánja érzékeltetni, amely a megújuló, átalakuló paradigmák 

körébe sorolandó. Az alapvető képességekből való kiindulás kritikusai, annak konzerváló, a 

stratégiai változásokat gátló szerepére utalnak (Carr, 2013). Ezért van szükség – megint csak a 

folyamatos alkalmazkodás követelményeként – új képességekre, a meglévők fejlesztésére, 

másképpen dinamikus képességekre (vö. átmeneti versenyelőnyök). Egy másik vetülete ennek 

a résztémának, hogy manapság a legfontosabb képességek a tudáshoz kötődnek. Az emberi 

erőforrásra épülő tudás az, amelyik megfelelő alapját képezheti az új típusú stratégiáknak 

(Hermann, 2005). 

 

Az érintett elmélettől a közös értékekig  

Kinek, kiknek az érdekei motiválják a stratégiai célokat? Vagy másképpen mik lehetnek a 

stratégiák érdekfókuszai? A válaszok a 80-as években három érdekcsoportot jelöltek meg, 

egyrészt a fogyasztókat, valamint a tulajdonosokat, másrészt az ezeket is magukba foglaló 

azon szervezeteket, személyeket, intézményeket, amelyeket (akiket) a stratégia végrehajtása 

valamilyen módon és minőségben érint. Ez utóbbi esetben a fogyasztók és a tulajdonosok 

érdekeit az un. kettős értékteremtés valósítja meg (Chikán, 2003). 

Az érdekfókuszokkal kapcsolatos viták és gyakorlati tapasztalatok (értékteremtés, a 

shareholder, stakeholder dilemma) során egyre inkább erősödött a vállalatok szélesebb körű, 

társadalmi szerepvállalásának fontossága, amely egyben stratégiai célképző elemmé lépett 

elő. Az üzleti és társadalmi érdekek ilyen típusú integrálása (angol elnevezése Corporate 

                                                 
4
 Itt Jegyezném meg, hogy az átmeneti (transition) helyett használatos az időleges (temporary) versenyelőny 

kifejezés is. Ide kívánkozik az is, hogy van, aki a „globális stratégiákat‖ is „temeti‖ (Rugman at al, 2001) 
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Social Responsibility – CSR) minőségi váltást jelent a stratégiai gondolkodásban főleg akkor, 

ha a vállalatok ráéreznek és elfogadják, hogy az forrása lehet az innovációnak és a 

versenyelőnynek. Ebben a gondolatkörben fejti ki a témáról álláspontját szerzőtársával Porter 

at al (2006), miközben be is mutatják a társadalmi hatás negatív és pozitív következményeit 

az értéklánc tevékenységeire. A szerzőpáros azonban nem áll meg itt. Nyilván a 2008-2009-es 

válság hatására úgy érzik, hogy az üzlet és a társadalom megfelelő útra való terelésében még 

további lépésekre, újfajta értékteremtésre van szükség. A Creating Shared Value (CSV) 

(Porter at al, 2011) alcíme: „Hogyan található fel újra az a kapitalizmus, amelyik szabad utat 

nyit az innovációnak és a növekedésnek‖. Markáns véleményük, hogy a CSV erősíti azon 

egyedi erőforrásokat és szakértelmet a vállalatoknál, amelyik a társadalmi értékteremtéssel 

alkot gazdasági értéket. E felfogás egy sor területen új perspektívákat nyithat az üzleti világ és 

a társadalom működésében, együttműködésében (pl. nyitott innováció). 

 

És a magyar negyedszázad …? 

A magyar viszonyokat tekintve elmondhatjuk, hogy a rendszerváltás radikális változásokat 

involvált a vállalati környezetben (vö. Taylor környezeti összetevők).  A piacgazdasági 

viszonyokra való áttéréssel egyidőben (vagy azok hatásaként is) gyakorlatilag összeomlott a 

KGST, ami új, mi több új minőséget igénylő piacok felé való fordulást kényszerített ki. A 

gazdaság jelentősen visszaesett, amelynek velejárójaként az infláció, a munkanélküliség 

korábban nem ismert mértékben növekedett. Rohamosan emelkedett a regisztrált 

vállalkozások száma és 1999-re meghaladta az 1 milliót.  A korabeli statisztikák szerint ennek 

mintegy 75%-át tették ki a működő vállalkozások (Éves jelentés 2000., 43-44. old.).  

Talán a legnagyobb horderejű változást a tulajdonosi struktúra radikális átalakulása jelentette. 

A privatizáció és a zöldmezős beruházások révén megvalósuló külföldi befektetések együtt a 

már említett vállalkozások számának a növekedésével gyorsan megvalósította a 

magántulajdon dominanciáját. Ezen belül is rohamosan növekedett a külföldi tulajdon aránya. 

Ez a vállalati kör kétezerben már a jegyzett tőke 54,7%-ával rendelkezett, és ők adták a bruttó 

hozzáadott érték 52,7, az export 82,2%-át (Pitti, 2001). A váltás és az új tulajdonosi struktúra 

kialakulása a stratégia szempontjából még egy említésre méltó jelenséggel párosult, 

nevezetesen mondhatjuk, hogy „megszűnt‖ a vállalatok többségének múltja, együtt azokkal a 

kapaszkodókkal, folyamatokkal, amelyek fontosak lehetnek a jövő szempontjából is. 

Amint arra már korábban rámutattam, már a rendszerváltást megelőző évek, évtized során 

jelentek meg a stratégiai menedzsmenttel foglalkozó publikációk hazai szerzők tollából, vagy 

fordításban. Ez a folyamat 1990 után lényegesen felgyorsult. Az egyetemi oktatók viszonylag 

nagy számban jutottak hozzá külföldi ösztöndíjakhoz, melyek eredményeként kiváló 

szakkönyvek, esettanulmányok születtek megteremtve ezzel az általánossá vált stratégiai 

oktatás tananyaghátterét. Folyamatosan nyíltak meg a lehetőségek a világ vezető 

folyóirataihoz való hozzáféréshez és fontos alapművek jelentek meg magyarul is (Porter, 

1993,  Mintzberg at al. 2005). Külön is, mint kuriózumot említem meg a Budapesti Corvinus 

Egyetem Rajk László Szakkollégiuma által menedzselt kiadvány sorozatot, amely olyan, a 

stratégiai menedzsment terén is kiemelkedő szerzők munkásságából ad válogatást magyar 

nyelven, mint Jensen (2007), Grant (2008), Prahalad (2009), Mintzberg (2010). Ezen 

könyvek, a felsorolt kutatóknak a Szakkollégium által alapított Herbert Simon Díj átvéte 

kapcsán kerültek megjelentetésre.  

Az elmélet és az oktatás tehát haladt a korral. Kérdés, mi történt a vállalati gyakorlatban? A 

válaszhoz szükséges legtöbb támpontot egy, a 90-es évek közepén kezdődött a Corvinus 

Egyetem – ill. elődei - Vállalatgazdaságtan Tanszéke mellett Chikán Attila vezetésével 

alapított Versenyképesség Kutató Központ által bonyolított kutatás-sorozat adja, amely 1995 

óta négy alkalommal készített nagy volumenű kérdőíves felmérésekre támaszkodik. Az 

eredményeket doktori disszertációk, cikkek, könyvek sokasága tartalmazza. Témánk 
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szempontjából talán a legrészletesebben Balaton-Regele (1996), Czakó-Wimmer-Zoltayné 

(1999), Balaton (2005), Chikán-Czakó (2009) és Szabó (2012) tartalmazza. Részletes 

elemzést e tanulmány terjedelmi korlátai nem tesznek lehetővé, így inkább néhány fontosabb 

megállapítást emelek ki: 

 

 Az első felmérések, amelyek 1994-95-ben zajlottak, lényegében a rendszerváltás utáni 

helyzetet, az ahhoz való alkalmazkodás mennyiségi és minőségi paramétereit rögzítik. A 

stratégiát készítő vállalatok aránya ebben az időszakban már több, mint 40 % volt. Teret 

nyert a fogyasztó-orientáció, tipikussá vált a növekedési stratégia, és a fejlett világban 

kialakult tervezési technikák egy sor cégnél alkalmazásra kerültek. Ezek és a kutatásban 

feltárt további pozitív eredmények, olyan megállapítások ellenére is, mint az innováció 

lassúsága, a jövőképek kiforratlansága, a stratégiai szövetségek egyoldalúsága, a 

vállalatok egy jelentős részénél a gyors alkalmazkodási képességet bizonyították. Ezek 

fényében lehet azt a következtetést levonni, hogy „… a Magyarországon működő 

vállalatok jelentős hányada átugrotta a tervezés evolúciójának több lépcsőfokát, és a 

század végére a stratégiai menedzsment szemléletét, eszköztárát a gyakorlatban is 

alkalmazó „korszerűen vezetett szervezetté vált‖ (Mészáros, 2002, 185. old.). E gyors 

alkalmazkodásban mindenképpen szerepet játszott a külföldi tőkével együtt érkező 

„menedzsment tudás‖. Joggal jegyzi meg ugyanakkor Balaton (2005), hogy a nagyobb 

külföldi szervezeteknél szinte általánosnak tekinthető a formalizált stratégiaalkotás, de az 

egy bizonyos hazai vállalati kör esetében is megjelenik.  

 Természetesen az a 40-43% közötti vállalati kör, amelyek esetében a stratégia explicit módon 

is megjelenik egyfajta tükörképe az ún. duális magyar gazdaságnak, amelyben a 

teljesítmények (export, hozzáadott érték stb.) nagy többségét adó vállalatok mellett ott 

található a vállalkozások egy – számosságát tekintve – nagyobb halmaza, amely ezt a „nagy 

ugrást‖ a stratégiaalkotásban sem volt képes végrehajtani és jellemzően alacsony 

teljesítményekkel a mindennapoknak él. 

 Végül érdemes megjegyezni, hogy a kutatásokból, ha nem is direkt módon, de az tűnik ki, 

hogy a nagyon pozitív start nem igazán folytatódott. A 2004-es és 2009-es felmérés nem 

jelez bővülést a stratégiát alkotók körében és a megfogalmazott stratégiák irányultsága is 

sok hasonlóságot mutat. Egy kiragadott példa: „A 4 felmérés alkalmával stabil arányok 

mutatkoznak az egyes stratégiák kapcsán … A stabilitási és növekedési stratégia a két 

leginkább követett stratégia‖ (Szabó, 2012, 92. old.). A kép természetesen ennél sokszínűbb 

és nagyon nagy különbségek jelennek meg a vállalatok között. Tény azonban, hogy ez, a 

nemzetközi szinten is jelentős empirikus kutatássorozat nem jelez nagy innovációt úgy 

általában a magyar vállalatoknál. 

 

 

MI JÖHET A STRATÉGIAI MENEDZSMENT UTÁN? 

 

A hiperverseny keretei között működő egyre bonyolultabb rendszerek képtelenek az 

előrelátásra. Nem alkalmazhatók a stratégiai menedzsment eddigi paradigmái, mert azok 

„mögött‖ az ún. önmegerősítő (selfconfirming) elméletek és módszertanok léteznek, lineáris, 

egyensúlyra törekvő fejlődést feltételeznek. Eközben a folyamatok megszakításosak, az üzleti 

világ jelenségei sokkal inkább a Darwin-i evolúciós és a káosz elméletekből vezethetők le. 

Ebben a körben stratégiája minden cselekvő résztvevőnek van, az azonban utólagos, az 

esemény bekövetkezését követi. A szakirodalomban komplex rendszerek stratégiája, strategic 

thinking, stratégia, mint gyakorlat (strategy as a practice) és/vagy tevékenység alapú közelítés 

(activity based approach) elnevezésekkel jelennek meg a vázolt felfogások (Tari, 2010). 
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*** 
Ezen, az elmúlt 25 évből szemezgetett felvillanások bizonyítják, hogy a stratégiai 

gondolkodás folyamatosan alakul. Eközben nem teszi a „történelem szemétdombjára‖ a múlt 

eredményeit, miközben, ha szükséges bátran vállalja a változtatást. Jelen tanulmányommal 

egy ilyen hozzáállású jövőt kívánok a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának is. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A vállalkozóvá válásra irányuló döntést sokféle tényező határozza meg, ezek között találunk 

pszichológiai jellemzőket, környezeti hatásokat és intézményi mintákat. A felsőoktatásnak 

világszerte jelentős szerepe van a vállalkozási ismertek átadásában és a vállalkozói 

motivációk alakításában. A témával foglalkozó empirikus kutatási projektek közül kiemelkedik 

a Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey (GUESSS), amelyhez 2006-ban 

csatlakozott Magyarország. 

A 2013-as magyarországi GUESSS felmérés alapján értékelni tudjuk a felsőoktatási környezet 

szerepét a vállalkozási ismeretek oktatása, a hallgatói vállalkozások támogatása és az 

általános vállalkozói légkör kialakítása terén. Eredményeink szerint a felsőoktatási környezet 

kimutatható szerepet játszik a hallgatók vállalkozásindítási elképzeléseinek alakulásában, 

ugyanakkor a magyar felsőoktatás messze nem használja ki az ebben rejlő lehetőségeket. 

 

SUMMARY 
 

The decision to become an entrepreneur is influenced by several factors such as 

psychological characteristics, environmental impacts and the educational institution context. 

Higher education plays a crucial role worldwide both in the dissemination of entrepreneurial 

competences and in the formation of motivation. Foremost among empirical research projects 

in this field is the Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey (GUESSS), 

which Hungary joined in 2006. 

The database of the 2013 Hungarian GUESSS survey makes it possible to evaluate the role of 

the higher education environment in entrepreneurship education, the support provided to 

students‘ enterprises and the formation of general entrepreneurial spirit. The survey results 

reveal that the higher education environment plays a significant role in the formation of 

students‘ ideas about starting an enterprise of their own; however, the Hungarian higher 

education is far from utilizing these opportunities in full. 

 

 

BEVEZETÉS 

 

A vállalkozók és vállalkozásaik a gazdasági-társadalmi fejlődés meghatározó előmozdítói, 

mivel fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedésben és a foglalkoztatottság emelésében. 

E miatt a vállalkozóvá válás ösztönzése kiemelt gazdaságpolitikai prioritássá, meghatározó 

tényezőinek vizsgálata pedig fontos kutatási területté vált (Ács és szerzőtársai, 2009). 

                                                 
5
 A tanulmány az OTKA 109839 támogatásával készült. 
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A szakirodalomban többnyire három tényezőcsoport hatásával magyarázzák a vállalkozóvá 

válást, ezek a személyes adottságok és képességek, az oktatási környezet és a társadalmi 

környezet (Teixeira 2010). Ezek közül az oktatási, pontosan a felsőoktatási környezettel 

foglalkozunk. 

A felsőoktatás jelentős változáson megy keresztül. A tudományos eredmények létrehozása és 

az oktatási-kutatási ismeretek átadása mellett a felsőoktatási intézmények új feladatokkal 

szembesülnek. Egyike ezeknek az ipar és a kormányzat kapcsolatrendszerének átalakítása, 

például az egyetemek-főiskolák által alapított spin-off cégek által, vagy az iparral közösen 

alapított vállalkozásokban. Nagy szerepük van továbbá abban, hogy a hallgatók képesek 

legyenek a gyorsan változó gazdasági környezetben helyt állni, végzettségüktől függetlenül. 

A felsőoktatási intézményeket ezek a feladatok az oktatás átalakítására is serkentik, amit a 

nem üzleti-közgazdasági képzési területeken elindított vállalkozás ismereti választható 

kurzusok is jeleznek (EC 2012). 

A felsőoktatási intézmények a hagyományos kurzusokon (előadás és/vagy gyakorlat) túl 

számtalan más formában támogathatják a hallgatók vállalkozói ötleteinek megvalósítását. 

Ezek a nem hagyományos hallgatói vállalkozásfejlesztési programok már Magyarországon 

sem unikálisak, számos egyetem-főiskola infrastruktúrával, pályázatokkal, speciális 

programokkal támogatja a vállalkozó hallgatókat (Szirmai, Csapó 2016). 

A felsőoktatás feladata a tudás/ismeret kompetenciák átadása, fejlesztése mellett az attitűd 

kompetenciák fejlesztése. A vállalkozási készség ilyen fejleszthető attitűd kompetenciának 

tekinthető, amelynek alakulására a felsőoktatási intézmények jelentős hatással lehetnek.  

A GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey) olyan nemzetközi 

kutatási projekt, amely az egyetemi-főiskolai hallgatók vállalkozási hajlandósága mellett a 

környezeti hatásokat is felméri, kiemelt helyen a felsőoktatási környezetét. Lehetőséget ad 

továbbá a felsőoktatási környezet hatásának más környezeti hatásokkal (pl. családi háttér, 

helyi közösség) történő összevetésére. Jelen cikk célja, hogy a GUESSS 2013-as adatbázisra 

alapozva megvizsgálja, hogy az egyetemi környezet milyen hatást gyakorol a magyar 

hallgatók vállalkozásindítási elképzeléseire. 

 

1. ELMÉLETI HÁTTÉR 

 

Ahogyan a vállalkozásösztönzés jelentős gazdaságpolitikai prioritássá vált, az elméleti 

szakirodalomban egymás után tűntek fel azok a modellek, amelyek a vállalkozóvá válási 

döntés modellezésére, megértésére irányultak. Ilyen modell többek között a Global 

Entrepreneurship and Development Index (GEDI). Az index kialakításának „célja egy a 

vállalkozási teljesítményt több dimenzió mentén mérő, komplex index megalkotása volt, 

amely egyben a vállalkozáspolitikának is megfelelő alapja lehet.‖ (Szerb és szerzőtársai 2012) 

A mutató sajátossága, hogy az egyéni tényezők mellett a vizsgált ország(ok) 

intézményi/környezeti tényezőit is figyelembe veszi. Ez a komplex megközelítés lehetővé 

teszi a vállalkozói képességek és azok kibontakozását befolyásoló tényezők meghatározását. 

Az index jelentős újítása a fejlődést gátló szűk keresztmetszetek feltérképezése. A pontosan 

azonosított szűkkeresztmetszetek megszüntetése a vállalkozásfejlesztési politika feladata, a 

rendszeres monitoring kidolgozásával együtt (Komlósi et al., 2014). 

A szociális kognitív elmélet (Social Cognitive Theory, Bandura, 1977), a vállalkozás esemény 

modell (Entrepreneurial Event model, Shapero, Sokol, 1982) és a tervezett magatartás 

elmélete (Theory of Planned Behaviour, Ajzen, 1991) szintén arra irányulnak, hogy 

megértsék, mi formálja az egyén vállalkozásindításra irányuló döntését. Hasonlóan a GEDI 

indexhez, komplex megközelítést alkalmaznak, az egyén értékrendjén, attitűdjein túlmutatva a 

környezet szerepét hangsúlyozzák ki.  
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Ilyen környezeti elem, amely katalizátor szerepet játszhat a vállalkozási folyamatban a 

vállalkozói klíma, amit az egyetemek teremtenek (Luethje, Franke, 2004). Ennek egy vetülete 

az oktatási tevékenység. Számos munka emeli ki az oktatás, elsősorban a felsőoktatás 

szerepét, hiszen ennek keretein belül megszólíthatók a hallgatók. Ugyanakkor abban már 

nincs egyetértés, hogy milyen megoldások lehetnek sikeresek. Egyes kutatások szerint a 

hagyományos megoldások (mint pl. a különböző előadások) kevéssé sikeresek (EC 2008), 

valós vállalkozásokon keresztül lehet igazán megmutatni a vállalkozási folyamat mikéntjét 

(Szirmai, Csapó 2006), más kutatások azonban arra az eredményre vezettek, hogy a 

hagyományos megoldások is képesek érdemben alakítani a vállalkozói elképzeléseket (Gubik, 

Farkas 2014).  

A felsőoktatási intézmények változatos formában teremthetik meg a hallgató vállalkozók 

segítését, az ötletek kibontását, a vállalkozások elindítását. A Budapesti Corvinus Egyetem 

Spinn-off Klubjától a Széchenyi István Egyetem SZE-Duó pályázatáig, a finn Team Academy 

modellt adaptáló intézményekig sorolhatók a jó gyakorlatok (Borsi, Dőry 2015). 

 

2. MÓDSZERTAN 

 

A GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey) egyetemisták 

megkérdezésével a hallgatók vállalkozásindítással kapcsolatos elképzeléseit és a vállalkozási 

tevékenységét vizsgálja. Elemzi a hallgatók karrier-elképzeléseit a diploma megszerzése után 

és néhány év elteltével, a családi és saját vállalkozásokat, valamint a jövőbeli vállalkozási 

terveket. Szisztematikus és hosszú távú vizsgálatokkal segít felderíteni azokat a folyamatokat 

és tényezőket, amelyek döntőek lehetnek a vállalkozásindítási szándék alakulásában.  

Az adatfelvételekre általában kétévente kerül sor. Az első lekérdezés 2003-ban történt, ekkor 

még csak két ország részvételével, a legutolsó, 6. adatfelvétel pedig 2013-ban volt, ekkor már 

34 ország bevonásával. Ekkor már 109.026 hallgató vett részt 759 felsőoktatási intézményből. 

Magyarországon 8.839 értékelhető kérdőív érkezett be (1. táblázat). 

 

1. táblázat: A kutatásban részt vevő országok és hallgatók száma 

Év 
Részt vevő 

országok száma 

Kérdőívet kitöltő 

hallgatók száma 
A kutatás címe 

2003 2 n.a. START 

2004 2 5.000 
International Survey on Collegiate 

Entrepreneurship (ISCE) 

2006 14 37.000 
International Survey on Collegiate 

Entrepreneurship (ISCE) 

2008 19 63.000 
Global Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey 

(GUESSS) 

2011 26 93.000 
Global Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey 

(GUESSS) 

2013 34 109.026 
Global Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey 

(GUESSS) 

Forrás: http://www.guesssurvey.org/ 

 

A kutatás során valamennyi felsőoktatási intézményt megkerestük, ahol a hallgatói létszám 

meghaladta az 1000 főt. Arra kértük őket, hogy a kérdőív felhívását Neptun rendszerükön 

keresztül juttassák el hallgatóiknak. Néhány intézménynél eltérő módját választották a 

hallgatók megszólításának (pl. hallgatói facebook oldal). A kérdőívet kitöltök számát 

felsőoktatási intézményenként a 2. táblázat mutatja. 

Az adatbázisban szereplő hallgatók intézményi megoszlása nem követi pontosan a 

beiratkozott hallgatók száma szerinti intézményi megoszlást. A képzési szintek és a nemek 

http://www.guesssurvey.org/
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szerinti megoszlás jórészt megfelel az országos felsőoktatási adatoknak. A válaszadók 41,5 

százaléka gazdasági/üzleti területen tanul, 35,5 százalékuk természettudományi, további 16,2 

százalékuk pedig társadalomtudományi területen folytat tanulmányokat. 

 

2. táblázat: A GUESSS 2013 felmérésben részt vevők megoszlása felsőoktatási intézmény 

szerint 

Felsőoktatási intézmény neve 
Beérkezett 

kérdőív 
Megoszlás (%) 

ÁVF - Általános Vállalkozási Főiskola 3 0,0 

BCE - Budapesti Corvinus Egyetem 1678 19,0 

BGF - Budapesti Gazdasági Főiskola 1630 18,4 

BKF - Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2 0,0 

BME - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  10 0,1 

DE - Debreceni Tudományegyetem 5 0,1 

DF - Dunaújvárosi Főiskola 224 2,5 

EDUTUS - Edutus Főiskola 87 1,0 

EJF - Eötvös József Főiskola 80 0,9 

ELTE - Eötvös Lóránd Tudományegyetem 17 0,2 

EKF - Eszterházy Károly Főiskola 351 4,0 

GDF - Gábor Dénes Főiskola 1 0,0 

KRE - Károli Gáspár Református Egyetem 1 0,0 

KRF - Károly Róbert Főiskola 7 0,1 

KF - Kecskeméti Főiskola 486 5,5 

KJF - Kodolányi János Főiskola 247 2,8 

ME - Miskolci Egyetem 627 7,1 

NKE - Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3 0,0 

NYF - Nyíregyházi Főiskola 268 3,0 

NYME - Nyugat-magyarországi Egyetem 684 7,7 

BMF - Óbudai Egyetem 5 0,1 

PE - Pannon Egyetem 396 4,5 

PPKE - Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 0,0 

PTE - Pécsi Tudományegyetem 785 8,9 

SE - Semmelweis Egyetem, ETK 208 2,4 

SZE - Széchenyi István Egyetem 134 1,5 

SZTE - Szegedi Tudományegyetem 125 1,4 

SZIE - Szent István Egyetem 540 6,1 

SZF - Szolnoki Főiskola 62 0,7 

ZSKF - Zsigmond Király Főiskola 153 1,7 

Egyéb 19 0,2 

Nem válaszolt  3 0,0 

Összesen 8839 100,0 

Forrás: saját szerkesztés 
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3. EREDMÉNYEK 

 

3.1. Az egyetemi-főiskolai környezet és a tanulmányok hatásának általános értékelése 

 

Az egyetem/ főiskola véleményformáló szerepének megértése érdekében a 2013-as GUESSS 

kérdőív 5. kérdéscsoportját tudtuk elemezni. Ennek keretében a hallgatókat vállalkozási 

témájú tárgyaikról, intézményük vállalkozási klímájáról, a felvett kurzusok lehetséges 

hatásairól kérdeztük. 

Azt tapasztaltuk, hogy a hallgatók jelentős része egyáltalán nem találkozik vállalkozói témájú 

kurzusokkal tanulmányai során. Akik viszont igen, azok is jellemzően kötelező tárgyakon 

keresztül. Csekély azoknak a hallgatóknak az aránya (28,4 százalék), akik választható 

tárgyként is a vállalkozásokkal foglalkozó kurzusokat választják (1. ábra).  

43,5

28,4

41,2

4,7

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Eddig nem hallgattam vállalkozói témájú kurzusokat.

Legalább egy választható vállalkozói témájú kurzuson

részt vettem.

Legalább egy kötelező vállalkozói témájú kurzuson részt

vettem.

Speciális vállalkozói témájú programban veszek részt.

 
Forrás: saját szerkesztés 

1. ábra: Vállalkozói kurzusok látogatása (%) 

 

Arra a kérdésre, hogy az összes tanulmányi idő hány százalékát fordítják vállalkozói 

kurzusokkal kapcsolatos tanulmányokra, 21,49 százalékos átlag adódott. Ahogy a 2. ábrán 

látható, alacsony az aránya azoknak a hallgatóknak, akiknél a vállalkozói témájú kurzusok a 

tanulmányi idő jelentős részét adják. A hallgatók 40 százaléka 10 százalék, vagy az alatti időt 

fordít ezekre a tárgyakra és további 25 százalék esetében ez az időráfordítás nem haladja meg 

a 20 százalékot.  

40%

25%

14%

9%

5%

7%

10 százalékig

11-20 százalék

21-30 százalék

31-40 százalék

41-50 százalék

több mint 50 százalék

 
Forrás: saját szerkesztés 

2. ábra: Vállalkozási kurzusokra fordított idő (%) 
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Következő lépésben a válaszadóknak a felsőoktatási környezetüket kellett értékelniük 1-től 7-

ig terjedő Likert-skálán. Az átlagos pontszám a környezetre vonatkozó mindhárom kérdés 

esetén közepesnél erősebb (3. táblázat). 

 

3. táblázat: Egyetemi/főiskolai környezet értékelése 

 N Átlag Szórás 

Az egyetemi/főiskolai légkör új üzleti ötletek 

kidolgozására ösztönöz 
8807 3,80 1,662 

Az egyetem/főiskola a vállalkozóvá váláshoz 

kedvező környezettel rendelkezik 
8787 3,87 1,656 

Az egyetemen/főiskolán a hallgatókat 

ösztönzik a vállalkozói tevékenység 

folytatására 

8797 3,82 1,723 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Harmadik lépésben azt vizsgáltuk, hogy a tanulmányok mennyiben járulnak hozzá az a 

vállalkozásindítással kapcsolatos motivációk növeléséhez, mennyiben képesek ismereteket 

átadni, növelik-e a hallgatók kapcsolatépítő, lehetőségfelismerő képességét. Azok a hallgatók, 

akik részt vettek vállalkozással kapcsolatos kurzusokon, igénybe vették az intézményi 

szolgáltatásokat, kedvezően ítélték meg azok szerepét a vállalkozói jellemzők alakítására 

vonatkozóan, amit a magas átlagok mutatnak (4. táblázat). Két tényező magas átlagos értékére 

hívjuk fel a figyelmet, a kapcsolatok építésére és lehetőségfelismerő képesség alakítására, 

amelyek fontos tényezői a vállalkozás indításának. 

 

4. táblázat: Kurzusok és szolgáltatások hatásának értékelése 
A kurzusok és szolgáltatások, amiket igénybe 

vettem … N Átlag Szórás 

növelték a vállalkozói attitűdök, értékek és 

motivációk megértését 
8785 3,94 1,661 

növelték a vállalkozásindításhoz szükséges 

tevékenységek megértését 
8781 3,93 1,711 

fejlesztették a vállalkozásindítással kapcsolatos 

gyakorlati, menedzseri képességeimet 
8775 3,85 1,752 

fejlesztették kapcsolatépítő képességemet 8788 4,48 1,656 

fejlesztették lehetőségfelismerő képességemet 8787 4,62 1,601 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az egyetemi környezet vállalkozói jellegének fontos részét képezik az elérhető kurzusok és 

egyéb szolgáltatások. A kapcsolat erősségének a megvilágítása érdekében a két kérdéscsoport 

alkérdéseinek átlagát képeztük hallgatónként, majd kiszámítottuk a két változó közötti 

korreláció mértékét. Azt tapasztaltuk, hogy az egyetemi környezet (3 kérdés számtani átlaga) 

és az egyetemi tanulmányok (5 változó számtani átlaga) között erős szignifikáns kapcsolat 

van (Pearson Correlation=0,706, p=0,000). 

Eltéréseket tapasztaltunk ugyanakkor oktatási intézményenként. Az 5. táblázat az 

intézményenkénti átlagos pontszámokat mutatja. Az átlag feletti értékekkel rendelkező 

intézmények között mindössze két egyetemet találunk, a Budapesti Corvinus Egyetemet és a 

Pannon Egyetemet, valamint 4 főiskolát, a Budapesti Gazdasági Főiskolát, az Edutus 

Főiskolát, a Kodolányi János Főiskolát és a Zsigmond Király Főiskolát. 
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5. táblázat: Az intézményi környezet és a tanulmányok hatása felsőoktatási intézményenként 

Felsőoktatási intézmény Egyetemi környezet Egyetemi tanulmányok 

BCE 

Átlag 4,266 4,320 

N 1673 1668 

Szórás 1,463 1,320 

BGF 

Átlag 4,051 4,531 

N 1622 1609 

Szórás 1,412 1,216 

DF 

Átlag 3,778 4,109 

N 220 222 

Szórás 1,420 1,296 

EDUTUS 

Átlag 3,938 4,614 

N 87 86 

Szórás 1,536 1,411 

EJF 

Átlag 3,470 4,035 

N 80 79 

Szórás 1,39891 1,30197 

EKF 

Átlag 3,755 4,005 

N 351 346 

Szórás 1,407 1,344 

KF 

Átlag 4,017 4,139 

N 484 479 

Szórás 1,441 1,312 

KJF 

Átlag 3,9000 4,3190 

N 240 242 

Szórás 1,589 1,414 

ME 

Átlag 3,528 3,816 

N 620 610 

Szórás 1,529 1,369 

NYF 

Átlag 3,808 4,130 

N 265 262 

Szórás 1,562 1,457 

NYME 

Átlag 3,572 4,095 

N 679 676 

Szórás 1,500 1,380 

PE 

Átlag 3,882 4,310 

N 395 392 

Szórás 1,468 1,338 

PTE 

Átlag 3,282 3,701 

N 780 776 

Szórás 1,530 1,433 

SE [ETK] 

Átlag 2,444 2,998 

N 207 206 

Szórás 1,425 1,324 

SZE 

Átlag 3,911 3,825 

N 132 133 

Szórás 1,454 1,295 

SZTE 

Átlag 3,826 4,110 

N 125 125 

Szórás 1,343 1,336 
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SZIE 

Átlag 3,469 4,015 

N 537 533 

Szórás 1,481 1,358 

ZSKF 

Átlag 4,366 4,634 

N 150 149 

Szórás 1,386 1,230 

Összes 

Átlag 3,828 4,162 

N 8781 8725 

Szórás 1,518 1,370 

Forrás: saját szerkesztés 

Megjegyzés: A táblázatban azok a felsőoktatási intézmények szerepelnek, amelyekből 80 vagy 

annál több értékelhető kérdőív érkezett be. A kiemelt felsőoktatási intézmények az országos 

átlagot meghaladó értékekkel rendelkeznek. 

 

Az intézményenkénti különbségek részben az eltérő intézményi erőfeszítéseket jelzik, 

ugyanakkor korábbi vizsgálatok azt is megmutatták, hogy a hallgatók értékelését intézményük 

földrajzi helyének gazdasági állapota is nagyban meghatározza. Azaz egy prosperáló régió 

felsőoktatási intézményének hallgatói vállalkozóbbnak bizonyulnak, mint egy gazdaságilag 

előnytelenebb helyzetben lévő intézmény hallgatói (Gubik, Farkas 2014).  

 

3.2. Képzési területek szerinti eltérések 

 

Az egyetemi környezet megítélésében képzési területenként eltérés tapasztalható. A 

gazdasági/üzleti képzésben részt vevők összességében kedvezőbben ítélik meg intézményük 

vállalkozói klímáját, ami a már korábban megvilágított összefüggésre utal a vállalkozói 

környezet és a tanulmányok között. 

A gazdasági/üzleti területen tanulók a többi képzési területhez viszonyítva vállalkozóibbnak 

ítélik felsőoktatási környezetüket. A társadalom- és természettudományi képzési területek 

ösztönző környezete között alig adódik eltérés (3. ábra). 
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Forrás: saját szerkesztés 

3. ábra: Intézményi környezet értékelése képzési területek szerint 

 

A gazdasági/ületi képzés és a többi terület közötti eltérés oka részben az, hogy ezek a 

hallgatók nagyobb arányban vesznek részt vállalkozásokkal kapcsolatos kurzusokon. A 

vállalkozói témájú tanulmányok válaszaik szerint átlagosan az összes tanulmányaikra fordított 
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idő 26,23 százalékát teszi ki, ez a társadalomtudományok és természettudományok esetén 

mindössze 16,38 és 14,38 százalék. 

Ugyanerre utal a 4. ábra is, amely szerint a gyakorlati, menedzseri ismeretek, a tevékenységek 

megértése és a vállalkozói motivációk, attitűdök megértése terén adódik a legnagyobb eltérés 

az egyes képzési területek között a gazdasági/üzleti terület javára. 
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Forrás: saját szerkesztés 

4. ábra: A vállalkozással kapcsolatos tanulmányok értékelése képzési területenként 

 

A gazdasági/üzleti területen tanulók 37,8 százaléka, társadalomtudományok és 

természettudományok területén a hallgatók a 17,8 és 24,9 százaléka választott már 

vállalkozásokkal összefüggő szabadon választható tárgyat.  

 

3.3. Családi vállalkozói tapasztalatok szerinti eltérések 

 

A vállalkozásindítás, a vállalkozói hajlandóság kutatása szempontjából különösen fontos a 

családi vállalkozói háttér szerepe a felsőoktatási környezet értékelésében. A családi 

vállalkozói háttérrel nem rendelkezők mindhárom környezeti tényezőt alacsonyabbra 

értékelik a családi vállalkozói háttérrel rendelkező hallgatótársaiknál (5. ábra).  

Ennek oka vélhetően az odafigyelésben keresendő. A vállalkozói környezetből érkezők 

lehetőség-felismerő képessége kiemelkedőbb, nyitottabbak az ilyen háttérről beszámolni nem 

tudó társaikhoz képest. 

A lehetőség-felismerés, vagy a nagyobb tudatosság eredménye lehet az is, hogy a családi 

vállalkozói háttérrel rendelkezők szignifikánsan nagyobb arányban választottak vállalkozói 

témájú kurzusokat szabadon választható tárgyaik közé (Cramer V=0,049, p=0,000). 
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Forrás: saját szerkesztés 

5. ábra: Az intézményi környezet értékelés és a családi háttér kapcsolata 

 

A tanulmányok értékelésekor jelentősen kisebb eltérést tapasztaltunk a családi vállalkozó 

háttér szerint. Ez azt jelzi, hogy a tanulmányoknak fontos szerepük van a vállalkozó jellemzők 

alakításában azon hallgatói csoportnál is, amely tagjainak nincs közvetlen, családi háttérben 

megnyilvánuló tapasztalatuk a vállalkozásokkal kapcsolatban (6. ábra). 
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Forrás: saját szerkesztés 

6. ábra: Tanulmányok és a családi háttér kapcsolata 

 

 

3.5. A felsőoktatási környezet és a tanulmányok hatása a karriertervek alakulására 

 

A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy a vállalkozói környezet és a vállalkozói 

tanulmányok mutatnak-e érdemi összefüggést a jövőbeni vállalkozói elképzelésekkel. A 

kérdőív két időtávon kérdezett a karrier elképzelésekre, közvetlenül a végzés utánra és a 

végzést követő 5. évre várt választást az alkalmazotti, a vállalkozói karrier között, felkínálva a 

bizonytalanoknak az egyéb/nem tudom válasz lehetőségét. 

Éltünk azzal a feltételezéssel, hogy a vállalkozói karriert választók több időt fordítanak 

vállalkozási kurzusokra. Elemzéseink ezt alátámasztják (6. és 7. táblázat), mindkét időtáv 

esetén. A hosszabb távon vállalkozói karriert választók esetében a vállalkozói kurzusokra 

fordított tanulmányi idő aránya kevesebb, mint a végzés után azonnal vállalkozói karriert 
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tervezők esetében. Hosszabb távon többen tervezik a vállalkozásindítást, ebben a döntésben 

kevesebb szerepet játszik a felsőoktatásban megszerezhető tudás, előtérbe kerül az 

alkalmazottként megszerezhető munkatapasztalat szerepe (Gubik 2015, Břečková, Havlíček, 

2015).  

 

6. táblázat: Közvetlenül a végzés utáni karrier elképzelés és vállalkozói tanulmányok 

Az összes tanulmányi időd hány százalékát fordítottad vállalkozói kurzusokkal kapcsolatos 

tanulmányokra? 

Karrier tervek közvetlenül a végzés után Átlag N Szórás 

Alkalmazott 21,136 4261 17,453 

Vállalkozó 26,079 477 20,115 

Egyéb/nem tudom 19,582 350 17,930 

Összes 21,493 5088 17,814 

Forrás: saját szerkesztés 

 

7. táblázat: 5 évvel a végzés utáni karrier elképzelés és vállalkozói tanulmányok 

Az összes tanulmányi időd hány százalékát fordítottad vállalkozói kurzusokkal kapcsolatos 

tanulmányokra? 

Karrier tervek 5 évvel a végzés után Átlag N Szórás 

Alkalmazott 19,937 2276 17,202 

Vállalkozó 23,636 2192 18,685 

Egyéb/nem tudom 19,627 620 15,999 

Összes 21,493 5088 17,814 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Mind az azonnali karriertervek, mind pedig az öt év utáni tervek esetén azt tapasztaljuk, hogy 

a vállalkozói elképzelésekkel rendelkezők nagyobb arányban töltik idejüket vállalkozói 

kurzusokkal. Ezek csak részben kötelező tárgyak, a vállalkozói elképzelésekkel rendelkező 

hallgatók esetén nagyobb arányban találtunk vállalkozásokkal foglalkozó választható 

tárgyakat: 6,8 az alkalmazotti és 10,9 százalék a vállalkozást tervezők között azok aránya, 

akik választható tárgyakkal is hajlandóak bővíteni vállalkozási ismereteiket.  

Következő lépésben azt vizsgáltuk meg, hogy a felsőoktatási klíma és a vállalkozási 

elképzelések között milyen összefüggés fedezhető fel (8. táblázat). Mind az azonnali, mind az 

5 év utáni karriertervek esetén azt tapasztaltuk, hogy a vállalkozást tervezők ösztönzőbbnek 

ítélték intézményi környezetüket a vállalkozást nem tervezőkhöz képest.  

Majd megvizsgáltuk, hogy a kurzusok és szolgáltatások hatásának értékelésében vannak-e 

eltérések a karriertervek alakulása szerint (9. táblázat). Az intézményi környezethez 

hasonlóan itt is pozitív irányú a kapcsolat. Az igénybe vett kurzusok és szolgáltatások 

hasznosulása magasabbnak bizonyult azon hallgatók esetén, akik vállalkozói tervekről 

számoltak be. 

A vállalkozói felsőoktatási környezet és a hallgatók vállalkozásindítási elképzelései közötti 

pozitív kapcsolat üzenetértékű a felsőoktatási intézmények számára. A vállalkozási témájú 

kurzusok és szolgáltatások biztosítása, valamint látogatottságuk ösztönzése, és általában a 

vállalkozásbarát klíma megteremtése elősegíti, hogy a hallgatók komolyan foglalkozzanak 

saját vállalkozásuk létrehozatalának ötletével. Ez a pozitív attitűd pedig lehetővé teszi, hogy 

befogadóbbak legyenek az ismeretekkel szemben és felkészültebben vághassanak bele a 

vállalkozási tevékenységbe. 

 



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

 

243 

 

8. táblázat: Intézményi klíma megítélése a hallgatói karrier tervek szerint 

 

Azonnal 5 év elteltével 

Alkalmazott Vállalkozó 
Egyéb/nem 

tudom 
Alkalmazott Vállalkozó 

Egyéb/nem 

tudom 

Az egyetem 

atmoszférája új üzleti 

ötletek kidolgozására 

ösztönöz. 

3,82 3,94 3,52 3,80 3,90 3,55 

Az egyetem/főiskola a 

vállalkozóvá váláshoz 

kedvező környezettel 

rendelkezik. 

3,88 3,98 3,67 3,83 4,00 3,64 

Az 

egyetemen/főiskolán a 

hallgatókat ösztönzik 

vállalkozói 

tevékenység 

folytatására. 

3,84 3,79 3,67 3,79 3,93 3,60 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

 

9. táblázat: Vállalkozói kurzusok és szolgáltatások megítélése a hallgatói karrier tervek szerint 

A kurzusok és 

szolgáltatások, amiket 

igénybe vettem … 

Azonnal 5 év elteltével 

Alkalmazott Vállalkozó 
Egyéb/nem 

tudom 
Alkalmazott Vállalkozó 

Egyéb/ne

m tudom 

… növelték a 

vállalkozói attitűdök, 

értékek és motivációk 

megértését. 

3,96 4,15 3,57 3,89 4,12 3,62 

… növelték a 

vállalkozásindításhoz 

szükséges 

tevékenységek 

megértését. 

3,94 4,24 3,55 3,84 4,18 3,55 

… fejlesztették a 

vállalkozásindítással 

kapcsolatos gyakorlati, 

menedzseri 

ismereteimet 

3,86 4,20 3,49 3,77 4,08 3,50 

… fejlesztették 

kapcsolatépítő 

képességemet 

4,51 4,41 4,29 4,54 4,48 4,28 

… fejlesztették 

lehetőségfelismerő 

képességemet 

4,65 4,63 4,35 4,68 4,65 4,38 

Forrás: saját szerkesztés 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A cikk célja az volt, hogy megvizsgálja, a magyar felsőoktatási intézmények által teremtett 

vállalkozói környezetet. A GUESS adatbázisra támaszkodva ezt a hallgatói érzékelés alapján 

értékelhettük. 

 Eltérések adódtak képzési területenként. A gazdasági/üzleti képzésben részt vevők 

kedvezőbben ítélték meg a felsőoktatási intézmény vállalkozói klímáját, amelyben 

nagy szerepet játszik a számukra nyitva álló vállalkozói kurzusok magasabb aránya. 

 A családi vállalkozói háttér szerinti eltéréseket a hallgatók eltérő lehetőség-felismerési 

képességével magyarázzuk. Az ösztönző környezet, a felsőoktatási intézmények 

szolgáltatása, csak akkor hasznosulnak, ha a hallgatók élnek a számukra biztosított 

lehetőségekkel.  

 Vizsgálataink rámutattak a vállalkozói klíma és a vállalkozói elképzelések közötti 

szignifikáns összefüggésre. A kedvező intézményi környezet és a vállalkozással 

kapcsolatos tanulmányok érdemben növelik a hallgatók jövőbeli vállalkozói 

hajlandóságát.  

Noha nem tudhatjuk, hogy a vállalkozói elképzelések testet öltenek-e később valós 

vállalkozásokban is, mégis érdemes komolyan venni ezeket az összefüggéseket, és a 

lehetőségekhez mérten növelni azoknak a tárgyaknak és szolgáltatásoknak az arányát, 

amelyek a tényleges vállalkozásvitellel kapcsolatok ismereteket továbbítják, valamint a 

hallgatók vállalkozói attitűdjeit formálják. Ugyanakkor ezeket a szolgáltatásokat, a hallgatók 

rendelkezésére bocsátott erőforrásokat és az oktatók, gyakorlati szakemberek erőfeszítéseit 

finanszírozni kell, szükséges továbbá az oktatók módszertani megújulása és a vállalkozói 

szféra aktívabb részvétele is a fejlődés érdekében. 
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ÚJ INNOVÁCIÓS PARADIGMA? REGIONÁLIS TÁRSADALMI  

INNOVÁCIÓS POTENCIÁL JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE  

SZAKÉRTŐI RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL,  

LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK 
 

 

Benedek József
1
 - Kocziszky György

1
 - Veresné Somosi Mariann

1 

1 
egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar 

 

A klasszikus értelemben vett gazdaságpolitika célrendszere és eszköztára az elmúlt 

évtizedekben folyamatosan változott, bővült, ill. átalakult, annak ellenére, hogy az állami 

szerepvállalás mértékével kapcsolatos viták nem jutottak nyugvópontra. Ennek alapvető oka a 

közgazdasági iskolák közötti szemléletbeli különbség, a közgazdaságtudomány művelőinek 

„szekértáborokba‖ történő szerveződése.  

Közismert, hogy a neoklasszikus, ill. annak hatására megjelent irányzatok a piaci 

folyamatokba való beavatkozást károsnak, nem kívánatosnak tekintik. Ezzel szemben Keynes 

és követői (neokeynessianisták) kezdetektől kétségbe vonták a „láthatatlan kéz‖ szabályozó 

erejét, ezért kiálltak az állami beavatkozás szükségessége mellett.  

A beavatkozás indokoltságának kérdése vissza-visszatérően jelentkezik az Európai Unió 

gyakorlatában is. Sajátos kettősség alakult ki. Az EU gazdaságpolitikája Janus-arcú; egyrészt 

(pl.: kereskedelempolitika, versenypolitika, stb.) a neoliberális, másrészt (pl.: agrárpolitika, 

kohéziós politika, K+F+I politika, stb.) a keynesi elveket követ. 

Érvek és ellenérvek sokasága szól mindkettő mellett. Az egyik oldalon az Unió 

versenyképességét féltik, míg a másik oldal a (növekvő társadalmi különbségek miatt) a 

szociális feszültségek növekedése miatt aggódik. 

Az EU felismerve ez utóbbi veszélyét közösségi politikai szintjére emelte a társadalmi 

kohézió kérdését. Tette ezt a társadalmi béke fenntartása, a kirekesztettség elkerülése 

érdekében (EC, 1992; EC, 1993). Az eredmény nem egyértelmű. 

A kérdéskör napirenden tartását nem utolsó sorban az indokolja, hogy az Európai Kohéziós, 

ill. az Európai Szociális Alap létrehozása ellenére a szegénység, a társadalmi befogadás 

változatlanul napi problémát jelent (EP, 2006), sőt az újonnan csatlakozott országok miatt a 

területi szintű különbségek nőttek (1. táblázat). 

 

1. táblázat: Az EU-s átlag feletti, ill. a 75 %-os küszöbérték alatti 1 főre jutó  

GDP-jű régiók aránya 

év 
NUTS2 régiók  

száma 

fajlagos GDP-t 

meghaladó régiók 

száma 

fajlagos GDP 75 %-a 

alatti régiók száma 

1999 (EU25) 254 
114 

(44 %) 
67 

(26 %) 

2005 (EU27) 271 
129  

(47 %) 
69 

(25 %) 

Forrás: Eurostat 

 

 

Hasonló tendencia figyelhető meg hazánkban is. Amíg a magtérségekben a K+F ráfordítás az 

átlagnál nagyobb, a perifériák felzárkózását a K+F ráfordítások szerényebb mértékben 

támogatják (1. ábra). 
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1. ábra: Magtérségek (a), perifériák (b) és félperifériák (c) 

K+F ráfordításai Magyarországon (2003-2012) 

Forrás: saját számítás 

 

Azaz adott térség gazdasági kibocsátása és potenciál innovációs képessége között korrelációs 

kapcsolat van. Az innovációt (új és újszerű megoldások keresése) azonban a korábbinál 

tágabban kell értelmezni.  

 

 

1. KUTATÁS CÉLJA, MÓDSZERTANA 

 

A szociális kérdések részben az EU belső, másrészt külső (migrációs hullám) okok miatt 

várhatóan tartós problémát jelentenek. Ennek mértéke egyszeri költségvetési beavatkozásnál, 

ill. eseti projektekkel aligha oldható meg. 

A műszaki és a természettudományi innovációk területileg és ágazatilag is koncentrálódnak, 

mint azt a nemzetközi statisztikák is igazolják (2. ábra). 
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2. ábra: Gépkocsi iparban mért innovációs hányados terület megoszlásának változása 

Forrás: OECD, 2011 

 

Az innováció koncentrációjában fontos szerepe van a képzettségnek, az oktatási és kulturális 

intézményi háttérnek, stb. Ennek eredménye többek között, hogy a magrégiók még kedvezőbb 

helyzetbe kerülnek, míg a perifériális térségek felzárkózása egyre nehezebb mind a 

magrégiók, mind pedig a nemzetállamokon belül. 

Ezért szemlélet (paradigma) váltásra van szükség. Az egyre nagyobb ráfordításokat igénylő 

műszaki és természettudományi K+F tevékenység mellett mind nagyobb szükség van adott 
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kisközösség (település, térség) társadalmi, gazdasági problémáinak kezelésére új, újszerű 

megoldásokkal a helyi erőkre támaszkodva. 

A hátrányos (perifériális) helyzetben lévő közösségekbe a munkahelyteremtés, a társadalmi 

integráció ui. összetett feladat, ami az érintettek aktív, cselekvő együttműködése nélkül aligha 

képzelhető el. 

Kutatásunk célja olyan, a társadalmi innovációk generálását segítő, döntéstámogató 

rendszer kereteinek, működési feltételeinek meghatározása, ami hozzájárulhat a problémák 

megoldásához, az érintettek jól-létének javításához. 

A feladat egyrészt szakirodalmi, másrészt empirikus jellegű. 

 

A kutatás célja (3. ábra): 

• a mérési indikátorok összeállítása, 

• innovációs potenciál meghatározása, 

• benchmarking elvégzése, 

• a szakértői rendszer felállítása, 

• innovációk generálása 
 

innovációs  kultúra

innovációs  potenciál 
meghatározása

benchmarking

szakértő  rendszer

innovációk generálása

 

3. ábra: Kutatás célja 

Forrás: saját szerkesztés 

 

1.1. Társadalmi innováció fogalma 

 

Közel két évtizede új fogalom jelent meg a szakirodalomban: társadalmi innováció 

(Howaldt/Schwarz, 2010). Ennek magyarázata, hogy a korábbi, súlypontját tekintve műszaki 

és természettudományi innovációk mellett egyre nagyobb igény van az innovatív területek 

bővítésére. Tehát trendfordulóról lehet beszélni, amelynek oka kettős. Egyrészt az ipari 

társdalomból a tudás- és szolgáltatásorientált társadalomba való átmenet következtében 

arányeltolódás következett be. Másrészt a perifériális helyzetű települések és közösségek 

természetes igénye a felzárkózás, amelyhez jelentősen hozzájárulhatnak a helyi ötletek, ill. 

újszerű kezdeményezések.  

A társadalmi innovációnak, a fogalom újszerűségéből adódóan nincs egységesen 

elfogadott definíciója. A szerzők egy része a közösségi jólétre, más része pedig a társadalmi 

kihívások új vagy újszerű megoldására helyezi a súlyt, mint azt az alábbi idézetek is 

igazolják. 

 

„A rendelkezésre álló immateriális (kulturális) elemek kombinációja vagy modifikációja 

új előállítása érdekében‖ (Ogburn, 1957. p. 168.). 

„Eber: problémák megoldására irányuló újszerű megoldások‖ (Whyte, 1982. p.2. 
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„A célok elérését támogató új, újszerű megoldások összessége, ami a változásokat segítő 

új szervezeti formáknak, új szabályoknak, új életstílusnak köszönhető, amellyel a 

problémák jobban kezelhetőek‖ (Zapf, 1989. p. 177.). 

„A társadalmi innováció adott közösség saját helyzetének megváltoztatására irányuló 

kezdeményezése‖ (Gillwald, 2000. p. 1.). 

„A társadalmi innovációk azon tevékenységek összessége, amelyek a társadalmi 

kapcsolatok, kormányzati struktúrák javulását, kollektív részvételt segíti‖ (Moulaert, 

2013.p.3.). 

„A társadalmi innovációk olyan ötletek (termékek, szolgáltatások és modellek), amelyek 

egyidejűleg elégítenek ki társadalmi szükségleteket (hatékonyabb módon, mint más 

módszerekkel) és új társadalmi viszonyokat vagy együttműködéseket hoznak létre‖ (EC, 

2014. p. 4.). 

 

Értelmezésünk szerint (figyelembe véve a fentieket is) 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. 

Hiba lenne azonban a társadalmi problémák körét megélhetési, egzisztenciális gondokra 

leszűkíteni. A problémák helytől, időtől, jövedelmi viszonyoktól, stb. függően 

jelentkezhetnek, ill. jelentkeznek (1. táblázat). 
 

1. táblázat: Szükségletekből fakadó potenciális problémák 

 szükséglethierarchia potenciális problémák 

 
fiziológiai szükségletek 

• környezet szennyezettsége (víz, levegő, stb.) 

• szegénység, alultápláltság, stb. 

 
biztonság 

• tulajdon veszélyeztetettsége, függőség 

• emberi élet veszélyeztetettsége, stb. 

 szeretet,  

összetartozás 

• egyedüllét 

• kirekesztettség, stb. 

 önbecsülés, 

önmegvalósítás 

• vitalitás, kreativitás hiánya 

• hitelesség hiánya, stb. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

A közösségek életében a társadalmi innováció jelentősége egyre nagyobb, miközben nem 

válik feleslegessé a természettudományi, műszaki (gazdasági) innováció sem. A kettő eredője 

teszi lehetővé adott közösség tagjainak a jólétét és a jól-létét (4. ábra). 

 

 
 

4. ábra: Társadalmi innováció beágyazottsága 

Forrás: saját szerkesztés 
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A társadalmi és a gazdasági innováció szoros kölcsönhatásban áll egymással. A gazdasági 

innováció (Schumpeter szavaival élve) az „alkotó rombolást‖ biztosítja, de a változás nem 

mechanikus. Együtt kell, hogy járjon a társadalmi viszonyok változásával (Ogburg, 1964. p. 

23.). 

A szociális innováció hatása elsősorban a perifériális helyzetű településeken, térségekben élők 

jól-létének, életminőségének javításához járulhat hozzá, de vélelmezhetőleg nem alkalmas 

egy alacsonyabb fejlettségűből egy magasabb fejlettségi klubba történő előrelépés elérésére.  

A társadalmi és természettudományos innováció közötti szoros kapcsolatot jelzi a tipológiai 

hasonlóság (5. ábra).  
 

innováció

formája

tőkeigénye

újdonság mértéke

termék
technológia
szolgáltatás
szervezet
marketing, image
intézményrendszer

globális
regionális
helyi

közigazgatás
K+F+I helyek
vállalkozások
civil szervezetek 
(hálózatok)

kis
közepes
nagy

szintjei

mikro
mezo
makro

innovátorok

 
5. ábra: Innováció tipológiája 

Forrás: saját szerkesztés 

 

(Érdemi különbsége elsősorban a tőkeigényben jelentkezhet; a társadalomtudományi 

innovációk általában alacsonyabb ráfordítás igényűek. 

 

Társadalmi innovátorok 

A társadalmi innováció a társadalom valamennyi szereplőjét (háztartásokat, civil szektort, 

üzleti szektort, továbbá a helyi és kormányzati közigazgatást) érinti. Ebben a vonatkozásban 

tehát több-szereplős, mint a „hagyományos‖ (természettudományi) innovációs kör érintettjei. 

 

Társadalmi innováció szintjei 

A társadalmi innováció mikro (vállalati), mezo (települési, járási, megyei) és makro 

(országos) szinten egyaránt értelmezhető. 

 

EURÓPA 2020 stratégiája és a társadalmi innováció 
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A Lisszaboni Stratégia folytatása a 2010-2020 közötti tervezési időszakra vonatkozó Európa 

2020 stratégia. A program alapvető célja változatlanul a lisszaboni alapcélkitűzések 

megvalósítása, azaz a tagállamokban 2020-ig a kutatási-fejlesztési ráfordításaik 3 %-ra nőjön. 

Ezt segíti a Horizont 2020 beruházási csomagja is, amely a korábbiaknál nagyobb súlyt 

helyez a társadalmi innovációra. (Köszönhető ez annak a felismerésnek, hogy a globális 

verseny a technológiai értékláncban megjelenő hozzáadott érték nem csak a termékek és 

technológiák versenyképességének függvénye.) 

 

A H2020 költségvetése hat területet támogat (6. ábra): 

• a társadalmi kihívások kezelését, 

• az Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatását, 

• társadalomtudományi kutatásokat, 

• az Euratom program működtetését, 

• az EU versenyképességének növelését és munkahelyek teremtését segítő programokat, 

• stratégiai fontosságú ágazatok fejlesztését.  

 

 

 

Társadalmi kihívások
(29,7 milliárd euró)

Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet
(2,7 milliárd euró)

Tovább
(3,2milliárd euró)Euratom (2014-2018)

(1,6 milliárd euró)

Kiváló tudomány  
(24,4 milliárd euró)

Ipari vezető szerep 
(17 milliárd eu)ró

 
 

6. ábra: H2020 költségvetése (2014-2020) 

Forrás: EU 

 

 

2. SZAKÉRTŐI RENDSZER STRUKTÚRÁJA 

 

A társadalmi innovációs képesség térben és időben változik. Ezért fontos adott időponthoz és 

településhez (területhez) kötődő státus quo meghatározása, pozícionálása, de legalább ilyen 

fontos az elmozdulás irányainak, ill. módszereinek meghatározása.  

A szakértői rendszer két részből áll (7. ábra): 

a) felhasználói felület, ami lehetővé teszi az adatok lekérdezését, csoportosítását, 

összehasonlítását (pl.: település, év, stb. alapján), ill. a számítási eredmények, valamint az 

elmozdulás meghatározását és megjelenítését; 

b) a szakértői értékelés elvégzését. 
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klaszter képzés 

felhasználói felület 

szakértői tudás változatok 
legjobb 

megoldások 

adatbázisa 

településsoros és idősoros 

adatbázis 

(panel) 

települési innovációs potenciál 

számszerűsítése 

költség/ haszon elemzés 

szakértői javaslatok 
 

 

7. ábra: Társadalmi innovációs szakértői rendszer struktúrája 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A szakértők „partnerként‖ konzultálnak a rendszerrel. Tudásuk, felkészültségük, valamint 

szakirodalmi ismereteik (legjobb megoldások adatbázisa) alapján tehetik meg a társadalmi 

innováció növelésére irányuló javaslataikat. 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Az innováció kutatásban az elmúlt években paradigma váltás következett be. A kialakulóban 

lévő új társadalmi innovációs paradigma jellemzői: 

 A társadalmi innováció jelentősége nem kisebb, mint a műszaki és természettudományi 

innovációké. 

 A műszaki és természettudományi innovációk újratermelnek olyan szociális problémákat, 

amelyekre választ csak a társadalmi innováció adhat. 

 A társadalmi és műszaki, természettudományi innovációk között ezért szoros szimbiózis 

kell, hogy legyen. 

 A társadalmi innováció generálása, menedzselése ugyan így forrásigényes, mint a többi 

területé. 

 A források felhasználását (éves szinten) monitorizálni kell. 

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

"A tanulmány/kutató munka a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 azonosító számú 

projekt részeként – az Új Széchenyi Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg." 
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FARMRENDSZER KERETEI KÖZÖTT 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A szociális farmrendszer bevezetése hozzájárul a többfunkciós mezőgazdasági modell 

megvalósításához. A mezőgazdasági tevékenység alkalmas az integráló hatás kiváltására. A 

mezőgazdasági tevékenység a vidéki térségekben dominánsan jelen van és a foglalkoztatási 

lehetőségek alapját jelenti, amelynek speciális szegmense a hátrányos helyzetű személyek 

munkavégzési lehetőségének megteremtése. A hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozó 

szervezetek számára számos korlát jelenik meg a tevékenység végzése során. Az új szociális 

farm modell alkalmassá tehető arra, a jogi szabályozás módosításával illetőleg új jogi 

szabályozás bevezetésével, hogy a szociális szolgáltatást nyújtó személyek szabályozott és 

támogató környezetben tudják folytatni tevékenységüket. 

 

SUMMARY 
Introduction of social farm system contributes to the realization of the multifunctional 

agricultural model. Agricultural activity is able to make integrating effect. Agricultural 

activity is significant in rural areas and it is the base of employment opportunities, which 

special segment is the creation of working opportunity of disadvantaged person. 

Organizations dealing with disadvantaged person have several limitations during making its 

activity. Due to the amendment of regulation and introduction of new laws, the  new social 

farm model could be suitable for person providing social services to make their activities in 

regulated and supportive surroundings.  

 

 

1. A TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI KOOPERÁCIÓ FORMÁI 

 

Az ember szociális lény. Csoportban való életét azonban bonyolult mechanizmusok 

szabályozzák. A csoportban szoros kapcsolat alakul ki az emberek között, hisz a közös cél 

érdekében együtt kell működniük, és segíteniük kell egymáson, ugyanakkor folyamatosan, 

alkalmazkodni a csoport közös normáihoz. (Simon, H.A., 1990). A csoportban való lét és 

kapcsolatrendszer teremti meg az alapját az együttműködésnek, amely egymást segítő, 

támogató illetőleg konkuráló viszonyrendszer kialakulását eredményezi. Ez a partnerségi 

viszonyrendszer tehát a kooperációban ölt testet illetőleg csúcsosodik ki. A kooperáció 

jelentése partnerség, együttműködés egy közös cél elérése érdekében illetőleg közös fellépés 

érdekérvényesítés céljából. A kooperációnak többféle szintje és fajtája létezik. Megjelenik a 

társadalmi és a gazdasági területen egyaránt, amely területek sok esetben összekapcsolódnak, 

egymással kölcsönhatásban jelennek meg. A kooperációs célkitűzés a meghatározó egyes 
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szintek és területek elhatárolásában. Ugyanakkor a célok megvalósításának tartalmi elemei 

sok esetben összetett kapcsolatrendszert mutatnak a kooperációs szintek és fajták között. Az 

viszont közös bennük, hogy az egyes tevékenységi területeken, meghatározott erőforrásokat 

mozgósítanak és kapcsolnak össze.  

Álláspontom szerint az együttműködésnek az a formája, amely az egyes területek közötti 

átjárást biztosítja, teremti meg az integrációs kapcsolatrendszer alapját és működésének 

lényegét. A szociális inklúzió abban az értelmezésben jelenik meg ezen tanulmány keretei 

között, amely befogadást és elfogadást jelent a hátrányos helyzetű személyek tekintetében. 

Olyan együtt működést jelent, amely megpróbálja pozitív módon értelmezni és megoldani az 

esélyegyenlőségi axiómákon alapuló elveket és alakít ki olyan modelleket, amelyek mind a 

piaci szereplők, mind az érintettek számára előnyösen megvalósítható tevékenységeket, 

programokat (pl. támogatott foglalkoztatás) jelent. 

A szociális farm modellben a társadalmi és a gazdasági kooperáció különböző szintű formái 

jelennek meg.  

A kölcsönhatás, együttműködés, kooperáció irányai: 

- társadalmi felelősségvállalás, közös felelősség 

- fenntartható mezőgazdaság 

- környezettudatosság 

- személyiségfejlesztés (készség- és képességfejlesztés) 

- ismeretátadás 

- gazdasági előnyök (termelés, feldolgozás, értékesítés, felhasználás, jövedelem/bevétel) 

 

A modell két pillérre épül, egyrészt a mezőgazdasági tevékenységre, másrészt a támogató 

szolgálatra. Ezen a két pilléren keresztül kapcsolható össze a mezőgazdasági tevékenységet 

végzők (szociális farm fenntartók) személyi köre, illetőleg a kisegítő tevékenységet végzők 

(szociális farm szolgáltatást igénybevevők) személyi köre. 

 

2. SZOCIÁLIS FARM FOGALMA 

 

A szociális szolidaritás elveinek megfelelően, a társadalmi és környezeti szemléletformálás 

érdekében működő kooperatív gazdálkodási forma, amely mezőgazdasági termelő, 

feldolgozó, szolgáltató tevékenységet végez hátrányos helyzetű személyek bevonásával; 

illetőleg mezőgazdasághoz kapcsolódó szemléletformáló kiegészítő tevékenység végez a 

társadalom szélesebb köre számára. 

 

2.1. Szociális farm típusai 

 

 

1. szociális célú gazdaság vagy rehabilitációs farm: hátrányos helyzetű személyek bevonása 

szociális intézmény keretei között folytatott foglalkoztatás keretében 

2. gondoskodó gazdaság: hátrányos helyzetű személyek bevonása mezőgazdasági 

tevékenységet végzők által, mezőgazdasági tevékenység végzésének helyén 

3. társadalmi célú gazdaság vagy együttműködő gazdaság: szemléletformálás meghatározott 

személyi kör részére és/vagy foglalkoztatásba történő bevonás mezőgazdasági 

tevékenységet végző személyek mezőgazdasági tevékenység végzésének helyén  
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Forrás: Saját szerkesztés 

 

A szociális farm különböző modelljeit vázolhatjuk. Alapvetően három típust mutattunk be a 

diagramon. Az egyes típusok a tevékenységet végzők illetőleg a tevékenység végzésének a 

helye szerint különíthetők el. A tevékenységet végzők a hátrányos helyzetű személyek (tág 

értelemben pl. alacsony végzettségűek, romák, megváltozott munkaképességűek, 

fogyatékosok), illetőleg a társadalmi szemléletformálás esetén a tanulók, diákok köre 

alapvetően, akik a mezőgazdasági tevékenységet végző személyek irányításával azok 

munkájába bekapcsolódva végzik a kisegítő tevékenységüket. A tevékenység végzésének 

helye szerint megkülönböztethetünk olyan jellegű szociális farmot, amikor a hátrányos 

helyzetű személyt ellátó szervezet tevékenységének végzése helyén történik a munkavégzés 

illetőleg foglalkoztatás (ez különösen abban az esetben valósulhat meg, ha az adott szervezet, 

személy mezőgazdasági tevékenységet is folytat). A munkavégzés helyszíne más esetben 

lehet a mezőgazdasági tevékenységet főfoglalkozás keretében végző szervezet, személy 

mezőgazdasági tevékenységének végzésének a helye (farm, mezőgazdasági üzem). 

szociális célú gazdaság vagy 

rehabilitációs farm: hátrányos helyzetű 

személyek bevonása szociális intézmény 

keretei között folytatott foglalkoztatás 

keretében 

 

gondoskodó gazdaság: 

hátrányos helyzetű személyek 

bevonása mezőgazdasági 

tevékenységet végzők által, 

mezőgazdasági tevékenység 

végzésének helyén 

 

társadalmi célú gazdaság vagy 

együttműködő gazdaság: 

szemléletformálás meghatározott 

személyi kör részére és/vagy 

foglalkoztatásba történő bevonás 

mezőgazdasági tevékenységet végző 

személyek mezőgazdasági 

tevékenység végzésének helyén  
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Látható – a diagramra utalva – hogy az egyes típusok között átfedés figyelhető meg a 

személyi kör és a tevékenység végzésének helye tekintetében, amely átfedések teremtik meg a 

koherenciát az egyes típusok között és teszik egységessé és egységesen kezelhetővé a 

szociális farmrendszert. 

 

A fentiek alapján a szociális farm szolgáltatás nyújtók (szociális farm-fenntartók) személyi 

körét két alapvető kategória szerint lehet meghatározni: 

- Szociális Farm-gazdaság: olyan mezőgazdasági tevékenységet végző gazdálkodó 

szervezet, aki aktív tevékenység végzésére fogad hátrányos helyzetűeket és/vagy 

oktatási/nevelési célból fogad gyermekeket, tanulókat. A mezőgazdasági 

tevékenységet végzők alatt különböző szervezeti formában működő mezőgazdasági 

tevékenységből árbevételt elérő vállalkozási formát értünk. 

- Szociális Farm-közösség, olyan szociális szolgáltatók, akik (saját) hátrányos helyzetű 

célcsoportjukat bevonva maguk végeznek mezőgazdasági termelő/ szolgáltató és 

értékesítő tevékenységet. 

 

Mindkét esetben definiálni szükséges a szociális farm-szolgáltatást, amely egyrészt jelenti a 

hátrányos helyzetű személyek részére a mezőgazdasági tevékenységek végzése feltételeinek a 

biztosítását, illetőleg a mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységek végzése körében a 

termelés, feldolgozás, értékesítés, mezőgazdasági szolgáltatás nyújtását, másrészt jelenti a 

gyermeke/tanulók részére a gyakorlati (környezettudatos) mezőgazdasági ismeretek átadását. 

A modell működése szempontjából központi elem a mezőgazdasági tevékenység értelmezése. 

Ez jelenti mind a szolgáltatást nyújtók, mind pedig az igénybevevők tekintetében a 

foglalkoztatási jogviszony alapját, mutat rá a munkavégzés ágazati irányra. A mezőgazdasági 

tevékenység fogalmát az agrár-alaptörvénynek tartott földforgalmi törvény (2013. évi CXXII. 

törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 5.§ 14. és 18 pontja) a következőképpen 

definiálja: mező-, erdőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattartás, a 

méhanya nevelés, halászat, haltenyésztés, szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás, 

erdőgazdálkodás, kiegészítő tevékenységgel vegyes gazdálkodás. Kiegészítő tevékenység: 

falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, takarmány-

előállítás, mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása, dohányfeldolgozás, 

bioüzemanyag-előállítás a mező-, erdőgazdasági tevékenység során keletkezett 

melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú 

feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői 

értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás, valamint a mezőgazdasági üzemhez tartozó 

termelési tényezők hasznosítása, értékesítése. 

 

A szociális farmok esetén azonban szükséges a célnak megfelelő szélesre tárt tevékenységi 

kört meghatározó (szociális farmszolgáltatás) definíciót alkalmaznunk és alkalmazása 

érdekében a jogszabályt módosítani. A mező,- erdőgazdasági tevékenység illetőleg 

kiegészítő tevékenység szociális farm-szolgáltatással való kiegészítésének várható hatása 

abban foglalható össze, hogy ezáltal lehetővé válik a szociális farmszolgáltatást végző 

személyek mezőgazdasági földhasználatának szélesebb körű lehetősége. 

Anélkül, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló, 2013. évi CXXII. törvény 

(földforgalmi törvény) illetőleg a 2013. évi CCXII. törvényt (földről szóló törvény), mely a 

mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról részletes bemutatására sort kerítenénk, 

néhány lényeges szempontot érdemes kiemelni. 

A földhasználat jogát főszabály szerint földműves és mezőgazdasági termelőszervezet 

szerezheti meg. Tanya földhasználati jogosultságát pedig bárki megszerezheti. Földhasználati 
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jogot szerezhetnek még egyéb szervezetek is, speciális feltételek fennállása esetén. A 

földhasználat jogát megszerezheti még az erdőbirtokossági társulat a tagjai tulajdonában és 

haszonélvezetében álló erdőnek minősülő földek esetén. Jogosult a földet használni kizárólag 

haszonbérlet jogcímén az agrárágazathoz tartozó köznevelési feladatot ellátó intézmény, 

valamint az agrárágazathoz tartozó felsőoktatási intézmény az alapító okiratában vagy 

jogszabályban meghatározott, oktatási vagy tudományos kutatási alapfeladatát szolgáló föld 

esetén, a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye oktatási, szociális, vagy 

gazdasági tevékenység végzése céljából. A földhasználat átengedésének tilalma alól van egy 

kivétel, azaz a földhasználatát a földhasználati jog jogosultja jogszerűen átengedheti. Ez a 

lehetőség az alhaszonbérlet. Az alhaszonbérlettel kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, 

hogy fő szabály szerint jogellenes, nem lehet a mezőgazdasági földet alhaszonbérletbe adni. 

Csak egy esetben van lehetősége a haszonbérlőnek alhaszonbérleti szerződést kötni más 

földművessel vagy mezőgazdasági termelőszervezettel, ha a haszonbérelt földön 

megtermelendő termény vetésforgó, illetve élőmunka ráfordítást igényel, hogy a részére a föld 

használatát ezen munkák elvégzésének időtartamára, de legfeljebb a haszonbérleti szerződés 

lejártáig átengedje. A földhasználati jogosultság alanya fő szabály szerint tehát a földműves és 

a mezőgazdasági termelőszervezet. Mind a földműves, mind pedig a mezőgazdasági 

termelőszervezet meghatározása esetén egyik lényeges szempont az, hogy mezőgazdasági 

tevékenységből eredően meghatározott árbevétellel kell rendelkeznie. Ennek a feltételnek 

való megfelelést tehát nagymértékben segítené, ha a szociális farmszolgáltatást ebbe a körbe 

tartozónak tekintetnénk. 

A módosítási javaslat megvalósítását nehezítő tényezőként kell mérlegelnünk azt, hogy a 

földforgalmi törvény sarkalatos (2/3-os) törvény. Az Alaptörvény P) cikk
 
(2) bekezdése 

értelmében a termőföldeket érintő jogi szabályozás területén három sarkalatos törvényt 

szabályoz: a termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása (1) 

bekezdés szerinti célok eléréséhez szükséges korlátait és feltételeit, valamint az integrált 

mezőgazdasági termelésszervezésre és a családi gazdaságokra, továbbá más mezőgazdasági 

üzemekre vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. Ezek közül egyedül a 

földforgalmi törvény született meg, a másik kettő várhatóan elkészül. 

 

2.2.  Szociális farm kontra szociális szövetkezet 

 

 

A szociális farm kifejezés első hallásra a szociális szövetkezet fogalmát juttatja eszünkbe, 

sokan erre asszociálnak. Azonban a két elnevezés nem használható szinonim fogalomként, 

nem alteregói egymásnak. Ezért elsőként a szociális szövetkezet tartalmi sajátosságait 

határozzuk meg. 

A gazdasági kooperáció tőkeegyesítő illetőleg személyegyesítő szervezeti és működési 

formában jelenik meg. Míg előbbinek a gazdasági társaságok, addig az utóbbinak a tipikus 

példája a szövetkezeti modell vagy a társadalmi szervezetek. A gazdasági jellegű kooperáció 

egyik tipikus formája, a mezőgazdasági tevékenységre orientált kooperációs forma, amelynek 

jogi szervezeti kerete - a kollektivizálás időszakának befejezésétől (1960-as évek végétől) a 

rendszerváltás időszakáig - a mezőgazdasági termelőszövetkezeti forma volt. Dominánsan ez 

a szövetkezeti típus volt a jellemző, amely egzisztenciális formának tekinthető. Ez azt 

jelentette, hogy a szövetkezetnek foglalkoztatási kötelezettsége volt a tagjai irányába, míg a 

tagnak munkavégzési kötelezettsége volt a szövetkezet felé. Mindemellett a tagok közös 

gazdálkodást valósítottak meg a szövetkezet használatában és tulajdonában levő 

vagyontárgyakon. Ebben az esetben, tehát a termelési erőforrásokat összevonták a közös 

használat keretei közé. A rendszerváltást követően alapvető struktúraváltásra került sor. 

Ennek lényege az volt, hogy a szövetkezet munkaszövetkezeti jellege megszűnt, a földek tagi 
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tulajdonba és használatba kerültek és a szövetkezet integratív szerepet tölt be. Ennek 

értelmében a szövetkezet alapvetően a tagi gazdaság (farm modell) kiszolgálójává vált, 

piacszervezési feladatokat tölt be és különböző szolgáltatásokat nyújt a gazdálkodók részére. 

A mezőgazdasági tevékenység folytatásához kapcsolódó szervezeti struktúra megváltozott a 

rendszerváltást követően, amelynek alapvetően a termelőszövetkezeti modell 

átalakulásában/átalakításában követhető nyomon. A szövetkezetek szerepe a foglalkoztatási, 

munkaszövetkezetei irányból, a tagi gazdaságokat kiszolgáló és a piacra jutást, értékesítést, 

beszerzést elősegítő irányba tolódott. Ezzel a modellváltással együtt járt az is, hogy a tagsági 

viszonyhoz nem feltétlenül párosul már foglalkoztatási jogviszony is egyben. Ha az egész 

agráriumot érintő szervezetrendszert kívánjuk áttekinteni vázlatosan, akkor az agrár-

üzemrendszer keretein belül különböző szervezeti formában működő és különböző célokat 

megvalósító modelleket tudunk megkülönböztetni: 

- üzem-kiegészítő szervezetek: főként piacszervezési feladatokat látnak el, tanácsadás, 

munkafolyamatok szervezése, hatékony piaci fellépés az értékesítés és a beszerzés 

területén. Ebbe a csoportba sorolható pl. a szövetkezetek, a termelői csoportok, 

termelői szervezetek.  

- érdekképviseletek: szakszervezet, agárkamara, hegyközségek stb.   

- agrárgazdasági tevékenységet végző személyek: ezen személyi kör tevékenységi 

körében meghatározó jellegű a mezőgazdasági tevékenységből eredő árbevétel. Ebbe a 

csoportba kis,- közép,- és nagyüzemek tartoznak. A mezőgazdasági tevékenység 

végzésénél nincs formakényszer, azaz bármilyen szervezetei formában végezhető 

(gazdasági társasági formában, szövetkezeti formában, egyéni vállalkozói formában, 

őstermelőként, családi gazdasági formában stb.) A támogatási és adórendszer 

nagymértékben meghatározója a formaválasztásnak. A mezőgazdasági tevékenység 

nagyon szorosan kötődik mezőgazdasági földek használatához. Azt azonban meg kell 

jegyeznünk, hogy a mezőgazdasági földekre irányuló földhasználati jogosultsága csak 

meghatározott személyi körnek van a jogszabályi rendelkezések alapján. Ezt a 

korlátozó feltételt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. 

Tehát kiemelést érdemelnek a szövetkezetek, amelyek nemcsak történetiségükben, de 

szabályozási jellegüknél fogva is sokrétűek. A szövetkezetekkel kapcsolatos jogi szabályozás 

alapvetően és keret jelleggel a Polgári Törvénykönyvben került szabályozásra. A Polgári 

Törvénykönyv jogi személyekre vonatkozó valamint a szövetkezetekre vonatkozó előírásai az 

irányadók, figyelemmel arra, hogy a Polgári Törvénykönyv rendelkezései diszpozitivak, 

eltérést megengedő, kivéve azon rendelkezések esetében, ahol a törvény az eltérést tiltja és 

annyiban amennyiben a tiltó norma rendelkezik. A Polgári Törvénykönyv generális 

rendelkezésen túlmenően vannak az egyes szövetkezeti formák esetében külön jogszabályi 

rendelkezések, speciális előírások. Ilyen például a szövetkezeti hitelintézetek esetében a 

hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, a lakásszövetkezetekről szóló 

törvény, de itt említhetjük meg a szövetkezetekről szóló törvényt is. Ezen speciális törvényi 

rendelkezéseknek az a sajátossága, hogy „felülírják‖ a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit, 

azaz a speciális szabályok tekinthetők irányadónak. A speciális szövetkezeti joganyag 

tekintetében kiemelést érdemel a 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről szóló törvény, 

amely három szövetkezeti formában működő modellt szabályoz: 

- iskolaszövetkezet (Az iskolaszövetkezet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény szerinti középfokú iskolával, kollégiummal, alapfokú művészeti 

iskolával (nevelési-oktatási intézmény) tanulói jogviszonyban álló tanulók, továbbá a 

nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott felsőoktatási 
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intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók számára lehetőséget biztosít a 

munkavégzési feltételek megteremtésére, valamint gyakorlati képzésük elősegítésére.) 

- agrárgazdasági szövetkezet: Az agrárgazdasági szövetkezet a mező- vagy 

erdőgazdasági, valamint élelmiszeripari ágazatban fő- és kiegészítő tevékenységet 

folytató szövetkezet, amely fő tevékenységként 

o tagjai tevékenységét előmozdító jelleggel tagjai számára - azok elsődleges 

agrárgazdasági termeléséhez, termékeinek piacra juttatásához - szolgáltatásokat 

nyújt, vagy tevékenységet folytat (a termeléshez szükséges anyagok és eszközök 

közös beszerzését, a termés közös értékesítését szervezi; a termés tárolását, 

feldolgozását végzi; a termeléshez, illetve a feldolgozáshoz kapcsolódó gépi 

szolgáltatásokat nyújt) 

o termelő jelleggel tagjai vagy mások mező- vagy erdőgazdasági földjét 

hasznosítva agrárgazdasági termelést folytat. 

 

- szociális szövetkezet és foglalkoztatási szövetkezet 

A szociális szövetkezet célja a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek 

teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése. A 

szociális szövetkezetnek a természetes személy tagjain kívül helyi önkormányzat vagy 

nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása (a továbbiakban együtt: 

önkormányzat), továbbá jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó 

közhasznú jogállású szervezet lehet a tagja. 

A foglalkoztatási szövetkezet olyan szociális szövetkezet, amelynek legalább ötszáz 

természetes személy és legalább egy országos nemzetiségi önkormányzat a tagja. A 

foglalkoztatási szövetkezet a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára a munkafeltételek 

megteremtését elsősorban munkaerő-kölcsönzés, valamint munkaközvetítő tevékenység 

útján valósítja meg, amelyre a munkaerő-kölcsönzésre, a közhasznú kölcsönzőre vonatkozó, 

valamint a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának feltételeit szabályozó 

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a saját tagjai tekintetében 

munkaerő-kölcsönzési tevékenységet láthat el. 

A szociális szövetkezetek esetében a személyes közreműködés sajátos formája a közös 

termelésben való, a tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés (tagi 

munkavégzés). A tagi munkavégzés önálló, más munkavégzésre irányuló jogviszonyt 

szabályozó törvény hatálya alá nem tartozó jogviszony, amelyben az elvégzett munka 

ellentételezése a tagi munkavégzés arányában részben vagy egészben a tagok által közösen 

megtermelt javak természetben történő átadásával is megvalósulhat. Tagi munkavégzésre 

irányuló jogviszonyt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

törvény szerint regisztrált álláskereső, illetve a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő 

személy létesíthet és tarthat fenn. 

A szociális szövetkezet önálló szervezeti formaként jelenik meg a jogi szabályozásban. 

Speciális szövetkezeti formaként határozható meg, amely a hátrányos helyzetű személyek 

foglalkoztatására koncentrál. A foglalkoztatási jogviszony a tagsági viszonyhoz kötődik, 

tehát a szövetkezeti tagsági viszonynak fenn kell állnia. Ezzel szemben a szociális farm nem 

jelenik meg önálló szervezeti formaként. A szociális farm bármely szervezeti formában 

működtethető. A szociális farm „címet‖ azok a szervezetek viselhetik, illetőleg azok 

tekinthetők szociális farmnak, amelyek működésében a szociális farm jellemzői 

megtalálhatók. Az más kérdés, hogy a szociális farm elnevezést milyen eljárási formában és 

kinek a jóváhagyásával, döntésével lehet megszerezni. Az azonban fontos, hogy 

mindenképpen ellenőrzött eljárási rendben kerüljön sor a minősítés megszerzéséhez. 



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

 

262 

 

Különösen fontos ez akkor, ha a szociális farm modellhez pénzügyi (támogatási, adózási 

stb.) kedvezményeket, előnyöket kívánunk rendelni.  

Szociális farm, nem egy új szervezeti forma, hanem egy összetett (mező)gazdálkodási forma. 

Keretei között a tevékenységorientációra kell koncentrálni. Ebben a tevékenységi formában 

megjelenik az ökológiai elem, az ökonómiai elem illetőleg a társadalmi felelősségvállalási 

elem is egyben. Ez jelenti a szociális farm-szolgáltatás rendszerét  

 

3. TÖBBFUNKCIÓS MEZŐGAZDASÁG 

 

A Közös Agrárpolitikának az elmúlt évtizedek és a jelenkori kihívásaira tekintettel választ 

kellett adnia a fenntarthatóságra és előtérbe került a mezőgazdaság többfunkciós felfogása, a 

közjavak és a gazdaságok diverzifikálásának – többek között a vidéki életminőség 

javításának – a kérdése. Ez a kérdés és az az erre adandó válasz mindenképpen felveti a 

mezőgazdasági (alap)tevékenységnek illetőleg a kiegészítő tevékenységnek, valamint az 

azon kívüli tevékenységnek a bővítését, a gazdaságon belüli (on-farm) és a gazdaságon 

kívüli (off-farm) vonatkozásban egyaránt. Ez a folyamat a – specializációval ellentétben – a 

diverzifikáción keresztül elvezet bennünket a multifunkcionális megközelítéshez. 

A multifunkcionális mezőgazdaság irányai: 

- gazdasági funkció (alap és kiegészítő mezőgazdasági tevékenység) 

- ökológiai funkció (biogazdálkodás, környezettudatosság, cross complience stb.) 

- társadalmi funkció (vidéki népességmegtartó erő fokozása, oktatás, képzés, 

szemléletformálás stb.) 
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Fenntartható mezőgazdaság (farm-diverzifikáció, multifunkcionális 

mezőgazdaság)

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A diagram központi keresztmetszete jelzi a fenntartható és multifunkcionális mezőgazdasági 

modellt. Multifunkcionális mezőgazdaság alatt azt értjük, amikor a mezőgazdasági termelési 

(gazdasági) alaptevékenységén túl az ökológiai és a társadalmi-gazdasági életképesség 

fenntartásához is hozzájárul, magába foglalja. Mind a diverzifikáció, mind pedig a 

multifunkcionalitás a gazdaságon belüli tevékenységekre vonatkozik. A két kategória 

vonatkozásában a multifunkcionalitást tekinthetjük szélesebb körnek, amely mind a három 

szegmensre kiterjed, míg a diverzifikáció az újszerű tevékenységi elemek megjelenését 

ötvözi, és ennek megfelelően eszköze is egyben a multifunkcionális mezőgazdasági modell 

tevékenységi köre kialakításának. A szociális farmrendszer bevezetése hozzájárul a 

többfunkciós mezőgazdasági modell megvalósításához. A mezőgazdasági tevékenység 

alkalmas az integráló hatás kiváltására. A mezőgazdasági tevékenység a vidéki térségekben 

dominánsan jelen van és a foglalkoztatási lehetőségek alapját jelenti, amelynek speciális 

szegmense a hátrányos helyzetű személyek munkavégzési lehetőségének megteremtése. A 

hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozó szervezetek számára számos korlát jelenik meg a 

tevékenység végzése során. Az új szociális farm modell alkalmassá tehető arra, a jogi 

szabályozás módosításával illetőleg új jogi szabályozás bevezetésével, hogy a szociális 

Gazdasági 

funkció 

Ökológiai 

funkció 

Társadalmi 

funkció 
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szolgáltatást nyújtó személyek szabályozott és támogató környezetben tudják folytatni 

tevékenységüket. A modell létezik a szabályozást, a jogi környezetet kellene a jelenséghez 

igazítani, annak működőképességét biztosítva. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

"A tanulmány/kutató munka a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 azonosító számú 
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ÖSSZEFOGLALÁS  

Manapság a CSR fogalma a szakirodalomban többször jelenik meg a társadalmi innováció 

(SI) fogalmával párhuzamosan, vagy azzal összekapcsolva, sőt megjelent a vállalati 

társadalmi innováció (CSI) kifejezés is, amelyet hol a CSR fejlődésének következő 

szakaszaként értelmeznek, hol egyenlőségjelet tesznek a CSI és a stratégiába integrált CSR 

közé. A cikk célja a társadalmi innováció, a vállalati társadalmi innováció fogalmának, és a 

CSR-hoz fűződő kapcsolatuknak a tisztázása. 
 

SUMMARY  

Nowadays the concept of CSR appears in the literature more than once in parallel with the 

Social Innovation (SI) concept, or together with it, and even the term of Corporate Social 

Innovation (CSI) appeared, which is sometimes interpreted as the next stage of the CSR 

evolution, or CSI is equated with integrated CSR strategy. The article aims to clarify the 

concept of Corporate Social Innovation and Social Innovation, and their relationship to CSR. 

 

 

1. A CSR FOGALMÁNAK FEJLŐDÉSE 

 

A vállalati társadalmi felelősség fogalmának, és fejlődésének megértéséhez magából a 

vállalatból és annak környezetéből kell kiindulnunk. A hagyományos vállalati modell szerint 

a vállalat jogi egység, racionalitás jellemzi, célja a profitmaximalizálás, társadalmi státuszát 

tekintve a tulajdonosok privát érdekszövetségeként jelenik meg (Ulrich, 1995). A 

szakirodalomban először a vállalati menedzserek kapcsán vetődött fel, hogy nemcsak 

gazdasági felelősségük van a tulajdonosok felé, hanem társadalmi felelősségük is a 

társadalom felé (Dodd, 1932 p.1149). A CSR társadalmi kötelezettségként jelent meg, ami 

kezdetben csak arra utalt, hogy a vállalati vezetőknek cselekedeteik következményeiért 

szélesebb értelemben kell felelősséget vállalniuk, mint amit a veszteség-nyereség szemlélet 

megkövetel (Carroll, 1999, p. 270). A CSR koncepció az 1970-es években a vállalatelméleti 

viták középpontjába került, amikor az ismert közgazdász Milton Friedman publikálta „A 

vállalat társadalmi felelőssége a profit növelése.‖ című híres cikkét, amely szerint csak 

személyek felelősségről beszélhetünk, a vállalatoknak nincs felelősségük (Friedman, 1970). A 

vállalatok méretének növekedése, jelentős gazdasági hatalmuk, a negatív externáliák és a 

mailto:vgtfulop@uni-miskolc.hu
mailto:vgtkrisz@uni-miskolc.hu
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különböző vállalati botrányok a vállalatok iránti bizalom csökkenéséhez, és a vállalati 

társadalmi felelősség mozgalom felerősödéshez vezettek. Egyre elfogadottabbá vált, hogy a 

vállalatok sokarcú képződmények, melyek nemcsak pozitív, hanem sokszor negatív hatással 

vannak a széles értelemben vett lokális és globális környezetükre (Epstein, 2006).  

 

Az elmúlt évtizedek környezeti változásait olyan kulcsszavak jellemzik, mint a globalizáció, 

az energiaválság, a technológiai forradalom és a társadalmi átalakulás. A globalizáció pozitív 

hatásai mellett számos ellentmondásos, sőt negatív következménnyel járt. Az anyagi 

egyenlőtlenség növekedése, a környezetszennyezés, az emberi jogi problémák, a 

létbizonytalanság, a munkanélküliség növekedése olyan következmények, amelyek a globális 

üzleti modell újragondolását vetették fel. Az üzleti szféra magatartása manapság sokkal 

inkább a figyelem fókuszában van, egyre kevésbé hagyhatók figyelmen kívül a különböző 

nyomásgyakorló csoportok (fogyasztók, környezetvédők, munkavállalók, politikai aktivisták, 

NGO-k) elvárásai és fokozódó érzékenysége a környezeti és társadalmi kérdések iránt. 

Megnövekedett az igény a vállalatok üzleti tevékenységének, és ezek következményeinek 

átláthatóságára. A vállalati hírnév romlása bármilyen vállalati mulasztás, hiba esetén óriási 

presztízsveszteséget és pénzügyi veszteséget okozhat. A globalizáció következményeként az 

államokon átívelő multinacionális vállalatok jelentős gazdasági befolyásra tettek szert, 

tevékenységük szabályozására az egyes államok jogi eszközei már nem képesek 

maradéktalanul, a hangsúly a vállalati önszabályozásra tevődött át. A legutóbbi 

világgazdasági válság és annak társadalmi következményeként kialakult bizalmi válság 

feltételei között még fontosabbá vált a felelős üzleti magatartás iránti igény.  

 

A CSR egyik legismertebb és legelfogadottabb megközelítése Carroll-tól származik (Crane & 

Matten, 2004), e szerint a vállalatok társadalmi felelőssége gazdasági, jogi, etikai és 

jótékonysági elvárásokat jelent, mely a társadalom részéről jelentkezik (Carroll,1979 p. 500). 

Ez négy felelősségi területet jelent, aminél az alap a gazdasági felelősség, de ezzel egyidőben 

a vállalatoknak meg kell felelni a jogi normáknak is. Az etikai felelősség a helyes, igazságos 

és tisztességes viselkedés iránti kötelezettséget jelenti. A negyedik terület, amelynek kapcsán 

Carrol felhívja a figyelmet arra, hogy sok cég társadalmilag felelősnek tartja magát csupán 

attól, hogy jó közösségi polgárként viselkedik. Ez a fajta felelősség azonban csak ―hab a 

tortán‖, és kevésbé lényeges, mint az előző három. Lényeges, hogy az egyes részek együtt 

alkotják a vállalati társadalmi felelősség egészét. Carroll maga sem tekintette tökéletesnek a 

piramis modellt, és hangsúlyozza, hogy a vállalati társadalmi felelősség fogalomban a 

társadalmi szó mindig is hományos volt, hogy ki felé is kell a felelősséget felvállalni? 

Természetes megfelelés van a CSR modell és az érintett felfogás között, ez utóbbi nevesíti, 

hogy mely érintettek felé vállal felelősséget a vállalat. (Carroll, 1991): 

- Tulajdonosok – Minden tulajdonos érdekét fair és etikus módon kell kezelni.  

- Munkavállalók – Az emberi méltóság, a tisztelet, a fair bánásmód lényeges. A 

konzultatív, bevonáson alapuló vezetési stílus bizalmat eredményez. A magénszféra 

tiszteletben tartását és a biztonságot maximálisan szem előtt kell tartani.  

- Vevők – Egyenlő partnernek kell tekinteni őket, és fair módon kell bánni velük. 

Értéket kell teremteni számukra, teljeskörű informáltság és elégedettség mellett. A 

fogyasztói jogokat tiszteletben kell tartani.  

- Helyi közösség – Jó vállalati polgárként aktívan részt kell venni a helyi közösség 

fejlesztésében.  

 

A vállalati társadalmi felelősség fogalma az elmúlt évtizedekben finomodott, egyszerűsödött, 

ugyanakkor a környezetből fakadó újabb kihívásokra reagálva tágabbá is vált. Epstein 

javasolja a vállalati társadalmi felelősség folyamatként történő értelmezését, melynek során a 
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döntési rendszerben figyelembe veszik a vállalat működésének minden hatását. Kiemeli, hogy 

nincs tökéletesen „jó vállalat‖. Sokkal inkább „jobb vállalatokról‖ beszélhetünk, amelyek 

folyamatosan arra törekednek, hogy megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak, úgy hogy 

optimalizálják a vállalat érintettekre gyakorolt hatását, és minimalizálják tevékenységük káros 

hatásait.  (Epstein, 2006).   Chandler CSR alatt a vállalat felelősségét érti tevékenységének 

minden hatásáért (Chandler, 2001) Az Európai Unió 2011-ben altualizált definíciója szerint a 

CSR a vállalkozások felelősségét jelenti a társadalomra gyakorolt hatásaikért (European 

Commission, 2011 p. 6). Egy másik definíció szerint a CSR minden stakeholder felelős és 

etikus kezeléséről szól. (Hopkins, 2011). Egyes szakirodalmak a CSR-t és az üzleti etikát 

szinonimaként használják, és több szakember véleménye az, hogy a CSR az üzleti etika 

vállalati gyakorlatban való kifejeződése (Institute of business Ethics, 2009). Az utóbbi 

években felerősödött a CSR és a fenntartható fejlődés felfogás közötti közeledés. Az 

UNIDO szerint a CSR olyan menedzsment koncepció, amely szerint a vállalat integrálja a 

társadalmi és környezeti szempontokat és az érintetti együttműködést üzleti tevékenységébe 

(Unido, 2014). A World Business Council for Sustainable Development megközelítésében a 

CSR szerves része a fenntartható fejlődésnek (WBCSD, 2000). A rokon fogalmak közötti 

összefüggésre rávilágító cikk szerint a vállalati fenntarthatóság (CS) a fenntartható fejlődés 

(SD) vállalati koncepciója, míg a CSR a fenntartható fejlődés önkéntes menedzsment 

megközelítése (Steurer et al., 2005). Sokan a vállalati fenntarthatóságot (CS) és a vállalati 

társadalmi felelősséget (CSR) szinonímaként használják (Marrewijk, 2003, p. 102). Az ENSZ 

Global Compact felfogása szerint is felcserélhető a két fogalom (UN Global Compact, 2013). 

CSR különböző definícióit szintetizálva, a CSR-t egy olyan új üzleti modellként írjuk le, 

amely elősegíti a vállalatok fenntartható fejlődéshez való hozzájárulását, azaz megteremti a 

gazdasági érdekek, a környezeti igények és a társadalmi elvárások közötti egyensúlyt azzal, 

hogy a vállalat üzleti stratégiájába integrálja a környezeti és társadalmi hatások figyelembe 

vételét, a stakeholder szemléletet, és az etikus magatartást (Szegedi, 2014): 

 

2. CSR A GYAKORLATBAN 

 

Az általunk adott CSR definíció gyökeres szemléletváltást igényel, paradigmaváltást 

feltételez. A hagyományos vállalatszemlélettől eltávolodva, azt jelenti, hogy egy vállalat több 

mint pusztán a tőkemegtérülést és profitmaximalizálást hajszoló képződmény. A vállalat 

egyben emberek közössége is, amely társadalmi és természeti környezetben működik, 

figyelembe kell venniük tevékenységeik környezeti és társadalmi kihatásait. A gyakorlatban 

azonban sok vállalat egészen más értelemben használja a CSR koncepciót.   

 

Egy friss kutatás keretében 142, az elmúlt négy évben a Harvard Business School CSR 

képzési programjában részt vett vállalati menedzsert kérdeztek meg a vállalatuk CSR 

programjának kiterjedtségéről, szerkezetéről és irányításáról. A válaszadók 60 százaléka 

elégedetlen volt vállalata CSR programjával. Az elemzés három típusát különítette el a CSR 

programoknak (Rangan – Chase– Karim, 2015):
  

 CSR mint jótékonykodás - A vállalatok 48 százalékánál a CSR jótékonysági programban 

testesült meg, nem jelent meg üzleti, profit cél. Tipikus példák a civil szervezeteknek 

történő pénz, vagy berendezések adományozása, a közösségi kezdeményezésekben való 

részvétel, és a munkavállalói önkéntes kezdeményezések támogatása.  

 CSR mint működési hatékonyság javító eszköz - A vállalatok 39 százalékánál a CSR 

fókuszában a működési hatékonyság növelése állt, aminek lényege a meglévő üzleti 

modellen belül társadalmi vagy környezeti előnyök elérése, egyidejűleg az értékláncon 

belüli vállalati működés támogatásával, amelynek eredménye hatékonyság- és 

eredményesség növekedés. Tipikus példák az olyan fenntarthatósági kezdeményezések, 
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amelyek csökkentik az erőforrás-felhasználást, a hulladék, vagy a kibocsátások 

mennyiségét, ezzel költségcsökkenést eredményezve, vagy beruházások a munkavállalók 

munkakörülményeinek, egészségügyi ellátásának, illetve oktatásának fejlesztésére, amely 

növelheti a termelékenységet, elősegítheti a munkaerő megtartást.  

 A CSR mint üzleti modell váltás - A cégek mindössze 13 százalékánál jelent meg az 

üzleti modell átalakítása. Az ilyen CSR program új vállalkozási formák kifejlsztését 

jelenti, amelyek kifejezetten a társadalmi vagy környezeti kihívásokra adnak választ. A 

jobb üzleti teljesítmény követelményként jelenik meg ezeknél a kezdeményezéseknél, a 

társadalmi vagy környezeti célok elérése mellett.   

 

Az ENSZ Global Compact a világ legnagyobb önkéntes CSR kezdeményezése, melynek 15 

év működés eredményeként mára több mint 8000 vállalat és több mint 4000 nem vállalati 

tagja van, mintegy 160 országból. A tagok stratégiájukat és működésüket önként 

összehangolják az emberi jogokat, a munkaügyi kérdéseket, a környezeti kérdéseket, és 

korrupcióellenességet lefedő 10 alapelvvel. Az ENSZ Global Compact fenntarthatósági 

kutatásában közel 2000 vállalat válaszai alapján vállalati fenntarthatósági helyzetjelentést 

adtak (UN Global Compact, 2013).  Az eredmények alapján a vállalatokban tudatosodott az, 

hogy a fenntarthatósági témák és a szélesebb társadalmi célok, mint az oktatás és az 

egészségügy fejlesztése, a szegénység felszámolása hogyan hatnak rájuk és a társadalomra. 

Az eddig elért eredmények azonban nem elegendőek, további lépéseket kell tenni annak 

érdekében, hogy felelős gyakorlatokat teljes mértékben beépítsék a vállalatok és a teljes 

értékláncaik működésébe. A kutatás alapján a fő problémák a következők (UN Global 

Compact, 2013): 

 Jelentős különbség van a között, amit a vállalatok mondanak, és amit tesznek.  – A 

vállalatok többsége megfogalmazza az alapelveket, és írásba foglalja az irányelveit, de 

nem helyez hangsúlyt a továbblépésre, ezek integrálására. A válaszadók 65%-a 

vállalatvezetői szinten fogalmazza meg a fenntarthatósági elveit, de csupán 35%-uk építi 

be ezeket a stratégiába és a működésbe. 

 A fenntarthatósági teljesítmény szempontjából meghatározó tényező a vállalati 

méret - Bár a kisebb és a nagyobb vállalatok körülbelül ugyanolyan arányban 

csatlakoznak a kezdeményezéshez, a nagyvállalatok esetén valószínűbb, hogy konkrét 

intézkedéseket tesznek, míg ez a kis- és középvállalatok számára nagyobb kihívást jelent. 

Bíztató azonban, hogy a KKV-k felzárkózása megkezdődött. Nincs különbség abban, 

hogy a vállalatok többet foglalkoznak a környezetvédelemmel és a munkaügyi 

kérdésekkel, mint például az emberi jogok és a korrupció-ellenesség témaköreivel. Csak a 

legnagyobb cégek folytatnak párbeszédet az érintettekkel. Mérettől függetlenül kihívást 

jelentenek a vállalatok számára a beszállítókkal kapcsolatos fenntarthatósági 

tevékenységek.  

 Az értéklánc a jobb teljesítmény akadálya. - A nagyvállalatok a beszállítók 

fenntarthatóságát nevezték meg a legnagyobb akadályként, amely gátolja őket a 

fenntarthatósági teljesítményük javításában. Bár a legtöbb vállalat már meghatározott 

fenntarthatósági elvárásokat a beszállítói felé, azok ellenőrzése továbbra is kihívást jelent. 

A vállalatok 83%-a várja el a beszállítóitól, hogy támogassák a Global Compact 

alapelveit, ám csupán 18%-uk nyújt segítséget számukra a céljaik kitűzéséhez és 

felülvizsgálatához, illetve csupán 9%-uk tesz lépéseket arra, hogy megbizonyosodjon a 

hiányosságok kezeléséről. 

 Mindenki profitál egy jobb világból.  - A vállalatok szerint ők maguk is sikeresebbek, 

ha a körülöttük lévő világ sikeresebb. Jobban boldogulnak egy olyan környezetben, 

amelyet nem vetnek vissza járványok, háborúk, gazdasági összeomlás, írástudatlanság, az 

emberi jogok megsértése és a szegénység. A globális fenntarthatósági kihívások 
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rangsorában a válaszadó vállalatok a következő sorrendet határozták meg: oktatás (63%), 

a szegénység megszüntetése (52%), klímaváltozás (52%), növekedés és 

munkahelyteremtés (49%). Arra a kérdésre, hogy a vállalatok mely területeken lehet a 

legnagyobb pozitív hatása, első helyre került a növekedés és a munkahelyteremtés (83%), 

ezt követte az oktatás (59%), majd a klímaváltozás (51%). 

 

3. A CSR MINT A TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ EGY FORMÁJA  

 

A társadalmi innovációra (SI) történő korai utalások a szakirodalomban az 1960-as években 

jelentek meg, de igazából az elmúlt évtizedben lettek gyakoriak, egyrészt válaszként a 

gazdasági innováció technológia orientáltságával való elégedetlenségre, másrészt válaszként a 

növekvő társadalmi, környezeti demográfiai kihívásokra, amelyek komplexek, sokrétűek, sok 

érintettjük van, és természetüknél fogva megoldhatatlanok. A társadalmi innováció 

szakirodalma foglalkozik a civil társadalom, a társadalmi vállalkozások és az üzleti 

vállalkozások szerepével valamint képességeik, kompetenciáik eszközeik és tőkéjük közötti 

kölcsönhatással a folyamat során (The Young Foundation, 2012).  Megjelenik a társadalmi 

innováció olyan új ötletként történő definiálása is, amely egyidőben elégíti ki a társadalmi 

szükségleteket, és hoz létre új kapcsolatokat vagy együttműködéseket (Murray, Caulier-Grice, 

& Mulgan, 2010, p. 3).  

 

Bár sok tanulmány foglalkozik a társadalmi innovációval, viszonylag kevés fordít figyelmet a 

társadalmi innováció nagyszabású köz- és magánszféra újításként történő értelemzésére 

(Klievin –Janssen, 2014). A társadalmi innováció azokra a jelentős hatású, kiterjedt és tartós 

kezdeményezésekre utal, amelyek gyökeresen megváltoztatják a hiteket, a viselkedést, a 

kultúrákat, a hatalom dinamikáját, az alapvető gyakorlatokat, és/vagy valamilyen társadalmi 

rendszer erőforrásaihoz való hozzáférést a nagyobb egyenlőség, termelékenység és 

ellenállóképesség irányába (SIG, 2015). Elfogadjuk azt a definíciót, amely szerint „a 

társadalmi nnovációk új megoldások (termékek, szolgáltatások, modellek, piacok, folyamatok 

stb.) amelyek egyidőben társadalmi szükségletet elégítenek ki (jobban, mint a már létező 

megoldások) és új vagy továbbfejlesztett képességeket, kapcsolatok és az eszközök és a 

források jobb kihasználásához vezetnek. Más szóval jók a társadalomnak, és fokozzák a 

társadalom cselekvőképességét‖ (The Young Foundation, 2012, 18. oldal).  

 

Amennyiben a társadalmi innováció nem korlátozódik a társadalmi vállalkozások, civil 

szervezetek, és a jótékonysági szervezetek tevékenységére, hanem részt vesznek benne a 

vállalatok is, akkor lehetőség nyílik vállalati társadalmi innovációra. A vállalati társadalmi 

innováció áttörő változásokat jelent a vállalatok működésében, azzal, hogy egyszerre jelenik 

meg a társadalmi és környezeti értékteremtés valamint a profitorientáció, mégpedig adott 

társadalmi projekt kapcsán. A vállalati társadalmi innovációban (CSI) élenjáró vállalatok 

törekednek arra, hogy ezt a megközelítést a CSR továbbfejlesztett modelljeként az alapvető 

üzleti stratégia és jövőkép részeként kezeljék (KPMG, 2014). 

 

A vállalati társadalmi innováció (CSI) hidat képez az üzleti innováció és a társadalmi 

innováció között. A Vállalati Társadalmi Innováció (CSI) piaci alapú megoldásokat használ, a 

nyereséges üzleti lehetőségek generálása érdekében, miközben kezeli a társadalmi igényeket 

és az ökológiai kényszereket. Az új technológia és az ország, iparági és egyéb határokon 

átívelő társadalmi hálózatok egyre növekvő lehetőségeit igyekszik kihasználni (SIG, 2015). 

A CSR és a fenntarthatóság (CS) megközelítések a kritikusaik szerint hibásak, és kudarcra 

ítéltek, mivel változatlan feltételek mellett próbáltak meg változást elérni.  A Volans vállalat 

alapítója, John Elkington szerint áttörést jelentő kapitalizmusra van szükség, áttörő 
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megoldások formájában új üzleti modellekre, új piaci szabályokra és ösztönzőkre. Az áttörést 

az jelenti, hogy a vállalatok aktív felelős szerepet vállaljanak a kapitalizmusban. Az 

innovátorok azon dolgoznak, hogy új rendszereket fejlesszenek ki, hogy olyan területeket 

kezeljenek, mint a korrupció, a szegénység, a migráció vagy a klímaváltozás. A progresszív 

vállalatok az innováció olyan modelljét keresik, amely közvetlenül a legégetőbb társadalmi és 

környezeti kihívások megoldására fókuszál, oly módon, hogy egyben hozzájárul a vállalat 

üzleti sikeréhez is (Volans, 2013).  

 

A CSI alapú megközelítést sikeresen alkalmazó vállalkozásokat tanulmányozva 3 alapelv 

különbözteti meg a vállalati társadalmi innovációt a hagyományosabb CSR modell-től 

(KPMG, 2014): 

1. alapelv: CSI része az alapvető üzleti stratégiának és jövőképnek 

2. alapelv: CSI kihasználja a piaci erőket, hogy pozitív hatást érjen el 

3. alapelv: CSI által létrehozott stratégiai együttműködés. 

 

Jó példa erre a Unilever Shakti ("empowerment") Projektje Indiában. A vállalat a saját nagy- 

és kiskereskedelmi modellje helyett falusi nőknek biztosított mikrohiteleket, megtanította őket 

szappanok, mosószerek, és egyéb termékek háztól-házig eladására. Több mint 65.000 női 

vállalkozó vesz részt a projektben, közel átlagosan megduplázva bevételeiket, miközben 

növeli a vidéki hozzáférést higiéniai termékekhez, így a közegészséghez. A társadalmi haszon 

együttjár az üzleti haszonnal: 2012-től a Shakti Projekt több mint 100 millió $forgalmat ért el. 

Sikere hasonló Unilever programok bevezetésére vezetett a világ más részein (Rangan – 

Chase– Karim, 2015). 

 

Ahhoz, hogy egy folyamatot, egy terméket vagy szolgáltatást társadalmi innovációnak 

tekintsünk, világos társadalmi és üzleti értékteremtésnek és egy új modellnek kell lennie, ami 

valami mást hoz a piacra a tervezés, fejlesztés és / vagy a piacra juttatás tekintetében. A 

Vállalati Társadalmi Innováció érdekében innovációs kultúrát kell létrehozni az új ötletek 

ösztönzése és megvalósítása érdekében. Ösztönözni kell a társadalmi vállalkozókat 

(intrapreneurs) akik a vállalati változásokat véghezviszik, és a társadlalmi vállalkozók 

szerepét töltik be a nagy szervezeteken belül. A legjobbaknak, figyelemre méltó képességük 

van arra, hogy másokat is inspiráljanak, koalíciókat építsenek ki és megtalálja az egész 

szervezeten belül azokat az embereket, akik megfelelő szakértelemmel rendelkeznek, és 

befolyásolják, hogy segítsenek megvalósítani az elképzeléseiket. További lépés a belső és 

külső ösztönzőrendszerek összehangolása a célokkal, valamint a siker érdekében célszerű a 

más szemléletet képviselő partnerek bevonása (KPMG, 2014).  

 

A társadalmi innovációs folyamatba bevont főbb szereplők előnyei és hátrányai az alábbiak 

lehetnek: 

 Civil szervezetek - hozzáadott értéke lehet, hogy a társadalmi problémák iránt nyitottak, 

változatos programok során nyertek tapasztalatokat, aktív, lelkes, mozgósítható tagjaik 

vannak. Hátrányuk viszont, hogy általában korlátozott forrásokkal rendelkeznek, speciális 

fókuszuk miatt nem mindegyik alkalmas komplex, interdiszciplináris programok 

megvalósítására.  

 Kormányzat, közszféra- szerepe lehet regulatív (pl. jogi szabályozás) motivációs célú 

hozhat létre (pl. pénzügyi ösztönzők), meggyőzésre irányuló programokat hozhat létre (pl. 

tudatformálás, oktatás, kommunikáció), közösségi aktiváló programokat kezdeményezhet 

(pl. bevonás) (Kun, 2012). Szerepük elsősorban a gazdasági, jogi és társadalmi 

keretfeltételek megteremtésében van, bár aktív kezdeményezője, résztvevője és 

finanszírozója is lehet egyes programoknak, különböző intézményei révén. 
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 Önkormányzatok – Előnye a helyi problémák és szereplők ismerete. Képesek 

forrásteremtésre és a különböző szereplők közötti kapcsolat megteremtésére.  

 Társadalmi vállalkozások - A társadalmi változás céljából létrehozott, profitorientált 

szerveztek, amelyeknek működése az alapvető társadalmi céljuk fenntartására irányul. 

Előnyük lehet a társadalmi problémák iránti érzékenység, ugyanakkor általában innovatív 

szervezetek, akik jó ötletekkel rendelkeznek, és képesek egy piaci rés megtalálására. 

Hátrányuk, hogy általában kevesebb tőkével rendelkeznek, komplex problémák 

megoldására ritkán rendelkeznek kompetenciákkal.  

 Nagyvállalatok – Jelentős pénzügyi erőforrással, komplex problémamegoldási 

kompetenciával rendelkeznek. Egyre inkább megjelenik a társadalmi problémák iránti 

nyitottság. Hátránya lehet a nem megfelelő társadalmi prioritás és a kevés ilyen 

komptenciával rendelkező munkaerő.  

 Vevők – A vevőkkel, ügyfelekkel való szoros együttműködés új szempontokat hozhat 

felszínre, amelyek lehetővé teszik, hogy a vállalati társadalmi innováció hatékonyan elérje 

a piacot, és hatása legyen a társadalomra és az üzletre is.  

 Különböző iparági szereplők - Nagyobb hatást lehet elérni különböző iparági szerepök, 

vagy akár különböző iparágak szereplőinek bevonásával. Tipikus példa lehet egy közös 

probléma megoldása (KPMG, 2014).  

 

A fent leírt Vállalati Társadalmi Innováció felfogás megfelel a CSR mint üzleti modell 

váltás felfogásnak, ugyanis a jobb üzleti teljesítmény követelményként jelenik meg ezeknél a 

kezdeményezéseknél, a társadalmi vagy környezeti célok elérése mellett.  Véleményünk 

szerint igaz ez az olyan CSR kezdeményezésekre is, amelyeknek nem direkt módon 

jelentkezik az üzleti hatása. Olyan esetekben például, amikor a korrupció ellen lép fel a 

vállalat, nem feltétlenül mutatható ki ennek konkrét haszna, annak ellenére, hogy a becslések 

szerint a korrupció globális szinten a GDP 5%-át teszi ki, európai szinten évi 120 milliárd 

euró, ami majdnem eléri az Európai Unió éves költségvetését (Európai Bizottság, 2014). 

Amennyiben a vállalat compliance rendszert épít ki, jelentős büntetésektől mentheti meg a 

céget. Az etikai normák betartása nemcsak az anyagi kár megelőzését segíti elő, hanem 

gazdasági haszonnal is jár, hiszen növeli a cég reputációját, a dolgozók elkötelezettségét. Egy 

etikai bejelentő rendszer működétetése feltárhat csalásokat, korrupciót, ami anyagi kárt okoz, 

egyben hozzájárul olyan társadalmi problémák csökkentéséhez, mint a diszkrimináció, a 

korrupció, zaklatás vagy a környezetszennyezés. Az ilyen rendszerek azonban nem feltétlenül 

jelentenek újdonságot, így nem tekinthetők innovációnak. A tanulmányunkban felvetett 

kérdéseket gondolatindítónak szántuk, amelyek további vizsgálatát tervezzük. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A civil társadalom gazdasági szerepvállalása korunk egyik legnagyobb kihívását jelentő 

foglalkoztatási problémák megoldásában is egyre nagyobb szerephez jut. Új, illetve újszerű 

megoldásnak számítanak a helyi termékek előállításához és értékesítéséhez kapcsolódó, a 

közösségi alapú helyi gazdaság és foglalkoztatást fejlesztő társadalmi megoldások, de a 

töredék-, vagy alkalmi munkákat integráló szervezeti megoldások, a munkavégző képességet 

javító közösségi kezdeményezések, vagy a szövetkezés formáinak elterjedése is ebbe a 

tárgykörbe tartoznak. A tanulmány a helyi foglalkoztatást segítő társadalmi megoldások 

elméleti hátterét és néhány típusát tekinti át. 

 

SUMMARY 

Participation of the civic society in seeking solution to the unemployment problem as one of 

the present greatest global challenges is increasing. Social initiatives related to producing 

and marketing local products within new socio-economic structures as well as community 

based local economic and employment development are considered as innovative solutions. 

Moreover the new organizational frameworks for work integration, new community technics 

to improve working capabilities, or diffusion of new forms of cooperation come within the 

concept of social innovation, too. This paper reviews some theoretical issues and types of 

social innovations which improve local employment. 

 

 

1. A LOKALITÁSOK SZEREPÉNEK MEGNÖVEKEDÉSE A MUNKAERŐPIACI 

PROBLÉMÁK KEZELÉSÉBEN 

 

A lakó- és a munkahely szétválása jó ezer éves folyamat. Előbb a lakóépülettől különült el a 

munkavégzés helye, majd a gyáripar megjelenésével a lakóhely településétől is elvált a 

munkahely települése. A mindennapokat egyre inkább behálózó globalizáció pedig teljesen 

átrendezte a világ gazdasági és társadalmi térszerkezetét. A működő tőke „határtalan‖ 

áramlása, a termelés fejlődő országokba való kihelyezése, a technikai színvonal egyetemes 

emelkedése, új húzóágazatok megjelenése, az info-kommunikáció forradalmasodása 

drasztikus változásokat hozott a munkaerőpiacon. Ennek négy markáns jelensége: 

(1) A munkatömeg csökkenése és egyben a munkaerőtől elvárt minőségi követelmények 

emelkedése. Az elérhető munkalehetőségek mennyiségét a technikai haladás 

következtében fogyó élőmunka-igény csökkentette le. A haladás a minőségi elvárásokat is 

átformálta. A bevált technikák, begyakorolható mozdulatok puszta ismétlése helyett az 

újabb és újabb eszközök használatára és folyamatos alkalmazkodásra való képességek 

kerültek előtérbe. (Laky 2003) 

(2) A foglalkoztatás ágazati struktúrájának átalakulása egyrészről a mezőgazdaság 

foglalkoztató képességének további és az ipari foglalkoztatottak számának is egyre 
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erőteljesebb csökkenését, másrészről a differenciálódó szükségletek kielégítésére hivatott 

szolgáltatások és az innovatív ágazatok munkaerőigényének növekedését hozta magával. 

(Lee – Wolpin 2006) 

(3) A munkavállalási célú térbeni mobilitás élénkülése, a mozgás távolságának 

megnövekedése. A szakmák specializációja, a munkaerő-kereslet térbeni átrendeződése új 

migrációs hullámokat indított el – országon belül és országok között. (Köllő 2013) 

(4) A munkavállalás formáinak rugalmasabbá válása. A munkaerőpiac szektorális, ágazati, 

kompetenciák szerinti és területi rugalmasságának erősödése kikényszerítette a 

hagyományos bérmunka fajtáktól eltérő, ún. atipikus munkavállalási formák elterjedését 

(Ékes 2009).  

Összességében azt látjuk, hogy a gazdasággal együtt a munkaerőpiac is globalizálódik. 

Felvetődik a kérdés, hogy akkor miért beszélünk a lokális munkaerőpiac jelentőségének 

felértékelődéséről. A válasz a fenti folyamatok hatására megbomlott környezeti, társadalmi 

(azon belül munkaerőpiaci) egyensúlyban és a helyreállítására irányuló törekvésekben rejlik. 

 

A munkanélküliség, mint társadalmi jelenség és közgazdasági kategória a XIX. század 

végétől kerül a közgazdasági elméletek középpontjába és a XX. század első felében kezd 

beépülni – mint „kockázati tényező‖ – a társadalompolitikába (Egresi 2005). A 

munkanélküliséget, mint a tőkés társadalomban törvényszerűen kialakuló munkaerőpiaci 

egyensúlyhiány következményét – a 30-as évek gazdasági világválságának tapasztalatai által 

is alátámasztva – KEYNES (1883-1946) elmélete tárta fel. Keynes vetette fel a termelés és a 

foglalkoztatás fenntartásában az állami beavatkozás szükségességének gondolatát is. Az 

amerikai New Deal, majd a II. világháború után a nyugati országokban kiépülő jóléti államok 

az állami beavatkozás szükségességének elfogadására és a szociális, valamint gazdasági jogok 

(köztük a munkához való jog) biztosításának vállalására épültek. Ez utóbbiak csakis az 

újraelosztás mértékének magasan tartásával és az állami intézményrendszerek kiépítésével 

volt megoldható. A jóléti államok működése során – egészen a 90-es évekig – a 

munkanélküliséget a gazdaság működésével szükségszerűen együtt járó, de átmeneti, a 

szociálpolitika eszközeivel kezelhető jelenségnek tartották. 

 

A 70-es években kibontakozott gazdasági válság hatására felerősödtek a jóléti kiadások 

lefaragását követelő, a neoklasszikus közgazdaságtanra támaszkodó nézetek (Friedman 1962, 

Hayek 1958), melyek párosultak a jóléti állam visszásságaival, köztük a „jóléti függőség‖ 

egyén- és társadalomromboló hatásával szembesítő kritikákkal (Segelman – Marsland 1989). 

Az egyre növekvő munkanélküliség okai közé a jóléti állam működési zavarait is besorolták 

és a szociálpolitikai megoldásokkal szemben a megoldást a vállalkozások létrejöttében és 

megerősödésében, az egyénben az önálló és felelősségteljes magatartás kialakításában látták.  

 

A 90-es évekre tehető annak tudatosulása, hogy a fejlett országokban is a munkanélküliség 

tartós jelenlétével kell számolni.
6
 A folyamatot felerősítő okok között a gazdaság 

globalizációja, ennek során a termelés kihelyezése, a technológiai korszerűsítés meghatározó 

versenyfeltétellé válása, az árupiacok egységesülése egyaránt megtalálható. A tartós 

munkanélküliek számának és arányának növekedésével láthatóvá vált, hogy az elsődleges 

munkaerőpiac egyre kevésbé képes a munkaerő felvételére. A munka-készlet csökkenése a 

demográfiai folyamatok következtében növekvő munkaerő létszámmal párosulva a 

munkaerőpiaci feszültségek állandósulását, az egyének számára pedig a létbizonytalanság 

növekedését vetítette előre. A létbizonytalanság tényezői között Castel a társadalmi 

                                                 
6
 Bár Hannah Arendt már 1958-ban leírta az azóta sokat idézett mondatot, miszerint: „Ami előttünk áll, az egy 

munkatársadalom, amely kifogy a munkából, azaz az egyetlen tevékenységből, amihez még ért. Mi lehetne ennél 

szörnyűbb?‖ (idézi Török 2006) 
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munkamegosztásban való részvétel hiányát és a közösségi kapcsolatoktól való 

megfosztottságot tekintette dominánsnak (Castel 1998). Mindkettő kialakulásában a 

munkanélküliségnek meghatározó szerepe van. Kutatások sora igazolja, hogy az összes 

lehetséges tényező közül a munkanélküliség, különösen pedig a tartós munkanélküliség 

állapota függ össze legerőteljesebben az elszegényedéssel és a kirekesztődéssel (Gábos – 

Szívós 2004, Spéder 2002). A fejlett társadalmak egyik legfontosabb törésvonala a munkával 

rendelkezők és a munka világán kívül rekedők között húzódik.  

 

A munkanélküliség tartóssá válása tehát láthatóan korántsem csupán közgazdasági probléma. 

A munkának az emberi társadalmakban játszott szerepe következtében alapvető társadalmi 

értékeink, társadalomszerveződésünk alapjai kerültek veszélybe. Miután a fennálló társadalmi 

struktúrákban az egyéneket munkájuk, ill. a munkamegosztásban elfoglalt helyük után 

értékelik, a társadalmi újraelosztás alapja a munka és általánosan elfogadott normáink szerint 

a munka kötelesség, de egyben az önmegvalósításunk legfőbb eszköze is (Dahrendorf 1994). 

A munka elvesztésével így nem csupán anyagilag kerül veszélyeztetett helyzetbe az egyén, de 

mentálisan és morálisan is. Társadalmi kapcsolatai meglazulhatnak, átformálódhatnak és 

kiesik a korábbi hálózataiból (Castel 1996). Mindezt szellemi és erkölcsi leépülés kísérheti. A 

tünetek együttesen a társadalmi kirekesztődés folyamatát indíthatják el. Amikor ez a jelenség 

az egyéneket tömegesen érinti, akkor már súlyos társadalmi válságról beszélhetünk. A 

társadalom teljes polarizálódásának, szétesésének, majd az ennek nyomán fellépő 

válságjegyeknek, mint a társadalmi devianciák (válások, szenvedélybetegségek, bűnözés, 

öngyilkosság) növekedésének és az ezek által a gazdaságra háruló fokozott terhek elkerülése 

az egész társadalom érdeke. Akkor, amikor a szakértők körében elterjedt a 80-20 társadalom 

víziója (Martin – Schumann 1998), azaz tartósan azzal kell számolnunk, hogy a társadalom 

20%-a tartja el a további 80%-ot, senki sem gondolhatja, hogy kívül tud maradni a 

problémákon. A 80%-ot érintő egzisztenciális, mentális és morális traumák teherként, 

közvetlen fenyegetésként nehezednek a maradék 20%-ra is. Mindezekből következően a 

modern társadalmak bérmunka = munka értelmezése mindenképp változtatásra szorul. 

 

A munkaerő-piaci területi egyenlőtlenségekre, a kereslet és a kínálat egyensúlyának 

megbomlására az idők során több kezelési mód is kialakult. 

Kezdetben állami beavatkozásként, jelentős összegeket ráfordítva valósítottak meg 

nagyméretű akciókat.  

(1) Időben először – Nyugat-Európában az 50-es és 60-as években – a konfliktus feloldására a 

gazdaságilag kiüresedett helyekről a munkaerőt a munkahelyeket koncentráló centrumokba 

igyekeztek áttelepíteni. Ehhez egyrészről a centrumok befogadó képességének növelésére, 

másrészről a kibocsátó területekről a népesség átköltözésének segítésére volt szükség. A 

kívánt folyamat beindult, ám még akkor is folytatódott, mikor már a centrumok nem tudtak 

több beköltözőt befogadni, sem munkahely, sem lakóinfrastruktúra nem állt rendelkezésre. 

A centrumokban egyre erősebben jelentkeztek a túlnépesedés problémái, míg a 

perifériákon pedig a kiüresedés hozott nem várt problémákat. 

(2) A következő időszakban – a 60-as és 70-es évek elején – az intézkedés irányát 

megfordítva, a munkahelyet vitték a szabad munkaerőhöz. A centrumokból a gazdasági 

tevékenységek kitelepülésének ösztönzése hozott eredményeket, de az erre a célra 

fordítható forrásoknak az olajválságot követő csökkenése miatt ez a politika már nem volt 

folytatható, valamint a kitelepült új munkahelyek nem bizonyultak fenntarthatónak. Ennek 

okai többek között a piaci szempontok háttérbe kerülésében, a technológiai elavultságban 

és a helyi munkaerő felkészületlenségében jelentkeztek. 

(3) A harmadik periódusban a nagy mozgásokat feladva, a helyi munkahelyek bővítésére 

helyezték a hangsúlyt. Az állami források hiánya és a korábbi politikák sikertelensége is 
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visszavonulásra késztették az államot. A helyi adottságokra és a helyi 

kezdeményezőképességre alapozott területi politika indulásával a helyi foglalkoztatás-

fejlesztés koncepciója is megerősödött. 

A helyiek részéről a növekvő munkanélküliséget mérséklő megoldások keresését a 

személyes érintettség és a következmények közvetlen érzékelése motiválta.  

A helyi megoldások előtérbe kerülését a helyi szükségletek diverzifikációja, a 

szolgáltatások irányába történő eltolódása, a globális termékek iránti bizalom megbomlása, 

a technikai eszközök segítségével a távoli munkavégzés lehetőségeinek kiszélesedése 

erősítette. A későbbiekben – szintén a globalizáció ártalmai elleni védekezésként – a helyi 

piac védelme, a lokális identitás megőrzésének igénye tovább szaporította a helyi 

munkaerőpiaci beavatkozások indokait. 

 

 

2. A POSZTMODERN FOGLALKOZÁSI MODELL JELLEMZŐI 

 

Miután beigazolódott, hogy a profit orientált tőkés gazdaságokban a teljes foglalkoztatás 

illúzió, ám a társadalom felépülésében, a javak újraosztásában, a társadalomba való 

beilleszkedésben, a mások általi megítélésben a munkának és az ahhoz kötődő 

teljesítménynek továbbra is meghatározó szerepe van (vagy szeretnénk, ha az lenne), az 

ellentmondás két módon oldható fel. Vagy új, a munkától különböző alapra helyezzük a 

társadalmat, és deklaráltan más érték(ek) (pl. tulajdon, képességek, kapcsolatok, rászorultság) 

mentén részesülünk javakban, a mások általi megítélésben, vagy – és hozzánk ez áll közelebb 

– az ipari forradalom óta a bérmunkára leszűkült munka fogalmát változtatjuk meg és 

terjesztjük ki olyan szintre, hogy be tudja tölteni értékteremtő,  társadalomszervező és egyéni 

fejlesztő szerepét egyaránt. (Robertson 1985, Rimler 1999, Vobruba 2000, Csoba 2006) A 

munkafogalom átértékelése új célokat, új tartalmakat, új típusú foglalkoztatókat hív életre, 

melyek együttesen tovább színesítik a posztindusztriális / posztmodern foglalkoztatási 

modellt. (Az azonban bizonyos, hogy változatlan munkafogalom mellett munkaalapú 

társadalomról csak akkor beszélhetünk, ha számolunk a társadalom további polarizációjával, a 

társadalmi kirekesztés még szélsőségesebbé válásával, ami előbb utóbb újabb társadalmi 

korszakváltást erőszakol ki.) 

 

A posztindusztriális társadalom foglalkoztatási modelljének legfőbb sajátossága, hogy 

egymásra épülő, egymást kölcsönösen erősítő építőkövekből tevődik össze (Szabó-Négyesi 

2004). Ezen belül öt alapvető jellemzőt emelhetünk ki: 

(1) Megváltozott munkafogalmon alapul. Szakítva a munkahelyhez szorosan kötődő 

munkaparadigmával, a munka nem kizárólag bérmunkát jelent, hanem olyan társadalmilag 

hasznos tevékenységet, mely hozzájárul mind az anyagi, mind a társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez, mind az önkifejezéshez. (Török 2006) (1.ábra) 
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1.ábra: Kiterjesztett munkafogalom az egyén szempontjából 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A munka társadalomszervező erejének megőrzése érdekében a munkahely-központúság felől 

a munka- és jövedelem-központúság felé fordul. Különösen sürgető ez a paradigmaváltás 

azokban a térségekben, ahol a foglalkoztatottság mértéke jelenleg is rendkívül alacsony és a 

vállalkozói szféra bővülési esélyei korlátozottak. E térségeken belül is eltérő foglalkoztatási 

potenciállal jelenik meg a vállalkozói szféra, van, ahol jobban és van, ahol egyáltalán nem 

lehet számítani a for-profit szektor munkahelyteremtésére. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 

az utóbbi térségekben ne lenne munka, ne lenne elvégzendő társadalmilag hasznos 

tevékenység. Sőt, ezekben a térségekben – épp a lemaradás miatt – még több a teendő. Ám az 

is igaz, hogy a jelenlévő munkaerő csak korlátozottan, illetve csak fejlesztéssel alkalmas a 

teendők ellátására. 

(2) Vegyes gazdaságot feltételez. Különösen a tartósan magas munkanélküliséggel küzdő, 

alacsony vállalkozási potenciájú területeken a vegyes foglalkoztatási és jövedelemszerzési 

modellek felépítése hozhat megoldást. (G.Fekete, 2011) 

A vegyes gazdasági modellben a jövedelem forrásai lehetnek (2.ábra): 

1. Határozatlan idejű szerződéssel teljes munkaidőben végzett (bér)munka: a hagyományos 

értelemben vett munkahely az elsődleges munkaerőpiacon. Más formákkal való 

kombinálása túlzott alulfizetettség esetén lehet indokolt. 

2. Határozott idejű szerződéssel végzett (bér)munka: hátránya a kiszámíthatatlanság. Más 

jövedelemszerzési lehetőség nélkül állandó „liftezéshez‖, a létbiztonság hirtelen 

megingásához, majd újabb „bő időszak‖ megéléséhez vezethet.  

3. Részmunkaidőben végzett (bér)munka: előnye a kiszámíthatóság, a munkavállalási, ill. a 

munkaadói képességhez való igazodás, míg hátránya a kisebb megszerezhető jövedelem. 

A megélhetéshez, ill. az azt idős korban is garantáló nyugdíj biztosításához más 

jövedelemtípussal kombinálva lehet elégséges. 

4. Alkalmi (bér)munka: Kiszámíthatatlan és bizonytalan, sokszor a szürke vagy 

feketegazdaságban realizálódik. A jogszabályok ugyan lehetőséget adnak a kifehérítésre, 

de az eljárás még mindig bonyolult, illetve a magas járulékok és a biztos juttatásokból, ill. 
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az arra jogosultságból való kieséstől való félelem fogja vissza a munkavállalót és a 

munkáltatót egyaránt a legalizálástól. A munkaadót és a munkavállalót terhelő 

adminisztratív terhek az alkalmi munkát kiközvetítő non-profit szervezetek belépésével 

lenne csökkenthető. Ugyancsak ez a szervezet hozhatná napvilágra a jelenleg rejtett 

munkaigényeket. Másoldalról ama bizonyos jövedelemhatár eléréséig az alapjuttatás 

megmaradása, valamint a munkabér utáni járulékok csökkentése segítheti a kifehéredést 

és az új munkalehetőségek feltárását. 

5. Munkavégzéshez kötött társadalmi alapjuttatás: nem segélyről van szó, hanem - (a 

jövedelemstruktúra egészét figyelembe véve kalkulált) jövedelem bizonyos szint alatt 

maradása esetén - alanyi jogon járó, de társadalmilag hasznos tevékenység végzéséhez 

kötött juttatásról. A munkavégzés meghatározott heti óraszámban és az önkormányzat 

foglalkoztatási tervében szereplő munkakörökben teljesítendő.  

6. Önellátás: elsősorban élelmiszerek saját fogyasztásra történő megtermelésére szokták 

érteni, de ebbe a kategóriába tartozik pl. a saját ruha megvarrása, a hagyományos háziipari 

tevékenységek, ill. bármilyen saját szükséglet kielégítéséhez használt – egyébként pénzen 

vásárolható – javak saját munkával történő előállítása. A fogyasztói társadalomban 

elszoktunk ettől az - éppen ezért sokak által túl archaikusnak tartott – megoldástól. Más 

oldalról az élelmiszerbiztonságban megingott hit, az allergiás betegségek, az önkifejezés 

igénye, no meg a pénzjövedelem hiánya felerősítette ezeket a törekvéseket. Az egyént, ill. 

családját tekintve teljes körű önellátásról természetesen nem beszélhetünk, de a munka 

fogalmának átértékelődése nyomán az önellátó tevékenységek társadalmi haszna is 

felértékelődik. 

7. Szívességi szolgáltatások: az önellátás egy magasabb szintje, amikor az egyén a saját 

maga általa előállított javak, szolgáltatások cseréje révén szükségleteinek még nagyobb 

hányadát tudja pénzjövedelemhez jutás nélkül kielégíteni. A dolog működéséhez a cserék 

szervezését végző koordinátor munkájára van szükség. A rendszer átláthatósága esetén a 

szívességi vagy kaláka körök forgalma, az ezek révén elért jövedelem is mérhető. Az 

egész lényegét üti agyon azonban, ha a forgalomra az ÁFA-t ráterhelik, hiszen ekkor 

mégiscsak szükség van pénzjövedelemre, ami a felhasználókat részint elriasztja,, részint 

teljesíthetetlen feladat elé állítja.  

8. Háztartásgazdasági pénzbevételek: a háztartás többletkapacitásainak hasznosítására 

épülnek pl. a klasszikus falusi (saját lakásban) vendégfogadás, a családi napközi, az 

idősek napközi felügyelete, a falusi vendégasztal, az otthoni szerszámokkal elvégezhető 

kisebb javítások, személyi szolgáltatások. Tulajdonképpen az árutermelés mértékét el nem 

érő, az önellátásra előállított javak, szolgáltatások család által fel nem használt részét 

bocsátják forgalomba. A jelen jogszabályi keretek között működtethető vállalkozás 

kötelező terheit (minimálbér után a járulékok, könyvelés díja, elvárt adó ..) kitermelni nem 

képesek, nem is igazi vállalkozások, hiszen nem profit előállítására, csupán az elvégzett 

munka díjaként a megélhetéshez szükséges jövedelem kiegészítésére törekszenek. 

Egyelőre az őstermelői és a legújabb jogszabályok szerinti kistermelői rendszer keretei 

között működtethető legálisan. A humán szolgáltatások, a háziipari és karbantartási 

tevékenységek azonban nem férnek be eme keretek közé.  

9. Önfoglalkoztató vállalkozás pénzbevétele: a háztartási léptéket meghaladó, árutermelő 

tevékenységet, de még mindig nem a profitszerzés, hanem saját bérük kitermelése céljából  

végző gazdálkodók, kisiparosok, vagy éppen szellemi szolgáltatók számára biztosít 

jövedelmet. A(z) (ön)foglalkoztatási funkció és a nemzeti foglalkoztatási célok 

indokolhatják eme vállalkozások többi vállalkozástól való megkülönböztetését, terheik 

csökkentését. 

10. Közösségi vállalkozás: a helyi közösség szükségleteinek kielégítését célzó non-profit 

vállalkozások nem pusztán munkát ajánlanak. A foglalkoztatottak gyakorta tulajdonosok 
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és az előállított termékek fogyasztói is. Ezzel többszörösen erősítik a biztonságot. A for-

profit szektorban elérhető fizetéseknél általában kisebb fizetésekért a természetbeni 

juttatások, az egymásért érzett felelősség kárpótolhatja a dolgozót. A közösségi 

vállalkozáshoz önkéntes munkával is lehet kapcsolódni, ami ugyan bérjövedelmet nem 

eredményez, de a költségek térítése, a megszerezhető juttatások és a hálózatba tartozásból 

termelődő társadalmi tőke megszerzésének reménye így is vonzóvá teheti a munkát. 

11. Tőkenyereség, járadék: a „munkátlan‖ időszakokban segít a túlélésben az öngondoskodás 

jegyében a „munkás‖ időszakokban felhalmozott, vagy örökölt megtakarítások hozadéka. 

Megtakarítás azonban csak akkor lehet, ha rendszer nem limitálja a jövedelmeket, azaz 

nem határoz meg a (bér)munkanélküliek számára maximálisan elérhető, afölött a 

juttatásokra való jogosultságot elvesztő jövedelemszintet.  

A fenti lehetőségek többsége ma is fennáll, de párhuzamos alkalmazásuk nem megszokott, 

gyakorta nem is lehetséges. A munkanélküliek számára a legnagyobb akadályt a biztos 

juttatástól való elesés veszélye és ezzel egyidejűleg a megszerezhető jövedelem limitálása 

okoz. Az utóbbi a legális kombinálási lehetőségek esetén is csökkenti, mondhatni lenullázza a 

munkavállalási motivációt.  

 

 
2. ábra: A vegyes gazdasági modellben megjelenő jövedelemforrások 

Forrás: saját szerkesztés 

  

 (3) Többszektoros és sokszereplős – már csak a vegyes gazdaságból adódóan is, a gazdaság 

mindhárom szektora jelen van. Az üzleti vállalkozások mellett a közszféra és a társadalmi 

szereplők is megjelennek részint foglalkoztatóként, részint a foglalkoztatás koordinálóiként. A 

korábbihoz képest új elem a társadalmi gazdaság megerősödése.  

Az üzleti vállalkozások által működtetett elsődleges munkaerőpiacot a versenyben maradáshoz 

szükséges termelékenység a „technika által kiváltható‖ foglalkoztatottak számának 

csökkentése és a szakértelem növelésére való törekvés jellemzi. 

A közszféra – a közpénzek csökkenésével párhuzamosan – szintén a foglalkoztatottak 

számának csökkentésére kényszerül és közfoglalkoztatási programokban csak ritkán, átmeneti 

jelleggel válik a klasszikus igazgatási és közszolgáltatási feladatoktól eltérő területeken 
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tömeges foglalkoztatóvá. A munkához és jövedelemhez jutást inkább közvetetten, 

szabályozási, támogatási és koordinációs eszközökkel segíti elő. 

A társadalmi (civil) szektor megjelenése a gazdaságban a 80-as évektől élénkült meg. A 

civilek a másik két szektor által lefedetlen területekre, az alapvető állampolgári igények 

(egészséges élelem, lakás, egészségmegőrzés, szociális gondoskodás, tanulás, szórakozás, 

információhoz való hozzájutás, emberi jogok érvényesítése, érdekképviselet) kielégítése 

érdekében léptek be. A tevékenységekhez szükséges források biztosításához kereskedelmi 

tevékenységet is folytatnak, de élnek az önkéntes munkavégzés és az adománygyűjtés 

lehetőségével is. Működésük demokratikus alapelvekre épül (Kuti 2003). A társadalmi 

gazdaság alapértéke, hogy tevékenységét nem az egyén, hanem a közösség érdekében végzi, 

igyekszik elősegíteni a területi alapon vagy közös érdekek mentén szerveződő közösségek 

kiépülését. A társadalmi gazdaságban tevékenykedő személyek együttműködnek a közös 

haszon érdekében. A társadalmi vállalkozások a közösséget szolgálják és a céljuk nem a profit 

maximalizálása, a célcsoport általában a tartós munkanélküliekből áll. Magyarországon a 

szociális földprogram tekinthető a társadalmi vállalkozás egyik bölcsőjének (G.Fekete-

Solymári 2004, Bartal, 1998). A profit szerzéssel szemben a társadalmi célokat előtérbe 

helyező társadalmi vállalkozások maguk is foglalkoztatók, ugyanakkor a civilek szerepet 

vállalnak a különböző formák közötti koordinációban, a foglalkoztatás helyi modelljének 

kialakításában is. 

(4) Területileg differenciált. A térségek eltérő foglalkoztatási potenciálja alapján 

megrajzolhatók a foglalkoztatást inkább a vállalkozásokra, az inkább a közszférára és a 

jelentősebb mértékben a társadalmi gazdaságra építő települések körei. Az eltérő adottságú 

területeken a vegyes foglalkoztatási modell elemeinek eltérő kompozíciója lehet kívánatos. A 

területileg differenciált foglalkoztatáshoz kapcsolódó foglalkoztatáspolitika is térség-, ill. 

településtípusonként más-más elemekre fókuszál.  

A. Az elsődleges munkaerőpiacon viszonylag erős foglalkoztató potenciállal rendelkező 

településeken a (bér)munkahelyeket produkáló for-profit és non-profit vállalkozások 

megerősítése, az alternatív foglalkoztatási formák elterjesztése és az ehhez kapcsolódó 

munkaerőpiaci szolgáltatások támogatása lehet az elsődleges. Az eddig használt eszközök 

sikeresek lehetnek, már léteznek az ezek alkalmazásához szükséges intézmények. 

B. Az elsődleges munkaerő-piacon és a közfoglalkoztatásban egyaránt magas vagy közepes 

potenciállal rendelkező, ugyanakkor a társadalmi gazdaságban is eredményeket felmutató 

településeken a több lábon állás megerősítése, a külön-külön nem életképes egyes lábak 

egyenkénti és együttműködésükben történő támogatása lehet a feladat. Ehhez 

feltételezhetően a helyi fogadókészség és motiváltság adott. 

C. Az elsődleges munkaerő-piacon gyenge foglalkoztató potenciállal, de a 

közfoglalkoztatásban erős és a társadalmi gazdaságban is érzékelhető hagyományokkal 

rendelkező településeken a közfoglalkoztatás és a társadalmi gazdaság foglalkoztató 

képességének fokozása, a jövedelemszerzés ismertetett alternatíváinak mielőbbi 

megerősítése lehet a fő feladat.  

D. Az elsődleges munkaerő-piacon és a közfoglalkoztatásban is alacsony foglalkoztatási 

potenciállal rendelkező településeken vélhetően a foglalkoztatás szervezésének helyi 

alapjai (motiváció, intézmények) teljesen hiányoznak. A feladat itt a teljes rendszer 

kiépítése és ehhez a helyiek „képessé tétele‖. 

(5) Erős lokális meghatározottsággal bír. A vegyes gazdaság és a területileg differenciált 

foglalkoztatás, az egyes jövedelemszerzési formák összehangolása tudatos tevékenységet 

igényel a helyi munkaerőpiac minden szereplőjétől, így a munkavállalók, a munkaadók, az 

önkormányzatok, a foglalkoztatás civil szereplői és a munkaügyi szervezetek részéről is. Ez 

pedig a foglalkoztatáspolitikában is egyértelműen a helyi / kistérségi szintre tereli a figyelmet 
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és a feladatokat. Az új munkaalkalmak és jövedelemszerzési lehetőségek kialakulása függ a 

helyi gazdaságfejlesztés sikerétől. (Birkhölzer, 2000) 

 

 

3. A TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ  

 

Az innováció fogalmának meghatározására adott klasszikus (új termékek, új eljárások, új 

piacok, új erőforrások, új szervezet) schumpeteri definíció (Schumpeter 1939) mellett létezik 

egy rövid, frappáns megfogalmazás is: új elképzelés, ami működik (Mulgan 2006). Ez a rövid 

megfogalmazás is tartalmazza az innováció két legfontosabb tulajdonságát: az újdonságot és a 

már megvalósultságot, valamint lehetőséget ad az innováció fogalmának lehető legszélesebb 

körben történő kiterjesztésére. A gazdaságra vonatkozó, döntően a vállalatok K+F 

tevékenységében realizálódó, technológiai, marketing vagy szervezeti megújuláshoz vezető 

innovációk mellett a társadalmi tartalmú innováció fogalma is értelmezhető. Így van értelme a 

társadalom, az azt alkotó és működtető struktúrák, a társadalom intézményeinek megújításáról 

beszélni. Ezek a gazdaság számára sem érdektelenek, sőt igazából a társadalom és gazdaság 

kölcsönhatásai fontosságának, a gazdaságra hatással lévő társadalmi tényezők jelentőségének 

(újra)felfedezése helyezte a tudományos gondolkodás fókuszába a társadalom működésének 

megújítására bevezetett új elképzeléseket (partnerség, jó kormányzás, kommunikáció, 

társadalmi mozgalmak). Ez még azonban nem egyenlő a társadalmi innovációval. Ez utóbbiak 

gyökere alapvetően a 20.század végére megváltozott gazdasági környezetben, a gazdaság 

szereplői számára megjelenő új kihívásokban ered. A globalizált versenyben megkövetelt 

állandó tudásnövelési kényszer, az eddig elhanyagolt területiség, környezeti fenntarthatóság 

és a fokozódó társadalmi problémák (foglalkoztatás, szegénység) érték, ill. 

paradigmaváltáshoz vezetett. A gazdasági növekedés helyett az integrált fejlődés került az 

előtérbe. Nem csupán a társadalmi jól-lét erősítéséhez, de a gazdasági vállalatok 

prosperitásának biztosításához is szükségessé vált a társadalmi tényezők fejlesztése, a 

társadalmi erőforrások (társadalmi tőke, hálózatok, társadalmi részvétel, önkéntesség, szabad 

felhasználású szellemi termékek, helyi tudás) bevonása. A profit-orientált gazdaság és a 

szűkülő költségvetési keretekkel szembe nézni kénytelen, meglehetősen rugalmatlan 

kormányzati szektor által kielégíteni nem tudott, egyre diverzebb szükségletek a civil 

társadalmat cselekvésre serkentették. Új működő elképzelések (innovációk) sora jelent meg a 

lefedetlen szükségletek lefedésére. A társadalmi innováció egyszerre jelentheti a gazdaság 

működésébe a társadalmi erőforrások bevonását (ami a korábbiakhoz képest egy új dolog) és 

a társadalmi igények kielégítését célzó innovatív, elsődlegesen társadalmi célokkal rendelkező 

szervezetek által kifejlesztett és terjesztett új megoldásokat. Az utóbbi gyakorlatilag magába 

foglalja az előbbit. 

Mai értelmezésünk szerint tehát attól társadalmi az innováció, hogy: 

1. társadalmi érték vezérli 

2. az ötlet legalább részben a civil társadalomból, társadalmi mozgalmakból ered 

3. fejlesztésében és megvalósításában új társadalmi együttműködéseket, vagy új 

formákat használnak 

4. visszahat a társadalomra. 

 

A lokális társadalmi cselekvés központi szintről történő támogatása is megjelent az utolsó 

évtizedben. Így az Amerikai Egyesült Államokban 2009-ben a polgároknak és a civil 

társadalomnak a társadalmi problémák megoldásaiban új utak keresésére történő ösztönzés 

érdekében hozták létre az Elnök mellet, a Fehér Házban az „Office of Social Innovation and 

Civic Participation‖ intézményét. Az Európai Unióban pedig a 2011-ben elfogadott „Social 

Business Initiatives‖ (EC 2011) után indult a 2014-től a Horizon2020 program egyik, a 
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társadalmi innovációs politikáknak a kutatási és innovációs folyamatokba való beágyazását is 

szolgáló „Social Innovation Europe Initiative‖ (Reeder et al 2012). 

 

 

4. TÁRSADALMI INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FOGLALKOZÁSI 

MODELLVÁLTÁSBAN 

 

 

Karrier iroda – foglalkozási portfólió készítése 

A többcsatornás jövedelemszerzés alapfeltétele a lehetőségek előrelátó ismerete és a 

különböző foglalkozási formákban végzett tevékenységek összeegyeztetése. Ezekben adhat 

segítséget – más ismert munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával együtt – a munkavállaló 

által személyesen vagy távkommunikációval elérhető karrier iroda. (Az elmaradott 

térségekben az infokommunikációs eszközök használatának jelenlegi kultúrája és a személyes 

törődés iránti fokozott igény miatt egyelőre csak a személyesen könnyen elérhető szolgáltatási 

forma jöhet szóba.) Fő feladatuk a munkavállalói kompetenciák felmérése, a tágabb 

értelemben vett jövedelemszerzési lehetőségekből fakadó igények ismeretében a 

kompetenciafejlesztésre javaslatok nyújtása, a munkavállaló és a munkáltatók 

összekapcsolása, valamint a munkavállaló számára a többcsatornás jövedelemszerzéshez 

egyéni, személyre szabott terv (képzési és foglalkozási portfólió) összeállítása, mentorok 

kiajánlása. Ezen szolgáltatásokat leghatékonyabban a munkaügyi szervekkel szorosan 

együttműködő, önkéntes, illetve CSR keretében működő mentorokat is bevonó non-profit 

szervezetek tudnák ellátni. Az ötlethez hasonló megoldás Finnországban a munkaügyi 

szervezet keretében, Belgiumban civil szervezet (alapítvány) bevonásával működik. A 

tevékenység részint a munkavállalóktól kapott jutalékokból és CSR tevékenységből, részint az 

álláskeresést támogató állami alapoktól kapott normatív juttatásokból válhat fenntarthatóvá.  

 

Alkalmi és töredék fizetett és szívességi munkák integrálása és kiközvetítése  

Szintén a többcsatornás jövedelemszerzést, valamint az eddig rejtett vagy feketegazdaságban 

megjelenő munkalehetőségek feltárását és legális foglalkoztatásba való bevonását segítheti 

egyik oldalról a háztartásokban és kisgazdaságokban jelentkező szezonális, alkalmi, vagy 

folyamatos, de alkalmanként csak rövid időtartamú munkavégzést igénylő tevékenységek, 

másik oldalról az ilyen tevékenységek végzésére alkalmas és hajlandó munkavállalók 

feltárása és a két oldal összekapcsolása. A legális foglalkoztatással járó adminisztratív terhek 

csökkentését, valamint a munkavégzés szociális juttatásokkal való összekapcsolását 

szolgálhatja a munka-csekk alkalmazása. A Belgiumban már bevált rendszerhez (Peeters and 

Gevers, 2006)) hasonlóan a rendszert működtető szervező központ (lehet a neve pl. Munka-

Hely) adja ki teljes, vagy a helyi önkormányzat szociális szempontokat mérlegelő döntése és 

költségátvállalása alapján kedvezményes áron a munka-csekket, valamint közvetíti ki az általa 

megbízhatónak és megfelelőnek tartott munkaerőt. Az elvégzett munkát követően a 

munkavállaló a kapott csekket szintén a központban válthatja be és a központ utalja át az 

államnak a befizetendő járulékokat. Így az adminisztrációval egyik oldalon sem kell vesződni, 

a korábban ellátatlan munka elvégzésre kerül, a munkavállalók pedig új jövedelemszerzési 

lehetőséghez jutnak. A központ tevékenységének finanszírozása aktív munkaerő-piaci 

eszközökből, valamint a közvetítői jutalékokból lehetséges. A létrejövő társadalmi haszonra 

tekintettel, a munkaadóknál a közvetítési költségekből és a legalizálásból adódó 

munkadíjteher – különösen kezdetben – állami program keretében mérséklendő. 

Átgondolható e rendszernek a közfoglalkoztatás átalakításával való összekapcsolása, 

amennyiben a jelenleg közfoglalkoztatottak a szociálisan rászorulóknál ilyen módon 
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juthatnának valós igényeket kielégítő, ugyanakkor ellenőrizhető munkavégzési lehetőséghez. 

Egy másik változat lehet 

 

Önfoglalkoztatóvá / vállalkozóvá válás inkubálása 

Az elmaradott, vállalkozáshiányos vidéki térségekben a mezőgazdálkodás, azon belül az 

élelmiszerek és az energia előállítása, a mezőgazdasági és erdészeti termékek kézműipari 

feldolgozása, a turisták fogadása, valamint a helyi és turisztikai igényeket kielégítő személyi, 

infokommunikációs, közlekedési, kisipari szolgáltatások további lehetőségeket rejtenek 

magukban. Nagy profittal ugyan nem kecsegtetnek, de megélhetést biztosíthatnak a 

családnak. A vállalkozáshoz jelenleg hiányzó bátorság, ismeret (szakismeret, vállalkozási 

ismeret, piaci ismeret), pénz- és társadalmi tőke megteremtésében segíthet egy térségi 

inkubátor hálózat. (Hofmanné, 2014) Ennek célcsoportját elsősorban a fiatalok, ám nem 

csupán a jelenleg a térségben élő fiatalok, hanem a vidéki életmód iránt fogékony távolabb élő 

fiatalok is képezik. Ebből adódóan az inkubátor-hálózat az attitűd-váltás, a szakismeretek és 

vállalkozói ismeretek átadása, a hitelezésbe való közvetett vagy közvetlen (mikro-hitel) 

bekapcsolódása, valamint a piaci és társadalmi kapcsolatok építésének segítése mellett a 

térségbe való beköltözés lehetőségeinek alakításával, a térség lehetőségeinek 

megismertetésével is foglalkozik. Innovációt jelent a potenciális vállalkozó – a település – a 

mentorok – a finanszírozó négyszögének összehozása. 

 

Szociális farm 

Az elmaradott térségen belül is hátrányos helyzetű, valamilyen oknál fogva csökkent 

munkavégzési képességgel rendelkezők (fogyatékkal élők, testi vagy lelki rehabilitációra 

szorulók, gyerekek, idősek) – gyakran terápiás céllal is összekapcsolt – foglalkoztatása 

többszörösen is társadalmi célokat szolgál. Ilyen jellegű tevékenységre már számos példával 

találkozhatunk (Tóth 2013). (A kiválasztott csereháti céltérségben ilyen kezdeményezésről 

egyelőre nincs tudomásunk, de a közelben a Szimbiózis Alapítvány gazdasága már gazdag 

tapasztalatokkal és még gazdagabb tervekkel rendelkezik.) Leggyakrabban mezőgazdasági 

tevékenységhez kapcsolódik, de léteznek ipari, művészeti-kulturális „farmok‖ is. Közös 

bennük, hogy zárt egységet képeznek, a munkavégzés más céloknak alárendelve történik, de 

gazdasági értéket állít elő. Az előállított termékek és szolgáltatások fogyasztója elsősorban 

maga a közösség, de a piacon (gyakran CSR-ral összekötve) értékesíthető felesleget is 

termelnek. A kezdeményezés fenntarthatóságának megteremtéséhez az üzleti és a társadalmi 

célok összehangolása, az utóbbiakat pénzben is elismerő társadalom- és gazdaságpolitika 

szükséges.  

 

Erőforrások megosztása, közösségi gazdaság 

A gazdaságban napjainkban újraerősödő szolidáris gondolat egyik markáns megnyilvánulása 

az erőforrások közösségi megosztására való törekvés. Ez nem új gondolat, csak idézzük fel a 

régmúltból az erdőbirtokosságokat, legeltetési társulásokat, a lakásközösségeket. Mindezek és 

még újabb formák is, mint pl. a szabad felhasználású szoftverek, a teleházközösségek, a 

„couchsurfing‖, a telekocsi mozgalom a magánjavak közösségi használatáról, illetve néhány 

esetben közjavakká alakításáról szólnak. A formálódó közösségi gazdaság vidéki 

viszonylatban is érdekes kezdeményezései a helyi termelőket előnyben részesítő, a termékek 

gazdára találását erősítő bevásárló közösségek, a közösségi konyhák, a közösségi közlekedési 

megoldások. A szabad kapacitások felajánlását, a tulajdonosok és használók, a kínálat és a 

kereslet egymásra találását a legmodernebb infokommunikációs eszközök támogatják. A 

rendszer alapgondolata szerint, ha egy gazdasági jószágról információt osztanak meg, akkor 

ezen jószág értéke mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások, mind pedig a közösség 

számára nő. Az informatikai eszközök és a fenntartható fejlődést hosszú távon szolgáló 



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

 

285 

 

közösségi gazdaság know how-ja elterjedésének a hátrányos helyzetű térségekben elsősorban 

szellemi akadályai vannak, melyek leküzdésében sokat segíthetnek a centrumok által is 

erősített társadalmi innovációk. 

 

Társadalmi vállalkozások 

Ott, ahol jelenleg hiányoznak, ill. ritkák a gazdasági szereplők, ahol a profitszerzés esélyei 

kicsik, az egyének vállalkozási hajlandósága alacsony, de vannak kielégítetlen szükségletek, 

megoldandó társadalmi problémák, széles terepe van a társadalmi vállalkozásoknak. Az 

üzleti, társadalmi és közösségépítési tevékenységet egyaránt végző, ennek megfelelően 

hármas identitással bíró szervezetek megalakulásához és működtetéséhez a helyi szándékon 

kívül a fentebb már említett vállalkozói tudásra, tőkére van szükség és emellett a szociális 

érzékenység, a társadalmi konfliktusok kezelésére való felkészültség, valamint a demokrácia 

gyakorlásában való jártasság is alapfeltétel. A manapság favorizált szociális szövetkezeti 

forma mellett a ma Magyarországon szintén fellelhető társadalmi start-up vállalkozásokra, a 

szociális foglalkoztató vállalatokra, valamint az ún. faluprogramokra (tudatosan felépített 

helyi gazdaságfejlesztési programok) is figyelemmel kell lennünk. Ezek mindegyike jelentős 

társadalmi innovációs potenciált és ezáltal új foglalkoztatási lehetőségeket hordoz magában. 

Ugyanakkor társadalmi vállalkozások lehetnek az előzőekben felvázolt társadalmi innovációk 

gesztor szervezetei is. 

 

 

5. ÖSSZEGZÉS 

 

Vitathatatlan, hogy a 21.században, a tudás társadalmában új foglalkozási modellek 

megjelenésével kell számolnunk. Ezek a munka megváltozott fogalmára épülnek és a több 

lábon állás, az akár az egyének szintjén is megjelenő több szektorúság, a foglalkoztatási 

formák változatossága, a területi differenciáltság, lokális szint újraértékelődése jellemzi. 

Ahhoz, hogy a hagyományos tipikus (teljes munkaidős, határozatlan idejű) foglalkoztatási 

modellből átálljunk az újabb modellre, úgy a munkaadók, mint a munkavállalók részéről 

komoly szemlélet- és magatartásváltásra van szükség. Ezen a téren az ugyancsak az elmúlt 

évtizedben megerősödött társadalmi innovációknak meghatározó szerepe lehet. 

A felsorolt lehetőségek közös vonása, hogy súlyos társadalmi problémákra társadalmi 

szereplők bevonásával, eddig nem, vagy kevésbé elterjedt módon, a civil kurázsit is igénybe 

véve válaszolnak. Abban is megegyeznek, hogy egy hátrányos helyzetű térség önmaga nem 

képes ezeket a megoldásokat kifejleszteni, bevezetni, majd működtetni. A várható 

össztársadalmi előnyök és a szolidaritás okán a külső szellemi, információs és pénzügyi 

segítség elvárható. A javasolt megoldások azonban feltételezik, hogy van pénz és akarat az 

aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök széles skálájának működtetésére, nő a kormányzati 

bizalom a civil szervezetek irányába, a kormányzati szereplők mellett a vállalatok és 

intézmények (köztük az egyetemek) is nyitottak a társadalmi innovációkra. 

A Miskolci Egyetem jelenleg futó T-Modell projektje éppen ennek a kihívásnak próbál 

megfelelni és felkészíteni – első körben a társadalomtudományi karokat – a térségi társadalmi 

(köztük a helyi foglalkoztatást erősítő) innovációk generálására. 

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

"A tanulmány/kutató munka a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 azonosító számú 

projekt részeként – az Új Széchenyi Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg." 
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TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ MÉRÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI 
 

Kocziszky György
1
 – Veresné Somosi Mariann

1
 – Balaton Károly

1 

egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 

 

 

A hazai és a nemzetközi szakirodalom, mint azt az évről-évre megjelenő publikációk növekvő 

száma is igazolja, egyre nagyobb figyelmet fordít az innováció feltételeinek és hatásainak 

vizsgálatára. Az érdeklődés érthető: a gazdaság teljesítményét (kibocsátását) és 

versenyképességét determináló indikátorokban az innovációnak kiemelt fontosságú szerepe 

van (EC, 2001; EC, 2002; EC, 2005).  

A szakirodalom az innováció tárgyalása során kiemeli, hogy: 

a) Az innováció alapvetően mikrogazdasági kategória, de adott vállalkozás innovációs 

teljesítménye, ill. annak eredményessége mégsem kizárólag a vállalat endogén adottságainak 

függvénye, hanem térségi és makro tényezők (pl.: az állami szerepvállalás formája és 

mértéke, stb.) is hatást gyakorol (EC, 1995; Brugger, 1989). 

 

b) Adott település, ill. térség gazdasági és innovációs potenciálja között szignifikáns 

összefüggés van; az innovatívabb térségek teljesítménye nagyobb, mint az innováció 

hiányosoké (Weibert, 1999). Fordítva is igaz: a relatíve magasabb költséggel működtethető 

telephelyek csak akkor lehetnek versenyképesek, ha magas innovációs hányadú 

termékeket/szolgáltatásokat tudnak kifejleszteni, ill. a piacra bevezetni 

(Clar/Corkapis/Landabaso, 2001). Nem véletlen, hogy az elmúlt két évtizedekben az Európai 

Unió (nem kis mértékben, világgazdasági versenyképességének csökkenése miatt) 

újraértékelte innovációs politikáját. Ennek hatására az új célok mellett, új eszközök és 

módszerek jelentek meg, amelyek az un. „európai innovációs klíma‖ javítását hivatott 

elősegíteni (EC, 2001; EC, 2002; EC, 2010). Ennek új eleme többek között, hogy a regionális 

(szubnacionális) szint kiemelt feladata a helyi adottságokkal konform regionális kutatási-és 

technológiapolitika kialakítása, ami szervesen kapcsolódik az Európai Unió decentralizációs 

törekvéseihez. Azaz egyértelművé vált az a felismerés, hogy szükség van a központi 

elképzelések transzmissziójára, területi szintű megjelenítésére, a területi innovációs 

folyamatok generálásában való közreműködésben. 

 

c) A regionális versenypozíciók erősítése nem képzelhető el a térségi innovációs klíma 

tudatos befolyásolása, a jövő formálását szolgáló regionális innovációs stratégiák kidolgozása, 

gördülő jellegű karbantartása, a térségi szereplők együttműködésének ösztönzése nélkül 

(Frascatti Manual, 1993). Másrészt az adott térség innovációs képessége nemzetgazdasági 

beavatkozásokon túl a térség gazdasági- és telephelyi adottságainak változtatásával 

befolyásolható (Krätzschmar, 1995; Bohle, 1988; Nuhn/Sinz, 1988).  

d) A területi diszparitások kialakulásában meghatározó szerepe van az innovációs 

teljesítménynek; periférikus helyzetek felszámolása az innováció abszorpciós képesség nélkül 

aligha érhető el (Evers/Brenck, 1992; Weibert, 1999).  

A szakirodalom különbséget tesz az innováció input (pl.: innovációreleváns vállalati funkciók 

hiánya, K+F orientált ágazatok hiánya, stb.), és output (pl.: termék- és folyamatinnovációs 

eredmények) hiánya miatt kialakuló különbségek között (Weibert, 1999; Tödtling, 1990). A 

számba vett input és output indikátorok száma, szintje és gyakorisága tekintetében (mint azt a 

szakirodalom is igazolja) jelentős különbségek vannak (Bund et al, 2013). 
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e) Az intraregionális gazdasági fejlődés és növekedés ösztönzésében egyre lényegesebb a 

régiók innovációs képességének mérése és értékelése, mivel a fejlesztési politika és stratégia 

sikere nagymértékben az egyes régiók erőforrásainak területi elhelyezkedésétől függ 

(Pfirrmann, 1991; Braczyk/Cooke/Heidenreich, 1998). 

f) A fejlett országok innovációt ösztönző eszközeitől a magyar gyakorlat sajnálatos módon 

még mindig elmarad. A hazai gondok többé-kevésbé ismertek: 

• a hazai K+F ráfordítások elmaradnak a fejlett európai országokétól, ami azért gond, mert a 

tudásalapú, innovatív társadalom építéséhez (amit a gazdaságpolitika előszeretettel 

hangoztat) jelentős forrásokra van szükség; 

• a hazai K + F statisztikák hiányosak (a beszámolásra kötelezettek körének számbavétele 

pontatlan, a fogalmak értelmezése körül nehézségek vannak, az adatszolgáltatási 

fegyelmezetlenség és pontatlanság megkérdőjelezi az adatok megbízhatóságát) és 

nincsenek összhangban a nemzetközi statisztikákkal; 

• a potenciális innovátorok között az együttműködés esetleges, esetenként 

ellenérdekeltségük nagyobb, mint együttműködési készségük; 

• a területi szintű innovációs potenciál mérése, monitorizálása megoldatlan; 

• a regionális innovációs stratégiák beépülése a helyi gazdaságfejlesztés elképzelésekbe 

parciális. 

g) Az Európai Unióban a 2000-es évektől megtörtént a hagyományos kutatási- és 

technológiapolitika újraértékelése (Autio, 1998; Braczy, 1998; Cook, 2002); amelynek 

eredményeként módosult a célrendszer, fejlődött a tervezés és monitorizálás módszertana, 

átalakult az innovációs politika megvalósulását támogató intézményrendszer és bővültek a 

forráshoz jutás feltételei. Másrészt az elmúlt két évtizedben teljesebbé vált az innováció 

értelmezése; az innováció ma már (a korábbinál) tágabb fogalom: az újdonság befogadás, 

újdonság teremtés és piaci bevezetésének komplex folyamata (EC, 1995). 

Az európai integráció aktuális tudománypolitikai célkitűzéseit az EU 2000. márciusában a 

lisszaboni csúcson deklarált és 2005-ben módosított céljai határozzák meg. Ez nem kisebb 

célt tűz ki, mint azt, hogy, az „EU váljék a világ legversenyképesebb és leg- dinamikusabb 

tudásalapú gazdaságává‖, amely több és jobb munkahelyet teremt, erősíti a tagországok 

társadalmi kohézióját. E célt az „ún. tudásháromszög‖ - az oktatás, kutatás és innováció – 

fejlesztése nélkül lehetetlen elérni. 

Az un. lisszaboni megállapodás eredményei nem egyértelműek: 

• Már 2004-ben kiderült, hogy a Lisszaboni Stratégia intézkedései (bár voltak eredményei) 

alacsony hatékonyságúak voltak (a célok jelentős része nem teljesült, ill. lehetetlen volt 

2010-ig teljesíteni azokat). 

• A lisszaboni stratégia féloldalasnak bizonyult, mert szinte egészében az ipar-, ill. a 

gazdaságfejlődés eszközeiről és feltételeiről szóltak. 

• A gazdaságfejlesztés tartalmi kérdései (a gazdaság a tudásalapú, ill. a magasabb 

hozzáadott értékű szektorok felé mozduljon) nem kaptak kellő hangsúlyt. 

• A lisszaboni program figyelmen kívül hagyta a keleti bővülést (2004-ben és 2007-ben az 

innováció terén igen gyengén teljesítő államok - pl.: Románia és Bulgária - csatlakozott az 

EU-hoz). 

• Noha a célok között szerepelt, hogy „több és jobb munkahelyet teremt, erősíti a 

tagországok társadalmi kohézióját‖, a megvalósítás eszközei között a társadalmi innováció 

nem jelent meg, csak az innováció műszaki és gazdasági összetevőire irányította rá a 

figyelmet. A tartós társadalmi eredmények eléréséhez pedig nem elegendő csupán ezekre 

koncentrálni (lásd pl.: környezetvédelem, fenntartható fejlődés, az új megoldások 

társadalmi elfogadása [v.ö.: a „sokkterápia‖ negatív hatásai régiónkban, pl.: az 1994. évi 

választások eredményei Magyarországon]), tehát a szélesebb értelemben vett társadalmi 
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beágyazottság szempontjainak érvényesülése nélkül nem lehetett és ma sem lehet 

harmonikus fejlődést elérni. 

h) A társadalmi változásokkal összhangban egyre inkább a figyelem középpontjába kerülnek a 

társadalmi innovációk. Ezt igazolja, hogy az utolsó két évtizedben megsokszorozódott a 

témával foglalkozó kutató intézetek (pl.: Center for Social Innovation, Groduate School of 

Business, Stanford University; Centre for Social Innovation, Toronto; Netherlands Centre for 

Social Innovation, Rotterdam; New Zeeland Centre for Social Innovation, Auckland  

Australien Centre for Social Innovation, Adelaide, stb.) és projektek (pl.:  TEPSIE – The 

Theoretical, Empirial and Policy Foundations for Bulding Social Innovation in Europe) 

száma. 

 

1. KUTATÁS CÉLJA, MÓDSZERTANA 

 

Az innováció számszerűsíthetőségének kérdése már az 1960-as évek elején felvetődött 

(Frascati Manual, 1963). Az innováció mérhetőségének vizsgálata kapcsán három kérdés 

vetődik fel:  

 Milyen tényezők generálják (indukálják) az új vagy újszerű megoldásokat? 

 Hogyan számszerűsíthetőek az indikátorok? 

 Milyen hatással vannak az input oldali indikátorok a gazdasági kibocsátásra (output)? 

 

A kutatások eredményeként kialakult az un. technikai innovációk mérésének módszertana 

(Marburg et.al, 2012). Ezzel szemben a társadalmi innováció mérésének irodalma jóval 

szerényebb. Kutatásunkban ennek pótlására teszünk kísérletet az alábbi lépésekben (1. ábra). 

• a társadalmi innovációt meghatározó input és output indikátorok, ill. a közöttük lévő 

direkt és indirekt kapcsolatok meghatározása; 

• az indikátorok számszerűsíthetőségének vizsgálata; 

• adott település, ill. terület társadalmi innovációs potenciáljának számszerűsítése, az 

eredmények térbeni és időbeni összehasonlíthatóságának vizsgálata. Ez kapcsolatban van 

a makrotársadalmi, valamint a mikro-szintű (vállalati vagy intézményi [lásd: 

önkormányzatok]) innovációval, azaz a vizsgálati területünket a ko-evolúció (Child, 

Ganter és Kieser, 1987; Lewin, Long és Carrol, 1999) szemléletét alkalmazva végezzük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

társadalmi innováció 

fogalmának definiálása 

potenciális indikátorok  

kiválasztása 

indikátorok mérhetősége/ 

összehasonlíthatósága 

társadalmi innovációs 

potenciál mérési 

módszertanának kidolgozása 

szakirodalom 

EU dokumentumok 

KSH 

Eurostat 

empírikus kutatások 

 
2. ábra: Kutatás logikai folyamata 

Forrás: saját szerkesztés 

 



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

 

291 

 

1.1. Társadalmi innováció indikátorai, az indikátorok közötti kapcsolat 

 

A kutatás első fázisa a „mit kell mérni?‖ kérdésre kereste a választ. A feladat két 

vonatkozásban is összetett, egyrészt azért, mert ismereteink szerint a szakirodalom evvel a 

kérdéssel csak közvetett módon foglalkozott, másrészt a szóba jöhető változók száma és 

mérhetősége miatt szelekcióra van szükség. 

Általánosságban az input (xi) és az output (yi) indikátorok közötti kapcsolat az alábbi alakban 

írható fel (2. ábra): 

   

, ahol u, ε – reziduális változók 

 

 

 
 

 
 

 

2. ábra: Társadalmi innováció potenciális indikátorai 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A fenti összefüggés alapján a társadalmi innovációs képesség az az erő, amely az input 

indikátorokat output indikátorokká képes átalakítani. 

 

Input indikátorok 

 

A lehetséges input indikátorok az intézményrendszerhez, a telephelyi tényezőkhöz, a humán 

feltételekhez és a közösség, ill. a vizsgált település (térség) aktivitásához kapcsolódik (1. 

táblázat). 

 

 

 

1. táblázat: Input indikátorok 

ssz. faktorok indikátorok forrás 

1. 
intézményrendszer 

(I) 

• civil szervezetek száma 

(I2) 

• együttműködő partnerek 

száma (I1) 

KSH  

önkormányzat 

2. 
telephelyi tényezők 

(T) 

• vállalkozás sűrűsége (T1) 

• nonprofit vállalkozások 

száma (T2) 

KSH 

KSH 

3. humán feltételek (H) 

• korfa (H1) 

• aktivitási ráta (H2) 

• iskolai végzettség (H3) 

KSH 

Munkaügyi Hivatal 

KSH 

4. aktivitás (A) 
• pályázati aktivitás (A1) 

• szociális aktivitás (A2) 

TEIR 

önkormányzat 
Forrás: saját szerkesztés 

 

a) Intézményrendszer 

 

input 

indikátorok 

(xi) 

társadalmi 

innovációs 

képesség 

(wi) 

 

 

output 

indikátorok 

(yi) 

 

hatás  

indikátorok 

(Zi) 



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

 

292 

 

A nemzetközi és hazai tapasztalatok azt igazolják, hogy az intézmények (önkormányzati, 

karitatív, piaci alapon működő szervezetek) száma és a szociális helyzet (szociális étkeztetés, 

idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás) között szoros korrelációs kapcsolat van. 

 

b) Telephelyi tényezők 

A vállalkozások sűrűsége, foglalkoztatottsági képessége elsősorban a helyi gazdasági és 

szociális helyzetre gyakorol hatást. 

 

c) Humán feltételek 

A korfa, az aktivitási ráta és az iskolai végzettség a gazdasági, kulturális, a szociális és az 

egészségügyi helyzetre is releváns hatással van. 

 

d) Aktivitás 

Adott térség pályázati aktivitása és abszorpciós képessége között van korrelációs kapcsolat. 

 

Output indikátorok 

Modellünkben az output indikátor csoportok száma öt (2. táblázat). 
 

2. táblázat: Lehetséges output indikátorok 

ssz. faktorok indikátorok forrás 

1. gazdasági (G) 

• elnyert pályázatok száma (db/év) (G1) 

• lehívott forrás nagysága (Ft/év) (G2) 

• helyi termékek száma (G3) 

• szociális szövetkezetek száma (G4) 

• közfoglalkoztatottak száma (G5) 

TEIR 

primér kutatás 

önkormányzat 

cégnyilvántartás 

önkormányzat 

2. kulturális (K) 
• hagyományőrző rendezvények száma (K1) 

• hagyományőrző szervezetek száma (K2)  

önkormányzat 

önkormányzat 

3. szociális (Sz) 

• szegregációk száma (Sz1) 

• szegregációban élők száma (Sz2) 

• szociális ellátásban részesülők száma (Sz3) 

• munkanélküliségi ráta (Sz4) 

TeIR 

TeIR 

önkormányzat 

KSH 

4. egészségügyi (E) 
• krónikus betegségben szenvedők száma (E1) 

• szenvedélybetegek száma (E2) 
KSH 

KSH 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az input és az output indikátorok – településtől függően – erősebb, vagy gyengébb 

korrelációs kapcsolatban állnak egymással (3. táblázat). 

 

3. táblázat Input-output indikátorok közötti potenciális logikai kapcsolat 
Output 

Input 
G1 G2 G3 G4 G5 K1 K2 Sz1 Sz2 Sz3 Sz4 E1 E2 

I1 X X X X X X X     X X 

I2 X X X X X X X X X  X   

T1 X X X X X X X X X X X X X 

T2 X X X X X X X X X  X   

H1          X X X X 

H2        X X X X X X 

H3 X X X X X X X X X     

A1 X X X  X X X X X     

A2     X   X X X X X X 

Forrás: saját számítás 
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Hatás indikátorok 

 

Magasabb társadalmi innovációs potenciál növeli az adott településen élők jól-létét, ami nem 

azonos a jóléttel. Amíg az utóbbi kizárólag a jövedelmi viszonyokat veszi figyelembe, addig 

az előbbi a létfenntartás szükségletein túl számol többek között (3. ábra): 

 humán feltételek, 

 a testi és lelki biztonsággal, 

 az önbecsüléssel, az egyének kompetencia szintjével,  

 a kapcsolati szükségletekkel, családi kapcsolatokkal (közösséghez tartozás). 

 

családi 
viszonyok

jól-lét

 
 

3. ábra: Anyagi és nem anyagi források napraforgója 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A jól-lét változása azért is indokolt, mert az anyagi jólét és az elégedettség nem szinonim 

fogalmak. 

A hatás legalább hat területen jelentkezik (4. táblázat). 

 

4. táblázat: Hatás indikátorok 

ssz. faktor indikátor indikátor forrása 

1. szociális feltételek 

• jövedelmi viszonyok 

• születéskor várható 

élettartam 

• iskolázottság 

KSH 

KSH 

KSH 

2. családi viszonyok 
• egyedülállók aránya 

• nagycsaládok aránya 

KSH 

KSH 

3. biztonságérzet 

• nyilvántartásba vett 

bűncselekmények száma 

• felderítetési arány 

ORFK 

 

ORFK 

4. 
társadalmi 

infrastruktúra 

• szociális infrastruktúra önkormányzat 

5. megélhetési • szegénységi index KSH 
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feltételek 

6. környezeti feltételek • ökológiai lábnyom KSH 

 

 

1.2. Társadalmi innovációs potenciál mérése 

 

Kutatásainkban az innováció, az innovációs potenciál mérése központi szerepet kap. Ez nem 

jelenti ugyanakkor azt, hogy vizsgálatunk során kizárólag a kvantitatív (mennyiségi) 

módszereket alkalmazzuk. Megjelennek a kvalitatív (minőségi) módszerek is, például interjúk 

készítése a kistérségek témakörünk szempontjából fontos szereplőivel, mint községi vagy 

városi polgármesterek, kereskedelmi kamarai munkatársak, stb. A több szempont párhuzamos 

alkalmazása az adatfelvételen túl megjelenik az adatfeldolgozás módszereiben (faktor-és 

klaszter-analízis mellett a mért jelenségek értelmezése, tehát az interpretativista közelítésmód 

is). Tehát szándékosan alkalmazzuk a triangulációt, mind a közelítésmódok, mind pedig a 

módszerek megválasztásakor. Ma már elfogadott a szakirodalomban, hogy összetett 

társadalmi jelenségek vizsgálatánál nem szabad csak egyetlen módszert alkalmazni, hiszen 

akkor a kapott eredmény könnyen a használt módszer befolyásoló hatásának tudható be 

(Balaton, 2007). 

A társadalmi innovációs potenciál adott település, térség társadalmi problémáira adott új vagy 

újszerű válaszlehetőséget fejezi ki. Joggal feltételezhető, hogy nagyobb potenciál esetén a 

problémák csökkenésével javulnak a jól-léti hatások is. 

A potenciál egyetlen településre vonatkozóan is számszerűsíthető, de a célszerűbb 

rangsorokról beszélni, ill. a településeket klaszterbe sorolni. 

a) Előzetes exploratív faktorelemzés, amelynek az a célja, hogy a magas korrelációjú, 

nagyszámú induló adatból független, kevesebb számú faktort állítsunk elő.  

b) Elemek közötti távolság meghatározása. (Az un. Mahalanobis-távolságfogalom 

használatához az adatbázisra olyan előfeltevéseknek kell teljesülniük, amelyek a 

klaszterelemzéshez használt adatbázisokra gyakran nem igazak.) 

c) Azon változók kizárása, amelyek egymással magas szinten korrelálnak. Amennyiben két 

ismérv között magas a korreláció (0,9-nél nagyobb érték), akkor érdemes mérlegelni, hogy ne 

zárjuk-e ki őket a kiinduló adatbázisból. Azon változó tartalma, amelynek magas a 

korrelációja egy másik változóval, nagyrészt ezzel a változóval úgyis megjelenik, és így az 

adott változót redundánsnak tekinthetjük. Ezen magas korrelációjú változók kizárása az egyik 

legalkalmasabb lehetőség arra, hogy e torzító hatásokat kiszűrjük.  

d) Klaszterek számának meghatározása. 
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Alkalmazás feltételeinek vizsgálata 
(pl.: kiugró értékek, reprezentatív minta, skálázás)

Hasonlósági és távolságmérték meghatározása
(ahol kisebb a távolság, azok a megfigyelési értékek hasonlóbbak)

Klasztermódszer kiválasztása
(hierarchikus vs. nem hierarchikus)

Klaszterek szám
(Hány csoport? Minek alapján?)

Klaszterek értelmezése, jellemzése
(elnevezés, értékelés)

Klaszterelemzés érvényességének ellenőrzése
 

 

4. ábra: Klaszterelemzés logikai folyamata 

Forrás: saját szerkesztés 

2. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TÁRSADALMI INNOVÁCIÓS 

POTENCIÁLJA 

 

Társadalmi innovációs potenciál meghatározására vonatkozó vizsgálatunkat Borsod-Abaúj-

Zemplén megye 15 (Miskolci, Edelényi, Encsi, Kazincbarcikai, Mezőkövesdi, Ózdi, 

Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Szerencsi, Szikszói, Tiszaújvárosi, Abaúj-Hegyközi, 

Bodrogolaszi, Mezőcsáti és Tokaj) kistérségére vonatkozóan, a 2007-2013 évekre végeztük 

el. 

Adatbázisunkat egyrészt a KSH és a TEIR adatai alapján állítottuk össze (5-8. ábra, 5-6. 

táblázat). 

 
 

5. ábra: Civil szervezetek megoszlása (I1) BAZ megyében (2013) 

Forrás: KSH adatok felhasználásával saját szerkesztés 
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6. ábra: Vállalkozás sűrűsége (T1) BAZ megye településein (2013) 

Forrás: KSH adatok felhasználásával saját szerkesztés  

 

 

 

 

 
 

7. ábra: Átlagos iskolai végzettség (H3) BAZ megyében(2013) 

Forrás: KSH adatok felhasználásával saját szerkesztés  
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8. ábra: BAZ megye kistérségeinek civil pályázati aktivitása (A1) 

Forrás: TEIR adatok felhasználásával saját szerkesztés  

 

 

6. táblázat: Projektek megoszlása projektgazda szerint BAT megyében (2007-2013) 

 

Projektek 

száma 

Projektek 

aránya (%) 
Összes forrás 

Forrás 

aránya (%) 

önkormányzat 49 26,6 2 568 789 410 26,9 

civil szervezet 50 27,2 3 041 008 974 31,8 

vállalkozás 19 10,3 347 110 963 3,6 

egyéb közintézmény (pl.: KLIK) 66 35,9 3 597 254 976 37,7 

Összesen 184 100 9 554 164 323 100 

Forrás: TEIR alapján saját legyűjtés 
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5. táblázat: Projektek megoszlása projekttípusok szerint BAZ megyében (2007-2013) 

Projekt 

típusa 
Fő prioritás tengely megnevezése 

Projektek 

száma 

Projektek 

aránya (%) 

Összes 

forrás 

Forrás aránya 

(%) 

ÁROP 1. Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 2 1,1 55 941 500 0,6 

ÉMOP 1. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 1 0,5 7 673 520 0,1 

ÉMOP 2. A turisztikai potenciál erősítése 1 0,5 900 000 000 9,4 

ÉMOP 3. Településfejlesztés 4 2,2 271 382 832 2,8 

ÉMOP 4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 12 6,5 

1 642 858 

371 17,2 

KEOP 6.  Fenntartható életmód és fogyasztás  5 2,7 37 613 623 0,4 

TÁMOP 

1. 

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés 

segítése és ösztönzése 12 6,5 640 952 344 6,7 

TÁMOP 

2. Az alkalmazkodóképesség javítása 35 19,0 575 579 356 6,0 

TÁMOP 

3. A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek  68 37,0 

1 314 976 

291 13,8 

TÁMOP 

5. A társadalmi befogadás, részvétel erősítése 14 7,6 

2 651 243 

739 27,7 

TÁMOP 

6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 23 12,5 540 761 505 5,7 

TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 5 2,7 36 997 658 0,4 

TIOP 2. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése  1 0,5 860 166 493 9,0 

TIOP 3. 

A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató 

infrastruktúra fejlesztése 1 0,5 18 017 091 0,2 

 

Összesen 184 100 

9 554 164 

323 100 

Forrás: TEIR alapján saját legyűjtés 
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7. táblázat: Input-output indikátorok közötti korrelációs kapcsolat BAZ megyében (2013) 
Output 

Input G1 G2 G3 G4 G5 K1 K2 Sz1 Sz2 Sz3 Sz4 E1 E2 

I1 0,997 0,990 - 0,958 0,847 0,67 0,71 - - - - 0,963 0,915 

I2 0,67 0,71 0,73 0,81 0,67 0,72 0,76 0,49 0,79 0,81 - - - 

T1 0,989 0,982 - 0,954 0,843 - - - - - 0,38 0,957 0,896 

T2 0,997 0,991 - 0,958 0,843 - - - - - 0,2 0,963 0,913 

H1 -0,26 -0,30 - -0,02 -0,15 - - - - - 0,36 -0,06 0,749 

H2 0,287 0,270 - 0,079 0,147 - - - - - 0,14 0,168 0,78 

H3 0,653 0,621 - 0,243 0,213 - - - - - 0,46 0,468 0,53 

A1 0,89 0,91 0,61 0,59 0,91 - - - - - - - - 

Forrás: saját számítások 

 

G1, G2, G3, G4, G5, K1, K2, Sz1, Sz2, Sz3, Sz4, E1, E2, I1, I2, T1, T2: 2013-as év adata 

(KSH: Tájékoztatási adatbázis, TEIR, NFSZ, és Széchenyi2020 adatok) 

H1, H2, H3: 2011-es Népszámlálási adatok 

H1 korfa esetében: időskorúak aránya a népességben indikátorral számolva 

H3 iskolai végzettség esetében: 25 év felettiek körében felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

arányával számolva 

 

 

A megye kistérségei társadalmi innovációs képesség alapján három klaszterbe sorolhatók 8. 

táblázat). 

 

8. táblázat: BAZ megyei kistérségek klaszter besorolása 

klaszter kistérség 

mag Tiszaújvárosi, Miskolci 

félperiféria Encsi, Kazincbarcikai, Sárospataki, Szerencsi 

periféria 
Edelényi, Mezőkövesdi, Ózdi, Sátoraljaújhelyi, Szikszói, Abaúj-

Hegyközi, Bodrogközi, Mezőcsáti 

Forrás: saját számítás 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Az elmúlt két évtizedben megnőtt a társadalmi innováció szerepe, jelentősége a közösségek 

életében. Nem véletlen, hogy az Európai Unió 2014-2020 közötti tervezési időszakának 

prioritásai közé beépítette a társadalmi innovációk kidolgozásának támogatását. 

A helyi és a térségi gazdaságpolitika formálói ma még a kívánatosnál jóval kisebb figyelmet 

fordítanak a társadalmi innovációra, az esetek egy részében „kipipálásra váró‖ feladatnak 

tekintik, s csak ezen a csatornán elérhető Unió-s forráslehívás lehetőségére figyelnek fel. 

Holott a társadalmi innováció a közösségben rejlő többlet erőt fejezi ki, ami hozzájárulhat a 

település (térség) problémáinak saját erőből történő kezeléséhez. 

Az innovációs potenciál mérése, monitorizálása egyrészt az ezirányú aktivitást növelheti, 

másrészt hozzájárulhat a kívánatos beavatkozások irányának meghatározásához. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A mezőgazdasági tevékenységnek fontos szerepe van − illetve ahol ez nem jelentős fontos 

szerepe lehet − a vidék fejlesztésében önmagában és a kapcsolódó tevékenységek révén (falusi 

turizmus, feldolgozó ipar). Az ügyviteli szabályozások (elsősorban az adójogi és a számviteli 

szabályozás) elősegítheti vagy akadályozhatja a változást. A tanulmány egy rövid 

áttekintéssel bemutatja a mezőgazdasági tevékenység adójogi hátterét és költségeinek nyomon 

követési lehetőségeit. Felveti az ezzel kapcsolatos problémákat, fejlesztési lehetőségeket. 

 

SUMMARY 

The agricultural activity plays an important role − and where this is not significant, can play 

an important role − in the rural development, alone or through the related activities (rural 

tourism, manufacturing industry). The administrative regulations (primarily the tax and 

accounting rules) may facilitate or prevent the change. This study presents with a short 

overview the agricultural activity‘s tax background and the follow-up opportunities of its 

costs. It deals with the related problems and development possibilities. 

 

 

AZ AGRÁRIUM ADÓJOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK NÉHÁNY ASPEKTUSA 

 

A vidéken és az elmaradott térségekben élő emberek számára fontos munkahely-teremtési 

lehetőséget jelenthet az agrárszektor illetve az ehhez kapcsolódó falusi turizmus. A társadalmi 

megújulás alapja lehet a fennálló természeti adottságok kihasználása, amely lehetőséget 

teremthet a családi vállalkozások kialakulásához illetve a foglalkoztatás növeléséhez. Ahhoz 

azonban, hogy a társadalmi változások elinduljanak, szükség van a szabályozási környezet 

megismerésére és esetleges változtatások megtételére. (Raisz – Szilágyi, 2012) A szabályozás 

szempontjából az egyik legfontosabb terület az adójog, hiszen kedvező feltételek 

biztosításával az adminisztratív terhek csökkentésével elősegítheti a mezőgazdasági 

tevékenység fejlesztését. (Jakab – Szilágyi, 2013) Ebből a szempontból helyes és előremutató 

szabályokat is találunk a jelenlegi jogalkotásban, de még mindig jelentősek és bonyolultak az 

adóadminisztrációs terhek és emiatt is fontos lenne az ingyenes és a lakosságnak helyben 

lehetővé tett tanácsadás. Érdemes lenne a kistelepüléseken az ingyenes, az önkormányzat által 

finanszírozott jogsegélyszolgálat bevezetése, amely egyben a fenti problémára is megoldást 

mailto:musinszki.zoltan@uni-miskolc.hu
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jelentene.(Természetesen ha a szűkös források ezt akadályozzák , megvalósulhat több 

önkormányzat összefogásával , vagy erre lehetőséget adó pályázat vagy állami forrás 

biztosításával.) 

Általánosságban megállapítható, hogy az adójogi szabályozás kiemelten kezeli a 

mezőgazdasági tevékenységet, illetve az ilyen tevékenységet végző adóalanyokat. A 

különböző adónemek között a szabályozásban lényeges eltéréseket találunk, hiszen az egyes 

adójogszabályok jellegükből eredően sajátosan kezelik ezt a területet. Minden adójogszabály 

törekszik az általános jellegű szabályozásra és a versenysemlegesség érvényesítésére, de a 

jogalkotó preferálja az adóalanyok azon körét, amelyek mezőgazdasági tevékenységet
7
 

végeznek. A jogalkotó a szabályozásnál tekintettel van arra, hogy az ágazat nagy 

költségigényű, és a költségekről bizonylat nem minden esetben áll rendelkezésre (saját 

munkaerő kifejtése, saját előállítású alapanyagok felhasználása), az adóalanyok jó része 

kiegészítő tevékenységként végzi a mezőgazdasági tevékenységet, ezért jelentéktelenebb az 

ebből elért jövedelem. Kiemelendő továbbá, hogy eszköz és munkaigényes szektor, illetve a 

beruházások csak lassan, hosszabb távon térülnek meg. Az állam számára kiemelten kezelt, 

stratégiai ágazat a mezőgazdaság, ezért sem a tevékenységet végzőket, sem a fogyasztót nem 

lehet magas adóval súlytani (kivétel a jövedéki termékek köre). 

Mindezeket figyelembe véve az adójog saját eszközeivel igyekszik előnyös helyzetbe hozni 

az ágazatot. Ilyen eszköz többek között az egyes adóalanyok számára különleges adózási 

módok és jogállás biztosítása, a mezőgazdasági tevékenységből származó termék vagy a 

tevékenység speciális adózásának biztosítása, külön adómértékek meghatározása, 

adómentességek biztosítása, adóalap csökkentő kedvezmények előírása, adókedvezmények 

biztosítása. Az eszközökből kiindulva kitérek néhány adónemre, amely különösen jelentős az 

adójogi szabályozás szempontjából. 

Agrárjogi szempontból a személyi jövedelemadó törvény veszi figyelembe leginkább az 

ágazat sajátosságait. A legtöbb magánszemély a mezőgazdasági tevékenységet nem egyéni 

vállalkozóként, hanem kiegészítő jövedelemszerzés céljából végzi, és ez a falusi lakosság 

részére fontos jövedelemforrás.
8
 

Az ágazat másik sajátossága a költségek nagy hányada, illetve ezek igazolhatóságának 

kérdése. Mindamellett, hogy az agrárium nagy költségigényű ágazat, a költségek jó része saját 

maga által végzett munkában, vagy saját előállítású termény felhasználásában ölt testet, 

amelyről bizonylattal nem rendelkezik az adózó. 

Mindezek alapján adózási szempontból speciálisan kezeli az Szja. tv. a mezőgazdasági 

tevékenységet végző magánszemélyek e tevékenységből származó bevételét úgy, hogy 

létrehozza a mezőgazdasági őstermelő és kistermelő adójogi kategóriáját, adómentességeket 

határoz meg, bevételt csökkentő kedvezményeket biztosít, speciális kistermelői 

költségátalányt állapít meg, adókedvezményt biztosít a mezőgazdasági őstermelő számára,  

különleges adózási szabályként az átalányadózás szabályait állapítja meg. 

Az Szja. tv. meghatároz olyan bevételeket, amelyeket a jövedelem meghatározásánál 

figyelmen kívül kell hagyni,
9
 amelyeknek egyik típusa az adómentes bevétel.

10
 Az agrárjogi 

területhez kapcsolódóan fontos adómentesség a földművesnek juttatott gazdaságátadási 

támogatás havi minimálbért meg nem haladó része, a termőföldért kapott állami életjáradék, a 

termőföld átruházásából származó jövedelem a törvényi feltételek szerint, az illetményföld-

juttatás, illetve a szociális szövetkezet által tagi munkavégzésért juttatott utalvány vagy 

                                                 
7 A mezőgazdasági tevékenység jogi meghatározásának nehézségeiről lásd CSÁK Csilla: The Hungarian National Report on the lehal legal 
forms of agricultural undertakings, with attention to traditional and industrial cultivation. Journal of Agricultural and Environmetal Law, 

2010, 8. szám, 21-24. p.; SZILÁGYI János Ede: The Dogmatics of Agricultural Law in Hungary from an Aspect of the EC Law. European 

Integration Studies, 2009, 1. szám, 48-49. p.; SZILÁGYI János Ede: Az agrárjog dogmatikájának új alapjai – útban a természeti erőforrások 
joga felé? Jogtudományi Közlöny, 2007, 3. szám, 118-119. p.  
8 A vidéki lakosság és mezőgazdaság kapcsolatának fontos vonatkozásairól lásd még OLAJOS: A vidékfejlesztési jog kialakulása és 

története. Miskolc, 2008, Novotni Kiadó, 19-44. p. 
9 SZAKÁCS Imre: Az adózás nagy kézikönyve. Budapest, 2008, KJK-Kerszöv, 772-775. p. 
10 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja tv.) 7. § (1) bek. a., pont illetve 1. sz. melléklet. 
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élelmiszer a törvényi korlátok között. A felsorolásból is látszik, hogy az adójog főként a 

termőfölddel kapcsolatos jövedelmeket mentesíti a személyi jövedelemadó alól. Célszerű 

lenne egyes elmaradott térségekben a tevékenységek vonatkozásában is adómentességeket 

biztosítani, kiszélesíteni az adómentességi kört nem csak a termőföldből származó 

jövedelmekre, hanem a vidéki élethez kapcsolódó kézműves és élelmiszert előállító 

tevékenységekre is.  

A vidék fejlődésének, a munkahelyteremtésnek egyik fontos pillére lehet az idegenforgalom. 

Ezt a célt szolgálta többek között az adójog is azáltal, hogy a korábbi szabályozás mentesítette 

a falusi vendégfogadásból származó bevételt, a törvény által meghatározott jövedelemhatárig. 

Az új szabályozás alapján 2010-től önálló tevékenységből származó jövedelemként 

adókötelessé vált az agroturisztikai szolgáltatásból és a szállásadásból származó jövedelem. 

Álláspontom szerint vissza kellene állítani a tevékenységre vonatkozó adómentességi 

szabályokat ezzel is segítve a falusi turizmus fejlődését.  

Az Szja. tv. az adómentesség biztosítása mellett a mezőgazdasági tevékenységet végző 

adóalanyok számára biztosít kedvező adózási feltételeket.
11

 Sajátos szabályozás vonatkozik a 

mezőgazdasági őstermelőre és a mezőgazdasági kistermelőre, illetve a mezőgazdasági 

őstermelőkre vonatkozó szabályokat alkalmazza a törvény a családi gazdálkodókra és 

közreműködő családtagjaikra is. A mezőgazdasági őstermelő fogalmának fontos eleme a 

tevékenység, illetve a termék, amire irányul ez a tevékenység. 

Mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül a saját gazdaságban történő 

növénytermelés, ültetvénytelepítés, állattenyésztés, termékfeldolgozás, ha az a saját 

gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik, a saját gazdaságban egyes 

mezőgazdasági termékek jogszabályba nem ütköző gyűjtése, saját tulajdonú földterületen 

végzett erdőgazdálkodás, ha az előállított termék vagy tevékenység az Szja. tv.-ben 

meghatározottak körébe tartozik.
12

 Ilyen termék az állat és állati termékek közül például az 

élőállat, tej, tejtermékek vagy a növények és növényi termékek közül például a 

fűszernövények, gabonafélék, ipari növények. A tevékenységek közül az erdőgazdálkodást, az 

ültetvénytelepítést és a kistermelői élelmiszer-termelést említi a törvény. Mezőgazdasági 

őstermelői tevékenységnek minősül továbbá a saját gazdaságban előállított virágok és 

dísznövények értékesítése, ha az ebből származó bevétel a törvényi mértéket nem haladja 

meg. Ide tartozik továbbá a saját gazdaságban termelt szőlőből készített szőlőmust, sűrített 

szőlőmust, szőlőbor értékesítése és a saját gazdaságban termelt gyümölcs felhasználásával 

bérfőzés keretében történő párlatkészítés is. Álláspontom szerint ezt a tevékenységi kört 

bővíteni kellene olyan kézműves ipari tevékenységgel, amely közvetlenül vagy közvetve 

kapcsolódik a mezőgazdasági tevékenységhez vagy a falusi turizmushoz (bőr és kerámia 

termékek, készétel készítés többek között). 

A törvény lehetőséget teremt ún. közös őstermelői tevékenység végzésére.
13

 A magánszemély 

jogosult arra, hogy a vele közös háztartásban élő családtagjaival (házastárs, egyeneságbeli 

rokon) együtt közös őstermelői igazolvány kiváltásával folytassa az őstermelői tevékenységet. 

Ennek révén csökkenthető az adminisztrációs teher mégpedig úgy , hogy csak az egyik 

adóalanynak kell ezt elvégezni.  

A mezőgazdasági kistermelő fogalma a mezőgazdasági őstermelő fogalmán belül egy 

szűkebb fogalmat takar. Mezőgazdasági kistermelőnek tekintjük azt a mezőgazdasági 

őstermelőt, akinek a tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot 

nem haladja meg. A mezőgazdasági kistermelő kategóriájának a megalkotása révén 

kedvezőbb adózási lehetőség nyílik meg az adóalany számára. 

A törvény a mezőgazdasági őstermelő esetén adómentes bevételi kategóriát is meghatároz, 

így ha az őstermelői tevékenységből származó bevétel a 600.000 forintot nem haladja meg, 

                                                 
11 SZAKÁCS (2008): Op. cit. 762. p. 
12 Szja. Tv. 6. sz. melléklete. 
13 HADI (2010.): Op. cit., 872. p.; Szja. tv. 3. § 18. pont. 
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akkor ezen bevételből jövedelmet nem kell figyelembe venni.
14

 Ha azonban meghaladja ezt az 

értékhatárt az adózó be áll a teljes jövedelemre az adókötelezettség. Álláspontom szerint ez az 

értékhatár már alacsony, ezért célszerű lenne ennek a felemelése akár egy millió forintra, 

hiszen az alacsony jövedelem hányad a magas költségek miatt ezt mindenképpen indokolná. 

A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő számára a jogalkotó 

lehetővé tesz bevételt csökkentő kedvezmények igénybevételét.
15

 Ilyen kedvezmény a 

legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása, a szakképző 

iskolai tanuló gyakorlati képzése, a munkanélküli személy, szabadságvesztésből 6 hónapon 

belül szabaduló, továbbá pártfogó felügyelet alatt álló személy, sikeres szakmai vizsgát tett 

szakképző iskolai tanuló továbbfoglalkozatása. Az adóalany kedvezményként a törvényi 

szabályok szerint a minimálbér meghatározott százalékával illetve a szociális hozzájárulási 

adóval csökkentheti a bevételét. 

A szabályozás a kedvező költségelszámolással is segíti az adózókat. Kizárólag a 

mezőgazdasági kistermelő számára kistermelői költségátalányt állapít meg a törvény, 

amelynek révén a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő, az e 

tevékenységéből származó bevételéből, a bevétel 40%-át igazolás nélkül számolhatja el 

költségként, az igazolt költségein felül.
16

 A mezőgazdasági kistermelőt preferálja továbbá a 

törvény – az egyéni vállalkozók mellett – azáltal, hogy lehetővé teszi számára a különleges 

szabályokat tartalmazó átalányadózás választását. Az átalányadózás lényege, hogy nem kell 

tételes költségelszámolást végrehajtani, az átalányadót a bevételekből kiindulva kell 

meghatározni.
17

 Az átalányadó alapja is eltér az általános szabályoktól. Az átalányadó alapja 

az átalányadózó jövedelem, amelyet úgy számolunk ki, hogy a bevételeket csökkentjük az 

Szja. tv.-ben meghatározott, bevételek százalékában kifejezett költséghányaddal.
18

 Az adóalap 

(jövedelem) tehát rendkívül alacsony mértékű lesz a mezőgazdasági kistermelőnél, hiszen 

normál esetben 15% (költséghányad 85%), illetve állattenyésztés és állati termék 

előállításánál 6% (költséghányad 94%). 

A speciális költség-elszámolási és bevételcsökkentő szabályok mellett még további 

kedvezményként adókedvezményt is biztosít a jogalkotó a mezőgazdasági őstermelő számára, 

az e tevékenységéből származó jövedelme adójának megfelelő összegben.
19

 

Ezen adókedvezményi csoporton belül jogosult még az őstermelő könyvelői díjkedvezményre 

(könyvelőnek fizetett, számlával igazolt, az őstermelői tevékenységgel arányos díj) is. A két 

kedvezmény együttesen is igénybe vehető, de mértéke legfeljebb 100 ezer forint lehet. A két 

adókedvezményt együttesen hívjuk őstermelői adókedvezménynek. Azonban ez a 

kedvezmény az adóévben igénybe vett agrár csekély összegű (agrár de minimis) 

támogatásnak minősül.
20

 Véleményem szerint ez az adókedvezmény a mértékével nem jelent 

jelentős támogatást az adózók számára ezért vagy a mértékét kellene növelni vagy 

megszüntetni a kedvezményt és más módon pótolni a kieső kedvezményt. 

A mezőgazdasági tevékenységet az adóalany egyéni vállalkozóként is végezheti, de ebben az 

esetben az általános szabályok vonatkoznak rá – az átalányadózás kivételével –, mivel ezt a 

nem mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó is választhatja.
21

 

                                                 
14 Szja. tv. 23. §. 
15 Szja. tv. 21. §. 
16 Szja. tv. 22. § (6) bek. 
17 Szja. tv. 50-57/A. §. 
18 Szja. tv. 53. §. 
19 Szja. tv. 39. § (1) bek., SZAKÁCS (2008.): Op. cit., 852-853. p. 
20 Szja. tv. 3. § 41. pont Agrár csekély összegű (agrár de minimis) támogatás az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban 

nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló 

875/2007/EK bizottsági rendelet (2007. július 24.) vagy az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott 
csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1535/2007/EK bizottsági rendelet (2007. december 20.) által csekély 

összegű támogatásnak minősített támogatás. 
21 Az egyéni vállalkozó adójogi fogalmát az Szja. tv. 3. § 17. pontja határozza meg részletesen. Ebbe a fogalomba nemcsak a vállalkozói 
igazolvánnyal rendelkező magánszemély, egyéni cég tartozik bele, hanem a közjegyző, önálló bírósági végrehajtó, egyéni szabadalmi 

ügyvivő, ügyvéd, magán-állatorvos, magán-gyógyszerész, falugondnok, tanyagondnok és az európai közösségi jogász is. 
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Egyébként az egyéni vállalkozásból származó jövedelem a külön adózó jövedelmek körébe 

tartozik. A versenysemlegesség miatt az Szja. tv. szabályainak e területe sokban hasonlít 

(adómérték, költségelszámolás) a társasági adó szabályaira. Az agrárszektort érintő 

különleges szabályozás itt csekélyebb jelentőségű és kisebb mértékű, mint a mezőgazdasági 

őstermelőnél. 

A személyi jövedelemadó mellett a forgalmi adók közül az általános forgalmi adóról szóló 

törvényben találunk a mezőgazdasági tevékenység szempontjából jelentősebb szabályokat 

(2007. évi CXXVII. törvény). 

Az általános forgalmi adó szektorsemleges, azaz főszabályként az agrárszektorra is az 

általános szabályok vonatkoznak, és csak speciális szabályozásként említi a törvény a 

mezőgazdasági termékeket és a mezőgazdasági tevékenységet végzőket. Az Áfa törvény 

szabályai kivételes szabályokban rendelkeznek az agrárszektorban résztvevőkről, és az 

agrártermékek fogyasztóiról. 

A különös szabályozás egyrészt az adómértékekben és az adómentesség biztosításával, 

másrészt a mezőgazdasági termelő különleges jogállásán és speciális szabályozásán keresztül 

valósulhat meg. 

Az általános forgalmi adó a végső fogyasztót terheli, azaz az adó mértékének növelése és 

csökkentése befolyásolja a fogyasztói árat a végső fogyasztók számára. A központi 

költségvetés számára fontos érdek lehet, hogy az alapvető élelmiszerek tekintetében 

kedvezményes adókulcsokat alkalmazzon, azaz ezek ára az adómérték miatt nem váljon 

megfizethetetlenné az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók számára. Sajnos ez az elv nem 

érvényesült az új 2007-es szabályozásban, amelyet azonban a törvény módosításai során, 

korrigált a jogalkotó. 

A törvény három adókulcsot határoz meg.
22

 Általános adómértékként a 27%-os adókulcsot, 

illetve kedvezményes adókulcsokként az 5%-os és a 18%-os adókulcsot. Ezek az 

adómértékek különféle termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Az általános 

adómértéket nem nevesíti a törvény, ez ún. gyűjtő kulcs, azaz minden olyan 

termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál fel kell számítani, ahol nem biztosít a jogalkotó 

kedvezményes adókulcsot.
23

 

Több mezőgazdasági termék és szolgáltatás tartozott a korábbi ÁFA törvényben a 

kedvezményes kulccsal adózó termékek és szolgáltatások körébe,
24

 de ezt a 2007-es 

szabályozás már nem preferálta. A mezőgazdaságot érintő kedvezményes 5%-os kulcs, csak a 

gyógynövény drogok esetén maradt meg. A 2007-es illetve a 2008-as agrár árrobbanás 

következtében ismét felvetődött a jogalkotás területén, hogy az agrár termékekre 

kedvezményes ÁFA kulcsot kellene megállapítani. Az agrártermékekre azonban nem 

elsősorban az 5%-os adókulcsot vezette be a jogszabály, hanem egy külön kedvezményes 

adókulcsot a 18%-os adómértéket. A gyógynövény drogok megmaradtak az 5%-os kulcs alá 

sorolva az élő és darabolt állatok mellett, de az alapvető fogyasztási cikkek (tej, tejtermékek, 

gabona, liszt vagy tej felhasználásával készült termékek) a 18%-os kulcs alá sorolódtak be. A 

hazai mezőgazdasági termék-előállítás szempontjából nagy jelentősége lenne az alacsonyabb 

adókulcs alkalmazása a mezőgazdasági termékek és a vidéken nyújtott szolgáltatások esetén. 

Az intézkedésnek természetesen vannak költségvetési vonzatai, de az alacsonyabb adókulcs a 

fogyasztás növekedésével esetleg pótolná a kieső forrásokat. 

A kedvezményes kulcs tehát csak korlátozott mezőgazdasági termékkörre vonatkozik és a 

kedvezményezett termékek köre mellett a kedvezmény mértéke is elmarad a 2007 előtti ÁFA 

törvényhez képest. 

                                                 
22 Áfa tv. 82. § (1)-(2) bek. 
23 SZAKÁCS (2008): Op. cit. 97. p. 
24 1992. évi LXXIV. törvény (korábbi ÁFA tv.) 1. sz. melléklete tartalmazta ezeket a kedvezményes kulcsokat, amely 15%-os mértéket 

jelentett. (Hús, hal, tejtermékek stb.) 
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Az agrárszektorba tartozó adóalanyok is főszabályként az általános szabályok szerint 

adóznak, de egyes speciális tevékenységet végző adóalanyok számára a törvény lehetőséget 

biztosít különleges adózási mód alkalmazására. Témánk szempontjából a mezőgazdasági 

tevékenységet folytató adóalany (mezőgazdasági termelő) adózási szabályainak van kiemelt 

jelentősége. 

A különleges szabályozás két szempontból előnyös az adóalany számára, egyrészt mentesül 

az adókötelezettségek, illetve az ezzel járó adminisztratív terhek alól, másrészt a 

kompenzációs feláron keresztül az adóalany „egyfajta sajátos költségvetési támogatásban‖ 

részesül, illetve mivel nincs adólevonási joga, ezen keresztül megtérülhet a beszerzéseiben 

felmerült ÁFA összege.
25

 

A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany e tevékenysége tekintetében – a 

termékimport kivételével – adó fizetésére nem kötelezett, de adólevonási jogát sem 

gyakorolhatja, illetve nem terheli bevallási és elszámolási kötelezettség. A törvény 

mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyként a mezőgazdasági termelő különleges 

jogállásáról beszél, így meghatározza az adójogi fogalmát is az általános forgalmi adó 

szempontjából. 

Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany, amely egészben vagy túlnyomó részben 

mezőgazdasági tevékenységet folytat, külön törvény szerinti mikro és önálló vállalkozás 

(vagy ilyennek minősülne) és gazdasági céllal belföldön telepedett le, illetve ennek hiányában 

lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye belföldön van. 

Mezőgazdasági tevékenységnek minősül az áfa törvényben felsorolt termékek saját 

vállalkozásban történő termelése és feldolgozása (ÁFA tv. 7. sz. melléklet I. rész), illetve a 

saját vállalkozás eszközei felhasználásával nyújtott szolgáltatás (ÁFA tv. 7. sz. melléklet II. 

rész).
26

 

Az adóalanynál a le nem vonható adó ellentételezése gyakorlatilag a kompenzációs feláron 

keresztül valósul meg, a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanytól történő 

felvásárlás esetén. A kompenzációs felár az ellenérték részeként, de a felvásárlási áron felül, a 

mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany e tevékenysége körében teljesített 

termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után, az átvevő adóalany által kötelezően fizetendő 

összeg.
27

 

A forgalmi adó a mezőgazdasági tevékenység külön szabályokkal való segítése nagyon fontos 

adójogi lépés, azonban álláspontom szerint alacsony mértékben került meghatározásra az az 

árbevétel mérték (6 millió forint), ameddig alkalmazhatóak ezek a kedvező szabályok. Fontos 

lenne az árbevétel-határ további növelése és ezáltal a kedvezmény kiterjesztése, hiszen ez 

jelentősen segítené az adminisztratív terhek csökkentését a mezőgazdasági tevékenységet 

végzők szélesebb körénél. 

 

 

HELYZETKÉP A MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG 

KÖLTSÉGRENDSZEREIRŐL 

 

Az elmúlt negyed évszázadban mélyreható változások sokasága érte a magyar 

mezőgazdaságot. Megváltoztak a tulajdonviszonyok, átalakult a birtokszerkezet, a gazdaságok 

számának növekedésével csökkent az átlagos birtokméret. A piaci viszonyok változása 

                                                 
25 ÁFA tv. 197-253. § Különleges adózási módként szabályozza a törvény a mezőgazdasági tevékenységet, az utazásszervezési szolgáltatást, 

a használt ingóságok, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek értékesítését, a befektetés célú arany forgalmazását, az elektronikusan 

nyújtott szolgáltatásokat, továbbá különleges szabályokat állapít meg a törvény belföldön nem letelepedett adóalanyok adó-visszatérítési 
jogára. 
26 Áfa tv. 198. § a-c., pont. A törvény 7. sz. mellékletének I. és II. részében felsorolja a mezőgazdasági tevékenység körébe tartozó 

termékeket és szolgáltatásokat (pl. élő növény, élő állat, állati termék, mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó élelmiszer-ipari 
termék, talajművelés, mezőgazdasági termékek csomagolása, tárolása). 
27 Áfa tv. 201-202. §. 
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mellett módosult a termelés szerkezete is. A munkaigényes kertészeti, állattenyésztési 

tevékenység háttérbe szorult, dominánssá vált a gabonafélékre és ipari növényekre alapozó 

növénytermelés. Az agrárium szempontjából lényegtelen, de témánk szempontjából nem 

elhanyagolható, hogy ez idő alatt lényegesen módosultak a számviteli előírások is. Ezekre a 

változásokra vajon reagáltak-e, és ha igen, akkor hogyan a mezőgazdasági vállalkozások, a 

mezőgazdasági (költség)számvitellel foglalkozó gazdasági szakemberek, oktatók, kutatók? 

A mezőgazdasági számvitellel foglalkozó szakkönyvek, tanulmányok a mezőgazdasági 

tevékenység költség- és teljesítménymérési sajátosságait a költséghelyek és költségviselők 

kialakításán keresztül jelenítik meg. Az elmúlt öt évtized költséghelyek, költségviselők 

kialakítására vonatkozó ajánlásait, előírásait vizsgálva kijelenthetjük, hogy a szakirodalom a 

számvitel törvényi szintű szabályozásának időszakában is az állami gazdaságokra, 

termelőszövetkezetekre kidolgozott eljárásokra, módszerekre épít. (Vö. György, 1964, Páli, 

1973, Holics et al., 1987, Sutus, 1992, 2002, Miklósyné – Siklósi – Simon, 2006.) 

A mezőgazdasági vállalkozások költségrendszerét, költségelszámolási, önköltségszámítási 

gyakorlatát az elmúlt években két lépésben vizsgáltuk. Első lépésben a társas mezőgazdasági 

vállalkozások körében kérdőíves felmérésre került sor. Az önkitöltő kérdőívet 150 vállalathoz 

jutattuk el, amelyek közül 74-től kaptunk válaszokat. A kutatási folyamat második 

szakaszában került sor a kérdőívek feldolgozására. 

A társas mezőgazdasági vállalkozások a költségeik csoportosítása során előtérbe helyezik a 

számviteli előírásokat. A megjelenési forma szerinti csoportosítás mellett a vállalkozások 

többségénél csoportképző ismérvként jelenik meg az elszámolási mód, a felmerülés helye, 

illetve a költségviselő (97%). A pénzügyi számvitel szempontjából irreleváns csoportosítások 

közül mindössze a volumenhez való kapcsolat szerinti megkülönböztetést említi meg a 

vállalkozások 21%-a. A mezőgazdasági tevékenység sajátosságait magukon hordozó főbb 

költséghelyek és költségviselők a vállalkozások döntő többségénél megjelennek a 

számlatükörben. A vállalkozások közel 90%-ánál találhatunk fenntartóüzemet, segédüzemet. 

Az általános költségek két meghatározó csoportja a főágazati, illetve a központi irányítás 

általános költségei.  

Költségviselők esetében két rendezőelv figyelhető meg. Egyrészt egy-egy főtermék egy-egy 

költségviselőt képez, a melléktermékek általában nem jelennek meg költségviselőként. 

Másrészt a mezőgazdasági tevékenység jellege, az értékesítés (termelés) szerkezete – a 

mezőgazdasági szolgáltatások kivételével – egyértelműen hatást gyakorol a költségviselők 

struktúrájára. 

A vállalkozások döntő többsége (92%) az önköltségszámítás legfontosabb feladataként a saját 

termelésű készletek értékelését emelte ki. Az igen válaszok aránya alapján az 

önköltségszámítás második legfontosabb feladata az elszámoló ár kialakítása (88%). Az 

önköltségszámítás elsődlegesen a pénzügyi számvitel és ezen keresztül a beszámoló 

információigényét elégíti ki. Az adatok felhasználásának másik kiemelt területe a 

döntéselőkészítés, a vezetői célú felhasználás. A válaszok alapján a cégek mintegy 80%-a 

használja fel az önköltségadatokat tervezésre, elemzésre, ellenőrzésre és gazdasági 

kalkulációk készítésére. Az árképzés és a belső teljesítmények mérése – a többi tényezőhöz 

képest – nem tekinthető kiemelt területnek. 

A költségrendszer működése során fontosnak tekintett tényezőket két csoportba sorolhatjuk. 

A cégek nagyon fontosnak tekintik a megbízható, egyértelmű, a döntéshozatalban 

hasznosítható adatszolgáltatást. Fontos besorolást kapott a rendszer egyszerű és olcsó 

működtetése, illetve a naprakész és gyors adatszolgáltatás. 

A fontosság megítélésének kategóriái visszaköszönnek a vállalkozásoknál a 

költségrendszerük értékelése során is. Jó minősítésű kategóriába sorolhatjuk a 

megbízhatóságot, egyértelműséget és hasznosíthatóságot, közepes minősítésű kategóriába 

pedig az egyszerűséget, olcsóságot, naprakészséget és gyorsaságot. Az önértékelés alapján 
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tehát a költségrendszer pontos, hasznosítható, ám nem gyors, nem naprakész, azonban ez 

utóbbi két tényező fontosságát tekintve elmarad az első két tényezőtől. 

 

megítélés

jó

közepes

fontos nagy fontos fontossság

megbízhatóság

egyértelműség

hasznosíthatóság

naprakészség

gyorsaság

olcsó és egyszerű működtetés

 

1. ábra: A költségrendszer fontosság-megítélés mátrixa 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A fontosság és a rendszer-önértékelés együttes vizsgálata – lásd 1. ábra – két jól elkülöníthető 

szegmenst jelenít meg. A megbízhatóságot, egyértelműséget, hasznosíthatóságot nagyon 

fontosnak tekintő vállalkozások ezeket a tényezőket vállalkozásuknál jó rendűre értékelték. A 

többi tényező fontosnak és közepes minősítésűnek tekinthető. Az adott tényező fontossága és 

megítélése közötti korrelációt meghatározva jellemzően pozitív irányú közepesen erős 

kapcsolatot fedezhetünk fel. Legerősebb kapcsolat a naprakészség valamint a gyorsaság 

fontossága és megítélése között figyelhető meg. 

 

1. táblázat: A költségelszámolási, önköltségszámítási rendszerrel összefüggésben tervezett 

módosítások az igen válaszok számában és arányában 

Megnevezés Gyakoriság % 

a szolgáltatott adatok hasznosíthatósága 30 46 

adatszolgáltatás egyszerűsítése 29 44 

adatszolgáltatás gyorsasága 27 41 

a szolgáltatott adatok megbízhatósága 24 36 

fedezeti összeg(ek) meghatározása 11 17 

költségek felosztása, vetítési alapok 8 12 

költségszámlák tartalma 7 11 

melléktermékek értékének meghatározása 7 11 

költségszámlák kialakítása 5 8 

új költségszámítási eljárás bevezetése 4 6 

egyéb 0 0 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Mint az az 1. táblázatból is kiolvasható, a társas mezőgazdasági vállalkozások alapvetően 

elégedettek meglévő költségrendszerükkel, változtatni legfeljebb az adatszolgáltatás 

egyszerűsítése, gyorsítása, a szolgáltatott adat hasznosíthatóságának, megbízhatóságának 

növelése érdekében szándékoznak. Ezeket a változásokat a meglévő rendszeren belül képzelik 

el a költségszámlák szerkezetének, tartalmának változatlansága mellett. A cégek tehát 

mereven ragaszkodnak a meglévő költségszámítási technikáikhoz, új eljárások bevezetését 

nem tervezik. 
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A KÖLTSÉGRENDSZER FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI 

 

Kaplan és Cooper (Kaplan-Cooper, 2001) a költségszámítási rendszerek négy szintjét 

különbözteti meg. Véleményük szerint a vállalkozások többsége második szintű, a pénzügyi 

beszámolót középpontba állító rendszerrel rendelkezik. A rendszerre lassú, nem aktuális és 

pontatlan adatszolgáltatás jellemző, azaz a rendszer csak korlátozottan alkalmas a vezetői 

igények kielégítésére, a döntéstámogatásra. A magyar mezőgazdasági vállalkozások 

költségrendszere több szempontból is megfelel a Kaplan és Cooper féle elgondolásnak. 

 

2. táblázat: A mezőgazdasági vállalkozások költségrendszereinek és a második szintű 

költségrendszerek összehasonlítása 

Megnevezés 
Mezőgazdasági vállalkozások 

költségrendszere 

Második szintű rendszerek 

Kaplan-Cooper alapján 

felelősségi elv  igen  igen  

költségfelosztás  gépóra  munka, gépóra  

kalkulációs egység  tevékenység lehet 

(számolják, de közvetlenül nem gyűjtik)  

tevékenység nem  

adatszolgáltatás  megbízható 

egyértelmű 

hasznosítható 

lassú 

nem naprakész  

pontatlan 

korlátozottan hasznosítható 

lassú 

nem naprakész  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Ellentmondás feszül azonban a Kaplan és Cooper által megfogalmazott rendszerjellemzők és 

a mezőgazdasági vállalkozások véleménye között. (Lásd 2. táblázat.) Ugyanis a vállalkozások 

önértékelése szerint költségrendszerük lassan ugyan, de pontos és hasznosítható adatokat 

szolgáltat. Nagyon fontosnak tekintik a megbízható, egyértelmű, hasznosítható adatokat, és 

önértékelésük szerint e kritériumoknak saját költségrendszerük jó szinten eleget is tesz. A 

naprakész, gyors adatszolgáltatás, az olcsó és egyszerű működtetés másodlagos fontosságú. 

Elutasítják a költségszámlák struktúrájának, tartalmának módosítását, a vetítési alapok 

megváltoztatását. Alapvetően elégedettek a meglévő költségelszámolási, önköltségszámítási 

rendszerükkel, az adatszolgáltatás egyszerűsítése, gyorsítása, a szolgáltatott adatok 

hasznosíthatóságának, megbízhatóságának növelése a cégek felénél-harmadánál indukál 

változtatási szándékot. A „szent tehenek‖ tehát sérthetetlenek, azonban ha a szolgáltatott 

adatok egyértelműsége, megbízhatósága, hasznosíthatósága növelhető, akkor a gazdálkodók 

elgondolkodnak a szent tehenek átminősítésén, azaz hajlandóságot mutatnak új 

költségszámítási eljárás bevezetésére, a költségszámlák tartalmának módosítására, új 

költségfelosztási technikák, vetítési alapok alkalmazására. 

A Kaplan és Cooper által értelmezett harmadik szintű rendszerek egyaránt alkalmasak a 

tevékenységek, folyamatok, termékek, vevők pontos költségeinek meghatározására és a 

pénzügyi, illetve nem pénzügyi információkat is tartalmazó, operatív, a tanulást és fejlődést 

elősegítő visszacsatolásra. A harmadik szintű rendszert új számítástechnikai háttér kiépítése 

nélkül is ki lehet alakítani, a pénzügyi rendszer, valamint a vállalat többi információs 

rendszere jellemzően már tartalmazza azokat az adatokat, amelyek a rendszer többi eleme 

(tevékenység alapú költségszámítási rendszer, operatív visszacsatolási rendszer) számára 

szükségesek. 

A harmadik szintű rendszer előnye tehát abban rejlik, hogy jellemzően olyan adatokra épít, 

amelyet a korábbi rendszer(ek) már tartalmaznak. Nagyvállalati közegben ez azt jelenti, hogy 

a költségrendszer a meglevő számviteli nyilvántartások alapján továbbfejleszthető, a 

vállalkozások – csekély többletráfordítással – a második szintről a harmadikra léphetnek. 

Ezek a gondolatok a mezőgazdasági tevékenység esetében azonban nemcsak a nagyvállalati 
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közegre értelmezhetők. A továbblépés lehetőségét a mezőgazdasági tevékenységet folytatók 

által vezetendő gazdálkodási napló jelenti.
28

 A vállalkozások többségének részletező 

nyilvántartásaiból − elsősorban, de nem kizárólagosan a gazdálkodási naplóból – 

megállapítható ugyanis az egyes táblák, parcellák hozama, a táblákon elvégzett műveletek 

mennyisége, a főbb anyagfelhasználások. (A műveletek időigényének és költségének 

nyilvántartása azonban nem jellemző a mezőgazdasági tevékenységet folytatókra.) 

 

A mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodók költségrendszerei tehát – csekély 

többletráfordítással – fejleszthetők. Az új kor új kihívásaira azonban a mezőgazdasági számvitel 

válasza a változatlanság lenne? A fejlesztési lehetőségek feltárása, új innovatív megoldások 

kidolgozása érdekében 2015 nyarán társas és egyéni gazdálkodók, mezőgazdasági termékeket 

feldolgozó vállalkozások megkeresésére került sor. 

A társadalmi, gazdasági és jogszabályi környezet változása ellenére a mezőgazdasági 

számvitellel foglalkozó szakirodalom a számvitel törvényi szintű szabályozásának időszakában 

is az állami gazdaságokra, termelőszövetkezetekre kidolgozott költséggyűjtőkre, eljárásokra, 

módszerekre épít. Továbbra is meghatározó a költségek két dimenzió (költségnem – 

költséghely, költségviselő) szerinti gyűjtése. A birtokméret és a tevékenység komplexitásának 

csökkenésével ugyanakkor – a mélyinterjúk és a visszajelzések alapján – a gazdálkodók jelentős 

részénél az információs igények a költségek egy dimenzió szerinti gyűjtésével is kielégíthetők, 

miközben a vegyes profilú, nagyobb méretű gazdaságoknál felmerül a folyamatköltségek 

mérési igénye is. 

Kutatásunkat folytatva indokolt lenne tehát a mezőgazdasági – nem csak társas – vállalkozások, 

gazdálkodók költségekre, hozamokra, eredményekre vonatkozó információs igényeinek 

differenciáltabb felmérése. Ezt követően pedig a költségrendszerek kialakítására és 

működtetésére vonatkozó módszertan, valamint a szakirodalmi ajánlások elvárásokhoz, 

igényekhez illesztése. A jelenlegi ajánlások komplexitása meghaladja a potenciális felhasználók 

igényeit, miközben nemzetközi felmérések igazolják, hogy a számviteli – így a költség – adatok 

döntési célú felhasználása érzékelhető előnyökkel jár. Például Argilés és Slof (Argilés-Slot, 

2003) kutatásai kimutatták, hogy azok a gazdálkodók, akik csatlakoztak a Mezőgazdasági 

Számviteli Információs Hálózathoz (Farm Accountancy Data Network, rövidítve: FADN), 

megpróbálták a FADN-nak szolgáltatott adatokat felhasználni a döntéshozatalban. Felismerték 

a számvitel fontosságát, és gyarapították ismereteiket, gazdaságukat. 

 

A gazdálkodókkal és a könyvelőkkel lefolytatott interjúk alapján feltételezhető, hogy a 

kistermelői körben, illetve a kistermelői körhöz kapcsolódó ügyviteli szolgáltatások terén van 

lehetőség a munkaerőpiaci szolgáltatások illetve az eddig foglalkoztatási keretek, 

munkakörök bővítésére. Hiszen ebben a körben is érvényesül a négyszintű költségrendszerek 

elmélete, azaz a meglevő nyilvántartásokban jóval több információtartalom van, mintsem azt 

első ránézésre egy gazdálkodó vagy könyvelő gondolná. Így lényegi erőforrás-felhasználás 

nélkül bővíthetők a meglevő munkakörök, a hagyományos ügyviteli, gazdálkodási 

munkakörbe beintegrálhatók a döntéstámogatáshoz szükség feladatok is. A döntéstámogatás 

fejlesztésével a teljes agrobiznisz is fejleszthető, versenyképessége erősíthető. Ezáltal 

nemcsak a hatékonyság, hanem a kibocsátás és a helyi foglalkoztatás is növelhető. (Vö. 

Udovecz, 2014.) 

A munkakörbővítésnek (munkaerőpiaci szolgáltatás bővítésnek) további hozadéka lehet az is 

– bár ez túlmutat jelenlegi kutatási kereteinken –, hogy a mezőgazdasági kkv-khoz 

kapcsolódó ügyviteli szolgáltatások centrumba áramlása lassítható, leállítható. Ezáltal is 

támogatva a vidék munkahelymegtartó szerepét. 

                                                 
28

 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-

környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

"A tanulmány/kutató munka a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 azonosító számú 

projekt részeként – az Új Széchenyi Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg." 
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ÖSSZEFOGLALÁS  

Az útvonal-alapú turisztikai termékfejlesztés világszerte ismert, különösen előnyös lehet a 

gazdaságilag kevésbé fejlett, a turizmus piacán kevésbé ismert térségek számára. Ötvözve a 

turizmus – gazdaság – innováció – társadalmi nehézségek fogalomkörét, bizonyos típusú 

turisztikai útvonalak a társadalmi innovációk területén is értelmezhetőek, amennyiben 

térségfejlesztéssel, helyi közösségek támogatásával, a helyi termékek integrálásával 

párosulnak. A tanulmány első része szakirodalmi áttekintést kíván adni az útvonal-alapú 

turisztikai termékekről, fogalmi különbségek tisztázása mellett. A második részben egy konkrét 

útvonal, a csereháti História-völgy kerül bemutatásra, illetve több szempontú elemzésre.  

 

SUMMARY  

Route-based tourism product development is worldwide known, and can be particularly 

advantageous for less developed areas, which are less known in the tourism market. By 

mixing the phenomena of tourism – economy – innovation – social difficulties, certain types of 

tourism routes can be tools of social innovations, too, in case of they are combined with 

spatial development, support of local communities and integration of local products. The first 

part of this study gives a literature review regarding route-based tourism products, alongside 

the explanation of conceptual differences. In the second part, we introduce the so-called 

―History valley‖ in the Cserehát region, with a multi-view analysis.  

 

1. BEVEZETÉS 

 

A turizmus a világgazdaság legfontosabb szolgáltatási iparága. A szolgáltatások gazdasága 

azonban egyre inkább élménygazdasággá válik. A fogyasztó már nem szimpla 

szolgáltatásokat, hanem teljes élményt vásárol, s az átlagosnál magasabb, hozzáadott értéket 

képviselő élményért hajlandó magasabb árat is fizetni. Az élménygazdaság általános jellemzői 

fokozottan igazak a turizmusra, melynek „veleszületett‖ tulajdonsága az élmény maga. A 

turisták elsősorban helyi, autentikus és tartalmas élményeket keresnek, melyek a felkeresett 

helyszínek belső, lényegi velejárói. Ebben az egyik legnagyobb kihívás, hogy az igények 

eltolódnak a „megfoghatatlan‖ kultúra és örökség irányába. Az „ezt látni kell‖ követelménye 

helyett ma már sokkal inkább az „ezt meg kell tapasztalni‖ elvárása jellemző – átélni, 

kipróbálni, megkóstolni, azaz páratlan élményben részesülni. Ezért nagyon fontos, hogy 
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megtaláljuk az egyensúlyt az „új‖ és „más‖, illetve a „tipikus‖, „jellegzetes‖ és „autentikus‖ 

között. Boswijk és társai (2005) szerint a jelentéssel teli élmények a meghatározóak, 

melyekben kiemelt szerepet játszik az innováció, s jellemzői a következők: élénkség és 

fókusz, valamennyi érzék bevonása, érzelmi érintettség, egyediség, mely jelentős belső 

tartalomra épül, kapcsolat a valósággal, tevékenység és átélés, játékosság, egyensúly a kihívás 

és saját képességeink mértéke között, világos célok. A nem tárgyiasult örökség tekintetében a 

fő cél az kell, hogy legyen, hogy visszaépítsük a helyi közösségek identitástudatát és a 

folytonosságot (Pedersen 2004, in Schlüter 2012). A kultúrára való büszkeség és az identitás 

fontos elemei egy desztináció értékének, mely a hosszú távú túlélés elengedhetetlen feltétele. 

A tárgyiasult emlékekkel, műemlékekkel szemben a nem tárgyiasult örökség állandó és 

dinamikus változáson megy keresztül, az egyes közösségek életmódjával való szoros 

kapcsolata révén. Annak érdekében, hogy betölthesse társadalmi, politikai, gazdasági és 

kulturális szerepét, a közösségek élő részévé kell, hogy váljon (Aikawa 2007, in Schlüter 

2012). A turisztikai élmény létrehozásában tehát a kultúra, az innováció és a térségfejlesztés 

kéz a kézben járnak, melyre az útvonal-alapú termékfejlesztés az egyik legjobb példa. Ennek 

egy konkrét megvalósulását mutatjuk be a tanulmány harmadik fejezetében.  
 

2. ÚTVONAL ALAPÚ TURISZTIKAI TERMÉKEK – ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS  

 

A turizmus rendszerében az egyik fő alrendszer a turisztikai kínálat, melynek központi eleme 

a turisztikai termék. A turista szempontjából a termék mindig egyfajta szolgáltatáshalmaz, 

melynek célja a vendégigények teljes körű kielégítése. A turisztikai termék egy összetett 

folyamat eredménye, melynek két legfontosabb jellemzője, hogy (1) minden fázisban 

hozzáadott érték keletkezik, (2) a fogyasztó (turista) szerves része a termék-előállítási 

folyamatnak. Az autentikusság iránti igény a kulturális turizmus, mint az egyik fő turisztikai 

termék meghatározó sajátossága, mely kiemeli a kommercializálódott értékek közül. A helyi 

márkák kialakítása szintén újabb keletű lehetőség a helyi közösségek számára, ma már több 

hazai kezdeményezést is ismerünk a helyi termékek márkázására (pl. nemzeti parki termék). 

Nuryanti (1996) szerint az örökség a társadalom kulturális hagyományainak részét képezi, és 

része egy közösség identitásának. Olyan múltbeli, az elmúlt időkből származó érték, amelyet 

egyik generáció megőrzésre érdemesnek tart és továbbad a következőnek (Hall-McArthur, 

1998). Swarbrooke (1994) definíciója szerint az örökségturizmus „az örökségen alapul, ahol 

az örökség egyrészt a termék központi eleme, másrészt a fő motiváció a turisták számára‖. Az 

utóbbi évtizedekben jelentős túlkínálat alakult ki az örökségi attrakciók területén, ebből 

következően az örökségturizmus erősen verseny- és piacorientált termékké vált, így a 

folyamatos fejlesztés és a termékdifferenciálás létszükséglet lett. Poon (1989, in Light-

Prentice 1994) „új turizmus‖-nak nevezte ezt a terméket, és az is nyilvánvalóvá vált, hogy az 

örökségturisztikai termékfejlesztés több szempontból is eltér nem csupán a hagyományos, 

hanem az általános turisztikai termékfejlesztés folyamataitól is, más problémák és változók 

játszanak kiemelt szerepet benne, sőt, ezek a változók különböző fejlesztési modelleket 

kívánnak meg más-más örökségkategória esetében – így az útvonal-alapú fejlesztéseknél is. 

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, 2000). 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 tematikus (vagy turisztikai) útvonalak számos tevékenységet és attrakciót 

egyesítenek valamely téma keretében, ezáltal a vállalkozásokat is serkentik további, 
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kiegészítő termékek és szolgáltatások előállítására (több szerző in Meyer, 2004). Így az 

útvonal alapú turizmus tulajdonképpen a turisztikai desztinációk fejlesztésének piacvezérelt 

megközelítése (Lourens, 2007a). 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 és Wickens, 2004). A sikeres tematikus út kialakításban a 

partnerség arra utal, hogy a helyi klasztereken keresztül lehet versenyelőnyhöz jutni (Telfer 

2001, in Rogerson és Rogerson 2011). Vidéki térségekben a siker abban is rejlik, hogy 

sikerül-e az egyedi ajánlat alapját képező réseket megtalálni, a hozzájuk kapcsolódó 

termékekkel együtt.  

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 

2003:411, in Majdoub 2010). Kiemelkedően innovatív jellegűek a kulturális örökségvédelem 

területén belül (Martorell, 2003). Az ICOMOS (International Council on Monuments and 

Sights) Kulturális Útvonalak Kartája (2008) szerint a kulturális út egy 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) népcsoportok interaktív mozgásából ered, tükrözi javak, tudás és 

értékek folyamatos és egymásra ható áramlását emberek, régiók vagy kontinensek között, 

jelentős nagyságrendű időn keresztül; (2) megjelenik benne az érintett kultúrák térben és 

időben való kölcsön- és egymásra hatása, mely tükröződik fizikai és szellemi értékeikben; (3) 

létrejöttével a történelmi kapcsolatok és kulturális értékek egy komplex, dinamikus 

rendszerben integrálódnak.  

A kulturális útvonalat „a szó szoros értelmében nem kitalálják vagy megtervezik: hanem 

felfedezik‖ – azaz történelmi jelentőséggel bíró, fizikai valójukban létező utakat jelent. Míg a 

turisztikai útvonalat fogyasztói érdeklődés, földrajzi szerkezet, megközelíthetőség, látnivalók, 

vagy bármely más szempont szerint megtervezik, mely nélkülözi a tudományos alapokat 

(Martorell, 2003). 

A turizmusban megvalósuló innovációk nem szűkíthetők le egyéni innovációs 

teljesítményekre, hanem valamilyen együttműködés eredményei. Fischer (2001:200) szerint: 

„Az innováció rendszere egy sor olyan szereplő összessége (pl. cégek, egyéb szervezetek és 

intézmények), melyek részt vesznek az új – és gazdaságilag hasznos – tudás előállításában, 

terjesztésében és hasznosításában, a termelés során. Az intézményeket úgy tekinthetjük, mint 

közös szokások, gyakorlatok, technikák és szabályok összessége, melyek meghatározzák az 

egyének közötti kapcsolatokat és interakciókat mind a szervezeten belül, mind pedig azon 

kívül.‖ A turisztikai szektor versenyképességének növeléséhez is elengedhetetlenek az 

innovációk. Hjalager (1997) szerint a klasszikus termék és folyamat innovációk helyett a 

turizmusban az alábbi csoportokat különböztethetjük meg: (1) termék innovációk – 

középpontban a hozzáadott érték, illetve értékteremtés. (2) klasszikus folyamat innovációk – 

elsődleges céljuk a teljesítmény, a szolgáltatások hatékonyságának növelése; ezek 

kezdeményezői általában (alapanyag és felszerelés) beszállítók, és csak ritkán találkozhatunk 

egyéni és független folyamat innovációkkal. (3) folyamat innovációk az 

információkezelésben – amennyiben azt a költséghatékonyság egyik menedzsment-

eszközének tekintjük. (4) menedzsment innovációk – melyek az együttműködésben 

(alkalmazottak, lakosság, turisták) nyilvánulnak meg; valamint (5) szervezeti innovációk. 

Mivel a turisztikai termék nem más, mint szolgáltatások összessége, ezért a szervezeteket 

illetően leginkább a hálózatokkal és az együttműködésekkel érdemes az innováció 

kérdéskörén belül foglalkozni. Az innovatív hálózati együttműködés további innovációkat 



„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

317 

 

generál. Mindehhez olyan menedzsment is szükséges, mely az értékek mentén erősíti az 

érdekeltek bevonását és részvételét. 

A vizsgált csereháti útvonal tekintetében szót kell ejteni a centrum-periféria modellről is, 

melyet Wallerstein (1983) alkotott meg. A hierarchikus rendszer adja a modell alapját, 

miszerint a fejlődő térségek ún. növekedési pólusokká válnak, jelentős innovációs 

képességekkel, melyeket centrumoknak nevez. Ezek folyamatos erősödése mellett a többi 

térség fokozatosan perifériává válik. „A két elem között erős aszimmetrikus függőség alakul 

ki, melyek jelentős területei: (1) a növekedési pólus kihasználja a periféria nyersanyagát és 

munkaerejét, (2) termékének felvevőpiacát szintén a periféria biztosítja, (3) a centrumtérségek 

töretlen fejlődéssel írhatók le, (4) a perifériák távolsága marad, a fejlődés gyorsasága 

vontatott. A centrumtérségek beavatkoznak a perifériák életébe, gazdasági társadalmi 

működésébe, megbolygatva fejlődési tendenciájukat annak érdekében, hogy biztosítsák 

pozíciójukat‖ (Graselli, 2011). Ez a függőség dinamikus, és a térbeliséggel szoros kapcsolatot 

mutat (Kincses-Rédei, 2010). A centrum-periféria a regionális tudomány egyik központi 

kategóriájává vált. A regionális földrajzi kutatásokban leggyakrabban a helyzet és a fejlettség 

egymáshoz való viszonyát vizsgálják. Magyarországon a kutatásokban szinte egységesen a 

központi magot Budapest és környéke képviseli, perifériának számítanak Dél-Dunántúl, 

Észak-Borsod és Kelet-Magyarország határ menti térségei, míg belső perifériaként a Közép-

Tisza-vidéket említik (Lőcsei-Szálkai, 2008). 

 

1.1 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 ennek metodikája az alábbi fő elemeket 

jelenti: (1) kutatás – multidiszciplináris teamek, közös kritériumrendszer, koordináció. (2) 

finanszírozás – prioritások, együttműködések, magán és közszféra bevonása. (3) védelem, 

értékelés, megőrzés – az örökségelemekről készített leltár alapján, autentikusság és integritás 

vizsgálata. (4) fenntartható hasznosítás, turizmus – térségfejlesztési eszköz is. (5) 

menedzsment – integrált módszerekkel, holisztikus megközelítésben. (6) közösségi részvétel 

– a helyi lakosság bevonása.  

Az útvonal-típusú fejlesztéseknek különösen fontos szerepe lehet a munkahelyteremtésben, 

közösség- és gazdaságfejlesztésben. A tervezés során az allokáció – koncentráció kérdése is 

felmerül. 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, illetve 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.  
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3. ábra: Az allokációs és koncentrációs stratégia kombinációja tematikus útvonalak esetében 

Forrás: Meyer (2004) alapján saját szerkesztés 
 

A sikeres tematikus útvonal fejlesztés fő elemei (Meyer, 2004): 

1. együttműködési hálózatok, regionális gondolkodás és vezetési képesség 

2. termékfejlesztés, infrastruktúra és elérhetőség 

3. közösségi részvétel, mikro-vállalkozások fejlesztése és innováció 

4. információ és promóció 

5. explicit „pro-poor‖
29

 tényező. 

Durusoy (2014) egy integrált tervezési és menedzsment modellt javasolt (2. ábra), speciális 

koordinációs feladatokkal, meghatározott lépésekkel és számos partner bevonásával.  
 

 
 

4. ábra: Kulturális útvonalak tervezésének integrált modellje 

Forrás: Durusoy (2014) alapján saját szerkesztés 

                                                 
29

 A „pro-poor‖ turizmus új keletű kutatási téma. Lényege, hogy a turizmus fejlesztése, új termékek és 

szolgáltatások kialakítása során a részt vevő „szegény‖ vállalkozásokat és lakosokat is segítsék, jövedelemhez 

juttassák. Ez lehet közvetlen foglalkoztatás, a vállalkozási környezet javítása, vállalkozói kedv fokozása, 

közvetett közösségi bevételek elosztása, stb.  

 

Felmérés 

(megértés, 

dokumentáció) 

 
 

Értékelés 

(SWOT) 

Döntéshozatal 

(téma 

kijelölése, 

célkitűzések, 

általános elvek, 

stratégiák,  

projektek,  

forgatókönyvek

) 

Az értékek „megértése‖, múltbeli és jelen kontextusban is (pl. fejlődési szakaszok, 

történelmi és kulturális hatások, ritkaságok, funkciók, környezet, stb.). Utak és 

tengelyek felmérése. Szempontok pl.: természeti, ember-alkotta, időszakos, 

társadalmi, gazdasági, funkcionális, látnivalók és eszmei értékek, vallási – azaz 

vonzerőleltár készítése. Dokumentáció (archív és terepi) – folyamatosan és 
szisztematikusan, nyilvánosan! Helyi szereplők bevonása, érdeklődés felkeltése. 

Interdiszciplináris munkacsoportok!  

Ez lesz a döntéshozatal alapja! A jelen állapot értékelése valamennyi komponens 
alapján. Leggyakoribb módszer a SWOT analízis. Kulcs-szempontok és –elemek 

kiemelése. Interdiszciplináris szempontok alkalmazása (a felmérésben 

alkalmazottak szerint). Helyiek figyelmének felhívása, bevonásuk sz értékelésbe. 

Kulcskérdés a leginkább sérülékeny pontok megtalálása. A SWOT alkalmazható 

az előző fázisban használt szempontok szerint is.  

Célkitűzések meghatározása, prioritások kijelölése, a projekt témájának 

meghatározása. Az útvonal jelentőségének és identitásának 
megfogalmazása, az értékek egyértelműsítése. A téma tükrözze a történelmi 

jelentőséget és kapcsolatokat – ebből válik majd élmény a turisták számára! 

Általános irányelvek kidolgozása a kulturális erőforrások megőrzése 
érdekében (védelem, fenntartás + erősítés, helyreállítás, adaptáció, új 

funkciók, élet). Kulcsfontosságú a legfontosabb érdekeltségi csoportok és 

szereplők bevonása, a fenntarthatóság érdekében! Folyamatos monitoring, 
beavatkozások.  

„kapu‖ 

bemutató 

terület (pl. 

egy város) 

 

tematikus 

útvonal 

helyi 

kulturális 

termékek 

(hálózatok) 

helyi 

kulturális 

termékek 

(hálózatok) 

al-

csomópont 

al-

csomópont 



„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

319 

 

3. HISTÓRIA-VÖLGY A CSEREHÁTON  

 

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, 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. A 7 kiemelt beruházás az alábbiak szerint valósult meg: 

1. Boldva – Barátok Háza és rendezvénytér  

2. Borsodszirák – Hímes Ház  

3. Szendrőlád – Roma Kulturális Központ  

4. Szendrő – Felsővár Kilátó  

5. Hídvégardó – Hetedhét Határ bemutatóhely és rendezvénytér; valamint História-völgy 

kapu a volt határátkelő közelében 

6. Komjáti – Csoda Porta bemutatóhely, pihenő és kézműves-műhelyek 

7. Szinpetri – Papírmalom, a világ legnagyobb könyve bemutatása.  

A koncepció már meglévő attrakciók, a projektben kialakítandó látnivalók és szolgáltatások, 

illetve jövőbeli bővítési lehetőségek együttesével számolt, integrált fejlesztési elképzelést 

fogalmazva meg.  

 

3.1. A Cserehát turisztikai kínálata  

 

Az első, teljességre törekvő turisztikai vonzerőleltár 2006-ban, az Észak-magyarországi régió 

turizmusfejlesztési stratégiája mellékleteként készült el. A Cserehát térségeként lehatárolt 98 

település (mely ma az edelényi, encsi és szikszói járást érinti) akkori adatai szerint az itt 

található vonzerők száma 327 darab volt, az adatok tisztítása után 296 darab maradt. A 

vonzerőleltár aktualizálása 2015 augusztusában történt, ekkor ugyanezen térség vonzerőinek 

száma 474 darab, az adatok szűrése utáni szám pedig 462
30

. A mintatérség a História-völgy 

útvonala miatt kiegészült további településekkel, melyek nem az említett három járásban 

találhatók, hanem az aggteleki világörökségi helyszín, mint alternatív megközelítési útvonal 

jelenik meg a projektben, illetve a vonzerő növelése érdekében ebben a térségben is kínál 

látnivalókat (3. ábra). A vonzerők számának ilyen mértékű emelkedése kétségtelenül azt 

                                                 
30

 A vonzerők adatbázisában különféle típusokat használtunk, melyek bizonyos esetekben torzíthatják a kapott 

adatokat. A természeti vonzerők esetében a folyó, patak, tó, illetve a nemzeti park kategória került tisztításra, 

hiszen a térségben csak az Aggteleki Nemzeti Park található, de több település is megjelölte, mint attrakciót. 

Ugyanez igaz pl. a Bódva és a Hernád folyókra, melyeket szinte valamennyi érintett település feltüntetett az 

adatai között, holott egy és ugyanaz a vonzerő. Mivel a tisztított adatok hitelesebben tükrözik a valós helyzetet, 

ezért az elemzések során ezeket a számokat használtuk.  
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jelenti, hogy jelentős – de mégsem elegendő – fejlesztések történtek, melyek azonban nem 

egészültek ki megfelelő szolgáltatásfejlesztéssel, főként a szállás- és vendéglátóhelyek, 

programok és egyéb kiegészítő szolgáltatások tekintetében.  
 

 
 

5. ábra: A Cserehát turisztikai vonzerőleltára 

Forrás: saját adatbázis alapján saját szerkesztés 
 

A turisztikai vonzerők vizsgálhatók hatókör szerint is, mely alapvetően azt jelenti, hogy 

milyen körből, távolságból képesek látogatókat vonzani (4. ábra). A História-völgy elemeit 

egyelőre a kistérségi kategóriába soroltuk, hiszen a koncepció elsősorban helyi, kevésbé 

ismert erőforrásokra épít – ez azonban jelentősen befolyásolja az elérhető célcsoportokat is, 

melyekről az 5. fejezetben szólunk részletesebben.  

 

 
 

6. ábra: A Cserehát vonzerői hatókörük szerint 

Forrás: saját adatbázis alapján saját szerkesztés 

 

A vonzerőleltárban 42 vonzerő-típust határoztunk meg, melyeket nagyobb, konkrétan hat 

összevont kategóriába soroltunk (5. ábra). Az összevonás elsősorban erőforrás-alapú, mely 

meghatározza, hogy milyen turisztikai termék építhető rá. Ahogy a grafikonból látszik, a 

térség kulturális és természeti adottságaira lehet igazán alapozni. Megjelenik még a 
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gasztronómia, mint kiaknázható lehetőség, ennek azonban jelenleg csak a kezdeményei 

mutatkoznak a térségben.  

 
 

7. ábra: Fő vonzerőtípusok a mintatérségben 

Forrás: saját adatbázis alapján saját szerkesztés 

 

3.2. A vonzerők vizsgálata mikro-térségenként 

 

Desztináció-szinten a Cserehát térségének egésze is szinte ismeretlen a turizmus piacán, még 

belföldön is. A térség egésze perifériának tekinthető. Ha a szomszédos, határon-túli 

bevonható területeket hozzá is vesszük, a helyzet nem változik, hiszen Szlovákiában is 

perifériának számít az a térség. A turizmus tervezése szempontjából alapvetés, hogy olyan 

területi egységeket tekintsünk egy desztinációnak, mely elegendő vonzerővel bír ahhoz, hogy 

felkeltse a látogatók érdeklődését. Helyi tervezési szinten azonban helye van az adott terület 

még aprólékosabb vizsgálatának is – esetünkben a térséget kilenc mikro-térségre oszthatjuk. 

A Galyaság, Tornai-medence, Tókörnyéke és Alsó-Bódva-völgy mikro-körzete rendelkezik 

számottevő attrakcióval, mely gyakorlatilag az edelényi járásnak felel meg. A História-völgy 

épp ebben a térségben került kialakításra, tehát a Cserehátnak csak egy részét érinti – de azt a 

részt, ahol érdemes egyáltalán turizmus-fejlesztésben gondolkodni. Ugyancsak helyesen épít a 

kulturális és természeti adottságokra, hiszen ezek dominálnak – és ugyancsak helyesen 

választották az útvonal-alapú fejlesztést az elmaradott térség esetében, ahogy a szakirodalmi 

összefoglalásból is levezethető. 

A leltár azonban csalóka. Ha egy kicsit a számok mögé nézünk – bár tisztítottunk a vonzerők 

típusain és számán – még két „anomáliát‖ érdemes kiemelni: 

1. A kulturális és örökség vonzerők csoportján belül a legnagyobb számú típus a 

műemlék vagy műemlék-jellegű épületek. A 133 azonosított ilyen vonzerőelemből 84 

db, azaz 63,16 % templom. Nem lebecsülve ezek kulturális és vallási turizmusban 

betöltött jelentőségét, felmerül a kérdés: valóban turisztikai vonzerővel bírnak-e? 

Elérhetőek-e a turisták számára? – Sajnos a legtöbb esetben nemleges választ kell 

adnunk, melynek fő okai a nyitva tartásban és a szakszerű bemutatásban, elérhető 

információkban keresendők.  

2. Ugyancsak a kulturális és örökség vonzerők csoportjában szerepelnek a tematikus 

utak. Az azonosított 51 vonzerőelem valójában 5 útvonalat takar: História-völgy, 

Középkori templomok, Panoráma-utak, Vártúrák, Gótikus út. Az 51 db elem tehát 

megállóhelyként, látnivalóként értelmezhető, ezek elemzésétől jelen keretek között 
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azonban el kell tekintenünk. Az azonban érzékelhető, hogy az útvonal-alapú fejlesztés, 

vagy több esetben marketing eszköz, már nem új keletű a térségben.  

 

4. EREDMÉNYEK  

 

4.1. Egyéb szolgáltatások vizsgálata 

 

A turisztikai termék sajátosságaiból, mint szolgáltatás-termékből következően nem elegendő 

csupán a (valós vagy potenciális) vonzerők vizsgálata, hanem az egyéb szolgáltatások számba 

vételére is szükség van. Jelen keretek között nem tehetjük ezt meg teljes körűen, három fő 

kategóriáról azonban szólni kell.  

A szálláshelyek kínálata alapvetően meghatározza, hogy egy térség képes-e ott tartani a 

vendégeit, vagy csupán átutazók és egynapos kirándulók fogadására rendezkedik be. Az 

élménygazdaság 3S stratégiája (stop, spend and stay longer) és a térségfejlesztés szempontjait 

tekintve nagyon fontos, hogy megfelelő választékban és minőségben legyenek szálláshelyek. 

A mintatérségünket tekintve ez korántsem mondható el (6. ábra): 
 

  
 

8. ábra: Szálláshelyek a Csereháton 

Forrás: saját szerkesztés 
 

A vonzerőkhöz hasonlatosan a szálláshelyek száma is az edelényi járásban a legmagasabb. Az 

azonban a térség egészére igaz, hogy a magánszálláshelyek a meghatározóak, az összes 

szálláshely 80,66 %-át teszik ki. Az is kiemelendő, hogy az egész mintatérségben a 

kereskedelmi szálláshelyek közül az edelényi és az encsi járásban található 3-3 szálloda 

kategóriába sorolt szálláshely, a többi zömében turistaszállás, ifjúsági szálláshely. Az azonban 

még megdöbbentőbb adat, hogy a magánszálláshelyeknek csupán 16,44 %-a minősített, azaz 

rendelkezik a napraforgós védjeggyel – az erre vonatkozó előírások a 239/2009. (X.20.) 

Kormányrendeletben találhatók. Ez az elszomorító arány a térség egésze „láthatóságának‖ 

szempontjából is meghatározó.  

Hasonló a helyzet a vendéglátóhelyek tekintetében is. A térségben alig van olyan 

melegkonyhás egység, amely megfelelő színvonalú étkezési lehetőséget jelent a turizmus 

számára – zömében büfék, pizzéria, néhány városban cukrászda található. Ez a hosszabb idejű 

tartózkodást alapvetően hátráltatja – különösen akkor, ha azt a tényt is hozzávesszük, hogy a 

szálláshelyek túlnyomó része csak önellátásra biztosít lehetőséget. A térség összes 

vendéglátóhelyét tekintve mindössze 15 olyan egység (44,12 %) található, mely étterem, 

vendéglő kategóriába sorolt. 

A térség rendezvényeinek, programkínálatának teljes feltérképezésére eddig még nem nyílt 

mód, holott az időtöltés szempontjából szintén fontos tényező lenne. Jelentőségét tekintve 

azonban a harmadik kiemelendő terület a turisztikai intézményrendszer és a humán 

erőforrások. Korábban Edelényben működött Tourinform iroda, melyet először a Csereháti 

Településszövetség, majd az edelényi önkormányzat tartott fenn, ez azonban 2007-8 körül 
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megszűnt. A 2008-9-ben országosan indult desztinációs menedzsment szervezet (TDM) 

fejlesztési program keretében – mely a TDM szervezetek létrehozását jelentős mértékben 

támogatta – a térség nem tudott indulni, mert nem tudta produkálni a minimális 

mutatószámokat (vendégszám, vendégéjszaka szám, idegenforgalmi adó kivetés, stb.) sem. 

Holott ez a terület, mint az aggteleki világörökségi térség, egyike a hat kiemelt desztinációnak 

az észak-magyarországi régióban. Bár vannak civil szervezetek, egyesületek – némelyik 

régóta, mások újonnan szerveződve – ezek együttműködése gyakorlatilag nem működik, a 

szolgáltatók nem szerveződtek hálózattá. A korábbi projektek (mint pl. a CSER-KÉK falusi 

vendéglátó hálózat) lassan feledésbe merülnek, s a História-völgyről is elmondhatjuk, hogy 

nem igazán működik. Ez a láncszem tehát teljesen hiányzik a rendszerből.  

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.  

 

4.2. Látogatói megkérdezés eredményei 

 

Mintatérségünkben még folyik a turista-megkérdezés, néhány frekventált csomópontban, 

elsősorban a térség egésze és a História-völgy tematikus útvonal ismertségére, és az ilyen 

útvonalakkal szembeni elvárásokra fókuszálva. Az ezt megelőző próba-kérdezés eredményei 

azonban több esetben is meglepetést okoztak. A megkérdezés nem tekinthető 

reprezentatívnak, az irotai „Periféria‖ Nyári Egyetem résztvevői körében történt – tehát 

értelmiségiek, közepes vagy alacsony jövedelmi viszonyokkal, több korosztályból, azaz egy 

jól meghatározható réteget képviseltek.  

A demográfia: a válaszadók 71 %-a nő, 29 %-a férfi. A válaszadók fele a 20-29 éves 

korcsoportból került ki, 29 % volt 30-39 év közötti, 14 % volt 40-49 év közötti, illetve 7 %-uk 

50-59 év közötti. 21 %-uk rendelkezik doktori fokozattal, 43 % egyetemi MA, míg 29 % 

főiskola vagy egyetemi BA végzettségű. A válaszadók 50 %-a az ország más régiójából 

érkezett, 22 % miskolci, 14-14 % Borsod-Abaúj-Zemplén megye, illetve Észak-Magyarország 

valamely településéről érkezett. 50 %-uk esetében a háztartás havi jövedelme a 150-250 ezer 

Ft közötti sávba esik.  

A megkérdezés első része általánosságban vonatkozott az utazási szokásokra. Átlagban 6,4 

alkalommal szerveznek egynapos kirándulásokat, 4,6 alkalommal vesznek részt átlagban 3 

napos hosszú hétvégi utazáson, illetve 1,75 alkalommal mennek átlagban 10,4 napra nyaralni. 

Ezen alkalmakra leginkább barátoktól és rokonoktól (29 %), az adott desztináció (20 %) és a 

szolgáltatók internetes oldalairól (15 %) szerzik be az információkat. Érdekesség, hogy rádió 

és TV csatornák, illetve információs (Tourinform) irodák egyszer sem kerültek említésre. 

A második részben az aktuális utazással kapcsolatban tettünk fel kérdéseket. A résztvevők 

átlagban harmadik alkalommal járnak ebben a térségben, jellemzően (ez a nyári egyetemből 

adódik) 3-4 napot tartózkodtak itt. A térségről, azaz a Cserehátról változatos véleményeket 

fogalmaztak meg. Először bizonyos állításokkal való egyetértést vagy elutasítást kellett 

kifejezni 1-5-ig terjedő skálán (7. ábra). Figyelmünket az alsó harmadra érdemes fordítani, 

mely viszonylag jól tükrözi a különféle szolgáltatások hiányát, melyet a vonzerőleltár 

elemzésekor kifejtettünk. A véleményekben megjelenik, hogy a térség sajátos hangulatú és 

valószínűleg sok érdekességet lehet itt látni és tapasztalni, a konkrét ismeretek azonban 

hiányosak (ez nyilván az egyedi programból adódik). A szálláshelyekkel való relatív magas 

elégedettség pedig a nyári egyetemnek helyet adó szállásoknak tudható be, hiszen egy adott 

helyen tartózkodott mindenki. A válaszadók 55 %-a értékelte úgy, hogy a térség elérhető, 

azaz a megfelelő szolgáltatásokat nyújtja megfelelő áron, 36 %-a tartja olcsónak, míg 9 % úgy 

gondolja, hogy a térség ugyan olcsó, de a színvonal nem megfelelő.  
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9. ábra: A térségről alkotott vélemények 

Forrás: saját szerkesztés 
 

A megkérdezés harmadik része a tematikus utakra általában és a História-völgyre 

vonatkozott. A válaszadók 61,5 %-a ismeri ugyan a tematikus útvonalakat, de 77 %-uk még 

nem járt ilyenen. 64 %-uk pedig még nem hallott a csereháti História-völgy útvonalról – 

összevetve azzal, hogy átlagosan harmadszor vannak itt, ez az arány nagyon magas. Amikor 

azt kérdeztük, hogy vajon milyen látnivalók vannak ezen az útvonalon, leggyakrabban a 

hagyományos építészeti értékek, különleges templomok, kastély, túraútvonalak, természeti 

értékek bemutatása válaszok születtek. A tematikus utakkal kapcsolatban néhány, az 5. 

fejezetben bemutatandó modellünkben is szereplő szempont jelentőségére kérdeztünk rá, 

melyet 1-5-ig terjedő skálán kellett értékelni (8. ábra).  
 

 
 

10. ábra: Szempontok jelentősége tematikus utak esetében 

Forrás: saját szerkesztés 
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Ha a 8. ábrát szemügyre vesszük, a legmeglepőbb, hogy az autentikusság kritériuma kapta a 

legalacsonyabb értéket, holott a kulturális és örökség-elemekre alapuló útvonalak esetében 

modellünkben ezt tartjuk az egyik legfontosabb tényezőnek, mely a hitelességet tükrözve az 

interpretáció eszközeit, módjait is meghatározza. Hasonlóan nem várt eredmény, hogy a 

szolgáltatások megfelelő választéka is viszonylag alacsony értéket kapott.  

Hasonlóan érdekes eredmények születtek az általában egy tematikus út nyújtotta 

szolgáltatásokat tekintve is. Összesen 44 szolgáltatásra kérdeztünk rá, melyeket 6 nagyobb 

csoportban lehet összesíteni: téma, kialakítás, megközelíthetőség, marketing és 

szolgáltatások; illetve a marketing tényezői közül külön kiemeltük a csomag-ajánlatokra 

vonatkozó szempontokat.  

Az útvonal témája szempontjából kevésbé jelentősnek értékelték a nemzetiségi (3,21) és 

népművészeti értékek (3,36) megismerését, a legfontosabb a természeti értékek (4,29), illetve 

a kulturális elemek (3,79) bemutatása. A helyi lakosság életmódjának megismerése közepes 

érdeklődésre tart számot. Az útvonalak kialakításánál a fenntarthatóságot és a 

környezettudatosságot értékelték a legfontosabbnak. A téma tudományos kutatottsága, 

történelmi hűsége kevésbé érdekes a turisták számára, ami összhangban van a 10. ábra 

elemzésénél tett megállapításokkal. A megközelíthetőséget tekintve igazából csak az a fontos, 

hogy az útvonal kezdete és vége megfelelően jelezve legyen (4,64), kellő számú tájékoztató és 

útirányjelző táblával (4,29), valamint az, hogy többféle eszközzel vagy gyalog is bejárható 

legyen. Az utak minősége és egyéb kapcsolódó szolgáltatások jelentősége csekély (3,36). A 

marketing eszközök közül a kiadványok, térképek (4,36), az útvonal saját honlapja (4,14), 

valamint a szálláshelyeken elérhető tájékoztatás (3,86) a legjelentősebb; speciális 

kedvezmények vagy ajándéktárgyat kevés érdeklődésre tartanak számot. Kiemelendő, hogy 

okostelefonon elérhető szolgáltatásokat (pl. útleírás) nem tartják fontosnak (3,14).  

Kevés jelentőséget tulajdonítanak a csomagajánlatoknak, illetve azok változatosságának 

(3,14) és előre foglalhatóságának (2,93) is – ez azért érdekes, mert a versenyképesség és 

sikeresség tekintetében ezek fontos tényezőknek számítanak szakirodalmi források szerint, a 

hazai közönség belföldi utazásainál azonban nem jelennek meg. Ez nagyjából hűen tükrözi azt 

a tendenciát, mi szerint csomagajánlatokat leginkább külföldi utazások alkalmával vesznek 

igénybe a magyar utazók – a belföldi kirándulásoknál ez „kiment a divatból‖, és az irántuk 

való igény elmaradását az is erősítette, hogy a hazai utazási irodák kínálatában elenyésző 

számban találunk belföldi csomagajánlatokat – legalábbis olyanokat, melyek nem egy-egy 

szálloda saját ajánlatait (pl. húsvéti pihenés, wellness-hétvége) tartalmazzák.  

A szolgáltatások közül a helyi gasztronómia és a helyi termékek iránti igény nevezhető 

jelentősnek(4,5), valamint a szállás- és vendéglátóhelyek kellő választéka (4,0), a szabadidő 

eltöltésének változatos lehetőségei (3,86). Érdekes, hogy pl. a helyi idegenvezetést nem 

tartják fontosnak (2,93), csakúgy, mint pl. a speciális közlekedési eszközöket (2,86) vagy 

gyalogtúra esetén a csomagszállító szolgáltatást (2,93). A turisták bevonása, az interaktivitás 

jelentősége közepesnek mondható (3,79). Ugyancsak közepes értékeket kapott a személyzet 

szakképzettsége és idegen nyelv tudása is – utóbbi nyilván azért, mert csak magyar 

válaszadók voltak a megkérdezettek között.  

A kérdőívünkben kísérletet tettünk a vevői (azaz turista) elégedettség vizsgálatára is, ahol a 

klasszikus lojalitás-indexet választottuk (Piskóti, 2008): 

 
ahol az E az elégedettséget, az A a másoknak való ajánlást, az U pedig az újravásárlást jelenti, 

azaz azt, hogy tervezi-e a térség ismételt felkeresését. A megkérdezés az alábbi eredményt 

hozta: 
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Az index a térséggel való közepesnél magasabb fokú elégedettséget jelenti, a visszatérés 

szándékának értéke az érdeklődést, a térség rejtett tartalékait mutatja. Csupán egy olyan 

válaszadó volt, aki biztosan nem ajánlaná a térséget ismerőseinek. Feltételezzük, hogy a 

kapott érték magasabb, mint egy szélesebb körű turista-megkérdezés esetén kapott érték 

lenne, mivel a referencia-csoport tagjai nem először járnak itt, és tudományos érdeklődésüket 

tekintve fogékonyabbak a hátrányos helyzetű térségek problémái iránt, mint az átlagember.  

 

 

5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK  

 

A fenti elemzésből is kitűnik, 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 (9. ábra), 

amely a História-völgy mint útvonal működtetését tudná megvalósítani.  
 

 
11. ábra: A História-völgy működtetésére javasolt modell 

Forrás: saját szerkesztés 
 

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 (10. 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. Mivel a Cserehát 

térsége várhatóan a közeljövőben sem lesz képes önállóan TDM szervezetet létrehozni, így 

egyrészt a miskolci kapcsolaton keresztül tudja az országos hálózatot elérni, másrészről pedig 

hasonló funkciókat ellátó, de innovatívabb – elsősorban a helyi szereplők aktív 

közreműködésére és összefogására épülő – szervezet kialakítására kell fókuszálni. Ebben 

aktív szemléletformáló munkát is kell végezni, hiszen – mint a korábbi elemzésekből is 

látszik – elsősorban a helyi vállalkozók motiválására és láthatóvá tételére van szükség. A 

szervezetfejlesztésnek és a funkciók kiteljesedésének megfelelő kifutási időt kell biztosítani, 

mely minimum 3-5 év, ezt a helyi szereplőkkel is tudatosítani kell.  
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12. ábra: A História-völgy szolgáltatói és „kapui‖ 

Forrás: saját szerkesztés 
 

A térség vonzerőinek jellege alapján jól körülhatárolható célcsoportokat kell megfogalmazni. 

A História-völgy megvalósíthatósági tanulmánya alapvetően 5 célcsoportot fogalmazott meg: 

ökonómikusak, ökológikusak, örökösök, örökmozgók és önmegvalósítók, mindegyik csoport 

a tulajdonságaik és érdeklődésük alapján jól behatárolható. A vonzerők elsősorban a belföldi 

turisták megcélzását teszik lehetővé, főként a saját és a közeli régiókból. Alapvető fontosságú 

lenne a fő „kapu‖, azaz Miskolc lakosságának és vendégeinek elérése – ebben a helyi TDM 

szervezettel való kapcsolatépítés elengedhetetlen. A versenyképesség szempontjából a 

szervezett térségbe utaztatás is fontos lenne, az utazásszervezők megcélzása azonban olyan – 

a jelenlegi állapotban nem elérhető – feladatokat jelent, mint a minőségbiztosítás és a helyi 

partner, esetünkben a helyi szervező-menedzselő szervezet.  

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. 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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ÖSSZEFOGLALÁS 

A társadalmi innováció a településfejlesztés egyik modellje. A megújulás az érintett lakosság 

széleskörű részvételével valósul meg. A Miskolci Egyetem szolgáltatásaival ezt akarja 

segíteni. Ahhoz, hogy hatékony megoldásokat találjunk, ismernünk kell a helyi adottságokat. 

A fejlődésnek nemcsak anyagi forrásai lehetnek. A materiális tőkével azonos fontosságú a 

kulturális és a társadalmi tőke. A Cserehát településein kérdőíves szociológiai kutatással 

tártuk fel a rendelkezésre álló emberi erőforrásokat, az innováció feltételeit. Az interjúkkal 

konkrét ismereteket gyűjtöttünk, hogy milyen konkrét változásoktól várják a lakosok a jobb 

életet. A mindezek alapján szerveződő innovációs körökben elindult a Miskolci Egyetem és a 

Csereháton élők együttműködése a társadalmi innováció érdekében. 

 

SUMMARY 

Social innovation isa modelof regional development. Therevival of thebroadparticipation 

ofthe affected populationis realized. The University of Miskolcserviceswantsto help.In orderto 

find effective solutions need to know the local conditions. This development may not only 

raise funds. The material of equal importance to the cultural capital and social capital. The 

Cserehát settlements questionnaire sociological research were explored the availability of 

human resources, in terms of innovation. The interviews were collected specific information 

on what specific changes that are waiting for a better life for its residents. The groups based 

on their innovation both rounds off the University of Miskolc and Cserehát people's 

cooperation for social innovation. 

 

 

1.BEVEZETÉS 

 

A Cserehátot az ország elmaradott, hátrányos helyzetű térségei közé szokás sorolni. Az egy 

főre jutó GDP, a munkanélküliségi ráta és más hasonló mutatók használata ezt az eredményt 

hozza. Területi hátrányok kapcsolódnak össze társadalmi hátrányokkal. A fővárostól, 

nagyvárosoktól távoli kistelepülések. A lakosság elöregedőben. Ahol meg nem, az a cigány 

lakosság magas arányát jelzi.  

A rendszerváltás óta jelentős összegeket fordítottak a térség felzárkóztatására. Kormányzati 

források, európai uniós pályázati pénzek és más támogatások érkeztek. A kívülről, felülről 

érkező összegeket rendre felhasználták, a kívülről, felülről meghatározott célok érdekében 

megfogalmazott előírásoknak megfelelően. 

A használatos fejlettségi mutatókkal mérve az eddig megvalósult fejlesztési projektek nem 

eredményeztek jelentős javulást a Csereháton.   

Ideje elgondolkodni, hogy nem kellene-e más módon közelíteni a Csereháthoz, az ott lévő 

településekhez és lakóikhoz? Természetesen nemcsak a Cserehát helyzete, hanem más régiók, 

országok, a világ jelenlegi állapota ad okot alapvető kérdéseink újragondolására.  

mailto:pankucsimarta@gmail.com


„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

331 

 

A megújulásra. Az innovációra. Nemcsak műszaki és gazdasági értelemben. Érdemes 

elgondolkodnunk életünk megújulásának lehetőségein, a társadalmi innováción és annak 

emberi feltételein.  

Történelmi korszakváltás idejét éljük. A modern, indusztriális társadalmak korát felváltja a 

posztindusztriális, az információs, a tudásalapú társadalmak kora. Mindez nemcsak technikai 

kérdés. Megváltozik a gazdaság, új fejlesztési erőforrások válnak dominánssá és 

átrendeződnek az emberi érintkezési viszonyok. A rendszerszintű változásokkal együtt 

változnak a strukturális viszonyok. Az egyenlőtlenségek rendszerében újra pozícionálhatják 

magukat a régiók, országok, térségek, települések, társadalmi csoportok. Ami az eddig 

előnyös helyzetben lévőknek veszély, az eddig hátrányban lévőknek új esély. Fontos, hogy 

felismerjék, felismerjük a megújulás lehetőségeit.  

A Miskolci Egyetem, mint a régió tudásközpontja, jó ideje hivatottnak érzi magát arra, hogy 

hozzájáruljon a régió társadalmi fejlődéséhez, az itt élő emberek életminőségének 

javulásához. Ennek része, hogy tudományos eszközeivel segítse a „fejlődés‖, az 

„életminőség‖ fogalmainak újrafogalmazását, továbbá, hogy oktató, kutató és fejlesztési 

tevékenységével szolgálja a gyakorlati megújulást.  

Egyetemünknek ehhez a küldetéséhez köthető a „Társadalmi innovációk generálása  

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében‖ TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 projekt, mely a 

társadalmi innovációt előmozdító egyetemi szolgáltatások kialakítására irányul. 

 

2. A TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ ÉRTELMEZÉSÉNEK ELMÉLETI KERETEI 

 

Mára bebizonyosodott, hogy az eleinte pénzügyinek vagy gazdaságinak tekintett válság 

valójában átfogó társadalmi válság, a fogyasztói tömegtársadalom csődje.  

J. M. Barroso, az Európai Bizottság korábbi elnöke fogalmazott úgy, hogy a gazdasági 

válságot lassan leküzdhetjük, de a régi életünk soha többé nem tér vissza. Ideje kitalálni az új 

életünket. Ideje megújulnunk. 

A megújulás az ember és az emberi társadalmak egyik legfontosabb képessége. Az emberi 

szabadság lényege, hogy különböző lehetőségek közül választhatunk. Más kérdés, hogy ritkán 

választunk tudatosan. Többnyire rutinszerűek, szinte automatikusak a választásaink. Amit 

teszünk, úgy tesszük, mintha mást nem is tehetnénk. Ennek az a magyarázata, hogy a 

korábban sikeres választásaink beépülnek személyiségünkbe és jövőbeli választásainkat szinte 

automatikusan határozzák meg. P. Bourdieu habitusnak nevezi ezt a beépülést. T.L.Berger 

ésT. Luckman a habitualizáció folyamataként írják le, melynek során a különböző, egyaránt 

lehetséges megoldások közül egy ismétlődően visszatér és a cselekvők által kölcsönösen 

elfogadottá válik. Ha aztán ezt a megoldást olyanok is átveszik, követik, akik nem vettek részt 

kialakításában, akkor a szóban forgó cselekvés, illetve megoldási mód intézményesül. Akik 

nem vettek részt kialakításában, azok könnyen megváltoztathatatlannak, a világ objektív 

rendjéhez tartozónak tekintik. Az intézményesült, renddé szilárdult megoldási módok 

mindaddig megváltoztathatatlannak tűnnek, amíg válsághelyzet nem jön létre. A válságok 

velejárója, hogy rákényszerítenek korábbi életünk újra gondolására, az eddig bevált megoldási 

módok megkérdőjelezésére, legitimálására, vagy új alternatívák keresésére és 

megvalósítására. 

Életünk korábbi rendjének megrendülése idején a rendezetlenség, a társadalmi anómia 

állapota alakul ki. Ilyenkor egy ideig különböző lehetséges rendképek versenyeznek. 

M. Weber szerint az ilyen társadalmi helyzetekben a lehetséges berendezkedések közül az 

válik legitim renddé, amelyik legközelebb áll az emberek tudatában élő rendképhez. 

Egyszerűen azért, mert az emberek mindennapi cselekvéseiket a világ és az élet rendjének a 

fejükben élő képéhez igazítják, és ezáltal azt valósítják meg. 
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Mindebből egyebek mellett az következik, hogy a társadalmi berendezkedés 

megváltoztatásának kihagyhatatlan, nélkülözhetetlen része az emberek rendről alkotott 

elképzeléseinek, mindennapi cselekvéseinek a megváltoztatása.  

Ezt a magatartást irányító mechanizmust a habitus fogalma mellett szokás az életvilág fogalmi 

keretén belül elemezni. A. Schütz és J. Habermas vonatkozó elmélete alapján az életvilág az a 

természetes, magától értetődő, normális világ, melyben mindennapjainkat éljük. Másként 

fogalmazva az életvilág a kulturálisan rögzült és átörökített, kommunikatívan szerveződő 

világértelmezési sémáknak, életmintáknak, életrecepteknek a tere. A megváltoztathatóság 

garanciája a kommunikatív szerveződés.  

A modern társadalmakban a változásoknak egyik alapvető akadálya az, hogy az életvilág 

elveszíti autonómiáját. A rendszerek gyarmatosítják az életvilágot. Vagyis az alrendszerek, 

különösen a gazdaság és a politika működési logikája és mechanizmusai, behatolnak az 

életvilágba és uralmuk alá vonják azt. Ezáltal a magánélet szinterein is a pénz valamint a 

hatalom válnak aszelekciós mechanizmus középpontjává, a döntések meghatározójává.  

A médiumokhoz kapcsolódó bináris kódok kétpólusuvá teszik a világot, mindent végtelenül 

leegyszerűsítenek. A döntések meghozatalakor az, és csak az számít, hogy mi a nyereséges 

illetve mi segíti elő a hatalomra kerülést.A rendszerek működésének sajátossága az is, hogy 

az instrumentális cselekvést teszik általánossá. Az instrumentális cselekvés a kitűzött cél 

elérésére szolgál, melyhez eszközként használ bármit és bárkit. Sikerkritériuma akitűzött cél 

elérésére. Ez a cselekvési típus kétségtelenül hatékonyan szolgálja az alrendszerek 

autopoieziszét, folyamatos önlétrehozását. Ám az életvilágba behatolva, uralkodóváválva, 

lerombolja a bizalmi viszonyokat, a közösségi kapcsolatokat.  

A hatékonyság növekedéséért túl nagy ár az általános elmagányosodás, valamint a deviáns 

magatartások növekedése. Kiszorul az életvilágra jellemző cselekvési típus, vagyis a 

kommunikatív cselekvés. A kommunikatív cselekvés egymás megértésére és megegyezésre 

irányul, sikerkritériuma a konszenzus. 

A modern társadalom alrendszerei ma még küzdenek a talpon maradásért, sőt az életnek az 

általuk uralt összes területén próbálják azt a látszatot kelteni, mintha a feladat a visszatérés, a 

megrendült hatékonyság helyre állítása lenne. Le kell küzdeni a gazdasági bajokat és akkor 

ismét a fogyasztás szolgálatába állíthatjuk életünket. Meg kell szilárdítani mindenhol az 

éppen kívánatosnak talált politikai hatalmat és akkor nem lesz nagyobb baj. 

A válság okozta lehetőséget kihasználva érdemes végig gondolnunk, hogy az eddig 

megszokottól, magától értetődőnek tartottól eltérő alternatívák is választhatóak. 

N.Luhmann elmélete szerint a modern társadalmakban a környező világ komplexitásának és 

kontingenciájának redukálására specializálódott alrendszerek az autopoiezisz elve alapján 

működnek. Nem a funkció, vagyis valamely létező emberi, társadalmi szükséglet kielégítésére 

törekvés határozza meg működésüket, hanem az önlétrehozás és önfenntartás parancsa. Ha 

már egyszer kialakultak, akkor a beléjük rögzült mechanizmusok a folyamatos fennmaradás 

érdekében szelektálnak.  

A gazdasági alrendszer középpontjában a pénz médiuma áll és hozzá kapcsolódik a 

cselekvéseket és minden mást rentábilisra és nem rentábilisra szelektáló bináris kód. Az 

autopoieziszt pedig az eladások megszakítatlan folyamata garantálja. A rentábilis, megfelelő 

profitot biztosító gazdaság önlétrehozásához szüntelenül el kell adni az előállított termékeket, 

szolgáltatásokat. A fogyasztói tömegtársadalmakban erről szól minden. Ezért kell fogyasztó 

automatákká változniuk az embereknek, ezért válik kizárólagos mércévé a pénz, ezért hitetik 

el, hogy a legfőbb örömforrás a vásárlás és a fogyasztás. Már nyoma sincs annak a 

funkcionalista felfogásnak, mely még T. Parsons rendszerelméletében megjelent, vagyis 

amikor a gazdaságra, minta az adaptáció, a környezethez való alkalmazkodás, az anyagi 

szükségletek kielégítésére hivatott alrendszerként lehetett tekinteni. 

T. Parsons rendszerelméletében a politikai alrendszernek a funkciója a célelérés. Vagyis a 

politika az emberek egyéni és közös álmainak, céljainak a megvalósítására hivatott.  
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N. Luhmann viszont már úgy látja a fogyasztói tömegtársadalmak politikai alrendszerét, mely 

önmaga fenntartása érdekében tartja kizárólag fontosnak a választások megnyerését, a 

hatalomra kerülést illetve hatalmon maradást és minden szelekciót, cselekvést ennek rendel 

alá. Sőt, a politikaszociológia és a politológia elemzései alapján ettől is tovább léphetünk. 

Amikor a konszern pártok elterjedéséről esik szó, akkor azt a jelenséget írják le, hogy a 

választási győzelemért küzdő pártok valójában azért törnek a hatalomra, hogy a gazdasági 

hatalomnak alávetetten, ha tetszik a pénz és rentabiltás szelekciós mechanizmusának 

engedelmeskedve hozzák meg az egész társadalomra érvényes döntéseiket. Vagyis a 

H.Marcuse által korábban leírt egydimenziós társadalom, a gazdaság és azon belül a pénz 

uralmának totálisan alávetett világ víziója egyre kevésbé abszurd. 

 Ha ilyen elméleti szemüvegen át nézzük a fogyasztói társadalom válságát, csődjét, akkor ezt 

nem feltétlenül kell hanyatlásként, a társadalmi fejlődés megtorpanásaként értelmeznünk. 

Igaz ugyan, hogy N.Luhmann a társadalmi fejlődés egyik alapvető mércéjének a 

differenciálódást, az egyre több alrendszer kialakulást tekinti, vagyis a hatékonyságot javító 

alrendszerekre, mint fejlődési termékekre tekint. Ám a társadalmi fejlődés másik mércéjének 

a megváltoztathatóságot tekinti. 

J. Habermas vitatja N.Luhmann állítását, mely szerint az alrendszerek hatékonysága lenne a 

fejlődés mércéje. Úgy találja, hogy modern társadalmakban élő embereknek a hatékony 

működésért túl nagy árat kell fizetniük. Szoros összefüggést lát a gazdaság autopoietikus 

működése és az elmagányosodása valamint a deviáns magatartások arányának növekedése 

között. Elemzése szerinta fogyasztói tömegtársadalmak a vásárlásra, fogyasztásra rábírás 

érdekében az egyéneket megfosztják életük más dimenzióitól, szétzilálják emberi 

kapcsolataikat és kisajátítják életvilágukat. A legszemélyesebb kapcsolatokba is betüremkedik 

a pénz és a hatalom. A gazdasági elemi célja saját fennmaradása érdekében, hogy az emberek 

egyre többet vásároljanak, fogyasszanak. Az ehhez szükséges pénz megszerzésére illetve az 

elköltésére fordított idő az emberek életidejének egészét kitölti. A pénz hatékony megszerzése 

és elköltése instrumentális cselekvések sorozatát igényli. Nincs idő és energia a 

kommunikatív cselekvésre, az olyan kapcsolatok ápolására, melyektől sem pénz, sem hatalom 

nem várható. Az életet a külső elvárásoknak való feltétlen megfelelés irányítja, az autentikus 

életnek a lehetősége kiszorítódik nemcsak a mindennapok valóságából, hanem a lehetséges 

jövők horizontjáról is. Csupán negatív formában: frusztrációként, szüntelen rossz közérzetet 

eredményező kínzó hiányként van jelen. Ebből az állandó feszültségből és kilátástalanságból 

menekülnek egyre többen az alkoholhoz, a drogokhoz, a mentális betegségekbe, vagy 

bűnözővé válnak, esetleg öngyilkosságot követnek el. 

J. Habermas szerint az emberiség jövője alapvetően azon múlik, hogy képesek leszünk-e a 

nagyobb arányú kommunikatív cselekvésre, arra, hogy egymás megértésére és megegyezésre 

törekedve konszenzusra jussunk. Mindenekelőtt arról, hogy milyen változást akarunk, milyen 

az a kívánatos jövő, melyet választunk és megvalósítunk. Hogyan szeretnénk élni? Mit jelent 

számunkra a jó élet? Ha tetszik: a jobb életminőség, netán a boldogság? 

Amíg erről nincs megállapodás, amíg ebben nincs konszenzus, sőt, amíg szóba se hozzuk 

ezeket az alapkérdéseket, addig a valódi megújulásra, a társadalmi innovációra semmi esély. 

A megújulásnak az objektív, tárgyi feltételek rendelkezésre állásával azonos fontosságú, 

nélkülözhetetlen kritériuma az emberi feltételek megléte. Az emberi tényezők közül kiemelten 

fontos a megfelelő mentalitás, beállítódás, az elköteleződés.  

A sikeres társadalmi innovációhozaz anyagi feltételek mellett nélkülözhetetlen a kulturális 

feltétel: a jövőkép, a céltételezés, az innovatív beállítódás, továbbá a társadalmi, aközösségi 

feltétel: olyan emberi kapcsolatok, melyek nem lehúznak, hanem inspirálnak, 

együttműködésre, közös változtatásra késztetnek. 

M. Weber a kapitalizmus kialakulása kapcsán hívta fel a figyelmet, hogy egy új társadalmi 

berendezkedés kialakulásának a materiális feltételek meglétével azonos fontosságú feltétele a 

megfelelő emberi beállítódásnak, értékrendnek a megléte.  
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Az emberiség történelmét vannak, akik fejlődéstörténetként, mások hanyatlásként, vagy 

stagnálásként, egyhelyben járásként, esetleg körforgásként értelmezik. 

A felvilágosodás korában vált uralkodóvá a lineáris fejlődés eszméje. A racionalizmus hívei 

az emberi észre alapozott, főként a természettudományok eredményeire alapozott technikai 

változásokat tették meg a fejlődés mércéjének. A modern korban az iparosodás, az 

urbanizáció, az anyagi javak bősége váltak olyan kívánatos célokká, melyek felé a haladás 

irányulni látszott. A fejlettnek kikiáltott nyugati civilizációs eredmények aztán mintául 

szolgáltak a világ egésze számára. A modernizáció az a folyamat, amelynek célja, hogy az 

„elmaradottabb‖ térségek, társadalmi csoportok felzárkózzanak a „fejlettnek‖ mondott 

nyugathoz. Ez történhet az érintettek kívánságára, önszántukból, illetve történhet kívülről 

rájuk erőltetve. A lényeg mindkét megvalósítási mód esetén a már meglévő külső minta 

másolása, utánzása, átvétele, méghozzá külső segítség beiktatásával. Gyakorlati 

megvalósulása lehet a gyarmatosítás, vagy éppen a gyarmati sorból felszabadult népeknek 

nyújtott külföldi segítségnyújtás. Lehet szovjet megszállás hatására bekövetkező 

modernizációs kísérlet: utolérjük és túlszárnyaljuk a nyugati imperializmust. Vagy éppen 

amerikanizálódás, amikor a gyorséttermek, a nagy divatcégek, amultinacionális bankok 

uralják minden földrész minden lakójának az életét.  Van úgy, hogy a modernizáció az 

„elmaradottak‖ legfőbb álma, igénye. Amikor önként vetjük „vigyázó szemeinket‖ Párizsra. 

Amikor Moszkva, Washington, Brüsszel elvárásai fontosabbak, mint a bennszülötteké.  

A változások lehetnek szakítás típusúak, amelyek a korábbi állapotból való kilépést, a 

fennálló maghaladását, az azon történő túllépést igénylik.  

A változás lehet belső transzformáció, a meglévő helyzet átalakulása lépésről lépésre. 

A szakítás radikális változás, gyakran, de nem feltétlenül erőszak alkalmazásával jár. Így a 

fegyveres forradalmak, ellenforradalmak, megszállások és felszabadulások többnyire 

erőszakkal zajlanak. De a szintén megszakítást, radikális váltást eredményező rendszerváltás 

megvalósulhat békésen is. 

A belső transzformáció folyamata nevezhető reneszánsznak, reformnak, vagy éppen 

innovációnak. A lényeg, hogy a meglévő helyzet sajátosságait figyelembe véve, értékeit 

megőrizve, a meglévő erőforrásokra alapozottan történik a békés átalakulás. Úgy születik meg 

az új, hogy annak előzetes képét közösen alakítják ki az érintettek, a megvalósítók. 

 

3. TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ A CSEREHÁTON 

 

Kutatásunk koncepcionális keretéül P. Bourdieu tőke-, habitus- és mezőelméletét, valamint a 

Római Klub innovációs elméletét választottuk. 

P. Bourdieu tőkeelmélete szerint korunkban az egyéneknek és csoportjaiknak a társadalmi 

egyenlőtlenségek rendszerében elfoglalt helyét a materiális, a kulturális és a társadalmi tőke 

együttesen határozza meg. Feltételezése szerint ezek a tőkeféleségek konvertálhatóak, vagyis 

egymásra átválthatóak. Ebből következően: valamely egyén, csoport vagy település, térség 

minél szegényebb materiális tőkében, annál fontosabb számára a meglévő kulturális és 

társadalmi tőkéjének a felismerése, akkumulálása és materiális tőkévé konvertálása gazdasági 

mechanizmusainak a kiépítése. 

P. Bourdieu habituselmélete szerint a korábban sikeresnek bizonyult magatartásválasztások 

rögzülnek, és olyan mértékig beépülnek a személyiségbe, hogy szinte automatikusan 

meghatározzák a jövőbeli viselkedést. Így a korábbi viselkedési minták akkor is továbbélnek, 

ha megváltozik a környezet és más magatartások sokkal jobb eredményhez vezetnének. 

Ilyenkor az egyéni habitusok, mentalitások tudatosítása, megújítása válik szükségessé. 

P. Bourdieu mezőelmélete szerint egy új mező akkor jön létre, ha egy csoportnak sikerül 

monopolizálni egy bizonyos társadalmi funkciót. Vagyis sikerül elfogadtatnia a többiekkel, 

hogy bizonyos feladat ellátására csak az adott professzió tagjai képesek. A mező sajátossága, 
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hogy kifelé rendkívül egységes, miközben belül folyamatos harcok dúlnak a magasabb 

pozíciókba kerülésért, a javakból minél nagyobb arányban részesülésért.  

Feltételezhető, hogy a település- és területfejlesztés, vagy azon belül a roma integráció és az 

antiszegregáció megvalósítása úton van a mezővé válás felé. A mezők legitimitása csak 

azáltal kérdőjelezhető meg, ha alternatív megoldások jelennek meg a színen, melyek a 

gyakorlatban legalább annyira hatékonyak, mint a korábban kizárólagos‖jó megoldásként‖ 

feltüntetettek. Például a vallási mezőben a papok közvetítő tevékenységét Isten és ember 

között a reformáció, az egészségügyi mezőben az orvosi gyógyító tevékenységet a 

természetgyógyászat ingatta meg. A település- és területfejlesztésben, a roma integráció és 

azantiszegregáció megvalósításában az eddigi modernizációs elven alapuló tevékenység 

alternatívája lehet a társadalmi innováció. 

A Római Klub értelmezése szerint az emberiség jövőjét meghatározó tényezővé vált az 

innováció, vagyis a megújulás képessége. Értelmezésük szerint a modernizációs 

fejlesztésektől radikálisan eltérő modell az innováció. A modernizációs fejlesztések egy 

valahol már létező és fejlettebbnek tekintett minta átvételét tűzik ki célul, melyhez alapvetően 

külső erőforrásokat vesznek igénybe.  

Az innováció = anticipáció + participáció. 

Az anticipáció szószerinti értelmezésben: megelőzés, elébe vágás; olyan előzetes feltevés, 

amit később a tapasztalat igazol. 

Vagyis a jelenlegi helyzet meghaladása, azon való túllépés, úgy, hogy előzetesen megalkotjuk 

az elérendő jövő képét, tételezzük céljainkat. Méghozzá olyan jövőképet alkotunk és olyan 

célokatfogalmazunk meg, melyek elérhetőek, a gyakorlatban megvalósíthatóak. Mintegy 

elébe vágunk megvalósulásnak. Nem egy már máshol megvalósultat követünk, veszünk át, 

másolunk le.  

A participáció: részvétel. Az anticipáció egész folyamata az érintettek széleskörű 

részvételével történik. A lehetséges jövők felismerése, a kívánatos jövő kiválasztása, a célok 

és a hozzá vezető utak kiválasztása és a megvalósítás gyakorlati folyamata egyaránt. Mi 

alkotjuk meg az érintettek széleskörű részvételével.  

Az innováció a helyben meglévő fejlesztési erőforrásokra épít, a helyben megfogalmazott 

célok elérése érdekében.  

Az innovációs fejlesztés a településen élők jobb életminőségét szolgálja, méghozzá úgy, hogy 

a „jobb életminőség‖ mibenlétét is az érintettek határozzák meg, miként az eléréshez vezető 

utat is, melyhez fejlesztési erőforrásul a rendelkezésre álló materiális tőke mellett saját humán 

erőforrásaikat hasznosítják. 

Kutatásunk során használt alapkategóriákat az alábbiak szerint definiáltuk: 

Materiális tőke: azok a befektethető anyagi javak, melyekkel profit érhető el.  

Kulturális tőke: 

- objektiválódott kulturális tőke: a tárgyiasult kulturális javak pl. könyvek, 

képzőművészeti alkotások, infokommunikációs eszközök, kézműves termékek, ételek, 

tartósított gyümölcsök.  

- inkorporálódott kulturális tőke: a személyiségbe beépült képességek, készségek és 

tudás pl. manuális készségek, növénytermesztési ismeretek, jártasság a gombák 

felismerésében, zenélés és minden más helyi tudás. 

- intézményesült kulturális tőke: iskolai végzettség, szakképzettség, kulturális 

intézmények pl. átképzésben szerzett képesítések, művelődési házak, információs 

pontok. 

Társadalmi tőke: emberi kapcsolatok 

- vertikális jellegű patronáló, segítő kapcsolatok 

- horizontális jellegű: hagyományos és új közösségek. 

Közösség: közös cél elérése érdekében közös tevékenységet végző emberek együttese, 

akiknek közös értékei és normái vannak. 
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Hálózat: egyenrangú felek bizalmon alapuló, egymás megértésére és megegyezésre irányuló, 

kölcsönösen előnyös kapcsolatrendszere. 

Habitus: A korábban sikeresnek bizonyult magatartásválasztások, melyek beépülnek a 

személyiségbe és szinte automatikusan határozzák meg a jövőbeli cselekvéseket. 

Felismerésük és megváltoztatásuk nehéz. 

Társadalmi mező: egy professzionális foglalkozási csoport által monopolizált tevékenység és 

környezete, mely kifelé egységes, miközben belül folyamatos a harc az előnyösebb pozícióért. 

Társadalmi innováció: Innováció = anticipáció + participáció. 

A társadalmi innováció emberi tényezőit feltáró kutatást a Miskolci Egyetem BTK 

Szociológiai Intézetének oktatói végeztük. Részt vett a kutatásban dr. Szabó-Tóth Kinga, 

egyetemi docens, a Szociológiai Intézet igazgatója, dr. Havasi Virág egyetemi adjunktus és 

Mihályi Helga egyetemi adjunktus. 

Hat településen: Aszalón, Bódvalenkén, Hernádkércsen, Hernádpetriben, 

Hernádszentandráson és Komjátiban végeztünk szociológiai kutatást. Az adatfelvétel 

kérdőíves módszerrel és fókuszcsoportos interjúkkal készült.  

Az általunk vizsgált településeken a természeti adottságok rendkívül kedvezőek. A 

cserehátitáj turisztikai vonzereje gyakorlatilag kihasználatlan. Ahol erre irányuló tudatos és 

sikeres tevékenységet tapasztaltunk, ott is elmaradt éppen az a társadalmi hatás, ami az 

innovációt segítené. 

Így például a Hernádpetrit körülvevő erdősegekben komoly vadgazdálkodás folyik. A 

rendkívül kedvező vadászati lehetőségek sok külföldi vadászt vonzanak ide. Ebből a 

tevékenységből részben a vadásztársaság profitál, melynek tagjai zömében nem helyi lakosok, 

bár az elnök a településen él, ő a község polgármestere. A vadászok elszállásolása csak 

elenyésző részben történik Hernádpetriben, nagyrészt a szomszédos Hernádvécse 5 csillagos 

szállodája fogadja a vadászokat. Hernádpetriben nincs étterem, nincs semmiféle 

vendéglátóhely. Még italbolt sincs a településen. A helyiek „természetesnek‖ veszik, hogy a 

közvetlen közelükben vadászó idegenek megállás nélkül hajtanak át településükön. „Miért is 

állnának meg?‖ - tette föl a kérdést az egyik helyi lakos. Igen, ennek kitalálása, és 

megvalósítása kifejezetten olyan társadalmi innováció lehetne, melyhez a településen élők és 

a Miskolci Egyetem együtt lennének képesek.  

A megállásra okot adhatna a település kulturális és társadalmi tőkéjének hasznosításával 

megteremthető idegenforgalmi vonzerő. 

Jelentős objektiválódott kulturális tőke a falunak a 18. században épült későbarok stílusú 

temploma, mely jelenleg életveszélyes állapotban van. A felújítás egyik akadályát képezi a 

templom tulajdoni viszonyainak rendezetlensége. Feltehetően az Egyetem Jogi Kara és a 

műemlékvédelemmel is kapcsolatban álló történészek hatékony segítséget nyújthatnának a 

templom megmentéséhez és látogathatóvá tételéhez. Szintén az objektiválódott kulturális 

tőkéhez sorolható a római katolikus parókia, mely a falu közepén álló impozáns épület. Ezt 

évekkel korábban egy holland alapítvány vette birtokba, felújították, berendezték, szállást és 

étkezési lehetőséget alakítottak ki, egy ideig nyári gyermektáborként, illetve családok 

szálláshelyéül üzemeltették. Hosszú ideje bezárva, elhagyottan áll. A helybéliek semmit nem 

tudnak az alapítványról és az épület pontos jogi státuszáról. Ennek kiderítése, újbóli 

hasznosítása bizonyára szintén megoldható lenne a település és az egyetem összefogásával. 

Akár egyetemi gyakorlatok színhelyévé válhatna a település és környéke, szálláslehetőséggel 

a hallgatók és oktatók számára. 

A kulturális tőkén belül az inkorporálódott kulturális tőke is fellelhető a településen.  

A jelentős részben iskolázatlan, szakképzetlen helyi lakosok rendelkeznek számos olyan 

képességgel, készséggel, helyi tudással, melyek némi segítséggel konvertálhatóak lennének 

materiális tőkére, vagyis biztosíthatnák a családok megélhetését. Ilyen helyi tudás a 

gyógynövények ismerete és rendszeres gyűjtése. A gombák ismerete. A növénytermesztéssel 

jelenleg csak néhány család foglalkozik. Ők önellátásra termelnek. Ez a megélhetési 
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körülményeiket javítja, deeladásra nem termelnek, annak agondolata sem merült fel bennük. 

Néhány fiatal sertéstenyésztéssel foglalkozik, mely fontos jövedelemkiegészítés számukra. 

Tapasztalataikat megosztják egymással és más módon is segítik egymást. Ezt a tudást 

megfelelő szakemberek bevonásával erre irányuló képzéssel célszerű lenne bővíteni, mások 

körében is terjeszteni.  

A növénytermesztésen belül a dísznövénytermesztés többek érdeklődését felkeltette. 

Megfontolást érdemelne a gyógynövények és dísznövények termesztésének, értékesítésének 

az összekapcsolása. Bizonyosan hatékonyan segítenék a kulturális tőke akkumulálását és 

konvertálását az ilyen irányú átképzések beindításai. 

Az intézményesült kulturális tőke iskolai végzettségben kifejezhető mértéke alacsony. Ám az 

is kiderült, hogy a lakosság fiatalabb részéből többen elkezdtek különböző iskolai 

tanulmányokat, csak nem fejezték be. Ezek a be nem fejezett iskolai tanulmányok, némi 

motiválással és segítséggel befejezhetők lennének. Feltehetően egyetemi hallgatók 

hatékonyan tudnák motiválni és korrepetálással hatékonyan segíthetnék a szakképzettségek 

megszerzését, az érettségi vizsgák letételét. Az érettségi megszerzésére jó lehetőség lenne 

adigitális középiskola, mely kifejezetten a távoli településeken élő hátrányos helyzetű lakosok 

továbbtanulását biztosító alternatív modellként jött létre a Miskolci Egyetem, a Földes Ferenc 

Gimnázium és egy vállalkozás együttműködésében. Ennek elérhetővé tételében is jó partner 

lehetne az Egyetem, továbbá a digitális írástudás terjesztését, esetleg megfelelő informatikai 

eszközök kihelyezését is tudná segíteni. Az iskolai végzettség szempontjából nagy gond, hogy 

nemcsak az idősebbek körében, hanem a fiatalok között is vannak többen, akik nem fejezték 

be a 8 általánost. Nekik olyan lehetőségre lenne szükségük, hogy megszerezhessék esti képzés 

keretében az általános iskolai végzettséget. Ennek hiányában nemcsak a szakképzésben nem 

vehetnek részt, hanem gépjárművezetői jogosítványt sem szerezhetnek. 

A társadalmi tőke, mint közösségi kapcsolatrendszer van jelen. Erősen a rokoni és baráti 

kapcsolatokra épül. A településen hagyományosan együtt él a cigány és nem cigány közösség, 

ebből fakadó konfliktusok nincsenek. A helyi társadalomnak a cigány nemzetiségű része is 

tagolt. Konfliktusai néhány cigány családdal vannak mind a nem cigány, mind a cigány 

családoknak. 

Az együttműködésnek nem a kapcsolatok hiánya képezi az akadályát, hanem annak a 

mentalitásnak az elterjedése, mely szerint nem képesek sem külön-külön, sem együtt jobb 

életkörülményeket teremteni. A mindennapi élet szintjén működik a bizalmon alapuló 

kooperáció, egymás segítése, bizonyos reciprocitáson alapuló közösségen belüli csere. 

Rendkívül fontos annak tudatosítása, hogy az együttműködés gazdaságilag hasznosítható, a 

közösség önfenntartását biztosító erőforrás lehet. Ebben az Egyetemmel való együttműködés 

szintén jó lehetőségeket kínál. Akár szociológiai kutatásokkal megnövelt társadalmi önismeret 

formájában. A történészhallgatók helytörténeti, családtörténeti kutatásainak tükrében is 

nagyobb hangsúlyt kapnának a hagyományos és új együttműködési formák. A zeneművészeti 

kar hallgatói, az irodalom szakosok és más hallgatók olyan művészeti csoportok gerjesztői, 

támogatói lehetnének, melyek a közösségi összetartozást szabadidős, kulturális 

tevékenységekkel erősíthetnék. A gazdász és jogász hallgatók a szövetkezés, a közös 

vállalkozás hagyományos és alternatív módjainak megteremtéshez nyújthatnának hasznos 

ismereteket és gyakorlati segítséget.  

A tőkekonvertáció mechanizmusainak kialakítása,az értékesítési hálózat kialakítása, a térség 

települései közötti együttműködés erősítése, csupa olyan feladat, melyek a társadalmi 

innováció emberi feltételeinek hiányában nem biztosíthatók.  

Valamennyi általunk kutatott településen arra az eredményre jutottunk, hogy a legfontosabb 

feltétel az emberi habitus, emberi mentalitás megváltoztatása, a bizalom erősítése. 

Hosszú időn át külső, felső beavatkozástól függött az emberek életminősége, a települések 

fejlődése vagy hanyatlása, esetleg stagnálása. A legnehezebb a bizalom újra élesztése.  
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A Csereháton különösen bizonyítottnak tűnnek F. Fukuyama szavai, melyek szerint a volt 

szocialista országok legsúlyosabb deficitje a bizalmi deficit és ezt lesz legnehezebb leküzdeni. 

Szembesülni kell itt a totalitárius rendszerek legfőbb lényegének tovább élésével, vagyis a 

magányosság tüneteivel. H. Arendt szerint a magányosság jellemzője az, hogy az emberek 

pótolhatónak, helyettesíthetőnek érzik magukat, olyanoknak, akikre nincs igazán szükség. A 

magányos embernek nincs saját helye a világban, nem bízik semmiben és senkiben, még 

önmagában sem. Mindig, mindenben a legrosszabbra számít. Ez a magányosság rátelepedett a 

Csereháton élő emberek lelkére. 

 

4. JAVASLATOK 

 

A Miskolci Egyetemnek, mint a régió tudásközpontjának, ha van az oktatáson és kutatáson túl 

igazán fontos társadalmi küldetése, akkor feltehetően az, hogy segítse a térségben élő 

emberek pozitív identitásának megerősödését, növelje bizalmi szintjüket és erősítse a 

települési, majd erre építve a térségi kohéziót.  

Parsons elmélete szerint a négy alapvető társadalmi funkció egyike az összetartozás, a 

társadalmi integráció biztosítása. Erre a szociális alrendszer hivatott. Ez önmagában feltételezi 

és igényli a szociális rendszernek a ma elterjedtnél jóval tágabb és más hangsúllyal történő 

értelmezését. A szociális alrendszer középpontjában a szelekciót irányító médiumként a 

befolyás áll. Mára alapkérdéssé vált, hogy ki van illetve lesz befolyással a régiónkban élő 

emberekre, kiváltképpen a hátrányos helyzetű településeken élő, hátrányos társadalmi 

helyzetű társadalmi csoportok tagjaira. Jó lenne, ha a Miskolci Egyetem válna a befolyást 

gyakorló egyik meghatározó szereplővé. Ez a hatásgyakorlás nem kell, hogy feltétlenül 

egyoldalú legyen, és semmiképpen sem válhat felülről patronáló jellegűvé. A legtöbb 

egyetemi képzés számára hasznos gyakorlati tereppé válhat a térség. A társadalmi innováció 

pedig olyan aktuális téma, mely a legkülönbözőbb diszciplínák aspektusából kutatható, 

elemezhető. Az egyetemi szereplők kutatásaikkal, képzéseikkel, partnerségi kapcsolatukkal 

olyan fejlesztési projektek megalapozói lehetnének, melyek kidolgozása, megvalósítása, 

monitorozása rendkívül hasznos professzionális tevékenységet kínálhat számukra is. 

Atársadalmi innovációnak a településfejlesztés illetve a területfejlesztés szolgálatába állítása 

egy világos és logikus módszertan alkalmazásával érhető el.  

A sikeres társadalmi innováció alapfeltétele a kiinduló helyzet, vagyis a jelen pontos ismerete. 

A jelen tényeinek leltárba vétele kiterjed az emberek elégedettségének és elvárásainak a 

feltárására, valamint a rendelkezésre álló materiális és humán erőforrások feltérképezésére. 

Amikor a szociológia feltárja a jelen tényeit, egyúttal megmutatja a jelenben rejlő lehetséges 

jövőket is. Fontos lépés, hogy a kutatások eredményeit az érintettek, az adatszolgáltatók, az 

adott település lakói elé tárjuk, mintegy tükröt tartsunk eléjük. A szociológia így teljesíti azon 

küldetését, hogy társadalmi önismeretet nyújt a társadalomnak, a konkrét esetben a vizsgált 

helyi társadalmaknak.  

Ezt követheti annak a jövőképnek, azoknak a céloknak, álmoknak a kiválasztása, amely, 

illetve amelyek az érintettek számára a legkívánatosabbak. 

Ha ez így történik, akkor sikerült a legfontosabb ponton elhatárolódni a modernizációs 

modelltől. Hiszen nem egy máshol már megvalósult minta átvételére kerül sor, hanem 

helyben, az érintettek, saját erőforrásaikra támaszkodva választják ki azt a jövőt, azt a célt, 

amelyhez el akarnak jutni.  

Jöhet a megvalósítás folyamata, vagyis a konkrét utak kiválasztása. Szinte minden célhoz 

különböző utakon lehet eljutni. Az utak, a konkrét megvalósítási módszerek kiválasztásnál is 

komoly segítséget nyújthatnak a tudományok, az azokat képviselő egyetemi szakemberek.  

A szociológia például képes a döntések várható következményeit előre jelezni, felhívja a 

figyelmet a megcélzott manifeszt hatás mellett megjelenő, nem várt látens, illetve esetleg 

diszfunkcionális következményekre. Megmutathatja a különböző megoldások előnyeit és 
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hátrányait, elemezheti kockázataikat. Például egy foglalkoztatást biztosító gazdasági program 

esetén az érintetteket felkészítheti annak eldöntésére, hogy a közösségi típusú reciprocitáson 

alapuló, vagy a begyűjtésre majd központi elosztásra alapuló, illetve a piaci típusú, kereslet-

kínálat vezérelte megoldások közül melyiket válasszák. A kutatás, oktatás, fejlesztés olyan 

komplex rendszere hozható létre, melyben az egyetemi szereplők aktív segítői a közvetlen 

demokrácia modelljét megvalósító, az érintettek széleskörű részvételén alapuló 

döntéshozatalnak.  

A Csereháton, az ott lévő településeken eddig is számos fejlesztés valósult meg.  

Ezek hatékonysága összességében szerénynek mondható. Jelentősek azonban a különbségek, 

kiváltképpen a fenntarthatóság vonatkozásban. A fejlesztési projekt megvalósítóinak 

levonulása után a helyzet attól függően szokott alakulni, hogy maga a projekt mennyire 

közelített az innovációhoz. Ha a helyi erőforrásokon alapult és az érintetteknek legalább a 

bevonásával, beavatásával zajlott, akkor nagyobb eséllyel fenntartható. 

Ha a projekt generálója a kiírt pályázat volt és arra semmilyen valós szükséglet nem irányult, 

akkor az elköltött pénz mennyiségétől függetlenül csak romboló hatású lehet. Ha meglévő 

szükségletre épült ugyan, de nem igazodott sem a konkrét elvárásokhoz, sem a konkrét helyi 

lehetőségekhez, akkor is bizonyosra vehető a kudarc. A kiinduló állapothoz képest rosszabb 

helyzetek, kiéleződő konfliktusok, elkeseredettség és elszabaduló indulatok, a kohézió 

széthullása, a koncon való osztozásért folytatott élet-halál harc marad számos olyan 

fejlesztésnek nevezett, de valójában romboló program után, melyet az anyagi erőforrások 

megszerzése és elosztása érdekében valósítanak meg, az érintettekre ráerőltetve, vagy éppen 

indokolatlan illúziókat keltve bennük.  

Társadalmi innováció a cél. Akár azzal lehet kezdeni a megújulást, hogy újra gondoljuk a 

fejlesztési stratégiák és programok készítésének elméletét és módszertanát. Majd a valóban 

társadalmi innovációt szolgáló célok érdekében fogunk össze mi, a Miskolci Egyetem 

polgárai és az érintett települések polgárai. Egyenrangú félként, egymás iránti bizalommal, 

megértésre és megegyezésre irányulóan, a kölcsönös előnyök érdekében: megújulhatunk. 

Csak így újulhatunk meg. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A tanulmány összefoglalja az identitás koncepció megközelítésére épülő térségimárka építés 

(Place-branding) lehetséges tényezőit és hatékony kialakításának megközelítéseit. A 

települések fejlesztését, versenyképessége növelését támogató márka-modell többelemű 

(szervezeti, termék), többszintű (közösségi, vállalati,) struktúrát feltételez. Az adott 

településeken, a térségben kialakítandó hatékony megoldások megkívánják a megfelelő 

mérési, értékelési módszerek alkalmazását, melyre vonatkozóan az ismertetésre kerülő 

szakmai eredmények nemcsak elméleti, módszertani keretet, mérési rendszert adnak, hanem 

egy hátrányos helyzetű kistérségi, a turisztikai lehetőségekre koncentráló adaptációról is 

beszámolnak. A kutatás, adaptáció megerősíti az integrált társadalmi marketing alapú 

megközelítés alkalmazhatóságát, igazolva, az állami, önkormányzati, vállalkozói és civil 

szféra együttműködésére épülő kooperatív marketing, stakeholder-menedzsment 

szükségességét. Az érték és érdekközösségek, s az arra épülő cselekvések, programok meg 

tudják teremteni azt a márkastruktúrát, mely közvetlenül képesek hatni a térség fejlődési 

lehetőségeinek kihasználási hatékonyságára, kiemelten a turisztikai lehetőségek 

vonatkozásában. 
 

SUMMARY 
The study summarizes the possible elements and the effective approaches of Place-branding 

based on the concept of identity. The brand-model, which can support the development of 

settlements and the increase of their competitiveness, postulates multi-elemental 

(organisational, product) and multi-level (community, company) structures. The effective 

solutions in the given settlements, region require convenient measurement and assessment 

methods, in this respect the following professional results will provide not only a theoretical, 

methodological frame and measurement system, but also report on an adaptation in case of 

an underdeveloped small region, with some focus on the tourism potentials, too. The research 

and adaptation confirm the applicability of the integrated social marketing approach, 

verifying the necessity of cooperative marketing, stakeholder management based on the 

cooperation of the state, local authority, entrepreneurial and civil spheres. The value and 

interest communities, the emerging actions and programs can create the brand structure, 

which can directly affect the effective utilization of the region‘s development possibilities, 

especially in case of tourism chances. 
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A „place branding‖ fogalmat, a területek márkázásának fogalmát Kotler et.al. (1993) 

használta először, elsősorban városok, régiók, országok, turisztikai desztinációk márkázására, 

a turistákért, befektetőkért, látogatókért folytatott versenyre értelmezve. A márka – mint 

tudjuk – „technikailag‖ olyan jelek (név, jel, forma, kifejezés, szlogen stb.) kombinációja, 

melynek célja az azonosítás és a versenytermékektől való megkülönböztetés. Ugyanakkor  

„tartalmilag‖ a márka egy - a működés fókuszába állított - genetikai program, a termék 

értelmét és jelentését adja, ami meghatározza a termék jövőjét, s e márkatartalom építés és 

fenntartása köré szerveződik számos feladat.  

A területmarketingben is a márka technikai és tartalmi egységének szükséges egységét 

válljuk, hiszen a márka kommunikációs eszközeinek, üzeneteinek, szlogenjeinek kialakítása 

előtt, rendezni kell a „kínálat, a leendő termékfejlesztés tartalmi elemeit‖, mindazt, ami az 

adott régió, település működésének értelmét, minőségét adja, mint a márkaépítés alapját.  

A márkázás során alapvető törekvésünk, hogy beazonosítsuk azokat a tényezőket, 

versenyelőnyöket, melyek az adott terület, hely identitását leginkább meghatározzák, másoktól 

megkülönböztetik, beazonosítják, majd megismertessük, tudatosítsuk, elfogadtassuk azokat a 

célcsoportokkal.  

A területek, települések márkázási gyakorlatában több megközelítéssel találkozunk. 

Klasszikus gyakorlat, amikor magát a földrajzi nevet használjuk márkanévként, ezt 

törekszünk – tartalommal és kommunikációval - felépíteni. Adott esetben a „honos‖ termékek 

és a területek együttes márkázása is történik, mint például tokaji borok stb., s célja a 

származási hely előnyeit hozzáilleszteni a konkrét termékmárkákhoz. A terület-márkázás 

esetében többnyire komplex folyamatról, mint az adott terület, hely marketing 

menedzsmentjéről beszélhetünk, elsősorban az identitás-koncepcióra épülő megközelítéssel.  

 

1. IDENTITÁS – MÁRKA – IMAGE  

 

A terület-, településmarketing irodalomban az elmúlt években egyre inkább erősödött az ún. 

identitás-alapú megközelítések a népszerűsége. A megközelítésekben a területi-, 

városidentitás, a változatosság, a konzisztencia, az egyediség olyan jellemzők, melyek közös 

irányba mutatnak (Ebert 2004, Jenes 2009). A szakirodalomban gyakran keveredő fogalmak, 

összemosódó felfogások jelennek meg, melyek nehezítik a világos szakmai feladat-

meghatározást, s benne a marketing tevékenység tervezését is. 

Célszerű az identitás-fogalom kétirányú megközelítéséből építkezni, ahol a pl. városidentitás 

fogalom megközelíthető úgy, mint az adott városról egy egyén fejében élő kép, ismeret, 

amely megkülönböztet, beazonosít egy várost, s mint pszichológiai megjelenés, kognitív 

konstrukció, azaz a terület/város azonossága, megkülönböztethetősége, személyiségeként 

értelmezhető. A második megközelítésben, az identitásfogalomban az egyén erőteljesebben a 

középpontba kerül, s tartalma abban jelenik meg, hogy az egyén, a terület lakosa, illetve 

valamely célcsoportja tud-e azonosulni az adott területtel, településsel. Azaz itt egy egyén 

területi kötődéséről és összetartozás-érzéséről van szó, mely az egyént, illetve azokból álló 

adott csoportot jellemez majd. (Werthmöller 1995) Az első, ismereti, beazonosítási, 

differenciálás-alapú identitás-megközelítést, mint kialakulási feltételt értelmezhetjük a 

kötődés, összetartozás létrejöttéhez, hiszen a nélkül, hogy valaki - elsősorban információk és 

különböző tapasztalatok alapján – ne ismerné, és ne ismerné el az adott területet, várost nem 

tud olyan, kellően mély érzelmeket sem kialakítani irányába, mely ahhoz mindenképpen 

szükségesek, hogy azonosulni tudjon vele, rajongója vagy éppen lokálpatriótája legyen.  
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JELENTŐSÉG 

emócionális kötődés 

belső és külső CÉLCSOPORT-FÓKUSZ belső 

több-dimenzionális MÉRÉSE egy dimenzionális 

 

1. Ábra A területi dentitás-fogalom kettőssége  Forrás:Piskóti(2012) 298.o. 

 

Ne feledjük el, hogy a két megközelítés között kölcsönös (vissza)hatással is számolni kell, 

lehet, hiszen a lokálpatrióták, a területtel, településsel azonosult személyek, csoportok fontos 

építői, fejlesztői, adott esetben marketingesei is lesznek annak, tehát sikeresen alakítják a 

terület, város személyiségét, azonosságát, formáló erőként működve.  

Az első megközelítést a terület-marketing minden külső és belső célcsoportja vonatkozásában 

értelmezhetjük és mérhetjük. Minden célcsoportnál ugyanakkor célszerűen más-más 

identitás/személyiségkép alakul ki, elsősorban az őt érintő, az ő döntéseit befolyásoló 

szempontok, indikátorok, jellemzők alapján. Éppen ezért ebben az esetben az identitást sok-

sok tényező, s célcsoportonként eltérő tényezőkről alkotott vélemény, attitűd alapján 

mérhetjük majd. A térségek, település esetében számos síkon is értelmezhetjük az identitást, 

úgymint például kulturális identitás, gazdasági identitás, de hogy mely elemek válnak 

meghatározóvá az egy hosszabb fejlődés, változás, tudatos beavatkozás eredménye lesz. 

A második esetben az identitástartalom lényege annak létében van, azaz kialakult-e az 

egyénben illetve az adott közösségükben az identitásérzés, s milyen mértékben. Itt a kötődés 

mértékét, annak szintjét kell mérnünk, ezért lesz – első megközelítésben - egydimenziós a 

fogalom szerkezete, konstrukciója. Lukovics (2003) helyesen mutat rá, hogy egy régió és 

annak lakói közötti a harmónia, az egység az, ami meghatározza az adott térség 

személyiségét, legalábbis egyik fontos tényezője lesz. 

A terület versenyképességének fejlesztésében meghatározó jelentősége van a róla meglévő 

ismeretszintnek, a róla – különböző jellemzők, paraméterek alapján – alkotott 

elfogadottságnak, attitűdöknek, imázsnak. Minél inkább egybeesik ez az ismeretszint, ez a 

kép, az imázs az adott célcsoportok döntési szituációkban megfogalmazott elvárásaival, annál 

valószínűbb, hogy mellette dönt, annál sikeresebb lesz a terület, a város. A marketing 

lényegét éppen ebben határoztuk meg, hogy ezt az imázst tudatosan építse, konkrét 

fejlesztéseken alapuló teljesítményekkel illetve az eredmények megfelelő 

kommunikációjával. (2K) 

A marketingben, s így a terület-marketingben is ugyanakkor nem egyszerű imázs-

építésre, hanem az adott termék, jelen esetben az adott terület tudatos pozícionálására 

törekszünk, annak érdekében, hogy a célcsoportjaink ne csupán alkalmasnak, jónak tartsák, 

hanem a versenytársaktól meg tudják különböztetni és jobbnak ítéljék azt. A klasszikus STP 

(Segmentation-Targeting-Positioning) stratégia tehát itt is értelmezendő, nevezetesen a 

megfelelő célcsoportok kiválasztása után sikeresen pozícionálni kell az adott területet, 

megismertetni és elismertetni. A pozícionálás lényege pedig a terület identitásának, a 

megkülönböztető jegyeinek, értékeinek, előnyeinek a felépítése és elfogadtatása, pozitív 

elismertetése, a pozitív imázs kialakítása. Az identitás tudatos építés nem jelent mást, mint a 

formáló erő 

feltétel 

TERÜLETI- 

TELEPÜLÉS-

IDENTITÁS 

A TERÜLET/ VÁROS 

AZONOSSÁGA, SZEMÉLYISÉGE 

AZONOSULÁS A 

TERÜLETTEL/VÁROSSAL 
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termék, jelen esetben az adott terület, település márkává fejlesztését, hiszen így azon 

jellemzők, értékek, előnyök fogják meghatározni a területről alkotott képet, imázst, melyet mi 

választottunk, mi tettünk (másokhoz képest) versenyképessé, és mi ismertettük, fogadtattuk el 

célcsoportjainkkal. Az identitás-építés így válik tudatos márkaépítéssé, az imázs, márka-

imázzsá.  

Az országmárkát pozícionáló elemek a szakirodalmi kutatásokban, eredményekben leginkább 

az Anholtnál (2007) is megtalált tényezői körből építkeztek. 

Nagasihma 

1970  

Üzletemberek és fogyasztók fejében élő kép, ismertség, hírnév, sztereotípiák, az ország 

tipikus termékei, nemzeti jellegzetességek, hagyományok, történelem és politikai háttér  

Wish,Deutsch, 

Biener 1970  

Földrajzi adottságok, gazdaság, politika, kultúra  

Rot, Romeo 

1992  

Presztízs, (nemzeti termékek, márkák megítélése), design, innovativitás, szakszerűség (pl. 

szorgalom, kemény munka, részletekre menő alaposság…)  

Graby 1993  Fizikai elemek, kulturális elemek, személyiség elemek, kapcsolati elemek,kontrollált 

elemek,  

Martin, Eroglu 

1993  

Természeti adottságok, gazdasági fejlettség, technológiai szint, társadalmi háttér, ott élő 

emberek jellemzői,  

Kotler et. Al 

1993  

Földrajzi adottságok, történelem, művészet, zene, állampolgárok, emberek fejében 

kialakult eszmék és vélemények összessége,  

Van Ham 2001  Földrajzi adottságok, történelem, etnikai motívumok,  

Papadopulos 

2002  

Erős sztereotípiák, amelyek befolyásolják az összes lehetséges célcsoportok viselkedését, 

a megítélés nagyban szituáció függő  

Kleppe, Iver-

sen, Stensaker 

2002  

Esztétikai és érzéki kvalitások összessége, mint az élmények, hitek, ideák, benyomások, 

emlékezetek, amiket az adott személy az adott helyről birtokol  

Denig 2004  Történelem, kultúra, ország nyelve, vallott értékek  

Jenes 2005  Földrajzi-természeti adottságok, történelem, társadalmi tényezők, gazdasági-

kereskedelemi faktorok  

Maurice 2007  Földrajzi adottságok, gazdaság, politika, kultúra, klima, észlelés, ország mérete, 

személyes elemek, szerzett információk  

1. táblázat Imázs- és márkaépítő tényezők      Forrás: Töröcsik-Somogyi 2009. 22.o.összeállítása  

 

Az országmárkázás megközelítései között megtaláljuk a turizmus-orientált, úz. 

desztinációmárkázás, az FDI alapú (a külföldi befektetők megnyerésére irányuló) márkázást 

(Töröcsik-Somogyi 2009), azaz az egyes célcsoportokra irányuló célzott tevékenységeket. A 

meghatározó dimenziók nemzetközi szakirodalmi kutatások elemzése alapján Jenes 

(2009.46.o.) azt állapította meg, hogy 11 tényező köré illeszthetőek az országokat jellemző 

tényezők, válaszok, úgymint 

- Gazdasági állapot, berendezkedés 

- munkaerőpiac, szakképzettség, 

- politikai helyzet, berendezkedés, 

- nemzetközi kapcsolatok (nemzetközi szerepek, konfliktusok)  

- kulturális jellemzők,  

- történelmi jellemzők,  

- földrajzi jellemzők, 

- környezet (tisztaság, környezetvédelem) 
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- emberek, 

- érzések (pozitív illetve negatív érzelmek) 

- hasonlóság, rokonság 

Érdekes összefoglalóként találjuk a szakirodalomban Gudjonsson (2005) országmárka 

térképét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ábra Országmárka hatás-térkép             Forrás:Gudjonsson (2005.289.o.) 

Anholt is megfogalmazta a Nation Brand Hexagon adaptált változatát, a City Brand Index-et, 

ahol a városok legfontosabb márkázási, pozícionálási tényezőit nevesíti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   3. ábra City Brand Index hatszöge              Forrás: Anholt 2007.60.o. 

 Az első elvégzett City Brand Index számításokkor az alábbi sorrend alakult ki az első 

tíz helyen: London, Párizs, Sydney, Róma, Barcelona, Amsterdam, New York, Los Angeles, 

Madrid, Berlin,   
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A települések, városok márkázása esetében jelentős szerepe van a célcsoportok 

előzetes tapasztalatainak, közvetlen helyismeretének.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra A helymárka tapasztalatok modellje               forrás: Allen 2007. 63.o.idézi: Jenes (2009)54.o. 

 

Az előző összefoglaló modellekből látható tehát, hogy számos próbálkozással találkozhatunk 

a márkaértékek, márkaimázs tartalmának, értékek meghatározására vonatkozóan is. A 

márkaérték mérés elméletében meglévő, jelentős szerepet játszó ún. erőforrás-alapú 

megközelítés (pl. Aaker (1989), Day (1994)) jó kiindulást jelent az országok, városok 

esetében is. Mint láttuk a szakirodalmak (mind az elméleti, mind a gyakorlati alapúak) 

többsége is az erőforrás oldalon kereste azokat a jellemző dimenziókat, melyekkel a területek 

pozícionálása, márkázása jól megközelíthető. A márkaérték mérés terén a területek esetében is 

-  a vállalkozások, termék-márkákhoz hasonlóan – találunk: 

- fogyasztói, a célcsoportok megítélésén nyugvó,  

- piaci alapú, elsősorban a szakértői, statisztikai elemzésekre épülő, a hozzáadott 

érték mértékét mérő, megközelítéseket és 

- pénzügyi méréseket is, mint a már említett anholti próbálkozást.  

Sajátos városmárka értékmérést ad a Mercer „Quality of Living” életminőség indexe, ahol 

komplex erőforrás-alapú értékelést találunk. Az értékelési kategóriái: 

1. politikai és társadalmi környezet (politikai stabilitás, bűnözés, jogi szabályozás stb.) 

2. gazdasági környezet (valuta, árfolyamok, banki szolgáltatások stb.) 

3. társadalmi-kulturális környezet (személyes szabadság, média, cenzúra stb.) 
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4. Orvos-egészségügyi szempontok (egészségügyi szolgáltatások, felszereltség, fertőző 

betegségek, szennyvíz, szemétszállítás, levegőszennyezés stb.) 

5. Iskolaügy, képzés (iskolák, nemzetközi képzés elérhetősége stb.) 

6. Közszolgáltatások és közlekedés (vasút, közút, vízkészlet, posta telefon, repülőtér stb.) 

7. Pihenés (éttermek, színház, sport és szórakozás stb.) 

8. Fogyasztási javak (elérhetőségek, hús, hal, zöldségek, italok, autók stb.) 

9. Lakhatás (épületállomány, felszereltség, szolgáltatások stb.) 

10. Természeti környezet (éghajlat, természeti katasztrófák, állapot stb.) 

A gyakorlati jellegű márkaérték mérés egyik legismertebb típusa a Young+Rubicam Brand 

Esset Valuator (BAV-Márkaméter), mely hazai mérésében nagyon gyakran éppen a 

Magyarország márka jelenik meg a legerősebbként. A BAV az ún. fogyasztói márkaérték 

mérés példája, hiszen a célcsoportok étékelésén nyugszik. Négy dimenziót vizsgál, az 

egyediséget, a relevanciát, a megbecsülést (elismertséget) és az ismeretet. Az 

egyediség+relevancia= a márka vitalitása, míg a megbecsültség és ismeret = a márka 

fejlettsége alapján az alábbi sajátos márka-portfólió szerkeszthető. Ha az egyediség 

megkopik, az ár-orientáltság válik meghatározóvá. A legtöbb márkának nagyobb a 

relevanciája, mint az egyedisége, a nagyon egyedi márkák általában kevésbé relevánsak. Az 

egyedi márkáknál lehetőség van a relevancia bővítésére. Ha a márkát jobban kedvelik, mint 

ismerik, „szeretnélek jobban megismerni‖. Ha a márka jobban ismert, mint kedvelt, „Jól 

ismerlek, nincs benned semmi különös‖ 

A Milward Brown ügynökség BrandZ mérési modellje a márkaértéket hierarchikus 

szerkezetben ábrázolva a következő fázisokat különbözteti meg: 

- jelenlét, (ismertség, ismeret) 

- relevancia, (megfeleltség a fogyasztónak, a márkaígéret) 

- teljesítmény, (elvárásoknak megfelel)  

- előny,(versenytársakhoz képest) 

- kötődés. (elégedettség, hűség, lojalitás) 

Ez a megközelítés gyakran alapja a turisztikai desztinációk márkázásának, marketingjének. 

Az előző oldalak összeállítása jól érzékelteti, hogy igen változatos, de egymáshoz nagyon 

közeli szakmai megoldásokkal találkozhatunk a márkák tartalmi építése, a márkák értékének 

mérése terén. A márka-építés fő kérdéseit a területek, régiók, települések számára az 

alábbiakban fogalmazhatjuk meg: 

1. Milyen tényezőkre, milyen elemekre építsük fel a márkát, azaz milyen tulajdonságok, 

teljesítmény alapján pozícionáljuk, különböztessük meg magunkat? 

 

A sikeres márkaépítés egyrészt a paritásos, másrészt a differenciáló elemek megfelelő 

kialakításán múlik. A paritásos elemek olyan asszociációk, amelyek a márka szempontjából 

nem feltétlenül egyediek és más márkához is kapcsolódhatnak. Ezek az asszociációk lehetnek 

kategória- és versenyképességi asszociációk. A kategória asszociációk azok, amelyeket a 

fogyasztók a hiteles ajánlathoz alapvetőnek tartanak, vagyis a márkaválasztás szükséges, de 

nem elégséges feltételei. A versenyképességi asszociációk célja, hogy a versenytársak 

differenciáló elemeinek hatását kioltsa. A differenciáló elemek olyan tulajdonságok vagy 

előnyök, amelyeket a fogyasztók határozottan kapcsolnak össze a márkával, pozitívan 

értékelnek és úgy vélik, a rivális márkák nem tudják ugyanezt nyújtani. A differenciáló 

elemeket alkotó erős, kedvező és egyedi márkaasszociációk bármely tulajdonságra vagy 

előnyre támaszkodhatnak. A paritásos elemek esetében elegendő, ha a fogyasztó 

megfelelőnek ítéli a márkát, beleesik az elfogadási tartományába, differenciáló elemek 

esetében azonban a márkának egyértelműen jobbnak kell lennie. A paritásos elemek 

kiválasztását a kategóriához tartozás igénye és versenytársak differenciáló elemeinek 
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hatástalanítása mozgatja. A differenciáló elemek kiválasztásakor fontos, hogy a differenciálás 

a fogyasztó szempontjából kívánatos elem legyen, és a márkatulajdonos képes legyen az adott 

elem nyújtására. Fogyasztói szempontból ezt a relevancia, egyediség és hihetőség 

kritériumrendszere határozza meg, vagyis a differenciáló elemet a fogyasztó is relevánsnak és 

fontosnak kell tartsa, egyedinek és kiválónak kell érzékelnie, valamint hitelesnek és hihetőnek 

kell tartania. A márkatulajdonos szempontjából a megvalósíthatóság, kommunikálhatóság és 

fenntarthatóság kritériumrendszerének betartása biztosítja a differenciáló elemek sikerét, 

vagyis képesnek kell lennie a differenciáló elem létrehozására, a fogyasztó számára hihető és 

megfelelően alátámasztott kommunikációra az áhított asszociáció létrehozásához, valamint 

megtartani, megvédeni és esetleg megerősíteni a megszerzett pozíciót. 

 

2. Milyen marketing tevékenységgel valósíthatjuk meg a tervezett márkaerőt, hozhatjuk 

létre a márkaérték minél magasabb mértékét?  

 

A márka tartalmát meghatározó tényezőkört sok szerző leírásában bemutattuk már, melyek 

között számos megközelítés elemeivel egyet érthettünk, másokkal kevésbé, de egyiket sem 

ítélhettük teljes megoldást kínálónak. Egyik sem adott választ egyértelműen arra, hogy egy 

terület, egy város „egészének‖ mindenki felé érvényesítendő márkát kell építeni, vagy pedig 

célcsoportonként különbözőt, hiszen más-más tényezők jelennek meg differenciáló elemként 

a döntéseikben.  Van-e egyáltalán „úgy általában vett városmárka‖, mint valami közös, vagy 

csak a szegmensenkénti építésnek van értelme, s akkor a helyi lakosnak, a turistának, a 

befektetőnek értelemszerűen más-más márka-tartalomra van szüksége.  

Első megközelítésben azt gondolhatjuk, hogy nincs általában terület-márka, hiszen mindenki, 

minden célcsoport a saját döntési helyzeteihez vár segítséget. Ellenben, ha mélyebben 

belegondolunk, s elővesszük az üzleti analógiákat, akkor igenis értelmezhetünk pl. 

városmárkát, mint egy sajátos ernyőmárkát. Ennek alapvető funkciója a fő azonossági elemek 

meghatározása, az alapvető pozícionálással a figyelem, az érdeklődés megalapozása, 

megerősítése,  mely egyrészt megalapozza a célcsoport-orientált márkázást, illetve a 

súlypontok, a sajátos súly-tényezők megadása által segíti a különböző „almárkák‖ 

pozícionálását, építését, legyen az egy konkrét, az adott területről származó termék, vagy ott 

tevékenykedő cég, vagy éppen egy kisebb területi egység.  Az „általában vett‖, egységes 

területi márka kiindulópontja, alapja a célcsoport-orientált részletes márkázási 

tevékenységnek. 

Mit is várhatunk el egy régió, egy település márkától, mely funkcióknak kell 

megfelelnie a névhez társított alapüzeneteknek, pl. szlogennek: 

- identifikációs funkció: lehetővé teszi a gyors és kifejező azonosítást,  

- orientációs funkció: a földrajzi és teljesítményvonatkozású kiemeléssel világos 

orientációt kell nyújtania, 

- bizalmi funkció: ismertsége és reputációja révén bizalmat kell teremtenie, 

erősítenie, mely átvihető a hozzá kapcsolódó márka-területekre, 

- kompetencia-funkció: az adott terület specifikus kompetenciájával kell, hogy 

kapcsolatban legyen 

- imázs-funkció: pozitív kisugárzást kell mutatnia a belső és külső célcsoportok 

irányába.  
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5. Ábra A régió-tudatosság intenzitási fokozatai          Forrás: Blotevogel-Heinritz-Popp 1987.415.o.) 

 

A terület-márka, mint sajátos „cégmárka‖ működhet, keretet adva a különböző 

területeken, a különböző célcsoportok felé történő részletesebb pozícionálásnak, részletesebb 

üzenet-rendszer kialakításának. A jól felépített terület-márka jelentősen segítheti a 

vállalkozások, a konkrét termék-márkák piaci értékét is a származási hely pozitív hatásával, 

mely a termékek jelentős körében fontos fogyasztói, vásárlói magatartást meghatározó 

tényező, pl. élelmiszerek esetében. A területek, térségek, települések márkázása nem egyszeri, 

nem egyelemű feladat, hanem egy – gyakran bonyolult márkarendszer építésére van szükség.  

Különösen fontossá válik a márkaépítés a turizmus területén, ahol a márkastruktúra elemei 

összefüggnek, hatnak egymásra, 

-  a magasabb területi szintűek keretet, ernyőt jelentenek, támogatják az alatta lévőket, 

marketingben is,  

- az egy szinten lévőknél a coopetition (együttműködve versenyezni) kell, hogy 

működjön, 

- fontos, hogy a desztináció és termékmárka mást jelentenek, de a termékmárkák 

(lehetnek) részei a desztináció márkaépítésének, 

- egy desztinációban, mely termék-típusra épüljön közös márkázás az az adottságoktól, 

képességektől, piaci lehetőségektől, várható hatásoktól függ, ennek kiválasztási 

kritériumait, szempontjait és a konkrét elemzést kell elvégezni, 

- ki kell dolgozni, hogy kik, milyen egyes turisztikai és termékmárka tulajdonosok, 

milyen feltételekkel használhatják a „közös márkajelzéseket‖, elvezhetik annak 

marketing előnyeit, keresletnövelő hatásait! 

- Ki kell dolgozni az egész márka-rendszer elvét, működését, annak szükséges kutatási, 

minősítési-, arculati- és működtetési, képzési rendszerét, ezen belül a marketing, 

kommunikációs stratégiát kell rendelni hozzá,   

A pozícionálás, a márkaépítés a terület-mrketing meghatározó feladata. Különösen fontos, 

hogy elmeinek kiválasztása ne rögtönzött kreativitás eredménye legyen. Nem szabad egy 

város, vagy egy desztináció összefogottabb marketing munkáját azonnal az azonosító, kreatív 

elemek kidolgozásával, a szlogenek, alapvető kommunikációs üzenetek kitalálásával, az 

„arculattervezéssel‖ kezdeni. Végig kell járni egy – nem könnyű – szakmai folyamatot, annak 

érdekében, hogy egy konszenzussal elfogadott, megélt azonosító-jegyek kerüljenek előtérbe, 
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melyet az érintettek el tudnak fogadni, képviselni akarják, azaz azonosulnak vele, s 

ugyanakkor a külső célcsoportok felé pedig a leghatékonyabb márka és üzenet-rendszert 

képezik. A gyakorlati márka-építési folyamat fő tevékenységeit a következőképpen 

foglalhatjuk össze: 

1. Brand Insight – elemzési szakasz, a márka-komplexitás felépítése és megoldása. 
1. Belső kép elemzése (workshop esetleg primer kutatás) (jelenlegi imázs, jelenlegi márka-

örökség értékelése) 

2. Külső kép elemzése (primer kutatás, interjúk, fókuszcsoport, megkérdezéses kutatás) 

3. Média-megjelenés elemzése, 

4. Benchmark tanulmány, erősségek-értékek, stratégiák, sebezhetőség,  

5. Szekunder trendek, elvárások, motivációk, szegmensek, 

6. Információk-adatok elemzés, összegzése 

2. Brand Options – karakteres opciók, pozíciók kialakítása, nemcsak egy lehetséges 

megoldás van, alternatívákban is gondolkodjunk 
1. Pozícionáló elemek felépítése – tények és érzelmek 

2. Opciók, alternatívák és vitájuk, reális alternatívák, 

3. Végső alternatívák „márkavilágának kialakítása‖ 

3. Brand definiálása, kidolgozása 
1. Visszacsatolás a szakértők, véleményvezérek felé – kiállítás 

2. Döntéshozás  

3. Brand Briefing – a kommunikációs, üzenet és design, márkatartalmak kialakítása, 

marketing stratégia kidolgozása, realizálási feladatok és program.  

 

2. MODELLADAPTÁCIÓ A CSEREHÁTON 

 

A pályázat támogatta kutatási program célja, hogy adaptálja, használja a térségi identitás és 

márkaépítés módszertanát, modelljeit egy elmaradott, s ennek következtében sajátos negatív 

imázzsal, megítéléssel bíró térség fejlesztése, újrapozícionálása érdekében. Ez az 

(újra)márkázás természetsen egy hosszú, az érintettek széles körének együttműködésére épülő 

fejlesztési, kommunikációs folyamat, ahol jelent projekt elsősorban a feladatok kiejlülését, az 

indítás, a folyamat lendületbe hozását tudja felvázolni, insprirálva egy sokéves tevékenységet.  

A tervezés, megalapozás érdekében végzett vizsgálatainkat, elemzéseinket egy problémafa 

készítésével foglaltuk össze. A probléma-fa megmutatja, hogy a térség elmaradottsági 

tényezői (különösen humán készségek, jövedelem, az elvándorlás) az alacsony személyes és 

vállalkozói aktivitás, alacsony fejlesztési és változtatási eredmények, benne a turisztikai 

vonzerőelemek kiépületlensége, kihasználatlansága - meggyengítették a térségi identitást, 

kötődést, a pozitív tenni akarás szemléletét, akadályozzák a rendelkezésre álló erőforrások 

hasznosítását illetve új erőforrások bevonását. Ez a lehetőségként értelmezhető ún. autentikus, 

természeti és kulturális értékekre épülő turizmusra is igaz, gyengék illetve hiányoznak a 

turisztikai vállalkozások, attrakciógazdák, melynek egyik oka a koordináló TDM szervezet, a 

„gazda‖ hiánya. Láthatóan az egyes települések önmagukban nem tudják egyik tendenciát 

sem megfordítani, ezért valódi lehetőségnek a térségi szintű, térségi keretben történő 

identitási, pozícionálási, turisztikai márka és vonzerő-építési megoldások irányába kell 

határozottabban elmozdulni.  Ennek sikere számos tényező, feltétel függvénye, melyben az 

alábbiakat emelhetjük ki: 

- a térség, Cserehát (részben nem fedi pontosan le az összekapcsolandó területet) 

másrészt ma az elmaradottság, a térségi problémák nehézségeiről ismert térség,  

- az újrapozícionálást célszerű lenne egy új keretre pl. a már részben ismert, de igazából 

nem bevezetett „História-völgy‖ térségi identitásra építeni,  
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- a belső identitás erősítésében a történelem, a hagyományok, a természeti értékek, 

lehetőségek jó alapot kínálhatnak a közös értékek, „társadalmi és gazdasági tőke‖ 

építéséhez,  

- a turizmus, s benne az autentikus, a kulturális-, örökség-turizmus alkalmas integráló 

szakmai terep lehet, mely előzményekkel, termék-elemekkel is bír,  

- az identitásépítés, újrapozícionálás a jelenlegi helyzetében különösen csak akkor 

lehetséges, ha megfelelő szakmai összefogás, társadalmi marketing, turisztikai 

desztináció- menedzsment szemlélet, módszertan és programok révén a (szervezeti 

szereplőkön túl) a lakosságot is sikerül elérni, bevonni,  

- konkrétan a História-völgy projekt újrafogalmazása, kiszélesítése (mint innováció-köri 

vezérfonal) alkalmas lehet a kiindulásra. 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. Ábra Problémafa a csereháti identitás és márkaépítéshez          saját fejlesztés 
 

A Cserehát-identitás meggyengülése, negatív megítélés, alacsony vonzerő, benne alig látható 

turisztikai kínálat akadályozza a meg-megjelenő kezdeményezések megvalósulását is, hiszen 

nem kínál egy támogató, bizalmi keretet. Újrapozícionálásra, új márka-tartalmak építésére, új 

turisztikai termékek fejlesztésére, üzenetek megfogalmazására van szükség. 

A térségi újrapozícionálásra számtalan nemzetközi és hazai példa van, melyeket a 

kreativitásra épülő koncepció, a bátorság, az energiákat megmozgató kezdeményezőkészség 

és a „befolyásos szövetségesek, stratégiai partnerek megtalálása eredményezte a sikert. A 

„Művészetek Völgye‖ koncepció egyes elemei, valamint az ún. tematikus utak, mint speciális 

turisztikai termékek képezhetik a leendő koncepció, terv alapját. A probléma megoldás kulcsa 
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a meglévő identitásképző-tényezők elemzésére épülő, a földrajzi elnevezéstől eltávolodó 

térségi pozíció, identitás és márkatartalmak meghatározásában, a kooperáció, a földrajzi és 

szakterületi együttműködések, hálózatok, klaszterek és stratégiai szövetségek kialakításában 

van. 

A program keretében elindítandó társadalmi innovációs, márkaépítő kezdeményezés 

közvetlen célja kettős:  

Egyrészt szakmai koncepció kialakítása az adott helyzetre formált módszertan alapján. Ennek 

lényege a vonzerőelemekre, a települési sajátosságokra, értékekre, szolgáltatásokra, 

vállalkozásokra épülő térségi identitás és turisztikai márkakoncepció kialakítása, az 

előzőekben jelzett hipotézisek, irányok alapján, minden érintett képviselőjének és külső 

szakértők bevonásával. Az eredmény egy térségi marketing koncepció, s a turizmus-

súlypontra épülő desztináció-menedzsment rendszer megtervezése, az együttműködési körök 

létrehozása. 

Másrészt az együttműködési-rendszer (benne egy működő TDM, turisztikai-menedzsment 

szervezet) felállítása mellett konkrét kulturális turisztikai termékfejlesztési ötletek, egy 

(tematikus út) fejlesztési program kialakítása és azt támogató márkaépítés, védjegyrendszer, 

valamint az ezekre épülő, imázst erősítő kommunikációs-PR tevékenység megtervezése, 

megvalósítása. 

A részletes kidolgozáshoz elvégzendő szakmai feladatok a következőek:  

- A térségi márka tartalmi, pozícionáló elemeinek, s a márkakoncepció kialakítása.  

-  A „História-völgy‖ turisztikai desztináció és vezértermékeinek, megvalósítási 

menedzsmentjének kidolgozása.  

-  A térségi és bevonható külső turizmus-szakmai szereplők megnyerése, 

együttműködési szándék elérése. 

- Az egyes Karokon a szakmai kapcsolattartók körének kialakítása, a kommunikációs 

csatornák kiépítése, működtetése. 

- A szemeszterek elején a kapcsolódó szakok releváns kurzusainak hozzárendelése a 

programhoz annak érdekében, hogy az félévről-félévre zökkenőmentesen 

megvalósulhasson. 

- Rendszeres időközönként workshop-ok, szakmai konzultációk, szabadegyetemek és 

nyári egyetemek megszervezése a tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok és a know-how 

átadása érdekében. 

- Az addig elért eredmények rendszeres megvitatása, a felmerülő problémák 

beazonosítása és kezelési módjaik kimunkálása. 

- Az eredmények disszeminálása megfelelő fórumokon illetve különböző médiumokban 

- Az együttműködés kereteinek formalizálása. 

Meg kell küzdeni a kezdeményezés megvalósítása során a térségre általában jellemző 

pesszimizmussal, beletörődéssel, alacsony aktivitással. A helyi szereplők között és a ME 

(illetve az általa bevont) érintett szereplői között tartalmas és hosszú távú együttműködés 

alakuljon ki, ebben legyen kölcsönös érdekeltség, hogy a program önfenntartóvá fejlődhessék. 

A potenciális megvalósítók: ME-GTK (MIM), helyi önkormányzatok, vállalkozások, civil 

kezdeményezések, valamint a kapcsolódó lehetsége külső partnerek révén  

- szakmai elemzések, programok kidolgozása a potenciálisan versenyképes (História-

völgy) desztináció-területeken, 

- kiválasztott területek fejlesztésében érintettek együttműködésének kezdeményezése,  

- konkrét turisztikai vállalkozási és közösségi kezdeményezések, termék- és 

szolgáltatásinnovációk kialakítása, 

- a „kulturális turizmus tematikus út és elemeinek termékfejlesztése‖,  és márkaépítési 

megoldásainak kialakítása, bevezetése,  

- marketing-programok, közösségi értékesítési formák megvalósításának támogatása, 
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- turisztikai közösség szervezése, operatív TDM-szervezet létrehozása, együttműködési 

megállapodások, kooperációs projektek, információs bázisok építése, fórumok és 

tapasztalatcserék, tutori-tanácsadói rendszer kialakítása,  

További szakmai lehetőségként jelentkezik a Miskolci Egyetem egyes szakjainak (elsősorban 

Turizmus-vendéglátás) hallgatói – az oktatók irányításával – együttműködést alakítanak ki a 

turisztikai programban, tematikus útban érintett településekkel, vállalkozó szellemű 

emberekkel, a helyi turisztikai kínálat, szolgáltatások kialakításáért. Ezt követően az alábbi 

tevékenységek valósulnak meg:  

- Turizmus és vendéglátás szakos hallgatók közreműködésével a természeti és 

gazdasági környezet turisztikai és gasztronómiai lehetőségeinek feltárása és 

fejlesztése;  

- Közös helyi történeti kutatások hallgatók és helyi értelmiségiek részvételével, s a 

hallgatók levéltári kutatásai, közös „oral history‖ módszerrel végzett kutatások a helyi 

mondák, hagyományok, sztorik, legendák megtalálása, megfogalmazása érdekében,   

- Turizmus-vendéglátás és Kereskedelem és marketing szakos hallgatók a 

termékfejlesztés mellett a marketing (kommunikációs és értékesítési) feladatok 

tervezésében, ellátásában is közreműködhetnek;  

- Informatikai szakos hallgatókkal együttműködve a szükséges on-line fejlesztések 

tervezése, megvalósítása, mindezekkel  

- a helyi turisztikai kisvállalkozások segítése, társadalmi vállalkozások ösztönzése, 

elindítása;  

Az elért eredményeket dokumentáljuk: kiállításokon, filmeken, kiadványokban, helyi 

sajtóban, médiumokban, dokumentumfilmekben, internetes honlapon. 

Várható eredményként, hatásként jelentkezik tehát: 

- Új turisztikai és térségi márkaépítési program kialakulása 

- Új turisztikai vállalkozások, kínálat kialakulása. 

- Újfajta turisztikai desztinációs hálózatok és együttműködések jönnek létre a társégben.  

- Az érintett települések hálózati együttműködése és bekapcsolódása a TDM-

rendszerbe. 

- A turisztikai vállalkozások, térségi turisztikai bevételek, az eredményesség és 

mutatóinak javulása. 

- A települési és térségi turisztikai potenciál erősödése a meglévő lehetőségek jobb, 

újszerűbb, innovatívabb kihasználása által.  

- A térségi (turisztikai) imázs és vonzerő erősödése. 

- A települések lakosságának megélhetősége, gazdasági vállalkozási lehetőségei 

javulnak, csökken az elköltözés, elvándorlás mértéke és vágya. 

- Erősödik a kooperáció, a szövetkezés igénye és közösségi innovációk generálódnak, 

valósulnak meg, ahol a turisztikai szolgáltatásokhoz beszállítóként a mezőgazdasági, 

élelmiszeripari és kézműipari kapacitások és vállalkozások is újra bekapcsolódnak a 

(térségi) gazdasági vérkeringésbe.  

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

"A tanulmány/kutató munka a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 azonosító számú 

projekt részeként – az Új Széchenyi Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg." 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Egy térség fejlődése, lakóinak életminősége a különböző dimenziókban - meghatározóan 

gazdasági téren - a különböző piacokon megnyilvánuló versenyképességétől, elsősorban az 

„értékesíthető‖ termékeik lététől, sikerétől függ. A társadalmi innovációknak, a közösségi 

forrásoknak olyan „helyi‖ teljesítményeket kell támogatnia, melyek leginkább hozzájárulnak 

a térség társadalmi, valamint gazdasági céljainak eléréséhez. A kutatásban annak 

modellezésére törekedtünk, hogy 

 miként kapcsolható egybe a térségi és a vállalkozói termék-versenyképesség, 

 mely tevékenységek a leginkább kívánatosak a térségben, és miért, 

 milyen folyamat mentén, mely kritériumokalapján határozhatóak meg a „húzó‖ 

termékek és teljesítmények, 

 miként, milyen marketing-aktivitással javítható azok közvetlen piaci sikere. 

A kutatásunk során felállítottunk egy többlépcsős (makrogazdasági, térségi, vállalati) modellt, 

amely mind az ex ante, mind pedig az ex post versenyképességi dimenziókat, valamint az adott 

térség fejlődésére gyakorolt hatásokat, s beavatkozási, társadalmi marketing lehetőségeket 

egyaránt figyelembe veszi.A módszertan egyes elemeit a halmozottan hátrányos helyzetű 

Cserehát példáján kezdtük el tesztelni, feltárva konkrét a lehetőségeket, teendőket a 

társadalmi innovációk számára. 

 

SUMMARY 

The development of a region, its population‘s life standard depends on competitiveness in 

different markets, and the existence and the success of its products to sell. Social innovations, 

community resources have to support such ―local‖ performances that contributes most to the 

achievement of the social and economic aims of the region. In our research our goal was to 

model the followings:  

 how can regional and corporate product competitiveness be integrated, 

 which activities are most attractive in the region and why, 

 how can be ―pull‖ products and performances be determined 

 how and with what type of marketing activity can be used to improve the direct market 

success. 
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In our research we set up a multi-level (macroeconomic, regional, corporate) model, which 

considers all the ex ante and ex post competitiveness dimensions, as well as the impacts on 

the development of the region, as well as the intervention, social marketing possibilities. 

Certain elements of the methodology will be tested through the example of disadvantaged 

Cserehát, exploring the exact facilities, tasks for social innovations.  

 

1. BEVEZETÉS, KUTATÁSI KÉRDÉSEK 

 

A kutatási programunk kettős céllal indult. Egyfelől módszertani eredmények kidolgozása, 

amely során felállítunk egy komplex elemzési modellt egy adott térség számára meghatározó 

jelentőségű termékek és szolgáltatások körének meghatározására, s azok piacképességének, 

piaci potenciáljának vizsgálatára. Másfelől empirikus kutatást is végeztünk, hiszen egy 

konkrét térség, a halmozottan hátrányos helyzetű Cserehát példáján alkalmaztuk a vizsgálati 

modellünk egyes elemeit. Egy ilyen a térségben a jól kiválasztott termékek és szolgáltatások 

fejlesztése meghatározó gazdasági, jóléti lehetőségnek tekinthető, amely mind a lakosság, 

mind pedig a térség társadalmi-gazdasági környezete számára előnyöket, pozitív hatásokat 

eredményezhet. Az egyszerre módszertani és empirikus, alkalmazott kutatásunk az 

alábbiakkutatási kérdésekre kereste a választ: 

 Hogyan, milyen tényezők vizsgálatával, értékelésével határozhatóak meg egy térség 

fejlesztésének, versenyképessége növelésének kívánatos gazdasági súlypontjai és azt 

reprezentáló termékei, szolgáltatásai? 

 Milyen módszertan segítheti az adott „helyi‖termékek és szolgáltatásokpiac-

képességének vizsgálatát? 

 Hogyan valósíthatóak meg ezen elemzések a Cserehát térségében? 

 Hogyan és mely piacok célozhatók meg? 

 Milyen esélyekkel és módszerekkel vihetők piacra a kiválasztott termékek, 

tevékenységek? 

A fenti kutatási kérdések megválaszolása érdekében első körben szakirodalom elemzést 

végeztünk. A szakirodalom kutatásra épülő modellalkotást követően interjúk (kvalitatív 

kutatás) segítségével a Csereháti térség „kiválasztott‖ helyi termékei és szolgáltatásai 

lehetőségeit, piacai vizsgáltuk. A kínálati (szakértői interjúk) és a keresleti (fókuszcsoportos 

interjúk) oldal megkérdezési eredmények alapján fogalmaztuk meg következtetéseinket, 

alakítottuk ki javaslatainkat a társadalmi innovációk, a társadalmi marketing feladatait 

kijelölve. 

 

2. TÉRSÉGI VERSENYKÉPESSÉG MODELLJEI ÉS TÉNYEZŐI 

 

A területek versenyképességének közgazdasági szakirodalmi hátterét 

áttekintvemegállapítható, hogy maga a versenyképesség fogalma is sokrétűen kerül 

definiálásra, sőt míg mikro és nemzetgazdasági gyakrabban találunk konkrét kritériumokat, 

mérhető paramétereket, addig térségek, települések szintjén ez nem ilyen egyértelmű. A 

különböző szemléletek, modellek közül az alábbi megközelítésekből indultunk ki: 

 Porter-féle öttényezős modell: Eredetileg 1979-ben kidolgozott, mikrogazdasági 

megközelítésű modell, amelyben egy adott iparágban alkalmazható stratégiát 

alapvetően befolyásoló tényezőket azonosítja: 1. az iparág már működő vállalatai 

közötti verseny, 2. a vevők alkuereje, 3. a beszállítók alkuereje, 4. az új belépők 

veszélye, 5. a helyettesítő termékek/szolgáltatások megjelenésének veszélye (Hoványi, 

1999). 

 Porter-félemarketingorinentált szemlélet (gyémánt modell):A makrogazdasági 

versenyképességet vizsgáló modellben az iparági versenyelőnyök forrásait 

meghatározó tényezők kerültek rendszerezésre. A szerző négy fő determinánst 



„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

356 

 

nevezett meg, amelyeket a kormányzat és a véletlen befolyásolhat: 1. 

tényezőellátottság, 2. keresleti feltételek, 3. támogató és kapcsolódó iparágak, 4. 

vállalati stratégia, szerkezet, rivalizálás (Deák, 2000). 

 Az öttényezős és a gyémánt modell integrálása:Porter két modelljének integrációja, 

amelynek fókuszában a két modellben meghatározott tényezők és erők egymásra 

hatása áll (Némethné, 2010;Dinya-Domán, 2004 alapján). 

 Török-féle átfogó versenyképesség: Török Ádám a versenyképesség mérésének 

kedvezőtlen tapasztalatai és az elméleti hiányosságok miatt az átfogó (egységes, 

kiterjesztett) versenyképességet definiál. E szerint „az a gazdaság versenyképes, 

amelynek általános fejlettség- és állapotjelzői jók, a gazdaság szereplői ennek 

tudatában vannak, és a gazdaság nyitottsági foka is elég magas ahhoz, hogy 

versenyképessége a külgazdasági kapcsolataiban is érvényre jusson‖ (Török, 1999). 

 Horváth-féle regionális versenyképesség: Nem a közgazdaságtani definíció 

megadásának céljából, hanem egy átmeneti (tranzíciós) gazdaságban a területfejlesztés 

követelményeiből kiindulva, Horváth Gyula szerint a regionális „versenyképesség 

erősödése „a termékek és szolgáltatások értékesítési képességének javulása a nyílt 

versenypiacokon‖, amelynek befolyásolásában főleg „az iparpolitikának van 

kulcsfontosságú szerepe‖ (Horváth, 1998). 

 Rechnitzer-féle versenyképességi mutatók:Rechnitzer Fejér megye 

versenyképességének értékelésében olyan mutatórendszert használ, amelynek fő 

elemei: a megyei GDP, a munkanélküliségi ráta, a beruházások, valamint az export 

aránya az ipari értékesítésből (Rechnitzer, 1998). Ezzel a pragmatikus, gyakorlatias 

felfogást képviseli, hiszen az EU két alapkategóriáján (GDP, munkanélküliségi ráta) 

kívül a beruházásokat és az exportot is figyelembe veszi. 

 EU-féle egységes versenyképességi fogalom (EU versenyképességi piramis): Az 

EU hatodik regionális jelentése alapján a versenyképesség egységes fogalma az 

alábbiak szerint került megfogalmazásra: a vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek és 

nemzetek feletti régiók képessége relatíve magas jövedelem és relatíve magas 

foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, miközben a nemzetközi (globális) 

versenynek ki vannak téve‖ (CEC, 1999). Az EU versenyképességi piramisát 

meghatározó két nagy tényezője közül az egyik a termelékenység, amelyet a kutatás-

fejlesztés, a szervezet, a minőség, az innováció, a beruházások, illetve az 

infrastruktúra határoz meg. A másik tényező a foglalkoztatási ráta, amelynek a 

marketingorientált területfejlesztés szempontjából is fontos eleme a képzés, a 

rugalmasság, a demográfiai tényezők, a munkahelyteremtés (EC, 1996). 

 Lengyel piramismodellje: A modell nem iparágak, hanem területi egységek 

(minimum nagyvárosi vonzáskörzetek) versenyképességét hivatott magyarázni. A 

modell szerint a regionális versenyképesség alapvető célja az ott élők 

életszínvonalának javítása (a piramis csúcsa). Az alapkategóriák 

(munkatermelékenység, foglalkoztatottság, jövede-lem) segítségével mérhető a 

versenyképesség. Az alaptényezők (pl. kutatás-fejlesztés, infrastruktúra és humán 

tőke, külföldi befektetések, stb.) rövidtávon hatnak a versenyképességre. A sikerességi 

faktorok (pl. gazdasági szerkezet, társadalmi szerkezet, innovációs kultúra, stb.) pedig 

elengedhetetlenek a hosszú távú fejlődéshez (Lengyel, 2003). 

 Továbbimikroökonómiai felfogások (vállalatok, iparágak versenyképessége): a 

vállalatok, iparágak akkor versenyképesek, ha termékeik, szolgáltatásaik 

értékesíthetők a nemzetközi piacokon, magas jövedelmet (hozzáadott értéket) érnek el 

úgy, hogy nem csökken foglalkoztatottjaik száma, azaz új technológia alkalmazásakor, 

a termelékenység növelésekor sem kell elbocsátaniuk foglalkoztatottjaikat. 

 Amakroökonómiai felfogások (régiók, városok, országok versenyképessége): a 

régiók, városok és országok akkor versenyképesek, ha gazdaságuk nyitott, és az egy 
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lakosra jutó jövedelmük tartósan magas és növekvő, valamint magas szintű és nem 

csökkenő a foglalkoztatottsági ráta, azaz ebből a jövedelemből a lakosság széles 

rétegei is várhatóan részesülnek. 

A területiversenyképesség fogalma láthatóan több irányból közelíthető meg. Az előzőekben 

ismertetett megközelítések elsősorban az adottságokra, feltételekre épülően, a bemeneti (ex 

ante) elvet képviselték. A piacorientált-megközelítésben ugyanakkor a közvetlen teljesítményi 

versenyképesség mérés is fontos. A versenyképességet ugyanis mérhetjük az eredmény 

oldaláról (ex post), esetünkben a gazdasági mutatók, a befektetések, beruházások 

alakulásával, a lakosság, vagy éppen a turisták számának növekedésével, a célcsoporti 

elégedettségekkel. Az ex post megközelítés – az összehasonlítás alapjául szolgáló megfelelő 

mérőszámok alapján – lehetővé teszi a vizsgálati „egységek‖ versenyképességének 

összehasonlítását, egyrészt a múltbeli eseményekhez, másrészt a versenytársakhoz képest. A 

bemeneti (ex ante) oldal a versenyképességet meghatározó tényezőkre, kompetenciákra 

vonatkozik: egyaránt kiterjed a versenyelőnyt nyújtó feltételekre és az üzleti környezet 

adottságaira. Az ex ante oldal vizsgálata a térségi menedzsment, irányítás szempontjából 

kiemelendő, mivel arra a kérdésre keresi a választ, hogy - a közösségi, adó források 

felhasználásával - milyen tényezőkre szükséges hatni, fejleszteni az ex post versenyképesség 

növelése érdekében. 

 

Egy vállalkozás versenyképességét az általa gyártott termékek, nyújtott szolgáltatások 

sikeres értékesítése, a piac általi elismerése jelenti. A sikeres értékesítést, versenyelőny 

kialakítást egy innovációk által vezérelt versenyben meghatározzák a vállalkozás: 

 kompetenciái, (erőforrásai, inputjai, képességei)  

 folyamatai (hatékonysága)  

 teljesítménye, kínálatának korszerűsége, megkülönböztethetősége, 

azaz miként tudja magát és teljesítményét pozícionálni, sikeresen elhelyezni, eladni piacain.A 

térségi gazdaságfejlesztésnek, s benne a társadalmi innovációk ösztönzésének az a feladata, 

hogy sajátos eszközeivel, projektjeivel támogassa a vállalkozások versenyképességének, az 

azt megalapozó innováció-készségének, potenciáljának javulását, úgy hogy egy versenyképes, 

innováció-és versenyképesség-barát térséget, környezetet biztosítson.  Napjainkban egy város, 

egy térség gazdasági helyzetére – az innovatív, dinamikus vállalatok, vállalkozások megléte 

mellett, s ahhoz kapcsolódóan – további feltételcsomagok bírnak nagy jelentőséggel, úgymint  

 a munkaerő kínálatának megfelelő minősége és motiváltsága (humántőke); 

 az innováció-releváns szolgáltatások fejlettsége, mint például képzés, tanácsadás, 

együttműködések koordinálása, finanszírozó intézmények stb.; 

 az információs piacok gyors elérésének lehetősége (technika, értékesítési és beszerzési 

piacok, konkurensek stb.); 

 a tudásbázis erőssége, a tőkéhez jutás, beruházás-, fejlesztésfinanszírozás kedvező 

feltételei; 

 infrastrukturális feltételek. 

A térségi, regionális gazdasági, versenyképességi gondok, alkalmazkodási hiányosságok 

mögött számos ok húzódik meg: 

 alacsony gazdasági aktivitás, aránytalanságok a tevékenységi struktúrában; 

 termékek gyenge piaci versenyképessége; 

 a gazdasági szolgáltatások fejletlen rendszere; 

 relatíve alacsony vállalkozásalapítási dinamika; 

 hiányzó együttműködések, klaszterek és hálózatok; 

 csekély vállalkozói mobilitás-készség; 

 a munkaerő hiányos, egyoldalú képzettsége; 

 marketing és értékesítési kompetenciák hiánya; 
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 térségi negatív gazdasági imázs, melyet a társadalmi-gazdasági folyamatok, 

összefogások, innovációk sem segítenek. 

 

A területi térségi, városi versenyképesség a vállalkozói versenyképességre épülően számos 

tényező, adottság fejlettségében, outputban, teljesítményben jelenik meg, s válik mérhető. A 

térség, város versenyképességének legfőbb eredménye, célja a lakosság életszínvonalának, 

minőségének növelése, a térségi, városi jövedelem, ennek meghatározójaként a 

termelékenységi, foglalkoztatottsági helyzet javítása. 

A versenyképességet meghatározó tényezők egy versenyképesség-potenciál csillagot 

állíthatunk össze, rögzítve benne egy tízes skálán az adott térség, város területére vonatkozó 

helyzetértékelés legfontosabb területeit, megállapításait (Piskóti, 2012). A versenyképesség 

potenciál értékelése közvetlenül kijelöli, érzékelteti a város, a régió gazdasági problémájának, 

kulcs-kérdéseit, segíti a problématérkép megrajzolását. A probléma-térkép a versenyképesség 

növekedését akadályozó legfontosabb tényezőkre, feltételekre, s a közöttük lévő 

összefüggésekre, egymásra-épülő hatásokra hívja fel a figyelmet, jelezve azt, hogy hol, s 

milyen sorrendben célszerű beavatkozni, támogatási konstrukciókat kidolgozni. Az egyik 

vonulatot a helyi KKV-k készségeinek, fejlesztési-, beruházási- és piaci tevékenységének a 

támogatása képezi. Az infrastrukturális és telephelyi vonzerő-fejlesztés fontos feltétele a 

további integrátor vállalkozások megjelenésének, amely a K+F aktivitás, a beruházási 

tevékenység, s ezáltal az új termék- és technológia-arány javulását, a gazdasági struktúra 

korszerűsödését eredményezheti, különösen a KKV-kkal való összekapcsolódásukkal. Az 

oktatási-képzési rendszer korszerűsítésére épülő munkaerő kvalifikáltság növelése fontos 

feltétele a KKV, s az integrátor cégek fejlődésére épülő termelékenység és foglalkoztatottság 

növekedésnek, ezáltal a jövedelmek és a jólét növelésének. 

A belső tényezőkből, kompetenciákból való kiindulás sikerében nagy szerepet játszik a helyi, 

a térségi és a regionális együttműködés, a helyi, a területi és a nemzetközi szakmai hálózatok, 

együttműködési rendszerek megléte, a meglévő és az új akcióterek kialakításában. A 

településfejlesztési stratégiai célja a szerves kapcsolódások, az Európai Unió területfejlesztési 

programjaiban kulcselemként megjelenő integrált fejlesztés feltételeinek megteremtése. A 

kereslet-orientált fejlesztés tehát egy integrált, arányos, hosszabb távon fennmaradó 

növekedést, javuló és várhatóan tartós vonzerőt, versenyképességet, a környezeti, gazdasági 

és szociális értelemben fenntartható, reális fejlődést eredményezhet. 

 

3. A MODELL-KONCEPCIÓ BEMUTATÁSA 

 

A térségi gazdaságfejlesztés a fenti megfontolások, követelmények alapján igényli a 

társadalmi innovációk támogatását, hiszen a gazdaság, a gazdasági szereplők önszervező 

ereje, kompetenciái (szakmai és pénzügyi egyaránt) még nem kellően erősek, sőt 

válsághelyzetekben legyengülnek. Jelen kutatás a gazdaságfejlesztést a térségi márkázás, a 

gazdasági imázs és vonzerő növelése oldaláról közelíti a következő szakmai hipotézisből, 

modell-elemekből kiindulóan: 

A társadalmi innovációk, együttműködések, közösségi beavatkozások, támogatások jelentős 

mértékben képesek segíteni az elmaradott térségek gazdasági aktivitásának élénkülését, a 

térségi fejlődésre leginkább pozitívan ható, gazdaságilag hatékony termék- és 

szolgáltatáskínálat kialakítását, s annak piaci sikerességét. A társadalmi innovációk 

tervezését egy átgondolt értékelési, elemzési folyamatra célszerű építeni. Ennek első 

szelekciós lépése a kívánatos (a térség fejlődésére leginkább pozitív hatással bíró), ezért 

támogatandó termék- és tevékenységstruktúra kialakításának megalapozása. Ezeket a térségi 

versenyképességet meghatározó saját és kívülről bevonható erőforrások, kompetenciák, a 

meglévő és potenciális termékeket, tevékenységeket várható hatásainak, ex post 

versenyképességet növelő képességének figyelembe vételével jelölhetjük ki. Ezt követően 
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értékelve az adott termék, vállalkozási piaci lehetőségeit, versenyképességét, meglévő vagy 

lehetséges piaci versenyelőnyeit. A térségi szempontból kívánatos és piacilag versenyképes 

termékek kapják meg a többelemű társadalmi innovációs, társadalmi marketing támogatást, 

benne a piacra jutásukat segítő márka-menedzsmentet, marketing és értékesítés területen 

nyújtandó szakmai támogatást. 

 

 
1. ábra: Célzott termékek és szolgáltatások piaci vizsgálatának, a társadalmi innovációk 

megalapozásának komplex modellje 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A modell néhány lehetséges indikátora: 

 Adottságok (Szakmai kultúra, beszállítókhoz való kapcsolódás, munkaerő 

rendelkezésre állása, vállalkozói hagyományok, a termékek nemzetgazdasági ágának 

jelentősége, a bruttó hozzáadott érték megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint,) 

 Piaci igények (A termékcsoport iránti térségi, országos/nemzetközi kereslet mértéke, 

az adott termékcsoport fogyasztásának változása az elmúlt 5 évben, a helyettesítő, 

vagy a termékeket alapanyagként felhasználó iparágak forgalmának alakulása az 

elmúlt 5 évben,a külkereskedelmi termékforgalom árufőcsoportok szerint az 

összforgalomhoz viszonyítva, a háztartások egy főre jutó fogyasztásának 

volumenindexei a javak rendeltetése szerint 

 Hatások (Milyen hatással van a helyi termékek fejlesztése a térség életszínvonalára, 

milyen hatással van a helyi termékek fejlesztése a térségi innovációs folyamataira, 

milyen hatással van a helyi termékek fejlesztése a térségi foglalkoztatási helyzetére, 

milyen hatással van a helyi termékek fejlesztése a térség vállalkozóinak jövedelmi 

helyzetére, van-e hatása a helyi termékek fejlesztésének a vállalkozói bevételre,) 

 Eredmények (A termékek nemzetgazdasági ágának foglalkoztatási szint változása, 

trend meghatározása, a bruttó állóeszköz-felhalmozás értéke a termékek 

nemzetgazdasági ága szerint, a bruttó állóeszköz-felhalmozás értékének változása a 

termékek nemzetgazdasági ága szerint (2009-2014, trend meghatározása), a termék 

nemzetgazdasági ága jövedelmének változása, a bruttó hozzáadott érték változása 
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nemzetgazdasági ágakon belül, trend meghatározása), a termék nemzetgazdasági ága 

foglalkoztatásának változása. 

Az indikátorok forrásául a Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartásai, szakértői, vállalkozói 

megkérdezések, piackutatások, fogyasztói megkérdezések szolgálhatnak. 

 

4. TÉRSÉGI ADAPTÁCIÓT TÁMOGATÓ KUTATÁSOK 

 

A kialakított folyamat-modellünk választott térségi adaptációját – a szekunder források, s 

helyismeretre épülő – elemzéssel, értékeléssel indítottuk, melyet egy problémafa segítségével 

összegeztünk. 

 

 
2. ábra: A csereháti modell-adaptációt meghatározó problémafa 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A probléma-fa megmutatja, hogy a térség elmaradottsági tényezői (különösen humán 

készségek és gazdasági passzivitás) akadályozzák a rendelkezésre álló erőforrások 

hasznosítását illetve új erőforrások bevonását. A térség jelenlegi helyzetében ugyanakkor 

megfelelő szakmai összefogás, társadalmi marketing menedzsment szemlélet, módszertan és 

programok megvalósítása, különösen a releváns, autentikus térségi gazdasági aktivitás, 

versenyképes termékek, a térségi márkák kialakítása, megerősítése képes lehet növelni a 

térség gazdasági, vonz- és megtartóerejét. 

A lehetséges konkrét beavatkozási pontok kijelölése, a megvalósítás lehetőségeinek, 

érintettjeinek meghatározása és a leendő társadalmi innovációs programjavaslatok 

megalapozása érdekében térségi felmérést végeztünk. Empirikus kutatásunk során a kvalitatív 

kutatási módszereket helyeztük előtérbe. Ennek célja a kutató számára előre nem becsülhető, 

meg nem tervezhető fogyasztói és termelői vélemények, motivációk felmérése. E módszerek 

lehetőséget adtak számunkra a várható trendek mélyebb, akár pszichológiai szintű elemzésére 

is. 
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4.1. Módszer 

 

A marketingkutatási módszerek közül a fókuszcsoportos vizsgálatok és a mélyinterjúk 

alkalmazása mellett döntöttünk.A fókuszcsoportos vizsgálatok során két alkalommal, 

egyenként 6-6 potenciális helyi termék fogyasztók megkérdezése valósult meg. A 

beszélgetések helyszínei és azok indokoltságával kapcsolatban összefoglalóan elmondhatjuk, 

hogy (1) a vizsgált térségből Szikszón bonyolítottunk le egy fókuszcsoportot, ahol a helyi 

termékeket jól ismerő és fogyasztó alanyok kerültek beválogatásra, valamint (2) a térségbe 

szorosan nem tartozó Miskolcon, ahol a megkérdezettek a földrajzi távolságuk miatt még 

potenciális fogyasztóként jelenhetnek meg a csereháti (elsősorban helyi) termékek körében. A 

csoportok tagjainak toborzásánál törekedtünk a hagyományos családi szerepek követésére, így 

mindkét esetben a hölgyek felülreprezentáltak voltak, valamint mindkét esetben több 

generációból és más-más életciklusból választottuk ki a résztvevőket.A szakértői mélyinterjú 

alanyainak kiválasztásánál is a minél differenciáltabb körre törekedtünk. A vizsgálatainkba 

bevont termékek előállítói közül zöldség-gyümölcs termelőt, tejtermék előállítót, méhészt, 

szőlő- és bortermelőt, húsipari termékek gyártóját, házi tojás termelőjét, valamint a helyi 

termékek kereskedelmében aktívan résztvevő piac üzemeltetőt kérdeztünk meg. 

Kutatásunkban a két oldal álláspontját kívántuk egymással szembeállítani, vagy épp 

megfeleltetni, ezért hasonló tematikus egységek mentén haladtak beszélgetéseink. Ezek az 

alábbiak voltak: 

 helyi termékek helye általában az élelmiszerek piacán 

 helyi termékek, terelők ismerete/versenykörnyezete 

 fogyasztói szokások: értékesítés földrajzi kérdései, szezonalitása 

 ár, ár-összehasonlítás a nagy márkákkal 

 kommunikáció 

 

4.2. Eredmények 

 

A kvalitatív kutatási eredmények ismertetése során elsősorban a szakértői mélyinterjúk 

vezérfonalán haladva, ahhoz hozzáillesztve tárgyaljuk a fókuszcsoportok eredményeit is. A 

vizsgált témakörök többségében egymást kölcsönösen megerősítő válaszokat kaptunk. 

Kutatói szemszögből sokkal érdekesebbek azok a pontok, ahol a vevői és eladói oldal 

álláspontja eltérőnek bizonyult, ezeken a helyeken külön kitérünk a különbségekre és azok 

vélelmezhető okaira.A vevők az érintett termékkörökből általában az ismert áruházláncok 

polcairól válogatnak. Vidéken többször említették emellett a saját előállítást is, míg a városi 

megkérdezettek a ritkán megjelenő közvetlen termelőtől való vásárlás mellett, mintegy 

élményként tekintenek a piacokon történő vásárlásra. Mindkét csoportban előfordul helyi 

termelőtől való vásárlás, akár konkrét eset, termék és termelő említése is, de Miskolcon, 

rendelésre a munkahelyen is megjelennek a termelők termékeikkel.Egy korábbi kutatásunk, 

rávilágított, hogy a vásárlók alapvetően (mintegy 77%-ban) előnyben részesítik a helyi 

termékeket. 

A szakértői megkérdezések során kiderült, hogy habár több helyi termelők is tudtak említeni a 

megkérdezettek, saját termékkategóriájukban ez már jóval szerényebb, csupán a bor és méz 

előállítással foglalkozó tudott több versenytársat megemlíteni. A tárgyalt termékek között sok 

vidéki család állít elő saját felhasználásra terméket, vagy családon belül elajándékozzák, de a 

legális piac, az értékesítési célokra szánt termelés meglehetősen szerény kereteket ölt. A 

termelők érdeklődése más helyi termékkategóriák iránt nem volt erősebb, mint az 

átlagfogyasztóé, tehát összetartás, egymás támogatása sajnos egyelőre nem követhető 

nyomon.Minden esetben (fogyasztói és eladói oldalon is) elégedettek voltak a megkérdezettek 

a helyi termelőtől vásárolt áru minőségével, visszatérő vevőként jelennek meg a piacon. 
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A termelők között az együttműködés nyomait nem találtuk, bár a megkérdezettek majd‘ 

mindegyike hasznosnak találná azt. A közös megjelenés akár földrajzi értelemben, akár közös 

védjegy alatt segíthetné azok értékesítését, aki szabad kapacitással, vagy fejlesztési 

lehetőségekkel rendelkeznek. Azoknak természetesen, akik csupán másodállásként, kiegészítő 

tevékenységként végzik ezt a munkát a legszűkebb keresztmetszet maga az idő, ők a 

kapacitásaikat teljes egészében lefedik, sőt 1-2 esetben ki nem elégített keresletről is 

beszéltek.A közös megjelenésre tett javaslatot az egyik termelő pl. ―Csereháti csemegék‖ 

néven való megjelenéssel, így – meglátása szerint – az értékesítés volumene is javítható 

lenne, hiszen a koncentrált kínálattal, egy Termelői boltban, a kényelmes vásárlók a helyi 

termékek körében is viszonylag teljes körű kínálatot találnának. Véleménye szerint a 

háziasszonyok gyakran vásárolnak „lustaságból‖ multiknál, vagy legalábbis olyan üzletekben, 

ahol egy helyen szerezhetők be a konyhai alapanyagok. 

A beszállítói oldalt vizsgálva azt találtuk, hogy a termelőknél nem mutatható ki szoros 

kötődés helyi partnerekhez. Nem igényel alapanyag, segédanyag beszerzést a termékek 

előállítása, vagy az olyan jellegű, amit csak országos nagykereskedőktől lehet, illetve éri meg 

beszerezni. 

A vevői körben az átlagos magyar család jelenik meg jellemzően, bár az egyik válaszadó 

kiemelte, hogy a magasabb iskolázottságú célcsoportok jobban átlátják a helyi termékek 

egészségtudatos jellegét és ezek a családok általában fizetőképességükben is jobban 

megengedhetik e termékek vásárlását. 

Az értékesítés helye jellemzően a saját település, vagy annak legfeljebb 20 km-es körzete, ami 

egybecseng a vevői oldal beszerzési szokásaival. Méztermelő esetében jobb hozamú évben 

előfordult már a felvásárlóval való kapcsolatfelvétel is, illetve a kertészeti termékek esetében 

miskolci étterembe is szállít be a termelő. Távolabbi vevőkhöz esetleg közvetítéssel kerülhet 

el a termék, vagy a falusi vendégasztal keretében megkóstolt termékeket rendelik újra. 

A vásárokon, helyi piacokon való megjelenés (20-30-km távolságban) esetenként a zöldség-

gyümölcsnél és a húsáruknál előfordult már, de az értékesítés nagy része mégsem itt 

bonyolódik le. Nagyobb rendelkezésre álló mennyiség esetén elképzelhetőnek tartják az ilyen 

megjelenést. 

A házhozszállítás településen belül szinte mindegyik termelő válaszadónál előfordult már, sőt, 

bevett gyakorlat, amit saját gépjárművel (illetve egy esetben kerékpárral) oldanak meg. A 

vevők örömmel élnek a házhoz (munkahelyre) szállítás lehetőségével, ha lenne rá mód több, 

más termék esetében is élnének ezzel. Ezért van, aki hajlandó lenne többletköltséget is 

vállalni, bár a többség úgy véli, ennek a költségeit a termelőnek kell(ene) vállalnia. 

Kitörési lehetőségként értékelte a tejtermékeket előállító, hogy a közelmúltban 

referenciacsomagot állított elő egy borház számára, mivel a két termékkör jól illeszkedik 

egymáshoz. Ehhez azonban némi szkepticizmussal hozzáfűzte: „manapság divat a helyi, 

termelői, falusi, vidéki, de egyes helyeken ezt csak szólamként alkalmazzák, ellenben nem 

kívánnak a Metro által kínált árnál többet adni a minőségileg releváns különbségek ellenére 

sem.‖A vevők nagy része törzsvevő, ez több megkérdezett termelő esetében a 100%-ot is 

eléri. Ugyanez jellemző a helyi termelői piacra, ahol 1-2 eladó és vevő kivételével mindkét 

oldalon ugyanazok jelennek meg hétről-hétre.Hasonló eredményekre jutottunk a korábban 

említett kutatásunk során is. 
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3. ábra: Hol vásárolna legszívesebben helyi terméket? (1=Egyáltalán nem szívesen, 

5=Kifejezetten szívesen) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A kereslet teljes körű kiszolgálásában hiányosságokat tapasztaltunk, a termelők többsége 

időszakonként nem képes valamennyi felmerülő igényt azonnal kielégíteni. Fejlesztésben 

azonban többségük nem gondolkodik, az év nagy részében, a jelenlegi kommunikációs 

aktivitás mellett vagy azonnal, vagy rövid várakozás (1-2 nap) után készek a megjelenő 

igényeket kiszolgálni. Több esetben is újra megjelent a melléktevékenységként végzett munka 

azon szűk keresztmetszete, hogy maga a humán erőforrás, a szabadidő jelenti a legnagyobb 

akadályát a fejlesztésnek. Amennyiben a kistermelői tevékenység kellően jövedelmezővé tud 

válni ahhoz, hogy a főállásukkal felhagyjanak, vagy épp a nyugdíjazás vinné erre, sokkal több 

időt tudnának a termékek előállítására fordítani, hiszen a szezonális gyümölcsök, illetve 

zöldségek csak az év egy-egy rövidebb időszakában állnak rendelkezésre, ekkor kellene 

akkora készletet felhalmozni, amely fedezi az egész éves szükségletet. 

A szezonalitás tekintetében mindkét oldalon, éven belül, a termékekre jellemző klasszikus 

időszakokhoz igazodnak, így lekvárokat, szörpöket karácsonykor nagyobb mennyiségben 

keresik, ajándékozáshoz szeretik az ízlésesen csomagolt házias termékeket. A palánták 

esetében a tavasz a szezon, míg a húsáruknál, a méznél, a tojásnál és a bornál viszonylag 

egyenletes a kereslet, az ünnepek előtt némiképp kicsúcsosodva. A héten belül természetesen 

a hét vége érezhetően erősebb minden esetben. 

Az árazást tekintve abban egyetértenek a válaszadók, hogy a helyi terméktől jóval olcsóbb 

termékek vannak a boltokban, amelyek azonban minőségileg nem összehasonlíthatók. A helyi 

termék minőségének megfelelő bolti termékek (tartósítószer mentes, magas arányban 

tartalmaz gyümölcsöt - lehetőleg csak azt) viszont drágábbak, mint a helyi termék. 

Amennyiben gyümölcsből készítik a lekvárt, nem pektinből, nehéz az olcsó bolti termékeket 

megközelíteni árban, bár nem is igénylik ezt a tudatos vásárlók.A helyiek esetében, a 

boltiaknál a helyi terméket megközelítő termékeket „prémium‖ termékként árusítják, a 

kistermelő többnyire önköltségi árból indul ki, a kistermelő itt árelőnyt tud elérni, mert 

általában áfa-mentesen, a kereskedelmi láncolt árréseit kihagyva, a termelőtől jut a termék a 

vásárlóhoz. 

A megkérdezett termelők nagy része nem költ marketingkommunikációra. A szájpropaganda 

nemcsak költségkímélő, de a tapasztalatok szerint kellően hiteles is ahhoz. hogy újabb 

törzsvevőket toborozzanak, amit a vevői oldal is megerősített. Szintén költségkímélő 

csatornaként két esetben említették a közösségi médiát. A Facebook-onugyan sokan 
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megnézika kínálatot, tetszésüket nyilvánítják, de a több vevőt a tapasztalat hozza, a visszajáró 

vevő ismerősei, barátai válnak inkább új vevővé. Az éppen aktuális alaptermékekről, illetve 

feldolgozott termékekről Interneten tájékoztatják az ismerősöket (akiknek egy része már 

vevőként vált ismerőssé.) A barátok, ismerősök ajánlása folyamatosan működik, illetve az 

egyik termék „eladja a másikat‖, az egyes vevőknek elmondják, hogy milyen termékeket talál 

még, és amennyiben elégedett az egyik minőségével, gyakori, hogy kíváncsi lesz más 

termékekre is, mást is megrendel, kipróbál. Az egyik vevő egy „szedd magad‖ akciót említett, 

amelyről szóló tájékoztatásban igen hatékonynak ítélte a közösségi médiát. 

Fontos a személyes kommunikációs adottság, a barátságos, kedves, közlékeny kiszolgálás, 

illetve a termékek iránti elkötelezettség, a vevő megérzi a „vidék ízét‖, teljesen más élmény, 

mint egy nagyáruházban vásárolni, gyakran cserélnek gazdát az eladás folyamatában 

receptek, ötletek, technológiák, a termékhez tapasztalatot, tanácsot is adnak. Később, a 

vásárlást követően is elérhetőek, rendelkezésre állnak. Ez ugyan sokkal időigényesebb, 

viszont stabil, hűséges vevőkört eredményez.Ez ellentmond annak a korábbi kutatásnak, ahol 

a megkérdezettek elsősorban az online felületeket és a tömegmédiumokat helyezték előtérbe. 

Ez az eltérés valószínűleg a nyitott és a zárt kérdésfeltevés, illetve a kutatási módszer 

eltérőségéből fakad, ugyanis a barátok, ismerősök ajánlása általában az egyik legfontosabb 

információforrás minden termékkör esetében. 

 

 
4. ábra: Honnan szerezne legszívesebben információkat a helyi termékekkel kapcsolatban? 

(1=Egyáltalán nem szívesen, 5=Kifejezetten szívesen) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Szórólapot a helyi piac bevezetésekor készítettek, illetve a palántakínálatról a helyi 

gazdaboltban helyezett el a megkérdezett kertészet.A húsfeldolgozó termelő helyi újságban is 

hirdetett, de a barátok, ismerősök ajánlását hatékonyságban semmi sem szárnyalhatja 

túl.Többletforrás esetén, ugyanezen csatornákat alkalmaznák, csak jobban megkomponált 

formában, illetve, egy alkalommal a saját honlap is felmerült ötletként. A honlap többek 

szerint is mindenképp szükséges, de szívesen fordítana a kertészet kisfilmekre is, amelyek a 

honlapon elhelyezhetőek, és amelyek személyesebbé teszik a kapcsolatot az új vevőkkel, a 

vevőben azt a benyomást keltenék, hogy ismerik a termelőt, a termékeket, amikor újra hall 

róla, már ismerőseként, sajátjaként tekint a gazdaságra, termékre. 

A fogyasztók örömmel fogadnák a helyi termelők közös megjelenését a szó fizikai értelmében 

is (pl. helyi piac, termelői nap, bio piac), de érdekes felvetésként az egyik fókusz-résztvevő 
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pozitív példaként említett egy máshol látott hirdetőtáblát, amelyen minden helyi kínálat egy 

felületen, koncentráltan tud megjelenni. 

A kommunikáció időzítésében a folyamatosságot tartják fontosnak, de nem zaklatás jelleggel, 

pl. új termékekről, új ízekről, éppen aktuálisan termő, érő gyümölcsökről, új termék (piac 

esetében eladó kínálatáról) rendszeresen tájékoztatják a vevőket valamilyen formában, amit a 

fogyasztói oldal a heti rendszerességben tartana kielégítőnek. A természetjárással kapcsolatos 

szolgáltatások kínálati oldalról nem jelentek meg kutatásunkban. A vevői oldalon néhány 

egyedi példát ugyan említettek a résztvevők, de konkrét tapasztalatról, véleményről nem 

tudtak beszámolni. 

 

5. KÖVETKEZTETÉSEK – TÁRSADALMI INNOVÁCIÓS JAVASLATOK 

 

A térségi gazdasági versenyképesség növelése, piacképes termékek kialakítása probléma 

megoldásának a kulcsa láthatóan jelen esetben is a kooperáció, földrajzi és szakterületi 

együttműködések, hálózatok, klaszterek és stratégiai szövetségek kialakításában van.  

Az együttműködés ez esetben sem lehet csak belső, hanem egy tudatos, sokszereplős külső 

partnerségek kellenek hozzá, különösen a szakmai szövetségek, civil kezdeményezések által.  

A társadalmi innovációs kezdeményezéseknek célja ebből következően kettős:  

Egyrészt módszertani válaszok kidolgozása,  

 termelési és értékesítési tapasztalatátadás, jó gyakorlatok megismertetése, amelyek az 

érintettek bevonásával segítik felismerni azokat a meglévő, de elfeledett, vagy 

kihasználatlan erőforrásokat és lehetőségeket, melyek helyben rendelkezésre állnak, 

 a helyben rendelkezésre álló ipari, kézműipari, mezőgazdasági, erdőkiélési és erre 

alapozható elsődleges élelmiszer-feldolgozási erőforrások szisztematikusan feltárásra, 

 kívánatos lenne ezeket az erőforrásokat a külső erőforrásokkal összekapcsolni és a 

hálózatosodást elősegíteni (csereháti települések és a Miskolci Egyetem különböző 

szervezeti egységeinek támogatásával), a marketing- és értékesítési lehetőségek 

bemutatásával.  

Másrészt az együttműködés felállítása, kialakítása mellett  

 konkrét termékfejlesztési ötletek, folyamatok,  

 azt támogató márkaépítés, védjegyrendszer és  

 ezekre épülő gazdasági imázst erősítő kommunikációs-PR tevékenység kialakítása, 

megvalósítása.  

A részletes kidolgozáshoz elvégzendő szakmai feladatok 

 A helyi termékek termelésének, piacosításának kérdéskörében érdeklődők, résztvevők 

körének kialakítása, bővítése 

 Az egyes Karokon a szakmai kapcsolattartók körének kialakítása, a kommunikációs 

csatornák kiépítése, működtetése 

 A szemeszterek elején a megfelelő kereskedelem és marketing tárgyú kurzusok 

hozzárendelése a programhoz annak érdekében, hogy az félévről-félévre 

zökkenőmentesen megvalósulhasson 

 Rendszeres időközönként workshop-ok, szakmai konzultációk, szabadegyetemek és 

nyári egyetemek megszervezése a tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok és a know-how 

átadása érdekében 

 Az addig elért eredmények rendszeres megvitatása, a felmerülő problémák 

beazonosítása és kezelési módjaik kimunkálása 

 Az eredmények disszeminálása megfelelő fórumokon illetve különböző médiumokban 

 Az együttműködés kereteinek formalizálása 

A társadalmi innovációs program keretében elvégzendő tevékenységek az alábbi területekre 

épülhetnek: 

 szakmai elemzések, programok kidolgozása a potenciálisan versenyképes területeken, 
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 kiválasztott területek fejlesztésében érintettek együttműködésének kezdeményezése,  

 konkrét üzleti és közösségi kezdeményezések, termék- és szolgáltatásinnovációk 

kialakítása, 

 termék-márkaépítési megoldások kialakítása, bevezetése,  

 értékesítési programok, közösségi értékesítési formák megvalósításának támogatása, 

 együttműködési megállapodások, kooperációs projektek, információs bázisok építése, 

fórumok és tapasztalatcserék, tutori-tanácsadói rendszer,  

További kihasználható programlehetőségként jelentkezik, hogy a Miskolci Egyetem hallgatói 

– az oktatók irányításával – együttműködést alakítanak ki a helyi termékek piacosításában 

érdekelt településekkel, vállalkozó szellemű emberekkel a helyi adottságok és elérhető piacok 

igényeinek figyelembe vételével. Ennek keretében az alábbi tevékenységek valósulhatnak 

meg:  

 Kereskedelem és marketing szakos hallgatók és potenciális helyi termék-termelők és 

elsődleges feldolgozók együttműködésében a termelési lehetőségek innovatív 

feltárása, a piaci igények azonosítása a szomszédos magyar és szlovákiai városokban;  

 Közös helyi gazdaságtörténeti kutatások hallgatók és helyi értelmiségiek részvételével. 

Hallgatók levéltári kutatásai, közös „oralhistory‖ módszerrel végzett kutatások és a 

helybéli gazdálkodói családtörténeti leírások készítése;  

 Marketing mesterszakos hallgatók és helyi potenciális vállalkozók, fiatalok 

részvételével értékesítési csatornák megerősítése, újak szervezése;  

 Kulturális antropológia szakos hallgatók közreműködésével a helyi mezőgazdasági 

termelési és elsődleges termékfeldolgozási kultúra feltérképezése, új termelési és piaci 

lehetőségek feltárása;  

 Informatikai szakos hallgatókkal együttműködve a digitális írástudás fejlesztése, 

valamint az internethasználat gyakorlati előnyeinek megismertetése a termékek 

értékesítése vonatkozásában;  

 Turizmus és vendéglátás szakos hallgatók közreműködésével a természeti és 

gazdasági környezet turisztikai és gasztronómiai lehetőségeinek feltárása és 

fejlesztése;  

 kisvállalkozások segítése, társadalmi vállalkozások ösztönzése, elindítása;  

Az érintett települések és a Miskolci Egyetem együttműködése rögzítésre kerül, az elért 

eredményeket dokumentálva kiállításokon, filmeken, kiadványokban, helyi sajtóban, 

médiumokban, dokumentumfilmekben, internetes honlapon. 

 

Várható eredmények, hatások: 

 A közvetlen célok megvalósulásától várhatóan javulnak a térségben a munkavállalási 

és vállalkozási lehetőségek, ezzel az életminőség, az elvándorlás mérséklődik. A 

kezdeményezés közvetett célja (a fenti tevékenységek eredményeképpen) a települési 

illetve térségi identitás erősítése a helyi termelési lehetőségek tudatosulása révén.  

 Meg kell küzdeni a kezdeményezés megvalósítása során a térségi lakosságra általában 

jellemző pesszimizmussal, beletörődéssel, menekülési törekvésekkel. Fontos 

kritérium, hogy a helyi szereplők és a ME (illetve az általa bevont) érintett szereplői 

között tartalmas és hosszú távú együttműködés alakuljonki, ebben legyen kölcsönös 

érdekeltség, hogy a program önfenntartóvá fejlődhessék. 

 Az érintett települések fejlesztési erőforrásainak bővülése, a közösségi gazdasági célú 

tőke hasznosítási lehetőségeinek felismerése, gyakorlati megvalósítása részben a 

LEADER program forrásainak fenntartható felhasználásával.  

 Újfajta marketing-, és értékesítési hálózatok és együttműködések jönnek létre a 

társégben.  

 Az érintett települések hálózati együttműködése és bekapcsolódása egy szövetkezeti 

alapú értékesítési szervezetbe („Hangya modell‖).  
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 A gazdasági versenyképesség, eredményesség és mutatói javulnak. 

 A települési és térségi gazdasági potenciál erősödése a meglévő lehetőségek jobb, 

újszerűbb, innovatívabb kihasználása által.  

 A térségi gazdasági imázs és vonzerő erősödése. 

 A települések lakosságának foglalkoztatási, gazdasági, vállalkozási lehetőségei 

javulnak, csökken az elköltözés, elvándorlás mértéke és vágya. 

 Erősödik a szövetkezés igénye és közösségi innovációk generálódnak, valósulnak 

meg, melyek révén a most még kihasználatlan földek és leromlott termelési 

kapacitások újra bekapcsolódnak a térség gazdasági vérkeringésébe.  

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

"A tanulmány/kutató munka a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 azonosító számú 

projekt részeként – az Új Széchenyi Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg." 
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SMART CITY ALKALMAZÁSOK BEVEZETÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 

CSEREHÁTI MINTATERÜLETEN 

 
Tóth Géza

1
 – Nagy Zoltán

1
 – Péter Zsolt

1
 – Szendi Dóra

2 

1
 egyetemi docens, Miskolci Egyetem, GTK, Világ-és Regionális Gazdaságtan Intézet 

2
 egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem, GTK, Világ-és Regionális Gazdaságtan Intézet 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A Smart city alkalmazások egyre inkább elterjedtek a világ nagyvárosaiban. 

Tanulmányunkban röviden bemutattuk e koncepció lényegét. Vizsgálatainkban megkíséreltük 

megvizsgálni rurális mintaterületen a koncepció alrendszerei bevezetésének alapját csereháti 

mintaterületen. Kimutattuk, hogy vizsgált térség a Smart city alkalmazások bevezetésének 

alapját számszerűsítő mutatók esetében a térség a vidéki átlagtól jelentősen elmarad. 

Kimutattuk, hogy mely területek jelentősebb az elmaradás és javaslatot tettünk a majdani 

beavatkozás lehetséges területére.  

 

 

ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS 

 

A smart city koncepció az 1980-as és ‘90-es években jelent meg a szakirodalomban 

köszönhetően az információs és kommunikációs technológiák (IKT) széles körű 

elterjedésének. A 2000-es években az Internet egyre intenzívebb használata lehetővé tette, 

hogy a városok egyre több elektronikus szolgáltatást tegyenek elérhetővé polgáraik számára 

(e-kormányzás, e-oktatás…), míg napjainkban az intelligens vezeték nélküli szenzorok 

használatának forradalma zajlik (Bizjan, 2014.). 

A smart city kifejezést egyre többször használjuk, mégsincs egységes koncepció annak 

tartalmára. Smart city-nek nevezett városok jellemzőikben rendkívül eltérőek lehetnek, a 

koncepció adaptálásában is többnyire egyedi megoldások jellemzők. 

A smart city definíciók egy része az IKT szerepét helyezik a középpontba. Anthopoulos-

Fitsilis szerint „az okos városban az IKT erősíti a szólásszabadságot, javítja a közösségi 

szolgáltatások és az információk elérhetőségét‖ (Anthopoulos, L., Fitsilis, P. 2010). 

Schaffers (2011) szerint egy város akkor nevezhető okosnak, ha a humán és társadalmi 

tőkébe, valamint a hagyományos és modern kommunikációs infrastruktúrába történő 

beruházások ösztönzik a fenntartható gazdasági növekedést, hozzájárulnak az életszínvonal 

növekedéséhez, miközben a természeti erőforrásokkal felelősen gazdálkodnak a részvételi 

demokrácia keretei között. 

Más szerzők véleménye szerint smart city olyan város, 

 mely valamennyi kritikus infrastruktúrát megfigyel és integrál (beleértve az utakat, 

hidakat, alagutakat, vasutat, metrót, repülőteret, kikötőt, kommunikációt, vizet, 

energiát, és a főbb épületeket) ezáltal optimalizálja erőforrásait, megtervezi 

tevékenységeit a biztonsági szempontok figyelembevételével, miközben 

maximalizálja a lakosság számára nyújtott szolgáltatásokat. (Hall, 2000.),  

 fizikai, IKT, társadalmi, és üzleti infrastruktúra összekapcsolásával növeli a város 

kollektív intelligenciáját. (Harrison et. al. 2010.), 

 az IKT technológiákat más, szervezeti és tervezési megoldásokkal kombinálja, azért 

hogy felgyorsítsa a bürokrácia folyamatait, új, innovatív megoldásokat alakítson ki a 

városi menedzsment számára, ezzel növelve a fenntarthatóságot, és élhetőséget. 

(Toppeta, 2010.) 
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 információs és kommunikáció technológiákat (IKT) alkalmaz annak érdekében, hogy 

a város kritikus infrastruktúráit és szolgáltatásait (adminisztráció, oktatás, 

egészségügy, közbiztonság, vagyongazdálkodás, közlekedés) intelligensebbé, 

összekapcsoltabbá és hatékonyabbá tegye. (Washburn et. al. 2010.), 

 mely törekszik, hogy „okosabbá‖ váljon (hatékonyabb, fenntartható, igazságos és 

élhető). (National Resources Defense Council, 2012.), 

 kiemelkedően teljesít az alábbi hat területen: gazdaság, emberek, kormányzás, 

mobilitás, környezet, életkörülmények (Giffinger et. al., 2007.). 

Az elmúlt években számos hasonló elképzelés jelent meg a városokkal kapcsolatban 

intelligens város (intelligent city), tudás város (knowledge city), fenntartható város 

(sustainable city), tehetséges város (talented city), összekapcsolt/hálózatos város (wired city), 

digitális város (digital city) és öko város (eco-city), azonban ezek közül a smart city a 

legelterjedtebb.  

A smart city projektek száma folyamatosan nő a világ országaiban, színvonaluk, 

összetettségük azonban erősen függ a városok lehetőségeitől. A Fast Company 2013-as 

felmérésé szerint a legelőrehaladottabb állapotban lévő városok: 

 Európában: Koppenhága, Amsterdam, Bécs, Barcelona, Párizs, Stockholm, London, 

Hamburg, Berlin, Helsinki, Lyon, 

 Észak-Amerikában Seattle, Boston, San Francisco, Washington, New York, Toronto, 

Vancuver, Portland, Chicago, Montreal, 

 Latin-Amerikában: Santiago, Mexikóváros, Bogota, Buenos Aires, Rio de Janeiro, 

Curitiba, Medellin, Montevideo, 

 Ázsia és Óceániában: Szöul, Szingapúr, Tokió, Hong Kong, Auckland, Sydney, 

Melbourne, Osaka, Kobe, Perth. (Fastcoexist, 2013.) 

Európában a legtöbb smart city-nek tekintett város az Egyesült Királyságban, Spanyol- és 

Olaszországban, a fajlagos adatok alapján pedig Olaszországban, Ausztriában, Dániában, 

Hollandiában, Norvégiában, Svédországban, Észtországban és Szlovéniában található. 

Az Európai Unió dokumentumaiban egyre gyakrabban jelenik meg a smart city kifejezés. 

melynek lehatárolására több elképzelés született. Az European Smart Cities Initiative 2011-

ben három kulcsfontosságú tényezőt (környezetbarát technológiák, IKT technológiák 

menedzsment eszközként való alkalmazása, fenntartható fejlődés) definiált, amelyek 

elengedhetetlenek egy okos városhoz. 

A Bizottság 2011-es megfogalmazása már gazdasági szempontokat is szem előtt tart. A 

holnap európai városai fejlett társadalmi és környezeti folyamatokkal jellemezhető terek, 

amelyek a fenntartható fejlődés valamennyi dimenzióját érintő integrált megközelítések 

segítségével tartják meg gazdasági vonzóképességüket, és gazdasági növekedésüket. (Európai 

Bizottság, 2011.) 

A 2013-as Smart Cities and Communities tanulmány megállapítja, hogy a smart city-k a 

rendelkezésükre álló technológiát széles körben alkalmazzák, segítségükkel csökkentik 

környezet terhelését és jobb életet biztosítsanak a lakosság számára. Egy város okossá tétele 

multi-diszciplináris kihívás, mely a városi vezetők, innovatív vállalkozások, politikusok, 

kutatók és a civil társadalom együttműködésén alapul. (Smart Cities and Communities, 2013.) 

Az egyik legfrissebb európai állásfoglalás a témában a 2014-es Mapping Smart Cities in the 

EU tanulmány definíciója, mely szerint a smart city olyan város, amely az IKT technológiák 

alkalmazásával javítja versenyképességét, fenntartható jövőt biztosít az alábbi tényezők 

hálózatának segítségével: emberek, üzleti szféra, technológia, infrastruktúra, fogyasztás, 

energia, és terek. (Európai Parlament, 2014.) 

Magyarországon az IBM Smart City kezdeményezés az eddig elkészült legátfogóbb vizsgálat, 

mely az MTA közreműködésével 2011-ben jelent meg. Az okos város a tanulmány 

értelmezésében olyan települést takar, mely a rendelkezésre álló technológiai lehetőségeket 
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olyan innovatív módon használja fel, amely elősegíti egy jobb, diverzifikáltabb és 

fenntarthatóbb városi környezet kialakítását. „Egy várost akkor nevezhetünk „okosnak‖, ha az 

emberi tőkébe, tradicionális (pl. közlekedés), valamint a modern információs és 

kommunikációs infrastruktúrába történő befektetés ösztönzi és hajtja a fenntartható gazdasági 

fejlődést és növeli még tovább az életszínvonalat – miközben a természeti erőforrásokat 

bölcsen kezelik‖ (IBM Smart City tanulmány (Lados M.), 2011.; Smarter Cities for Smarter 

Growth, IBM Institute for Business Value, 2010). 

 

A VIZSGÁLAT  

 

A Miskolci Egyetem több karának együttműködésében megvalósuló „Társadalmi Innovációk 

generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében‖ c. projektjének keretében kísérletet teszünk 

arra, hogy meghatározzuk a SMART Local Community ismérveit és potenciális jelöltjeit a 

Cserehát térségében. 

A Cserehát 98 településen megvizsgáltuk a Smart technológiák bevezetésének előfeltételeit. 

Mint az előzményekből is látható, a Smart city koncepció elsősorban nagyvárosi térben 

alkalmazható, bevezetésük ott hozhat életminőséget javító folyamatokat. Mindezek ellenére 

célunk az volt, hogy rurális térben, konkrétan a Cserehát települései vonatkozásában 

megvizsgáljuk a koncepció bevezetéséhez szükséges alapfeltételeket. A vizsgálat elvégzése 

során a Központi Statisztikai Hivatal adataival kívántunk dolgozni, mellyel az adatok 

konzisztenciáját és módszertani megalapozottságát kívántuk biztosítani. A Smart city 

koncepcióhoz kapcsolódó technológiák bevezetése természetesen több olyan szempontot is 

nélkülözhetetlenné tesz, melyek mérése szinte lehetetlen (például kreatív munkaerő, kreatív 

vállalkozások, stb.), így ezekre mi nem vállalkozhattunk. Arra sokkal inkább, hogy 

rámutassunk a térség erősségeire, illetve gyengeségeire a koncepció alapjainak 

vonatkozásában. 

A települések vonatkozásában a Smart technológiák bevezetésének lehetőségét a hazai 

szakirodalmi előzményhez hasonlóan (Lados 2011) mi is hét alaprendszerre vonatkozóan 

vizsgáltuk meg. A hét alrendszer a következő: 

  „emberek‖ alrendszer, mely magába foglalja a közbiztonságot, az egészségügyet és az 

oktatást, 

 üzleti alrendszer, 

 városi szolgáltatások alrendszer, 

 közlekedési alrendszer, 

 kommunikációs alrendszer, 

 vízgazdálkodási alrendszer, 

 energiagazdálkodási alrendszer. 

Az egyes alrendszereken belül a vizsgált mutatókat a vidéki átlaghoz viszonyítottuk. 

Bizonyos esetekben módosításra volt szükség a mutatók eltérő skálázása miatt. Abban az 

esetben, ha a mutatók skálázása nem volt megfelelő, mint például a halálozás esetében, minél 

kisebb annál jobb a település helyzete, a kiválasztott mutatók inverzével számoltunk tovább. 

Az egyes alrendszerek értékét a kiválasztott mutatók vidéki átlaghoz viszonyított értékeinek 

számtani átlagából kaptuk, majd az általunk Smart mutatónak tekintett végeredményt pedig a 

pillérek értékeinek számtani átlagából. A szakirodalmi előzményben (Lados 2011) ugyan az 

egyes mutatók vonatkozásában használnak súlyozást, de mi ezt a megközelítést elvetettük, 

mivel úgy véltük az az eredményeinket bírálhatóvá teszi. Természetesen tisztában vagyunk 

azzal, hogy ez a megközelítés nagyfokú általánosítást eredményez, hiszen az egyes 

alrendszereken belül egyes területek fontossága eltérő lehet. A súlyozás elkerültük, ezáltal 

nem emeltünk ki önkényesen viszont bizonyos területeket, és így az általános tendenciákra 

tudtuk felhívni a figyelmet.  
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Emberek alrendszer 

 

Az alrendszerbe került mutatókkal a települések lakosságának életkörülményeit kívántuk meg 

jellemezni. Vizsgálni kívántuk a foglalkoztatottságot, annak összetételét, a korszerkezetet. 

Elemezni kívántuk a demográfiai viszonyokat, a lakhatási körülményeket, az egészségügyi, 

oktatási, illetve a közbiztonsági viszonyokat.  

A vizsgálatban figyelembe vett mutatók a következők: 

 Száz foglalkoztatottra jutó munkanélküli, 2011, 

 Száz foglalkoztatott közül a vezető, értelmiségiként foglalkoztatott, 2011, 

 Száz foglalkoztatott közül az egyéb szellemi foglalkoztatott, 2011, 

 Száz aktív korúra jutó idős, 2011, 

 Élveszületés ezer lakosra, 2013, 

 Halálozás ezer lakosra, 2013, 

 Száz lakásra jutó lakos, 2013, 

 Használt lakások eladási átlagára, 2013, 

 Épített lakás tízezer lakosra, 2013, 

 10 ezer főre jutó háziorvosok és házi gyermekorvosok száma, 2013, 

 10 ezer főre jutó kórházi ágyak száma, 2013, 

 Számítógépet használó általános iskolai tanulók aránya, 2013, 

 Átlagosan elvégzett osztályszám, 2011, 

 10 ezer főre jutó bűncselekmények száma, 2013. 

 

A vizsgálati települések a 7 alrendszer közül ebben a vonatkozásban rendelkeznek a legjobb 

adatokkal. Itt ugyanis az alrendszer súlyozott átlagértéke 94%! A legjobb helyzetben 

Tornanádaska van 174%-al, míg a legrosszabban Égerszög 26%-al. 12 olyan település van, 

ahol az alrendszer értéke a vidéki átlag 50%-át sem éri el, 64 település áll 50 és 100 % között, 

míg 22 van a vidéki átlagnál kedvezőbb helyzetben. A viszonylagosan kedvező eredmények a 

fiatalos korszerkezet, a magas élveszületések, a viszonylag alacsony laksűrűség és a kedvező 

bűncselekményi statisztika következtében alakultak ki.  

 
1. ábra Az emberek alrendszer értékei a vizsgált településeken 

Forrás: saját szerkesztés. 
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Üzleti alrendszer 

 

Ebben a vonatkozásban olyan mutatók kiválasztására törekedtünk, melyek egyrészt a 

vállalkozássűrűséget mutatják, másrészt a kis- és közepes vállalkozások, valamint a Smart 

technológiákban leginkább érintett nemzetgazdasági ágazatokban működő vállalkozások 

fajlagos számát. 

A vizsgálatban figyelembe vett mutatók a következők: 

 Ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma, 2012, 

 50 főnél többet foglalkoztató működő vállalkozások aránya, 2012, 

 Ezer lakosra jutó működő társas vállalkozások száma az információ, kommunikáció 

nemzetgazdasági ágban, 2012, 

 Ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma a szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység nemzetgazdasági ágban, 2012. 

 
2. ábra Az üzleti alrendszer értékei a vizsgált településeken 

Forrás: saját szerkesztés. 

A térség településeinek elmaradása ebben a vonatkozásban a legnagyobb a vidéki átlaghoz 

viszonyítva. Az alrendszer súlyozott átlaga ugyanis a vidéki átlag csupán 28%-át éri el! A 

vizsgált települések közül 5 olyat találunk, ahol egyáltalán nem működik vállalkozás: 

Csenyéte, Fáj, Pusztaradvány, Abaújszolnok, Fulókércs. Velük szemben említhető 

Teresztenye, a vidéki átlag 400%-ával. 83 olyan település van, ahol az alrendszer átlagos 

értéke nem éri el a vidéki átlag 50%-át sem, 8 áll 50 és 100% között, míg a fennmaradó 7 

helyzete jobb annál. A különösen kedvezőtlen helyzet az 50 főnél többet foglalkoztató 

vállalkozások alacsony arányára és az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban 

működő vállalkozások hiányával magyarázható. 

 

Városi szolgáltatások alrendszer 

 

A városi, illetve települési szolgáltatások kapcsán a helyi önkormányzatok bevételeit 

igyekeztük vizsgálni arra koncentrálva, hogy mennyiben ad lehetőséget költségvetésük Smart 

technológiák bevezetésére. 
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A vizsgálatban figyelembe vett mutatók a következők: 

 Helyi önkormányzatok saját folyó bevételei ezer lakosra, 1000 Ft, 2011, 

 Helyi önkormányzatok helyi adó bevételei ezer lakosra, 1000 Ft, 2011. 

Ebben az alrendszerben láthatjuk az egyik legnagyobb elmaradást a vidéki átlaghoz 

viszonyítva. A vizsgált települések súlyozott átlaga az alrendszert illetően ugyanis csupán 

36%! A térség legjobb helyzetben levő települése Becskeháza 144, míg a legrosszabb 

helyzetű Perecse, ahol egy pénzügyi művelet következtében az önkormányzat bevétele 

gyakorlatilag negatív volt. 82 olyan település van, ahol az alrendszer értéke nem éri el a 

vidéki átlag 50%-át sem, 13 áll 50 és 100% között, míg 3 település jellemezhető a vidéki 

átlagnál magasabb értékekkel. Az alrendszeren belül a két figyelembe vett mutató közül a 

helyi adóbevételek nagysága tekintetében különösen rossz a vizsgálati térség helyzete a vidéki 

átlaghoz viszonyítva.  

 
3. ábra A városi szolgáltatások alrendszer értékei a vizsgált településeken 

Forrás: saját szerkesztés. 

 

Közlekedési alrendszer 

 

A közlekedési alrendszer vonatkozásában az önkormányzati utak kiépítettségét, valamint az 

egyes járművekkel való ellátottságot igyekeztünk górcső alá venni. Itt természetesen 

lehetőségeink némileg korlátozottak, hiszen nem számolhattunk a közlekedési SMART 

technológiákat igénylő nagyvárosi közlekedési rendszerekkel.  

A vizsgálatban figyelembe vett mutatók a következők: 

 Önkormányzati utak kiépítettségi aránya, százalék, 2013, 

 Személygépkocsik száma ezer lakosra, 2013, 

 Motorkerékpárok száma ezer lakosra, 2013, 

 Autóbuszok száma ezer lakosra, 2013. 

 

Ebben az alrendszerben a vidéki átlaghoz viszonyítva a települések súlyozott átlaga 74%. A 

térség legrosszabb helyzetben levő települése Abaújszolnok 8, míg a legkedvezőbb helyzetű 

Teresztenye, a 700%-al. 40 olyan település van a vizsgált térségben, ahol az alrendszer értéke 

nem éri el a vidéki átlag 50%-át sem, további 40 település áll 50 és 100% között, míg a 
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fennmaradó 18 rendelkezik a vidéki átlagnál kedvezőbb értékekkel. Az alrendszeren belül 

elsősorban a gépjárművekkel való ellátottság és nem az utak kiépítettsége okozta a vidékihez 

képesti elmaradást.  

 
4. ábra A közlekedési alrendszer értékei a vizsgált településeken 

Forrás: saját szerkesztés. 

 

Kommunikációs alrendszer 

 

Az alrendszeren belül elsősorban az infrastrukturális ellátottságot igyekeztük meg 

számszerűsíteni. Elsősorban arra igyekeztünk meg mutatókat keresni, hogy a térség 

ellátottsága mennyire ad lehetőséget Smart technológiák bevezetésére. 

A vizsgálatban figyelembe vett mutatók a következők: 

 Ezer lakosra jutó ISDN vonalak száma, 2013, 

 Ezer lakosra jutó internet előfizetések száma, 2013, 

 Ezer lakosra internet-előfizetések xDSL hálózaton, 2013, 

 Ezer lakosra internet-előfizetések vezeték nélküli hálózaton (mobil internet nélkül), 

2013, 

 Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások aránya a lakásállomány százalékában, 

2013. 

Az alrendszert együttesen vizsgálva igen nagy elmaradást tapasztalhatunk a vidéki átlaghoz 

viszonyítva. A vizsgált települések súlyozott átlaga az alrendszer mutatóit illetően csupán a 

vidéki átlag 65%-a. A legkedvezőbb helyzetben levő települései Tornabarakony, Debréte és 

Tornakápolna ahol valamennyi mutató esetében nem volt megfigyelhető egyik jelenség sem. 

Ezzel szemben Hídvégardó esetében az alrendszer átlaga a vidéki átlag 147%át érte el. 55 

olyan települést figyelhetünk meg, ahol az alrendszer átlaga nem érte el a vidéki átlag 50%-át 

sem, 35 állt 50 és 100% között, míg 8 helyzete volt annál kedvezőbb. Az alrendszeren belül 

főleg az ezer lakosra jutó ISDN vonalak száma húzta negatív irányba a vizsgált térség 

helyzetét. 
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5. ábra A kommunikációs alrendszer értékei a vizsgált településeken 

Forrás: saját szerkesztés. 

 

Vízgazdálkodási alrendszer 

 

Az alrendszeren belül célunk az volt, hogy a kommunális infrastruktúra kiépítettségén és a 

vízfogyasztáson keresztül rámutassunk a vízgazdálkodással kapcsolatos Smart megoldások 

alapját képező lehetőségek kiépítettségére. 

A vizsgálatban figyelembe vett mutatók a következők: 

 A III. tisztítási fokozattal is tisztított szennyvíz aránya az összes közüzemileg tisztított 

szennyvízhez képest, 2013 

 Közüzemi vízvezetékbe bekapcsolt lakások aránya, 2013, 

 Közcsatornába bekapcsolt lakások aránya, 2013, 

 Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 10000 lakosra (1000 m3), 2013. 

 

Az alrendszer vonatkozásában elmondható, hogy összességében viszonylag kicsi az 

elmaradás a vidéki átlaghoz viszonyítva. Az alrendszer súlyozott átlagértéke a vidéki átlaghoz 

viszonyítva ugyanis 84%! Csenyéte rendelkezik a legrosszabb értékekkel, mely az alrendszer 

átlagát tekintve a vidéki átlag 8%-án áll csupán. Ezzel szemben Szikszón az alrendszer 

átlagértéke 114%. 48 olyan települést láthatunk, mely esetében az alrendszer átlagértéke a 

vidéki átlag 50%-át sem éri el, 35 település áll 50 és 100% között, míg 15 helyzete volt annál 

kedvezőbb. A települések között elsősorban a csatornázottság hiánya jelenti a problémát. Ott 

ahol viszont megvalósult, nagyobb a III. tisztítási fokozat aránya, mely a magasabb 

színvonalú tisztítást képviseli, így ebben a vonatkozásban az elmaradás némileg kisebb. 
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6. ábra A vízgazdálkodási alrendszer értékei a vizsgált településeken 

Forrás: saját szerkesztés. 

 

Energiagazdálkodási alrendszer 

 

Az energiagazdálkodási alrendszer mutatói tekintetében elsősorban azt igyekeztünk 

megvizsgálni mennyire igényli a térség az új technológiák bevezetését az energiaköltségek 

mérséklése tekintetében. 

A vizsgálatban figyelembe vett mutatók a következők: 

 Vezetékes gázt fogyasztó háztartások a lakásállomány %-ában, 2013, 

 Egy háztartási fogyasztóra jutó éves gázfogyasztás, 2013, 

 Egy háztartási fogyasztóra jutó évi villamosenergia-fogyasztás, 2013. 
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7. ábra Az energiagazdálkodási alrendszer értékei a vizsgált településeken 

Forrás: saját szerkesztés. 

Az alrendszer átlagértéke a vidéki átlag 88%-a. A legalacsonyabb értékekkel Gagyapátiban 

találkozhatunk (7%), míg a legmagasabbal Szikszón (120%). 42 olyan település van, ahol az 

alrendszer átlagértéke nem éri el a vidéki átlag 50%-át sem, 44 áll 50 és 100% között, míg 12 

olyan települést láthatunk, ahol magasabb annál. A vidéki átlaghoz viszonyítva az egy 

háztartásra jutó villamosenergia-fogyasztás van a legközelebb a vidéki átlaghoz, így vélhetően 

ebben a vonatkozásban a lehet nagy lehetőség új megoldások bevezetésére.  

 

Az alrendszerek átlaga – SMART mutató 

 

Bár, mint korábban is hangsúlyoztuk az okos megoldások alapjainak tekinthető tényezők, 

melyeket a mutatókkal igyekeztünk összevetni nagyon különbözők, s az azokon alapuló 

alrendszerek is nehezen összevethetők, mégis kísérletet igyekeztünk tenni arra, hogy az 

alrendszerek számtani átlagolásával egy összetett mutatót nyerjünk, melyet SMART 

mutatónak tekintünk. Ez természetesen csak a legfontosabb alaptendenciák felvázolására 

alkalmas, értékeinek különbségéből messzemenő következtetés nem vonható le.  
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8. ábra A SMART mutató értékei a vizsgált településeken 

Forrás: saját szerkesztés. 

A SMART index súlyozott átlaga a vidéki átlag 67%-a. A térség legkedvezőtlenebb helyzetű 

települése Csenyéte, ahol az index értéke a 20%-ot sem éri el. Ezzel szemben Teresztenye az 

egyedüli település ahol az index meghaladja a 100%-ot. Ezen a településen az alrendszerek 

közül négy is a vidéki átlagnál jobb értékkel jellemezhető. 41 olyan település van, ahol az 

index értéke nem éri el az 50%-ot, 56 áll 50 és 100% között és csak 1 kedvezőbb annál. Az 

index alakulását a városi és az üzleti alrendszer befolyásolta leginkább kedvezőtlenül. 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

Munkánkban röviden bemutattuk a Smart city koncepció lényegét, koncepcionális hátterét. 

Megkíséreltük megvizsgálni rurális mintaterületen a koncepció alrendszerei bevezetésének 

alapját. Rámutattunk arra, hogy a csereháti mintaterület vonatkozásában az alrendszerek 

átlagát tekintve, vagyis az általunk kiszámított Smart mutató esetében a térség a vidéki 

átlagtól jelentősen elmarad. Az elmaradottság legfontosabb területei a vállalkozási 

környezetet jellemző üzleti alrendszerben, illetve a települések anyagi helyzetét mutató városi 

alrendszerben keresendők. Eredményeink szerint a legkedvezőbb helyzettel az emberek 

alrendszert írhatjuk le a mintaterületen, így véleményünk szerint a Smart alkalmazások ezen 

területen való bevezetése hozhatja a potenciálisan legtöbb hozadékot. 

 

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

"A tanulmány/kutató munka a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 azonosító számú 

projekt részeként – az Új Széchenyi Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg." 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

„A társadalmi vállalkozások olyan szervezetek, amelyek az üzleti alapon működő 

vállalkozásokhoz hasonlóan pénzügyileg önfenntartóak, azonban elsődleges céljuk nem a 

profitmaximalizálás, hanem egy általuk fontosnak tartott társadalmi cél megvalósítása.‖ 

(Mihály, 2014.) Ebből a meghatározásból is kitűnik, hogy a társadalmi vállalkozások 

hasonlóságot mutatnak a civil szervezetekkel, és a profit orientált vállalkozásokkal egyaránt, 

ezért nemcsak alapításuk, de működtetésük során is sajátos számviteli kihívásokat kell kezelni. 

A működés során mivel a profit, a társadalmi és környezeti haszon maximalizálása egyaránt 

fontos, ezért a nyereséget nem a részvényeseik között osztják szét, hanem társadalmi céljaik 

érdekében használják fel. Tehát a társadalmi vállalkozás fő bevételi forrása a termékek és 

szolgáltatások értékesítéséből származik, a sikeres társadalmi vállalkozások hasznot 

termelnek, amelyet visszaforgatnak társadalmi küldetésük elérésébe. Vagyonuk gyakran 

kizárólag a közösség céljainak elérése használható. 

 

SUMMARY  

„Social enterprises are similar organizations to for-profit enterprises, because they are 

financially self-supporting but their primary objective is not profit maximization, but also to 

achieve a social purpose they consider important. (Mihály, 2014.) It can be seen from this 

definition that social enterprises are resembling to non-profit, and for-profit businesses as 

well, so specific accounting challenges have to be managed not only during the process of 

their establishment, but also during their operation. During the operation, the profit 

maximization, the social and environmental benefits are equally important, so profit of social 

enterprises will be not divided among shareholders but will be used for social purposes. So 

the main source of income of social enterprises comes from products and services sold. 

Successful social enterprises generate profit, which they reinvest to achieve their social 

mission. Their wealth can often be used solely to achieve the community's targets. 

 

 

BEVEZETÉS 

 

 

Magyarországon – többek között – két nagy szervezet támogatja azokat a társadalmi 

vállalkozókat, akik egy adott probléma megoldására innovatív, rendszerszintű megoldást 

nyújtanak. Az Ashoka 1995-től ad egyrészt három éven át tartó ösztöndíjat a kiválasztott 

társadalmi vállalkozóknak, illetve egy olyan hátteret biztosít, (például képzéssel) amelynek 

révén hatékonyabban tudják folytatni a munkájukat. A NESsT – az Ashokához hasonlóan – a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Organization
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társadalmi vállalkozások koncepcióját kívánja terjeszteni, ám nem a vállalkozóra, hanem a 

társadalmi vállalkozásokra, mint szervezetekre koncentrál.  

A társadalmi vállalkozások alapítása során alapvetően két választási lehetőség van. Alapítható 

nonprofit gazdasági társasági formában, vagy választható úgynevezett egyéb szervezeti forma 

(alapítvány, egyesület). A magyarországi nonprofit szervezetek számát ábrázolja az 1. ábra 

szervezeti típus szerint. 

 

 
1. ábra: Nonprofit szervezetek száma szervezeti típus szerint (2005-2013) 

Forrás: Saját szerkesztés (www.ksh.hu adatai alapján) 

 

Mint az látható nem jellemző, a nonprofit gazdasági társasági formát választása, amely 

vállalkozónak minősül, így a könyvvitel és beszámoló készítés során a számviteli törvény 

előírásai az irányadóak. Az egyéb szervezeti formák (kiemelten az alapítványi, egyesületi 

forma) a jellemző, mely esetben a számviteli törvény mellett számos jogszabályt kell 

figyelembe venni, amelyek közül kiemelt fontosságúak az alábbiak: 

• 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb 

szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságairól (Egyéb szerv. besz. 

kész.) 

• 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

• 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról 

• 350/2011. (XII.30.) Korm. rend. A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés 

és a közhasznúság egyes kérdéseiről 

• 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek (pl. alapítványok, egyesületek, közhasznú 

szervezetek, vagy az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek) beszámoló készítési 

és könyvvezetési kötelezettségét – törvényi felhatalmazás alapján – elsősorban tehát a 

többször módosított 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet valamint további 

kormányrendeletek szabályozzák. Ezek a rendeletek meghatározzák a hatályuk alá tartozó 

szervezeteknél azokat a sajátos előírásokat, amelyek – az adott egyéb szervezetre vonatkozó 

http://www.ksh.hu/
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jogszabályi előírásból következően - eltérnek a vállalkozókra előírt szabályoktól, de nem 

ellentétesek a számviteli törvény alapelveivel. A kormányrendeletek által nem érintett 

kérdésekben azonban az egyéb szervezetek is a számviteli törvény előírásait kell, hogy 

alkalmazzák. Ezért a beszámoló készítésük és könyvvezetésük során (a 

kormányrendeletekben meghatározott sajátosságokon túlmenően) a számviteli törvény 

kormányrendeletekkel nem érintett (módosított) előírásait érvényesíteniük kell.  

 

CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ SZABÁLYOK 

 

Civil szervezet: 

• a civil társaság, illetve 

o természetes személyek hozhatják létre 

o nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására és közösségi célú 

tevékenységük összehangolására 

o vagyoni hozzájárulás nélkül is 

• a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt kivételével – valamint 

• az alapítvány. 

Civil szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható. 

Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet, amelynek éves összes bevétele 

60%-át eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó éves 

jövedelme. Gazdasági-vállalkozási tevékenység jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy 

azt eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, ide nem értve: 

• az adomány elfogadását (az adomány a civil szervezetnek – létesítő okiratban rögzített 

céljaira – ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz (vagyon, áru) illetve nyújtott 

szolgáltatás, azzal, hogy nem minősül ellenszolgáltatásnak a juttatáskor az 

adományozott által adott dolog vagy szolgáltatás, melynek értéke nem haladja meg a 

minimálbér 25%-át), továbbá 

• a bevétellel járó, létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (azaz a 

civil (közhasznú) szervezet által (közhasznú) alaptevékenysége keretében nyújtott 

pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás)
31

, valamint 

• a közhasznú tevékenységet (ide tartozik minden olyan tevékenység, amely a létesítő 

okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel 

hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez). 

                                                 
31

 Az egyesület, az alapítvány és az egyéb szervezet célja szerinti besorolását jogszabály írja elő, amely alapján 

lehet: kulturális és információs, kommunikációs tevékenység, vallási tevékenység, sporttevékenység, szabadidős 

és hobbitevékenység, oktatási tevékenység, kutatási tevékenység, egészségügyi tevékenység, szociális 

tevékenység, polgári védelmi, tűzoltási tevékenység, környezetvédelmi tevékenység, településfejlesztési és 

lakásügyi tevékenység, gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység, jogvédő tevékenység, közbiztonság-

védelmi tevékenység, adományosztási tevékenység, nonprofit szövetségek, nemzetközi tevékenység, szakmai, 

gazdasági érdek-képviseleti tevékenység, politikai tevékenység és egyéb tevékenység. 
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2. ábra:Civil szervezetek könyvvezetésére vonatkozó szabályok 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az egyéb szervezet által végzett tevékenység lehet: 

• alaptevékenység, ide sorolható minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban 

megjelölt célkitűzés elérését közvetlenül szolgálja, és amelyet a szervezet a létesítő 

okiratában célszerinti tevékenysége(i)ként nevesített, valamint az e tevékenységhez 

kapott támogatás, juttatás, tagdíj. (Ezeknél az ügyleteknél is lehet bevétel, de a 

költségekkel arányosnak kell lenniük, nyereség elérése nem lehet cél.) 

• vállalkozási tevékenység jövedelem, vagyon megszerzésére irányuló, azt eredményező 

gazdasági tevékenység, amely nem minősül alaptevékenységből származó 

jövedelemnek. (Cél szerinti (közhasznú) tevékenysége mellett, azt nem veszélyeztetve 

gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, ami nem a létesítő okiratban 

rögzített célkitűzés elérését szolgálja közvetlenül.) 

Az összes bevételre meghatározott értékhatárt csak a vállalkozási tevékenységet is folytató 

egyéb szervezeteknek kell figyelniük. A vállalkozási tevékenységet nem folytató szervezetek 

értékhatártól függetlenül készíthetnek egyszerűsített beszámolót vagy közhasznú 

egyszerűsített beszámolót. Vállalkozási tevékenység folytatása esetén az összes (vállalkozási 

és nem vállalkozási tevékenységből származó) bevételre meghatározott értékhatár  

50 millió Ft. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozási és nem vállalkozási tevékenységből származó 

éves összes bevétel, tartósan – 2 egymást követő évben – nem haladhatja meg az 50 millió 

forintot. Ez a feltétel azt kívánja biztosítani, hogy a vállalkozási tevékenységet folytató egyéb 

szervezetek közül csak a kis - vagy közepes nagyságúak készíthessenek egyszerűsített 

beszámolót. (Pál, 2003.) 

A könyvvezetés módja lehet: 

• egyszeres könyvvitel, 

• kettős könyvvitel. 

Közalapítvány, illetve közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezet csak kettős 

könyvvitelt alkalmazhat. 
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3. ábra:Civil szervezetek beszámolási kötelezettsége 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 224/2000. kormányrendelet értelmében az egyéb szervezetek által válaszható beszámolók 

az alábbiak szerint csoportosíthatóak: 

• Egyszeres könyvvitel esetén, egyszerűsített beszámolót kell készíteni (melynek részei 

kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti egyszerűsített mérleg, és 2. számú 

melléklete szerinti eredménylevezetés) 

• Kettős könyvvitel esetén, egyszerűsített éves beszámolót kell készíteni (melynek 

részei kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti mérleg, 5. számú melléklete 

szerinti eredménykimutatás illetve Ectv.  szerinti kiegészítő melléklet) 

A szervezet választása alapján készíthet éves beszámolót. Minden civil szervezet köteles a 

beszámolója jóváhagyásával egyidejűleg, azzal összhangban közhasznúsági mellékletet 

készíteni, melyet a legfőbb szervvel el kell fogadtatnia. A közhasznúsági mellékletet az erre 

rendszeresített formanyomtatványon elektronikusan kell elkészíteni, melyet a társadalmi és 

civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter tesz közzé 

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni: 

• a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, 

• ezek célcsoportjait és eredményeit, 

• a közhasznú jogálláshoz szükséges adatokat, mutatókat, 

• a vagyon felhasználását, 

• a közhasznú cél szerinti juttatásokat, 

• a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összegét, és az abban részesülő vezető 

tisztségek felsorolását. 

A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, 

valamint közhasznúsági mellékletét – ha kell, könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az 

adott üzleti év mérlegforduló napját követő 5. hónap utolsó napjáig letétbe kell helyezni, és 

közzé kell tenni. 

Ha a civil szervezet rendelkezik saját honlappal, a közzétételt ott is meg kell tenni, és 

folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó 

adatok közzétételéig biztosítani. Ha ezt a kötelezettségét a civil szervezet elmulasztja, és egy 

éven belül nem pótolja, a bíróság ügyészségi ellenőrzést kezdeményez. 

Regisztrált mérlegképes könyvelőt, vagy okleveles könyvvizsgálót kell alkalmazni 

a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok elvégzéséhez az egyéb szervezetnél, ha 

vállalkozási tevékenységet is végez, és az ebből származó árbevétele a tárgyévet megelőző két 

üzleti év átlagában (ennek hiányában a várható – éves szintre számított – árbevétele a 

tárgyévben) meghaladja a 10 mFt-ot. (Kántor, 2006) 
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Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető szervtől 

elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más 

jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. A felügyeletet ellátó szerv az ügyrendjét, 

munkatervét maga jogosult megállapítani, melyet a létesítő okiratnak tartalmaznia kell. Nem 

lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az, aki a vezető szerv elnöke vagy tagja, vagy ezen 

személyek hozzátartozója, aki a szervezetnél e megbízatásán kívül egyébként 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll vagy ezen 

személyek hozzátartozója, a szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető, illetve tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti 

juttatást. 

Kötelező a könyvvizsgálat minden közalapítványnál, továbbá annál az egyéb szervezetnél, 

amelynél a vállalkozási tevékenységből elért éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel az 

üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában meghaladja a 300 millió forintot. Minden olyan 

esetben, amikor a könyvvizsgálat jogszabályi előírás szerint nem kötelező, az egyéb szervezet 

dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg. 

A könyvvizsgálattal kapcsolatos szabályok több jogszabályban egyidejűleg jelennek meg  

– azonos vagy egymást kiegészítő tartalommal –, ami megnehezíthetik a megfelelő 

értelmezést. (Füredi-Fülöp, 2014) Azonban annak ellenére, hogy a közhasznúsági melléklet 

nem része a beszámolónak, de a beszámolóra, valamint annak közzétételre vonatkozó 

szabályok alapján egyértelműen megállapítható, hogy ezen gazdálkodók beszámolója akkor 

felel meg a törvényi előírásoknak, ha azzal egyidőben elkészítették és elfogadták a 

közhasznúsági mellékletet is. A közhasznúsági melléklet a nyilvántartások alapján állítható 

össze és az ott közölt információk nem lehetnek ellentétesek a beszámolóban foglaltakkal, 

erre tekintettel a könyvvizsgálónak véleményezni kell a közhasznúsági melléklet elkészítését, 

valamint annak összhangját a beszámolóval. 

Megszűnt a közhasznú minősítés két fokozata, közhasznú szervezetté minősíthető a 

Magyarországon nyilvántartásba vett szervezet, ha megfelel az alábbi feltételeknek: 

• hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez azaz, ha az 

előző évről szóló közhasznúsági melléklet célcsoportra vonatkozó adatai alapján a 

szervezet szolgáltatásai a szervezet testületei tagjain, munkavállalóin, önkéntesein 

kívül, más személyek számára is hozzáférhetőek. 

• megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, azaz ha az előző 2 lezárt üzleti 

éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább az egyik teljesül: 

o az átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió Ft-ot, vagy 

o a két év egybeszámított adózott (tárgyévi) eredménye nem negatív, vagy 

o a személyi jellegű ráfordításai – a vezető tisztségviselők juttatásainak 

figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás egynegyedét. 

• megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, azaz ha az előző 2 lezárt üzleti 

éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább az egyik teljesül: 

o az SZJA 1%-ának a szervezet részére kiutalt összege eléri a közhasznúsági 

mellékletben szereplő korrigált összes bevétel 2%-át, vagy 

o a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az 

összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy 

o a közhasznú tevékenység ellátását tartósan (2 év átlagában) legalább 

10 közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti. 

A létesítő okiratban rögzíteni kell az alábbiakat: 

• meg kell neveznie, hogy milyen közhasznú tevékenységet, mely közfeladathoz 

kapcsolódóan végez, és a közfeladat teljesítését milyen jogszabály írja elő; 

• ki kell nyilvánítani, hogy ha van tagsága a szervezetnek, akkor tagjain kívül más is 

részesülhet a közhasznú szolgáltatásokból; 
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• vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a célszerinti tevékenység 

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet; 

A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet közhasznú jogállását közhasznúsági 

nyilvántartásba vétellel szerzi meg. Minden beszámoló letétbe helyezés alkalmával a bíróság 

megvizsgálja, fennállnak-e még a feltételek, és ha nem megszűnteti a szervezet közhasznú 

jogállását és törli azt a közhasznú nyilvántartásból. (Gottgeisl, 2012) 

 

CIVIL SZERVEZETEK BEVÉTELEINEK, KÖLTSÉGEINEK SAJÁTOSSÁGAI 

 

A civil szervezet működéséről folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja 

a nyilvánosságot. A jogszabályok tájékoztatásként előírják: 

• egyrészt a közhiteles nyilvántartások számára benyújtandó beszámolót 

• másrészt további ismertetést kell nyújtani az általa használt tájékoztatási eszközökön 

keresztül – így különösen honlapján, hírlevélben – működéséről és az adományok 

felhasználásáról. 

 

1. Táblázat: Civil szervezetek bevételei illetve költségei, ráfordításai 

Bevétel Költség, ráfordítás 

Alapcél szerinti (részeként a közhasznú) 

tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó 

bevétel 

Alapcél szerinti (részeként a közhasznú) 

tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó 

költségek 

Támogatás  Kezelő szerv, szervezet működési költségei 

Gazdasági – vállalkozási tevékenység 

bevétele 

Gazdasági – vállalkozási tevékenységhez 

közvetlenül kapcsolódó költségek 

Egyéb bevételek Egyéb költségek 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A civil szervezet szolgáltatásai fenntarthatósága biztosítása érdekében az ésszerű gazdálkodás 

elve szerint jár el, amely alapján az éves költségvetését úgy tervezi meg, hogy kiadásai és 

bevételei (adományok és felajánlások, költségvetési támogatások, gazdasági-vállalkozási 

tevékenységek bevétele, önkéntesek nem pénzbeli hozzájárulása, más bevételek) 

egyensúlyban legyenek. A bevételeket és a költségeket, ráfordításokat az 1. táblázat szerinti 

részletezésben, a számviteli előírások szerint tartják nyilván.  

 

 Civil szervezetek bevételei 

 

 

Alapcél szerinti bevétel: 

• a tagdíj 

• az alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére 

bocsátott vagyon, 

• a közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke, 

• az adomány  

A támogatást általában egyedi döntés alapján nyeri el egy szervezet, és a felhasználása csak 

meghatározott célra történhet, azaz a nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást a támogató 

nem elsősorban ellenszolgáltatás ellenében, de konkrét program megvalósítása vagy 

meghatározott időszakban a támogatott szervezet működtetése érdekében nyújt. Ellentétben 

az adomány a civil szervezetnek – létesítő okiratban rögzített céljaira – ellenszolgáltatás 

nélkül jutatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás. A támogatás forrása szerint lehet: 

• központi költségvetési támogatás, 
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• helyi önkormányzati költségvetési támogatás, 

• unió strukturális alapból, illetve kohéziós alapból nyújtott támogatás, 

• normatív támogatás, 

• a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 

összege (1 százaléka).
32

 

A támogatások csoportosítás finanszírozási mód alapján: 

• vissza nem térítendő támogatás. 

• visszatérítendő támogatás. 

Civil szervezetnek hitel, visszatérítendő támogatás csak úgy nyújtható, ha a visszatérítési 

kötelezettség nem haladja meg a civil szervezet rendelkezésre álló vagyonát. E rendelkezés 

alkalmazásában figyelembe kell venni a követelések és tartozások egyenlegét, valamint a 

támogatási döntésben meghatározott költségvetési támogatás értékét. 

Cél szerint lehetnek: 

• fejlesztési célra kapott, 

A fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott, pénzügyileg rendezett 

támogatást idén még a rendkívüli bevételek között kell kimutatni, de 2016-tól – 

összhangban a számviteli törvény változásával – egyéb bevételt érintő gazdasági 

esemény lesz. Ezt követően a bevételt el kell határolni, a kapott támogatás összegét 

halasztott bevételként kell elszámolni. Az elhatárolás megszüntetésére a létrehozott 

eszköz értékének csökkenésével párhuzamosan, azzal arányosan kerül sor. Az eszköz 

könyvekből történő kivezetése esetén természetesen a passzív időbeli elhatárolást is 

meg kell szüntetni. 

• költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott, 

A költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott, pénzügyileg rendezett, vissza nem 

fizetendő támogatások összegéből a tárgyévben költséggel, ráfordítással nem 

ellentételezett összeget passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni. Az elhatárolást a 

támogatási szerződésben, megállapodásban foglaltak teljesülésekor, illetve a 

költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor kell megszüntetni. (Musinszki, 2006) 

Ameddig pénzügyileg nem folyik be a támogatás, az bevételként nem könyvelhető, 

tehát előfordulhat, hogy a költségek, ráfordítások, illetve a bevételek nem ugyanazon 

év eredményében kerülnek bemutatásra. Amennyiben előleget kap a civil szervezet az 

nem mutatható ki a pénzügyi teljesítéskor bevételként, csak akkor, ha a pénz 

felhasználásával – számlákkal igazolt módon – elszámoltak. 

• továbbutalási céllal kapott támogatások. 

A továbbutalási céllal kapott támogatásnak minősül az olyan támogatás, amelyet az 

egyéb szervezet az alapítójától vagy más szervezettől, pályázati vagy egyéb más úton 

kap, és azt továbbutalja, átadja olyan szervezet részére, amely a támogatás célja 

szerinti feladatot közvetlenül megvalósítja, és az így támogatott szervezet az egyéb 

szervezettől kapott eszközöket (pénzeszközöket, egyéb eszközöket) bevételként 

mutatja ki. Az egyéb szervezetnél az eredménylevezetésben, illetve az 

eredménykimutatásban az ilyen tételeket elkülönítetten (továbbutalási céllal kapott 

támogatás, továbbutalt támogatás) be kell mutatni. Az adott üzleti évben továbbutalási 

célú bevételként elszámolt, de még tovább nem utalt összeget a kettős könyvvitelt 

vezetőknél időbelileg el kell határolni, egyszeres könyvvitelt vezetőknél 

kötelezettségként kell kimutatni. Az egyéb szervezetnél a továbbutalási céllal kapott 

                                                 
32

 A kapott összeg is korlátozottan használható fel: 
• a cél szerinti közhasznú tevékenységre megkötés nélkül, 

• működési költségre, maximum az adott évben felhasznált összeg 50%-áig meghatározott költségekre 

(pl. személyi jellegű ráfordítások, kommunikációs költségek) 

Lehetőség van az átutalás évét követő második év utolsó napjáig felhasználni a kapott összeget. (Lakatos, 2015) 
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támogatást kettős könyvvitel vezetése esetén egyéb bevételként, egyszeres könyvvitel 

vezetése esetén pénzügyileg rendezett bevételként kell kimutatni. Az így kapott 

támogatás továbbutalt, átadott összegét - a könyvvezetés módjától függően - egyéb 

ráfordításként vagy ráfordításként érvényesíthető kiadásként kell elszámolni. E 

támogatások továbbutalása, átadása nem minősül költségek ellentételezésére, illetve 

fejlesztési célra adott támogatásnak, továbbá véglegesen átadott pénzeszköznek. 

Az adóhatóságtól, jogszabály által meghatározott szervezettől igényelt, járó támogatást 

bevételként kell elszámolni, a pénzügyi rendezéstől függetlenül. Amennyiben a tárgyévhez 

kapcsolódó támogatást legkésőbb a következő évben, mérlegkészítésig megigényelték, akkor 

a támogatást a következő évben – de a tárgyévre vonatkozóan – aktív időbeli elhatárolásként 

kell elszámolni a bevételekkel szemben. Belföldi vagy külföldi gazdálkodótól, természetes 

személytől, illetve államközi szerződés vagy egyéb szerződés alapján külföldi szervezettől 

kapott támogatást a pénzügyi rendezés időpontjával kell elszámolni bevételként. 

A tárgyévet érintő, a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között pénzügyileg rendezett 

támogatást aktív időbeli elhatárolásként számoljuk el a bevételekkel szemben. Az időbeli 

elhatárolás feloldására a tárgyévet követő évben, a pénzügyi rendezéskor kerül sor. 

A tárgyévet érintő, a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között pénzügyileg nem 

rendezett támogatást nem lehet elhatárolni. Amennyiben a pénzügyi rendezésre a 

mérlegkészítést követően kerül sor, akkor a támogatást a tárgyévet követő év eredményével 

szemben kell kimutatni. 

A civil szervezet gazdasági-vállalkozási bevételének minősül különösen a szabad 

pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír 

kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan 

része, amelyet a gazdasági-vállalkozási tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel, 

azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba venni. 

Egyéb bevételek közé tartoznak a számviteli törvény szerinti egyéb bevételek (például a 

tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel), vagy az egyéb cél szerinti bevételek. 

 

Civil szervezetek költségei, ráfordításai 

 

 

A közvetett költségeket, ráfordításokat az alapcél szerinti (azon belül a közhasznú) 

tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között a különböző tevékenységek 

árbevételének arányában kell évente megosztani.  

A cél szerinti juttatás a civil (közhasznú) szervezet által (közhasznú) alaptevékenysége 

keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás.  

A közcélú juttatások körében adómentes a közhasznú alapítványból, közalapítványból annak 

alapszabályban rögzített közhasznú céljával összhangban a magánszemély részére kifizetett 

azon összeg, amelyet az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, külföldi 

tanulmányútra (ösztöndíj címén) folyósítanak, a szociálisan rászoruló részére szociális segély 

címén folyósítanak, a diák- és szabadidősport résztvevőjének alkalmanként legfeljebb az 

500 forintot meg nem haladóan folyósítanak. 

A közcélú juttatások körében szintén adómentes a közérdekű kötelezettségvállalásból, a 

közhasznú egyesületből, alapítványból, közalapítványból annak létesítő okiratában rögzített 

közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek, valamint 

munkavállalói-érdekképviseleti szervezet által magánszemélynek nem pénzben adott juttatás 

értéke (ide nem értve az e törvény szerint béren kívüli juttatásnak minősülő juttatásokat), 

pénzben történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó 

összegben havonta adott támogatás, továbbá a 2008. január 1-je előtt alapított, a magyar 

kultúra, tudomány, művészet és sport érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató és 
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kimagasló eredményt elérő magánszemélynek nyilvános jelölés alapján odaítélt és 

nyilvánosan átadott szakmai díj. 

Nem adómentes ugyanakkor a bevétel, ha azt az alapító, vagy az adományozó, vagy a 

szervezettel bármely, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 

magánszemély kapja, függetlenül annak jogcímétől. 

Egyesületnél, alapítványnál (közalapítványnál) egyes meghatározott juttatásnak minősül az 

általa nyújtott reprezentáció és a minimálbér 25%-ának megfelelő egyedi értéket meg nem 

haladó üzleti ajándékok együttes értéke után nem kell adót fizetni a vállalkozási 

tevékenységet nem végző szervezetnél az adóévi beszámolóban kimutatott közhasznú, illetve 

célszerinti tevékenység érdekében felmerült ráfordítások 10%-ának megfelelő mértékig, de ez 

nem lehet több mint az összes bevétel 10%-a. 

A civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei között az adminisztráció 

költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket, valamint a több tevékenységhez 

használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását kell szerepeltetni. 

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes munka egy órára jutó 

értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét 

kell figyelembe venni. Az önkéntesek munkabérét bevételként, a nekik adott juttatásokat 

azonban személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni. 

 

KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Amennyiben egy társadalmi vállalkozást nem nonprofit vállalkozásként, hanem egyéb 

szervezetként (például egyesületi formában) hoznak létre, akkor számolni kell azzal, hogy 

nincs a szektornak egységes jogi háttere, számos jogszabály tartalmaz előírást mind a 

működésre, mind a számvitelre vonatkozóan. Ezeknek a szabályoknak az ismerete 

ugyanakkor nélkülözhetetlen nemcsak a gazdasági események számviteli kezeléshez, de a 

mindennapos működéshez egyaránt. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

"A tanulmány/kutató munka a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 azonosító számú 

projekt részeként – az Új Széchenyi Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg." 
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NEET JELENSÉG HÁTTERE ÉS A MOBILITÁS MINT MEGOLDÁSI 
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SITUATION OF YOUNG MIGRANT IN TODAY'S EUROPE, „THE 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az EUROPA 2020 stratégiában különös figyelmet kapott a fiatal generáció mobilitása, 

migrációja, munkavállalása és képzése, mint az intelligens fenntartható gazdasági növekedés 

egyik fontos alappillére. A jelenleg 16-29 évesek generációját „elveszett‖ jelzővel illetik, 

mivel a XXI század eleji gazdasági folyamatok következményeként kirekesztődtek a 

termelésből. Egyes európai országokban -  melyek kvázi a gazdasági csőd szélére sodródtak -  

a fiatalok munkanélkülisége katasztrofális méreteket öltött, és vannak olyan országok, ahol 

munkaerőhiánnyal küzdenek. Annak ellenére, hogy az EU állampolgárai számára viszonylag 

egyszerű más tagállamban tanulni, dolgozni, munkát vállalni, mégis  az európai kontinensen 

belül a  migráció alacsony, 2,5 százalék. Sok fiatal nem látja a perspektívát és ez tovább 

veszélyezteti a demográfiai krízisben lévő társadalmat.  Ebben a cikkemben egy a fiatalság 

mobilitását vizsgáló kutatás előzményeként mutatom be a NEET munkaerőpiaci statisztikai 

kategóriát.  

 

SUMMARY 

  

The Europe 2020 strategy with particular attention has been paid to the younger generation 

mobility, migration, employment and training, such as smart one of the important pillars of 

sustainable economic growth. The current generation of 16-29 year-olds "lost" indicator 

below entitled because of economic developments at the beginning of the XXI century as a 

consequence of the kirekesztődtek production. In some European countries - which drifted 

quasi brink of economic bankruptcy - the youth unemployment catastrophic proportions, and 

there are countries where the labor shortage. Despite the relatively simple for EU citizens in 

another Member State to study, work, work, but within the European continent migration is 

low, 2.5 per cent. Many young people do not see the perspective and this will further 

endanger society in demographic crisis. In an article examining the mobility of young people 

in my research, I present history as labor market statistics in the NEET category. 

 

 

BEVEZETÉS 

 

A délről Európába menekülő migránsok problémája napjainkban számos tudományos, 

politikai, bölcselkedő publicisztikai véleményt szólaltatott meg a témakörben. Több mint 30 

éve foglalkozom a nemzetközi vándorlás kutatásával, és meggyőződésem, hogy Európa 

gazdasági fejlődésének egyik akadálya az elmúlt évtizedekben kirajzolodó demográfiai 
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deficit, illetve a lassú reagálású társadalom. Az Európai Unió több kutatási témakiírásával is 

segíteni kívánja a munkaerőpiac jobb alkalmazkodásának előmozdításához szükséges 

módszertan megalapozását. Ez a tanulmány nem a jelen migrációs helyzetéhez kíván 

hozzászólni, hanem egy 3 éves HORIZON2020-as kutatási projekt egyik előtanulmánya. A 

kutatás átfogó elemzést végez az EU-ban a fiatalok mobilitásának megismerésére. Ez a 

társadalmi réteg vállalja leginkább a migráció kockázatát, hozzájárulva a társadalmi, 

gazdasági szférán belül az innovatív megoldások terjedéséhez (Eurofund 2011).  Hat ország 

kutatóhelyeinek konzorciuma alkotja a MOVE projektet, mely szisztematikus adatgyűjtéssel 

mutatja be a  fiatalok mobilitási mintáit Európában, melyhez kvantitatív integrált adatbázist 

hoz létre, másodlagos adatelemzést végez, és esettanulmányokat készít kvalitatív elemzéshez 

az  európai ifjúsági mobilitásra. A munkaerő szabad áramlásának illetve a mobilitás 

szabadságának eredményei és hatásai egyaránt intenzív vitákat váltottak ki az egyes 

tagállamokban. A pozitív hatások mellett (hatékonyabb munkaerőpiac, jobban képzett 

munkavállalók, kulturális többszínűség) felmerülnek a negatívumok is. .Az adatok alapján a 

projekt elméleti keretet alkot a mobilitás folyamatainak megértésére, így járulva hozzá a 

tudományos és politikai vitákhoz. Választ ad arra, hogy, milyen tényezők segítik elő, vagy 

akadályozzák a helyes gyakorlat integratív alkalmazását.  

 

EGY ÚJ MUNKAERŐPIACI KATEGÓRIA, A NEET FIATALOK 

 

A XXI. század elejére Európa egészére jellemző a fiatal generáció megkéső és problémákkal 

teli munkaerőpiaci szocializációja. Az oktatási és a munkaerőpiaci részvétel közötti munka és 

tanulás nélküli időszak önmagában nem kiküszöbölhető probléma. Az állam ugyanakkor 

megfelelő intézményi megoldásokkal csökkentheti ennek az időszak a hosszúságát, mivel az a 

munkaerőpiac torzulását, társadalmi problémákat generál.  Már a 1980-as évek Egyesült 

Királyságában felfigyelnek arra, hogy a fiatalok bizonyos csoportja kiszorul a 

foglalkoztatáspolitika látószögéből. Súlyos és tartósnak tűnő probléma, hogy a tanulmányok 

befejezése után sokaknak a válságokkal terhelt munkaerőpiacra nincs felcsatlakozási 

lehetősége. Az ifjúsági munkaerőpiaci problémák – az egyéni nehézségeken túl – a 

társadalom számára is jelentős terhet jelentenek. A foglalkoztatásból kimaradó fiatalok 

munkakapacitásait a nemzetgazdaság nem képes felhasználni és e mellett növelik a 

költségvetés jóléti és szociális kiadásait is.   Egy, az Egyesült Királyságban készült felmérés 

szerint ha egy korcsoport fiatalon kimarad hosszabb-rövidebb ideig a munka világából, az 

később is érzékelteti hatását. A munkanélküliségi ráta 1 százalékpontos növekedése a 

kezdőbérek 8 százalékos csökkenését eredményezi, és 10 év elteltével is 2-3 százalékkal 

alacsonyabb marad az érintettek várható fizetése (Gregg és Tominey2005). 

 

Európai munkaerőpiaci körkép fiatalos szemmel 

 

2015 elején több mint 5 millió 15-24 éves fiatal munkanélküli él az Európai Unió területén. 

Ez éves munkanélküliségi rátában kifejezve majdnem 22% (23,7% az euró övezetben). Ez azt 

jelenti, hogy minden öt dolgozni vágyó fiatalból egy nem talál munkát, és ez a helyzet egyes 

államokban még rosszabb, Görögországban és Spanyolországban minden második fiatal 

munkakereső marad hosszabb-rövidebb ideig hoppon. Azonban a fiatalok munkaerőpiaci 

helyzetét nem csak a klasszikus munkanélküliségi rátával jellemezzük,hanem a valós 

helyzethez közelebb álló úgynevezett NEET mutatóval ( Not in Education, Employment 

Training or ) ami azokat a fiatalokat számlálja akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak. 2015 

év elején 7,5 millió európai fiatal él így. De a munkát vállalni tudó fiatalok helyzete sem 

kielégítő, sokkal nagyobb arányú körükben a biztonság szempontjából kockázatos projekt  

szerződés és a részmunkaidő. Számszerűen a 2013 éves adatok alapján a 42,7% ifjú 

alkalmazott határozott idejű és 31,9% részmunkaidős szerződéssel dolgozott. A különösen 



„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

393 

 

magas kockázatot mi sem bizonyítja jobban, hogy a válság is ezt a korosztályt érintette 

legsúlyosabban, több mint háromszorosa volt ebben a korosztályban az elbocsátás mint a 

felnőtt lakosság körében.  

 

NEET-fiatalok 

 

Ez a jelző a munkaerőpiacon nehézségekkel szembesülő fiatalok arányát ragadja meg, akik 

befejezték formális tanulmányaikat és vagy munkanélküliek – állást keresnek –, vagy 

nincsenek a munkaerőpiacon (pl. passzív álláskeresők, vonakodnak a munkaerőpiacra lépéstől 

vagy szándékosan kerülik a munkát). A betűszó először 1999-ben jelent meg a brit kormány 

megbízásából készült „Bridging the Gap‖ című riportban. (Yuji 2005) A NEET-ek 

ugyanakkor nem teljesen fedik le a munkanélküli fiatalokat, hiszen nem sorolhatóak ide azok 

az álláskereső fiatalok, akik látszatra tanulmányokat is folytatnak. 

Mi okozta ennek a viszonylag új statisztikai csoportnak a létrehozatalát, miért nem elegendő a 

hagyományos fiatal inaktív és/vagy munkanélküli aggregáció.  Sikeres szakpolitikai 

intézkedések mindig valamely speciális helyzetű alcsoportra irányulnak, csak olyan komplex 

programok segíthetnek, melyek számos ebben a korosztályban élő rétegre koncentrálnak. A 

NEET-fiatalok köre meglehetősen heterogén. Legnépesebb alcsoportjukat jellemzően a 

hagyományosan munkanélküli fiatalok alkotják. Más kiszolgáltatott alcsoportjaikba tartoznak 

a betegek, a fogyatékkal élők, valamint azok a fiatalok, akik gondozóként mások gondját 

viselik. A nem kiszolgáltatott alcsoportokba azok tartoznak, akik munkájukat és 

tanulmányaikat önként szüneteltetik vagy alkotótevékenységet (művészetek, zene, önképzés) 

folytatnak. Közös bennük, hogy formális csatornákon keresztül nem járulnak hozzá a humán 

tőke növeléséhez. Az alacsony képzettségűek, a bevándorlók, illetve a fogyatékkal vagy 

valamilyen egészségügyi problémával élő fiatalok társaiknál nagyobb eséllyel válnak a 

NEET-csoport tagjává. Az eredményes intézkedéseknek, mellyel integrálódnak a 

munkaerőpiacba, ügyfélközpontúak kell lennie, arra kell törekedni, hogy a fiatalokat a hosszú 

távú, fenntartható munkavállaláshoz vezető útra tereljék; mindemellett innovatívak legyenek, 

és újszerű módokon próbálják meg elérni célcsoportjukat.  

A fiatalok helyzete az Európai Unióban számos működési zavarra és strukturális problémára 

irányítja rá a figyelmet.  A tanulásból a munka világába való átlépés mindig fokozatos és 

időigényes, ez az oktatás és a munka természetéből adódó jelenség. Válság időszakában 

nehezebb belépni a munkaerőpiacra és megtapadni ott.  A csökkenő munkaerő-kereslet miatt 

az új nemzedékeknek nincs hely a munkaerőpiacon, és az elbocsájtások kára és költsége a 

fiataloknál kisebb, így ők a vesztesek, vagy nem tudnak tapasztalatokat szerezni, illetve 

hosszú távú bérhátrányba kerülnek. A fiatalok képességeikről, az oktatás nem ad megbízható 

szignált, motivációikról nehezen adnak hihető információt. Az új nemzedék nem integrálódik 

megfelelően a társdalomba. A fiatalok nem érzik a helyüket a világban, az öregebbek pedig a 

motiváció hiányáért kárhoztatják őket, eltartásuk drága.  Az iskolarendszer nem ad a 

munkaerőpiaci megfeleléshez szükséges tudást. Nincs megfelelő minőségű és képesítésű 

munkaerő. A kudarcok tovább nehezítik a beilleszkedést, felerősödik a deviancia. Egyes 

társadalmi csoportokban lehetőségeik rosszabbak az élet minden területén. A hátrányos 

helyzetű csoportok nem integrálódnak az oktatásba, a munkaerőpiacra az információ és az 

intézmények hiánya miatt. Az oktatásból való lemorzsolódás, a munkaerőpiacról való 

kiszorulás, szegregáció egymást követő élethelyzetek. A fiatalok nem szereznek értékteremtő 

képességeket, erre irányuló motivációjuk csökken. A gazdaság versenyképessége csökken. 

 A munkaerőpiaci kudarcok nem önmagában a foglalkoztatástól vágják el a fiatalokat, hanem 

társadalmi beilleszkedésük elé is komoly akadályokat gördítenek. Ennek káros 

következményei mind az egyén, mind a közösség szempontjából jelentősek. A fiatalon 

állástalanul töltött idő, illetve a korán szerzett negatív tapasztalatok számottevő negatív hatást 

gyakorolnak a tízen- és huszonévesek munkához való hozzáállására. A destruktív magatartás 
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kialakulása hosszabb távon is elvághatja a fiatalokat a munkavállalástól, ami szociális 

problémákhoz és létbizonytalansághoz vezet. A fiatalok magas munkanélkülisége negatív 

hatással van a korcsoport bűnözési statisztikáira és droghasználati szokásaira is. A 

foglalkoztatási problémák közvetve negatív hatást gyakorolhatnak a gyermekvállalási 

hajlandóságra is – ez pedig hosszabb távon a társadalom elöregedését, az aktivitási szint 

további csökkenését okozhatja. 

NEET-es fiatalok nagyjából két csoportra oszthatók, az egyik csoport úgy gondolja, hogy a 

jövőben tenni fog valamit, mostani helyzete csak átmeneti, a másik csoport azonban nem is 

gondolkodik a jövőről, nem keres hosszú távú foglalkoztatást. 

Egy japán kutatás szerint a NEET oka makro szinten a generációs különbségekből fakad.( 

Yuji 2007) A kutatás úgy véli, régebben az állástalan fiatalok mindent megtettek annak 

érdekében, hogy valahogyan mégiscsak munkához jussanak – akár kompromisszumok árán is. 

Ma azok a gyerekek, akik abban az új légkörben nőttek föl, ahol a szülői ház minden 

problémájukat megoldja, nem esnek kétségbe akkor, ha nem sikerül elhelyezkedniük. A furíta 

generációt japán szóhasználattal azok alkotják, akiknek van ugyan valamiféle kereseti 

forrásuk, de tisztességes munkahelyük nincs. Alkalmi munkavállalásból élnek – és ez ugyan a 

napi szükségleteiket anyagilag fedezi, azonban se társadalombiztosításuk, se 

nyugdíjbiztosításuk nincs. Ez a bizonytalan jövedelemforrás családalapításra nem alkalmas. 

Létszámuk lassan meghaladja a 2,5 millió főt. A fő baj azonban az, hogy az érintettek 

többsége nem is érzékeli a probléma súlyosságát. Vagyis a fő probléma abban áll, hogy 

felnőtt egy olyan nemzedék, akiknek a társadalmi felelősségérzete nem alakult ki. A japán 

NEET generáció tagjai a társadalmi felelősségérzet hiánya szempontjából még súlyosabb 

esetet jelentenek. Ők egyáltalán semmivel se foglalkoznak, hanem teljes mértékben a szülői 

ház nyakán élnek. Mivel számuk növekvőben van, az Egészségügyi, Szociális és Munka 

Minisztérium 2005-ben mintegy 20 milliárd yent különített el átnevelésükre. A tervezet 

szerint országszerte 40 átnevelő központot állítanak fel, ahol ezeket a fiatalokat (640 ezer fő) 

szisztematikus átnevelésnek vetik alá annak érdekében, hogy feltámadjon bennük a 

munkakedv illetve egyáltalán a cselekvési kedv valamiféle társadalmilag hasznos és értelmes 

tevékenységre. (Hidasi 2007) Ennek okát mikro szinten azzal magyarázzák, hogy ezek a 

gyerekek egy része ADHD problémában (hiperaktivitás) szenvedett, sérült családból jött, 

túlzottan eredményközpontos iskolai rendszer nevelte, gyakori zaklatásnak voltak kitéve, és 

amikor szakmát választottak volna, a cégek leépítettek. (Yuji 2007) Reiko Kosugi a Japán 

Munkaerőpac Kutatató Intézetének professzora négy klasszikus embertípust különböztet meg 

a NEET-es fiatalok körében. Az antiszociális és hedonista típust, aki úgy találja, hogy 

egyszerűen kényelmesebb az, ha nem tesz semmit. A visszahúzódót, aki nem tud 

beilleszkedni a társadalomba, és ezért bezárkózik, elszigetelődik. A depresszív, aki úgy 

gondolja, hogy nem fog sikerülni semmit sem találnia, és így minek keressen. A kiábrándult, 

aki már rendelkezik szerinte rossz munkatapasztalattal, és ez elég ahhoz, hogy a továbbiakban 

ne is tegyen semmit. 

  a duális munkaerőpiac eredményeként létrejött a NEET jelenség aggasztó. Ezen elmélet 

szerint két nagyban elkülöníthető primer és a szekunder szegmens van, és ezek a rétegek 

folyamatosan megismétlik önmagukat. (Piore M J 1979, Galasi P 1982, László Gy 2007) A 

szegény iskolázatlan családok fiataljai alkotják a legnagyobb hányadát a NEET csoportnak. 

Számukra a mobilizálódás igen keskeny ösvénye záródik be így már fiatal korban. A másik 

szűkebb csoportban a mamahotel-papabank lakói tartoznak. A 18–29 éves korosztály jelentős 

része nem tudott vagy nem akart elszakadni a családjától. Saját család alapítása nem szerepel 

a közeli terveik között, ahogy a gyermekvállalás sem. A pályaválasztás kitolódásával elválik a 

pszichés és társadalmi (szociológiai) érettség, a jogilag felnőttkornak értelmezett 

életszakaszból a fiatal felnőttség időszakában történik meg a társadalomba történő 

beilleszkedés (Somlai, 1997). 
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Ausztriában 2012-ben J Bacher, D Tamesberger, H Leitgöb, T Lankmayer a Linzi Egyetemen 

készítettek egy széleskörű primer megkérdezésen alapuló kutatást a NEET indikátorokról. Bár 

Ausztria élenjáró az alacsony munkanélküliségi rátájával, ami évek óta nem haladja meg az 

5%-ot, és a fiatalok körében is itt Európában az egyik legalacsonyabb a munkanélküliség, 

mégis konfrontálódtak azzal, hogy majdnem 75000-en, a  16-24 éves korosztály 6,7%-a 

érintett a NEET jelenség által.  Az eredményeik szerint gender aspektusa is van a kérdésnek, 

eltérő a hajlamosító tényezők erőssége a lányok és a fiúk esetében, míg a nőknél 26 

százalékban magyarázható, miért válnak a NEET csoport tagjává, a férfiak esetében ez csak 

17 százalékos. Nyolc indikátort azonosítottak, család anyagi helyzete, korai iskolai kudarcok, 

a szülők iskolai végzettsége, a szülők etnikai, nemzetiségi származása, betegségek jelenléte 

fiatal korban, állami gondozásba vétel kiskorban, a szülők lakhelyének státusza város vagy 

falu, munkanélküliségi tapasztalat. A kutatás érdekes eredménye az is, hogy regionális 

aspektusai is lehetnek, bizonyos osztrák régiókban jelentősebb a NEET jelenség, azonban a 

téma mélyebb indoklása még várat magára. 

 

AZ Y ÉS Z GENERÁCIÓ MOBILITÁSI ATTITŰDJÉNEK NÉHÁNY ELMÉLETI 

KÉRDÉSE  

 

A fiatalok mobilitási szokásai megváltoztak. A mobilitási minták a fiatal generáció esetében 

nagyon változatosak, már nem lehet leegyszerűsíteni tanulási célú és munkavállalási 

migrációra, inkább különböző kevert okú vándorlásról beszélhetünk, sokszor ezek összefüggő 

láncolatáról. Az életútelmélet (lifecourse theory)(Elder 1995) egy olyan elméleti 

megközelítés, amely az életkor alapján a társadalmilag beágyazott életeseményeket vizsgálja, 

olyan döntésekre fókuszál, amelyeknek hosszú távú következményei lehetnek az egyének 

életére, és rámutat azokra a lényeges jellemzőkre, melyeket az egyének figyelembe vesznek 

döntéseik során. (Huinik 1995). Az elmélet megfelelő kiindulópontot jelent tehát a jelenlegi 

cikkünkhöz. Két aspektust kell figyelembe venni az életútelmélet kapcsán: az egyik a 

választások függősége, azaz egy döntés kihatással van a következő döntésre is. A másik, hogy 

az élet különböző területei között kapcsolat van. Nem csak az életesemények bekövetkezése 

vagy be nem következése fontos, hanem annak időzítése illetve az életesemények 

sorrendiségének kérdése is alapvető. Az életútelmélet egyik lényeges eleme, hogy úgy tekint 

az életeseményekre, mint az események intézményesített sorrendjére. Léteznek bizonyos 

normatív elvárások a társadalomban arra vonatkozóan, hogy bizonyos életeseményeknek, 

mint például az oktatásban való részvételnek, a munkába állásnak, a partnerkapcsolat 

kialakításának és a gyermekvállalásnak mikor és milyen sorrendben kell bekövetkezniük. 

Azonban az egyének életútja egyre kevésbé standardizált, így a régi mintázatok már nem írják 

le jól a mai társadalmakat (Kohli 1993).  

A fiatalok az életük különböző szakaszaiban eltérő, nem letisztult motivációjú 

mobilitást mutatnak, sokszor manővereznek a lehetőségek között. (Mills és Blossfeld 2005; 

Walther 2001). Mills és Blossfeld (2005) a bizonytalan körülmények között hozott döntések 

megértésére kidolgozták a dinamikus racionális döntési modellt. A fiatalok egyéni döntései 

mögött három kritérium húzódik meg. 

Első: a fiatal a vágyaihoz legjobban illeszkedő döntést hozza meg. Ez azonban már 

nem egy statikus állapot, hiszen a vágyak, elképzelések állandóan változnak a körülmények 

függvényében. 

Második: a döntések meghozatalakor figyelembe veszi a fiatal a rendelkezésre álló 

információkat, amely szintén nem statikusak, hiszen a környezetből áramló információk 

folyvást frissülnek, módosulnak, vagy az egyén átsúlyozza a fontosságukat. 

Harmadik: igyekeznek a fiatalok lehető legtöbb információt megszerezni, ami szintén 

dinamikus, hiszen az információk összegyűjtése idő függvénye részben, ezért az egyén 

határozza meg, hogy mikor nem éri már meg több időt fordítani az információk beszerzésére. 
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Tehát a fiatalok új mobilitási szokásainak érdekessége hogy gyakorta kezdődik egy 

virtuális mobilitással, amelyet akár rövid távú ingázás, akár illegális munkavállalás követ, 

majd képzések, gyakori tovább utazások, hazatérések, majd a „végleges re-migráció‖ utáni 

szoros kapcsolattartás a különböző migrációs állomásokkal esetleges visszatérésekkel. 

(Frändberg 2014)  

Úgy tűnik, hogy az iskolai és a munkaerőpiaci útvonalak gyengültek a fiatalok 

migrációjában. A felnőtté válás feltételezett kritériumai közül a fiatalok a pszichológia jellegű 

„határköveket‖ teljesítik hamarabb, mint például az önálló döntés hozatala és 

felelősségvállalás. Miközben a felnőtté válás gazdasági kritériumainak teljesítése egyre 

későbbi életkorban következik be (Vaskovics 2002). Ez összhangban van azokkal a 

tanulmányokkal, amelyek azt mutatják, hogy a visszatérő migrációnak (vissza a származási 

országba) sokkal nagyobb a valószínűsége 30 év körül és a nyugdíjkorhatár környékén 

(Kuhlenkasper 2012). Bourdieu 1984-ben megjelenő fő műve, „A gyakorlati érzék‖ alapmű a 

fiatalok migrációjának megértéséhez, amelyben kifejti a habitus-elméletét, a praxis-elméletét, 

a mező-elméletét, valamint a szimbolikus tőkére, a különböző tőkefajtákra vonatkozó 

koncepcióját. Bár elméletei a XX. század társadalmi folyamatait magyarázzák, ő fontos 

modern szerző marad, akivel szemben differenciálunk, és akivel szemben más álláspontot 

fogalmazunk meg. Mondjuk a populáris kultúrát, a munkáskultúrát illetően, mely egyaránt hat 

a fiatalabb generáció döntéseire. Az Y és Z nemzedék olyan világban válik felnőtté, ahol 

örökké sietnie kell, önmagát kell megvalósítania, karriert kell építenie. Egy érdekvezérelt 

világban, ahol attól kell tartani, hogy ha nem igyekeznek, értékcsökkentek lesznek, 

partvonalra kerülnek. Az időskor, a tapasztalat önmagában nem kelt bennük csodálatot, 

tiszteletet, presztízst. (Tari 2010) 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

A fiatal társadalmi réteg Európa jövőjének versenyképességének megtartásához a gazdasági 

és társadalmi kutatások homlokterében áll, mely egyrészt a NEET jelenség magyarázatát, az 

Y, Z generáció mobilitási attitűdjének vizsgálatát is szükségessé teszi. A közgazdászok a 

fenntartható fejlődés három alappillérének tekintik a humán, a természeti és a gazdasági 

erőforrásokat, melyek egymással összefüggve képesek megalapozni jövőnket. Ebben a humán 

társadalmi erőforrás a mindenkori fiatalság, így az ő viselkedésük meghatározza a másik két 

erőforrást és ezzel a teljes fenntarthatóságot. Ennek a generáció mobilitásának hatásait illetve 

a mobilitásra ható tényezőket kívánja a most induló három éves nemzetközi kutatásunk 

vizsgálni. A mostani cikkünk ehhez egy még kevésbé ismert jelenséget vizsgált. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Ausgehend von dem umweltökonomischen Ansatz der Internalisierung externer Effekte 

entwickelte sich der marktbasierte Handel mit CO2-Emissionen. Die Europäische Union 

führte den CO2-Emissionshandel nach Jahren der Vorbereitung zum Jahresanfang 2005 ein. 

Seitdem hat der Emissionshandel in der Ausgestaltung weitreichende Änderungen erfahren. 

Wurden in der ersten Allokationsperiode von 2005 bis 2007 die CO2-Zertifikate noch 

großzügig kostenlos und in übermäßiger Menge verteilt, müssen die Marktteilnehmer in der 

aktuellen dritten Allokationsperiode von 2012 bis 2020 alle benötigten CO2-Zertifikate 

käuflich erwerben. Zudem wird die zur Verfügung stehende Menge an CO2-Zertifikate 

jährlich verringert. Für die betroffenen Anlagenbetreiber bedeutet dies eine massive 

Belastung. Die Modalitäten für die nächste Allokationsperiode nach 2020 sind bis jetzt noch 

nicht festgelegt. Es ist abzusehen, dass es zu weiteren Verschärfungen und damit zusätzlichen 

Belastungen für die Teilnehmer am Emissionshandel kommen wird. 

 

 

WIRTSCHAFTSTHEORETISCHER HINTERGRUND 

 

Die Grundidee des Europäischen Emissionshandels (EU-ETS) kann aus den theoretischen 

Ansätzen der Umweltökonomie abgeleitet werden. Während die ökonomische Theorie davon 

ausgeht, dass ein freier Markt sich selbst reguliert und damit am effizientesten ist, gilt dies 

nicht bei Märkten, in denen Störungen vorliegen. Marktstörungen können externe Effekte, 

Marktmacht, asymetrische Informationen oder defekte Diskontierung sein, hier gilt die soziale 

Optimalität des unkorrigierten Marktsystems nicht mehr und damit darf über die 

Möglichkeiten, Allokationsverbesserungen durch staatliche Interventionen zu erzielen, 

nachgedacht werden [Endres, 2009]. 

Da umweltbedingte Folgekosten von der Allgemeinheit getragen werden und nicht direkt vom 

Emittent, liegt im Fall von Umweltkosten in der Regel ein Marktversagen vor. Für die 

umweltbedingten Folgekosten des Klimagases CO2 wurde der Europäische Emissionshandel 

eingeführt. Der Emissionshandel ist hierbei ein Instrument, um das vorliegende 

Marktversagen auszugleichen, in dem die externen Effekte internalisiert werden. Externe 

Effekte sind äußere Wirkungen, welche nicht direkt dem Verursacher zugerechnet werden 

und auf dritte eine positive oder negative Wirkung ausübt. Externe Effekte können 

unterschiedliche Erscheinungsformen haben. Einige sind positiv, andere wiederum negativ. 

Ein Beispiel für einen negativen Effekt ist der fehlende Einbezug der Folgekosten der 

Luftverschmutzung. Folgekosten ergeben sich auf die menschliche Gesundheit oder Schäden 

der Landwirtschaft. Hierbei wird der Emittent der Luftverschmutzung nicht an diesen 

Folgekosten beteiligt, während die Geschädigten diese vollständig zu tragen haben.  

Märkte, in denen nicht die vollständigen externen Effekte berücksichtigt werden, sind wenig 

effizient und befinden sich daher nicht im Optimum. Erst wenn die Externalitäten vollständig 

über den Preis internalisiert werden, erfolgt eine pareto-effiziente Allokation. Unter pareto-

effiziente Allokation oder auch pareto-optimal wird im allgemeinen der gesellschaftliche 

Zustand bezeichnet, in der es nicht möglich ist, die Wohlfahrt eines Individuums durch eine 
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Re-Allokation der Ressourcen zu erhöhen, ohne gleichzeitig die eines anderen Individuums 

zu verringern [Gabler 2014]. 

 

 

 
Abbildung 1: Graphische Darstellung Pareto-Optimum 

Quelle: Gabler Wirtschaftslexikon 

 

 

Das Pareto-Optimum kann durch Verbote oder Umweltauflagen, also starres Eingreifen des 

Staates, erreicht werden. Es kann aber auch durch Marktmechanismen hergestellt werden. Bei 

der Internalisierung externer Effekte gibt es zwei verschieden Ansätze, den Staatseingriff über 

eine Besteuerung (Pigou-Steuer) und die Zuweisung von Eigentumsrechten mit 

anschließender privater Verhandlungslösung (Coase-Theorem).  

 

Bei der von Arthur Cecil Pigou entworfenen Steuer, auch Preismethode genannt, wird für jede 

Emissionseinheit ein Preis definiert, und der Emittent wird zur Zahlung in Form einer Steuer 

verpflichtet. Dadurch muss der Emittent bei seiner Produktion die sozialen Grenzkosten in 

seiner Kalkulation berücksichtigen. Um zu einer pareto-effizienten Produktionsmenge zu 

gelangen, muss idealerweise die Höhe des vom Staat festgesetzten Preises bzw. Steuer den 

Grenzkosten der Geschädigten entsprechen. 

Die Pigou-Steuer zielt nicht darauf ab, eine bestimmte Emissionsmenge zu erreichen. 

Vielmehr wird unterstellt, der Emittent nur soviel emittiert, bis die zu zahlende Steuer den 

Grenzvermeidungskosten entspricht. Übersteigt die Steuer die Grenzvermeidungskosten, wird 

der Emittent seine Emissionen reduzieren und Investitionen in emissionsreduzierende 

Technologie tätigen. Wesentlich hierbei ist die Ermittlung des Steuersatzes in Höhe der 

Grenzkosten des externen Effekts.  

Das Coase-Theorem geht zurück auf den britischen Wirtschaftswissenschaftler Ronald Harry 

Coase. Im Gegensatz zur Pigou-Steuer steht nicht die staatliche Lenkung, sondern eine 
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freiwillige, private Verhandlungslösung zwischen dem Verursacher des externen Effektes und 

dem Geschädigten im Vordergrund. Voraussetzung ist die Zuweisung und auch Durchsetzung 

von Eigentumsrechte, die der Staat zuweist. Ob diese Eigentumsrechte beim Verursacher oder 

beim Geschädigten liegen, spielt hierbei keine Rolle. Auf der Basis privater Einigung können 

der Verursacher und der Geschädigte einen Preis für den externen Effekt, z. B. einer 

Emissionseinheit bestimmen. Hierdurch ist der externe Effekt internalisiert und es kommt 

ebenfalls zu einer pareto-optimalen Allokation. 

 

Den Theorien von Pigou und Coase ist die Erkenntnis über die grundsätzliche Notwendigkeit 

der Internalisierung externer Effekte zu verdanken. Jedoch sind beide Lösungsansätze für 

CO2-Emissionen in der Praxis nicht oder nur schwer anwendbar. Bei der Pigou-Steuer ist es 

aufgrund von Informationsdefiziten seitens des Staates nur schwer möglich die Höhe der 

Steuer zu bestimmen, um eine optimale Internalisierung zu erhalten. Außerdem dürfte sie nur 

regional anwendbar sein, für das globale CO2 Problem ist sie weniger geeignet, da es 

länderübergreifende Einigkeit der staatlichen Behörden erfordert. Ebenso ist die 

Verhandlungslösung aufgrund der Vielzahl der Teilnehmer, auf der Seite der Schädiger 

ebenso wie auf der Seite der Geschädigten, nicht praktikabel. Auch sind die hohen 

Transaktionskosten als kritisch zu sehen, die mit der Anzahl der Verhandlungsteilnehmer 

tendenziell steigen, sowie das Problem von „Trittbrettfahrern―. 

 

Ein anderer, erweiterter Ansatz verfolgt die sogenannte Mengentheorie. Der Staat legt eine 

verbindliche Höchstmenge von Emissionen für einen bestimmten Zeitraum fest und vergibt 

oder verkauft Emissionsrechte an die Emittenten. Die Emittenten können Emissionen in der 

Höhe ihrer zugeteilten Emissionsrechte emittieren. Emissionsrechte können jedoch übertragen 

werden. Wichtig hierbei ist, dass die vorgegebene Höchstmenge der Emissionsrechte 

insgesamt nicht überschritten wird. 

Der Preis für eine Emissionseinheit bildet sich über Angebot und Nachfrage. Es ist somit ein 

markbasierter Ansatz, da die verteilten Emissionsrechte gehandelt werden können und die 

Preise sich nach Angebot und Nachfrage richten. Die Steuerung des Emissionshandels erfolgt 

also ausschließlich über die festgesetzte Höchstmenge, die Höhe des Preises pro 

Emissionseinheit ist sekundär, d. h. es besteht theoretisch kein Interesse an einem besonders 

hohen oder niedrigen Preis pro Emissionseinheit. 

 

 

GRUNDKONZEPT UND FUNKTIONSWEISE DES EUROPÄISCHEN 

EMISSIONSHANDELSSYSTEMS EU-ETS 

 

Die Idee des Handels mit Emissionen (EU-ETS) ging von den USA aus. Hier gab es schon 

verschiedene funktionierende Emissionshandelssyteme, z. B. das RECLAIM Programm 

(Regional Clean Air Incentive Market) für den Großraum Los Angeles, das Programm zur 

Reduzierung von Blei in Treibstoffen oder das NOx Budgetprogramm.  

Dennoch, das Europäische Emission Trade System (EU-ETS) ist weltweit einmalig und 

bislang größte eingeführte Emissionshandel und funktioniert nach dem Grundprinzip Cap and 

Trade. Hierbei wurde von der Europäischen Union eine quantitative Beschränkung der CO2-

Emissionen festgelegt, wobei eine Einheit der ausgegebenen Zertifikate zu einer Tonne CO2-

Emission berechtigt und die ausgegebenen Zertifikate können bei Nichtgebrauch verkauft 

werden. Dadurch soll eine Motivation entstehen, CO2-Emissionen zu vermeiden, eben dann 

wenn die Grenzkosten zur Vermeidung einer Tonne CO2 geringer sind als der potentielle 

Verkaufspreis für ein Zertifikat. Dies setzt allerdings voraus, dass die Handelsteilnehmer 

unterschiedliche Grenzkosten zur CO2 Vermeidung haben. Funktioniert der Handel, ergibt 

sich eine CO2 Vermeidung zu den geringsten Kosten. 
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Durch die Obergrenzen, die der CO2-Emissionshandel setzt, stellt er die gewünschte 

Reduktion der CO2-Emissionen sicher. Theoretisch wird davon ausgegangen, dass die 

Marktteilnehmer ihre Emissionen soweit verringern, so lange die Grenzkosten der 

Vermeidung unterhalb des Emissionspreises liegen. Eine Preiswirkung tritt ein, wenn sich das 

Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage ändert. 

 

Für die Teilnahme am Europäischen Emissionshandel braucht jeder Anlagenbetreiber eine 

staatliche Betriebsgenehmigung. Daraufhin werden seiner Anlage handelbaren CO2-

Zertifikate zugeteilt. Diese werden als EU-Allowance (kurz EUA) bezeichnet, wobei ein EUA 

für die Emission einer Tonne CO2 steht. Nach Ablauf eines Jahres muss der Anlagenbetreiber 

die tatsächliche Menge der CO2-Emissionen der nationalen Behörde melden und die hierfür 

erforderliche Menge an EUAs abgeben. 

Die von der Europäischen Union zu Anfang einer Allokationsperiode ausgegebenen CO2-

Zertifikate sind begrenzt auf die Höchstmenge der gewünschten Gesamtemission. Richtlinie 

für die Gesamtmenge der ausgegebenen CO2-Zertifikate pro Allokationsperiode ist die im 

Kyoto-Protokoll festgelegte bzw. verpflichtete Höchstmenge von CO2-Emissionen der EU. So 

hat sich die Europäische Union verpflichtet, bis 2012 eine Emissionsreduktion von 5 % bzw. 

bis 2020 eine Emissionsreduktion von 20% gegenüber dem Basisjahr 1990 zu erreichen. 

Die EU-Mitgliedstaaten haben ihre Klimaziele auf konkrete Sektoren ihrer Volkswirtschaft, 

die Treibhausgase emittieren, heruntergebrochen, indem sie diese verpflichten 

Emissionszertifikate vorzuweisen [Hübner, 2013]. Innerhalb der Europäischen Union 

entscheidet jeder Mitgliedsstaat über seinen nationalen Allokationsplan selbstständig, d. h. 

wieviel Zertifikate er an jeden einzelnen Anlagenbetreiber ausgibt. Die kostenlose Zuteilung 

ab 2005 erfolgt in Anlehnung an historische Produktionsdaten. Das genaue Verfahren bleibt 

jedoch jedem Mitgliedsstaat selbst überlassen [Gagelmann, F., Hansjürgens, B. 2002]. Den 

nationalen Allokationsplan muss er jedoch der EU-Behörde zur Genehmigung vorlegen. 

Benötigt ein Anlagenbetreiber zur Produktion mehr CO2-Zertifikate als ihm zugeteilt wurden, 

muss er die fehlenden Zertifikate von anderen Markteilnehmern kaufen. Da CO2-Zertifikate 

auf einzelne Börsenplätze, z. B. die Börse EEX in Leipzig gehandelt werden, ist dies relativ 

unkompliziert. 
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Abbildung 2: Prinzip des Emissionshandels 

Quelle: Deutsche Emissionshandelsstelle (2015) 

 

 

Neben dem Emissionshandel hat die Europäische Union noch weitere, den Emissionshandel 

unterstützende Mechanismen eingeführt. Diese Mechanismen sind Joint Implementation (JI) 

und Clean Development Mechanismen (CDM) [Kyoto-Protokoll, 1997]. Beide Mechanismen 

sind eng mit dem Emissionshandel verbunden.  

Bei dem Clean Development Mechanismen handelt es sich um Klimaschutzprojekte in 

Entwicklungsländern, die von EU-Emissionshandelsteilnehmer durchgeführt werden können. 

Die durch diese Projekte erreichten Einsparungen an CO2-Emissionen können als sogenannte 

Certified Emission Reductions (CER) anerkannt werden und an Stelle von EUAs abgegeben 

werden. Joint Implementation sind Klimaschutzprojekte in anderen Industrieländern, d. h. 

innerhalb der Annex-B-Staaten. Die dadurch erreichten CO2-Einsparungen können als 

Emission Reduction Units (ERU) anerkannt werden. Auch ein solches erworbene Zertifikat 

ist gleichwertig zu einem EUA zu sehen. 

Clean Development Mechanismen und Joint Implementation wurden eingeführt und den 

Teilnehmern eine Möglichkeit zu geben, kostengünstig ihren CO2-

Reduzierungsverpflichtungen nachzukommen. 

 

Der Europäische Emissionshandel wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt. Rechtliche Basis 

war die EU Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit 

Treibhausgasemissionszertifikaten. Ergänzend wurde die Richtlinie 2004/101/EG (linking 

Directive) zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG veröffentlicht. Die Richtlinie 2003/87/EG 

bildet die Rahmenbedingungen des Emissionshandels für die erste und zweite 
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Allokationsperiode ab und die Richtlinie 2004/101/EG die Behandlung von Certified 

Emission Reduction (CER) und Emission Reduction Unit (ERU) als Gutschriften innerhalb 

des Emissionshandels. Die erste Allokationsperiode hatte eine Dauer von drei Jahren und 

endete am 31. Dezember 2007.  

In der ersten Allokationsperiode wurde eine 100% kostenlose Zuteilung verfügt. Die 

ausgegebenen Zertifikate waren nur für die erste Allokationsperiode gültig und konnten nicht 

auf die Folgeperiode übertragen werden. 

Die erste Allokationsperiode führte bei dem Sektor Energieerzeugung zu Marktverwerfungen, 

da die Anlagenbetreiber die zusätzlichen CO2-Kosten als Opportunitätskosten in ihre 

betriebswirtschaftliche Kalkulation übernommen haben. So erhöhten sich im Stromsektor die 

Strompreise und die Stromerzeuger generierten „Windfallprofits―, obwohl sie doch die CO2-

Zertifikate vollständig kostenlos bekamen. Weiter führten eine zu hohe Zuteilung von 

Zertifikaten und die Nichtübertragbarkeit der Zertifikate auf die zweite Allokationsperiode zu 

einem sehr volatilen Preisverlauf an der Börse. War der Preis für ein CO2-Zertifikat zu 

Anfang noch rd. 6 €, stieg er auf 30 € an und fiel dann auf 0 € ab, sobald bekannt wurde, dass 

zu viele Zertifikate ausgeteilt wurden. Dennoch haben Experten der ersten Allokationsperiode 

die grundsätzliche Funktionsfähigkeit und Praktikabilität bescheinigt. 

 

Die anschließende zweite Handelsperiode, die sogenannte Kyoto-Periode, startete zum 1. 

Januar 2008 und deckte den Zeitraum von 5 Jahren ab, d. h. sie ging bis zum 31. Dezember 

2012. Gemäß den Ergebnissen der ersten Allokationsperiode, in der zu viele Zertifikate 

ausgeteilt wurden, wurden die eingereichten Nationalen Allokationspläne der Mitgliedsländer 

bzw. die Anzahl der auszugebenden CO2-Zertifikate reduziert. Ein weiterer Unterschied zu 

der ersten Allokationsperiode war, dass es keine vollständige kostenlose Zuteilung der 

Zertifikate mehr gab. Bis zu 20% der benötigten Zertifikate mussten gekauft werden. Dies 

galt insbesondere für ältere Anlagen, die unterhalb eines ausgearbeiteten Benchmarks lagen. 

Ebenso wurde die Anerkennungsquote der flexiblen Kyoto Mechanismen Joint 

Implementation (JI) und Clean Developement Mechanismen (CDM) auf bis zu 12 % 

festgesetzt. 

Durch die Erlaubnis einer Übertragung der CO2-Zertifikate auf die nächste Handelsperiode 

(ab 2013) sollte ein Preisverfall vermieden werden. Dementsprechend war die 

Preisentwicklung der CO2-Zertifikate weniger volatil als in der ersten Handelsperiode. Der 

Zertifikatpreis bewegte sich im Laufe der zweiten Allokationsperiode zwischen 10 € und 17 € 

und fiel erst gegen Ende 2011 auf unter 7 € pro Zertifikat. Der Preisrückgang wurde durch die 

Finanz- und Wirtschaftskrise und dem damit verbundenen Produktionsrückgang in Europa 

verursacht. 

 

Im Gegensatz zu der ersten und zweiten Allokationsperiode gibt es für den dritten 

Allokationszeitraum von 2013 bis zum Jahr 2020 eine weitere Absenkung der kostenlosen 

Zuteilung der Zertifikate für die Anlagenbetreiber auf insgesamt 50 %. In einigen Sektoren 

wie z. B. dem Energieerzeugungssektor gab es gar keine kostenlose Zuteilung mehr, d. h. die 

Emissionshandelsteilnehmer müssen alle benötigten CO2-Zertifikate kaufen. Daneben wurde 

festgelegt, dass die von der Europäischen Union ausgegebenen Zertifikate sich jährlich um 

den Faktor 1,74% verringert, so dass im Jahr 2020 die im Kyoto-Protokoll festgelegte 

Höchstmenge an CO2-Emissionen erreicht wird. Nebeneffekt der jährlichen Verringerung der 

auszugebenden CO2-Zertifikate sind steigende Preise für die Zertifikate, da auf eine relativ 

stabile Nachfrage ein sich ständig verringerndes Angebot trifft. Dies ist von der Europäischen 

Union auch so gewollt, um die Anlagenbetreiber zu Investitionen in neue und damit 

emissionsärmere Anlagen zu motivieren. 

FOLGERUNGEN UND AUSBLICK 
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In der Kyoto-Konferenz im Jahr 1997 hat sich die Europäische Union verpflichtet europaweit 

den Emissionshandel einzuführen. Bislang ist er einmalig und in seiner Dimension die größte 

Klimaschutzmaßnahme weltweit. 

Obwohl der Emissionshandel vielfach umstritten war und ist, sowie für die Europäische 

Union und die einzelnen Mitgliedsländer wirtschaftliche Nachteile birgt, z. B. 

Wettbewerbsnachteile emissionsintensiver Industriezweige, Preiserhöhungen bei 

emissionsbelastender Produkte, Abwanderungen von emissionsbelastenden Industrien 

(sogenanntes Leackage-Problem), befinden wir uns bereits in der dritten Allokationsperiode 

bzw. dem 10. Jahr des Emissionshandels. Die Europäische Union möchte Vorreiter in Sachen 

Klimaschutz sein und ordnet diesem Ziel etwaige wirtschaftliche Nachteile unter.  

Zwar besteht seitens der Europäischen Union seit Einführung des Emissionshandels das 

Bestreben auch andere Länder, insbesondere die größten CO2-Emittenten USA und China, zu 

weitreichenden Klimaschutzverpflichtungen zu gewinnen, doch bisher war dieses Bemühen 

vergeblich. Die anderen Länder befürchten negative wirtschaftliche Folgen durch 

Klimaschutzmaßnahmen. Der nächste Versuch soll auf der Klimakonferenz in Paris 2015 

erfolgen. Zwar haben China, USA und auch Australien weitreichende 

Klimaschutzmaßnahmen angekündigt. Unter anderem hat Australien einen eigenen 

Emissionshandel aufgebaut. Dennoch ist ein globaler einheitlicher Emissionshandel mit 

einheitlichen Regelungen nicht erkennbar.  

Trotz aller Kritik kann der europäische Emissionshandel als ein funktionsfähiges 

Klimaschutzinstrument mit Vorbildwirkung gewertet werden. Im Zuge zweier 

Handelsperioden konnten Erfahrungen gesammelt und in die dritte Handelsperiode integriert 

werden, die seine Wirksamkeit weiter verbessert werden [Hübner, 2013]. Für die Zukunft des 

Emissionshandels ist es wesentlich, dass sich die einzelnen Mitgliedsländer der Europäischen 

Gemeinschaft auf gemeinsame Geschwindigkeit und Höhe der Klimaziele, sowie 

verbindlichen Regeln einigen. Ebenso, ob weitere und welche weiteren Sektoren in den 

Emissionshandel einbezogen werden.  

Bis zum Start der nächsten Allokationsperiode ab 2021 sind es noch fünf Jahre. Die 

Ausgestaltungsmodalitäten dieser Periode sind bis jetzt noch nicht festgelegt. Intensiv wird 

diskutiert, insbesondere von Umweltpolitiker und Umweltinteressengruppen, eine 

Verschärfung des Emissionshandels zu erreichen. So soll der Faktor, um den die CO2-

Zertifikate jährlich verringert werden, von derzeit 1,74% auf 2,2% angehoben werden, um das 

Ziel von 40% weniger CO2-Emissionen im Jahr 2030 gegenüber dem Basisjahr 1990 zu 

erreichen (Handelsblatt, 16.7.2015). Es ist davon auszugehen, dass die weitere massive 

Verknappung preistreibend auf die CO2-Zertifikate wirken wird. Das zurzeit herrschende 

Preisniveau von zurzeit 8 € pro Zertifikat wird demnach auch als zu niedrig betrachtet, um 

gewünschte Investitionen in emissionsarme Technologien zu erreichen. Demgegenüber 

befürchten Wirtschaftsverbände, einzelne Mitgliedsländer und betroffene Industriebereiche (z. 

B. Stahlsektor, Energieerzeuger) massive finanzielle Belastungen und weitere wirtschaftliche 

Nachteile durch eine Verschärfung des Emissionshandels. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az emberiség által felhasznált fosszilis energia számtalan problémát vetett- és vet fel a mai 

napig, amelyek fókuszában elsősorban a készletek kimerülése/mennyisége, a környezetre és a 

földi klímára gyakorolt hatása áll. Abban mára konszenzus van, hogy a felhasznált energia 

forrásszerkezetét meg kell változtatni, a fosszilis energia felhasználását vissza kell szorítani, 

törekedni kell a megújuló források részarányának a növelésére, a felhasználás hatékonyabbá 

tételére és a mennyiségek csökkentésére.  Kijelenthető, hogy ezek a szempontok mára részei a 

közgondolkodásnak, a szakpolitikáknak, így megoldandó feladatot jelent a szabályozási 

szinteken is, hogy hogyan is kell ezt megvalósítani. A cél elérésére - az önkéntesség kívánatos 

szerepe mellett a - gyakorlatban két hatékony út kínálkozik napjainkban, az egyik 

közgazdasági eszközöket használva drágítja a nem kívánatos szegmensben a felhasználást, a 

másik pedig a mennyiségi korlátok, kvóták felállítása. Ez a tanulmány az egyéni 

energiafelhasználás hatékony szabályozására, az egyéni kvóta rendszer bevezetése tesz 

javaslatot.  

 

SUMMARY 

Fossil energy used by mankind have raised and still raises numerous problems to date, which 

focuses primarily on stock depletion / quantity, and the impact on the environment and the 

climate on Earth. The consensus is that the structure of the used energy sources must be 

changed, the use of fossil energy should be reduced and that should be pursued to increase 

the share of renewable sources, to make the utilization more efficient and decrease quantities. 

It can be stated that these aspects are now part of the public thinking and policies such it 

means regulatory level problem too, how to put it into effect. To achieve the goal - in addition 

to the desirable role of volunteering - in practice two effective ways seems nowadays, on one 

side using the tools of economics to increase the prices of the undesirable segments 

consumption and the other is the quantitative limits, the establishment of quotas. 

This study proposes suggestion to the effective regulation of individual energy consumption, 

and to the introduction of the individual quota system. 

 

 

1.BEVEZETÉS  

A földi klímaváltozás tudományos vizsgálata során nyert eredmények hatására készült el 

1990-ben az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye (United Nations Framework 

Convention on Climate Change, UNFCCC). 1992-ben Rio de Janeiróban nyitották meg az 

egyezményt aláírásra azon a konferencián, ahol egy „asztalhoz‖ ültek a világ országai azzal a 

céllal, hogy megoldást találjanak az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának 

mailto:galyasz.jozsef@econ.unideb.hu
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro


„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

407 

 

stabilizálása olyan szinten, amely még nem jár a Föld éghajlatának veszélyes mértékű 

megváltozásával. Az aláírók megegyeztek abban is, hogy minden évben megtartják a Felek 

Konferenciáját (Conference of the Parties, COP), melyen áttekintik az addig elért haladást.  

A egyezmény jogilag nem kötelező erejű, ugyanakkor lehetőséget biztosít kötelező erejű 

kiegészítő jegyzőkönyvek (protokollok) későbbi elfogadására. Ilyen pld. a 1997-ben 

elfogadott Kiotói jegyzőkönyv. Az UNFCCC-t 192 ország írta alá és ratifikálta. Az 

egyezmény operatív feladatait az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testülete (IPCC) 

végzi, amely 1995-ben kiadott második helyzetértékelő jelentésében foglalt tudományos 

álláspontot a klímaváltozás tényéről, elvetette az egységes vállalásokra épülő 

klímaegyezményeket, a rugalmasságot helyezve előtérbe, végül jogilag kötelező erejű 

középtávú célok lefektetését sürgette, mivel IPCC által elfogadott éghajlatmodellek szerint a 

Föld felszíni hőmérséklete 1990 és 2100 között feltehetően 1,1–6,4 °C-kal nő majd.  

2005-ben Európai Bizottság elindítja az Európai Klímaváltozási Programot (ECCP). A 

program fő célja egy európai stratégia kidolgozása és megvalósítása, amelynek segítségével a 

tagállamok teljesíteni tudják a Kiotói jegyzőkönyvben tett vállalásukat. Az ECCP talán 

legjelentősebb eredménye az EU Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének (EU ETS) 2005-ös 

elindítása.  

Az ebben a sorban hatalmas várakozások övezte koppenhágai 2009-es klímacsúcs (COP 

15/MOP 5) kudarccal végződött, a feleknek nem sikerül megkötniük a Kiotói jegyzőkönyvet 

felváltó, jogilag kötelező erejű globális klímapaktumot. (I1) 

2015 november 30-án kezdődik Párizsban a COP21 konferencia, amely a tervek szerint 

jelentős áttörést hozhat az eddigi konferencia sorozatban. A konferencia sikeréhez arra van 

szükség, hogy egy nagyon összetett és sokelemű probléma megoldáshoz jogi 

kötelezettségvállalással járó egyezmény szülessen. Ez azért nagyon nehéz, mert nagyon eltérő 

a különböző fejlettségű országok felelőssége a helyzet előidézésében, eltérőek a lehetőségeik 

a csökkentés elérésében. A különbségben szerepet játszik a szándék, a pénzügyi lehetőség, a 

technológiai felkészültség. (FARAGÓ-BARTHOLY, 2014) Vannak olyan tényezők, amelyek 

segítik a megegyezést, mint például a fejlettek által felajánlott pénzügyi eszközök, 

technológiai támogatás, a tudományos érvek. Megítélésem szerint sokat segít a koppenhágai 

kudarc is, ugyanis annak vannak tanulságai, amit itt fel lehet használni és a problémakör 

kommunikációja miatt megnőtt a világ elvárása, ami a politikusok számára egy erkölcsi 

kényszert jelent. 

Vagy Párizsban, vagy máshol előbb- utóbb lesz egy egyezmény, amely világméretekben 

próbálja meg kezelni az alapvetően az üvegházhatású gázok kibocsájtása miatt kialakult, a 

földi élővilágra nagy veszélyt jelentő helyzetet, törekedve a fenntartható fejlődés elveire. 

(BUNDTLAND,1987) Nem ez azonban az egyetlen program/keret, amely ennek a 

problémának a kezelését hívatott elősegíteni. Az EU Európa 2020 programja 2020-ig 20%os 

ÜHG kibocsájtás-csökkentést vállalt, amelyet hajlandó 30%-ra növelni, amennyiben 

Párizsban ezt támogató egyezmény születik. Az USA 28%-os csökkentést vállalt. Hazánkban 

is kidolgozottak azok a stratégiák, amelyek nemzeti szinten előirányzott célértékekhez 

megfelelő eszközrendszert rendelt. Vannak hosszabb távú célok, amelyek 2050-ig, akár 50-

80%os csökkentést is reálisnak tartanák, összhangban azzal a távlati céllal, hogy a 2100-ig el 

kell érni a globális kibocsátások nagyon radikális csökkentésével az ipari forradalom előtti 

kibocsátási szintet. Ekkor van esély arra, hogy a globális melegedés mértéke ne érje el a 

jelentős ökológiai és társadalmi hatásokkal járó folyamatok küszöbértékének tekintett 2 °C-ot. 

Ha ezek az egyezmények jogi kötelezettséggé válnak, akkor a megvalósításhoz használható 

eszközök, technológiák kerülnek napirendre. Erre a kihívásra a különböző szakterületek 

készülnek, amelyek között ez a tanulmány egy menedzsment eszköznek tekinthető 

megközelítésre, az egyéni energiafelhasználás hatékony szabályozására, az egyéni kvóta 

rendszer bevezetése tesz javaslatot.  
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

Egy sokelemű, bonyolult probléma megoldásánál a legfontosabb rendező elv egy átlátható, a 

logikai kapcsolatokat is kezelő struktúra kialakítása. Különösen igaz ez akkor, ha egyidejűleg 

szabályozási, igazgatási, szervezési, vezetési és kommunikációs jellegűek a feladatok, 

ráadásul szervezeti értelemben sokszereplős a modell. (GÁLYÁSZ – DARNAI, 2012) A 

tudományos módszerek közül az elmúlt két évtized szervezet- és szervezéselméleti 

eredményei alapján a folyamatalapú megközelítést, strukturálást választottam. (HAMMER – 

CHAMPY, 2000) szerint, ahhoz hogy a szervezetek alkalmazkodjanak, javuljanak, a 

menedzsereknek el kell vetniük a vállalat szervezetéről és irányításáról vallott hagyományos 

elképzeléseiket 

(CHAMPY, 2002) véleménye az, hogy a vállalatoknak nem csak a szervezeten belüli 

folyamatokra kell figyelniük, hanem azokra a folyamatokra is, amelyek összekötik a 

vállalatokat és integrálják az ellátási láncot. Ezeket a folyamatokat a szakirodalom hálózati 

üzleti folyamatoknak nevezi, amelyek túllépnek a vállalat határain. (SHOPP, 2008) úgy véli, 

hogy a vállalat, amelyik tisztában van folyamataival, sokkal hatékonyabba tud működni. 

Annak érdekében, hogy ezt elérjék az üzleti folyamatok mellett fontos szempont még a 

megfelelő folyamatokra alapozott szervezeti felépítés és kultúra, a szükséges támogató 

infrastruktúrával együtt. (Mc CORMACk, 2007) 

A folyamatalapú irányítási rendszereket az üzleti világ problémáinak a megoldására 

fejlesztették ki, ott alkalmazzák leggyakrabban. Látni kell azonban, hogy ezt a megközelítés 

módot át lehet konvertálni minden olyan területre, ahol emberek valamilyen feladatot 

elvégeznek és jól leírható elvárás fogalmazható meg a tevékenységükkel kapcsolatban. 

Az anyag összegyűjtése ebben az esetben azt jelenti, hogy a klímavédelmi célokat kell 

lajstromozni, minősíteni, törekedve arra, hogy a célrendszer a lehető legegyszerűbb legyen. 

Erre vonatkozóan a szakirodalom egyértelmű segítséget ad. A következő lépés a célok 

eléréséhez szükséges intézkedésekkel kapcsolatos. Itt egy, a szakirodalomból jól ismert 

kvótázási koncepció gyakorlati magvalósításának a kidolgozása a feladat (KISS, 2013). 

Jelenleg bevezetett, működő modell nincs, az elméleti modellek benchmarkként történő 

tanulmányozásán keresztül juthatunk el olyan javaslathoz, ami a döntéshozók számára 

érthető, vállalható. (IFUA HORVÁTH & Partners, 2006)Ebben az esetben az a legfontosabb 

követelmény, hogy világos és lehetőleg egy elemű legyen a cél. A megismert modellek esetén 

több, logikusan összetartozó célt tűztek ki, ami a megvalósítást tette nagyon bonyolulttá. 

Fontos az is, hogy a cél eléréséhez használt mechanizmusok jól lehatárolhatóak, az 

államigazgatás intézményeiben igazgatási szempontból normatív rutinként elvégezhetőek 

legyenek. 

 

3. EREDMÉNYEK 

 

Az egyéni energia kvóta formálisan ugyan piacszabályozási eszköz, de olyan jellemzőkkel, 

hogy a felhasználástól függően minden egyénre más árrendszert alakít ki és ezzel az 

árrendszerrel az érintetteket hozza döntési helyzetbe. Ez a megoldás a konkrét szabályozási 

célokon túl, még jelentős tudatformáló eszköz is, ami egyidejűleg cselekvésre is ösztönöz. 

Lehetnek járulékos hatásai is, de ebben a szakaszban még nehéz megbecsülni azt az 

információ mennyiséget és annak a hasznosíthatóságát, amelyet a működő rendszer „termel‖, 

ugyanis a felhasználókról automatikusan egy adatbázis áll rendelkezésre 

állampolgáronkénti/családonkénti részletességgel, amelyet a későbbiek során a szakpolitikai 

döntés előkészítés jól tud használni.  

Az új rendszer alapelve az lehet, hogy a természeti kincsekhez való hozzáférés a 

továbbiakban nem lehet korlátlan, mivel elegendő és megalapozott tudományos érv gyűlt 

össze, hogy ez a gyakorlat nem fenntartható.  Ez a felismerés megjelenik európai és 
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nemzetközi energetikai és klímavédelmi egyezményekben, amelyek az energia felhasználást 

mennyiségi szempontból véges/zárt rendszerré nyilvánították, mivel előírták a csökkentés 

ütemezését, ezért az alrendszereket is zárttá kell tenni, mert egyébként a célok nem érhetők 

el. Ezért kell a felhasználást szabályozni és a szabályozásba alanyként be kell vonni az 

energia közel 50%-át felhasználó természetes személyeket.  

Ennek az elvnek a gyakorlati megvalósítását szolgálja ez az egyszerű kvótás modell, 

amelyhez nemzeti szinten évente – összhangban a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal - 

meg kell határozni azt a fosszilis eredetű energia mennyiséget, amelyet a lakosság 

felhasználhat. Akár az is megcélozható, hogy teljesüljön ebben a szabályozási körben az 

EUROPA 2020 program nemzeti vállalása/célkitűzése. (10:14.65:10 az EU-s 20:20:20-ból) 

A következő nagyon fontos kérdés, hogy hogyan lehet elosztani kvótákat a felhasználók 

között. Első megközelítésre jó kiindulási alap lehet, hogy természetes személyenként 

egyenlően. Ez a megoldás segítene érvényesíteni azt az elvet, hogy a természeti kincsekhez 

való hozzáférés mindenki számára egy természetes jog. A szabályozás alá vont 

energiahasználat: háztartási célú villamos energia (benne a hűtési célú energia), fűtési célú 

fosszilis energia (gáz, szén), közlekedés saját, fosszilis energiát használó közlekedési 

eszközzel, fűtési célú távhőszolgáltatás.                    

Ebben a rendszerben az egyéni kvóták energiaféleségenként átjárhatók lennének, ami elvben 

azt jelenti, hogy mindenki maga döntheti el, hogy alapáron hogyan alakítja a saját energia 

felhasználásának a szerkezetét, tankol az autójába, vagy lehűti a lakását. 

Jelenleg nagyon jelentős különbségek vannak az egyéni energiafelhasználásban a 

gazdasági-vagyoni helyzet, lakóhely, életmód, életkor és még számtalan tényező tekintetében. 

Ennek a problémának a kezelésénél azt az elvet célszerű követni, hogy aki kevesebbet 

használ (mindegy, hogy miért), annak ebből származzon anyagi előnye, aki pedig többet, 

annak legyen drágább az energia annyival, mint amennyivel a kevesebbet használónak 

megéri lemondani a saját kvótájukról. Ez feltételez egy kvótakereskedelmet, - amelynek 

velejárója az áreltérítés, - ahol új árak alakulnak ki piaci körülmények között. A 

kvótakereskedelem technikai megvalósítása nem sokkal bonyolultabb kérdés, mint a vásárlói 

kártyák mai rendszere, a méltányosság kezelése pedig államilag szabályozandó.  

Az energiafogyasztásban/felhasználásban meglévő különbségek jelentős része a mai technikai 

szinten a felhasználó döntésétől függ, így racionalizálható, különösen igaz ez a luxus és 

presztízsfogyasztásra. Az áreltérítéssel elérhető lenne, hogy akik az életmódjuk miatt az 

átlagnál többet fogyasztanak, ösztönözve lennének a megtakarításra, hatékonyságjavító, 

szerkezetváltó beruházásra. Ökonómiai értelemben a magasabb input árak miatt esetleg 

megvalósulnának olyan beruházások, amelyeket különböző kormányzati programok is 

ajánlanak (napelem, ablakcsere, épületszigetelés, energiatakarékos elektromos berendezések, 

villanyégők cseréje LED-es lámpákra, kisebb fogyasztású autók, stb.) de ezek a mai árak 

mellet még nem gazdaságosak, illetve a megszokás miatt nem is foglakozik vele az érintett. 

Hogyan működhet a kvóta-kereskedési rendszer? 

Minden jogosult nevére - életvitelszerűen Magyarországon él és szerepel az állami népesség 

nyilvántartásban - az állam nyit egy egyéni energia számlát, amelyhez tartozik egy, a 

használatot biztosító elektronikus kártya. A bevezetés évében az érintett megkapja a 

„feltöltött‖ energia kártyáját a hozzátartozó PIN kóddal a kiosztással megbízott hivataltól, 

célszerűen az okmányirodától. A következő években a meglévő számlára/‖kártyára‖ a hivatal 

év elején rátölti az adott évi kvótát. A kvótával rendelkező jogosult a kártyát használja ezen 

túl minden olyan vásárlásnál, ahol a kvótázott terméket, vagy szolgáltatást vesz igénybe. 

Közüzemi szolgáltatóknál egyszerűen bejelenti a kvótája azonosító számát, így a szolgáltató 

addig nyújt szolgáltatást alapáron, amíg a kártyán van jogosultsági fedezet. Ebben a 

rendszerben lesznek olyanok, akiknek várhatóan hiányuk lesz - ők lesznek a vevők- és 

lesznek olyanok, akik nem használják fel a teljes kvótájukat- ők lesznek az eladók. A vevő-

eladó közötti ügyletek megkötését a tőzsdékhez hasonló elven, a kereslet-kínálat alapján 
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kialakuló napi árfolyamon lehet bonyolítani személyesen, telefonon és interneten a kártyához 

tartozó PIN kód segítségével. A kereskedés intézményi megoldásait piaci szereplők 

bevonásával, verseny-ajánlat (tok) alapján kell elindítani. Egy ilyen rendszer bevezetésének 

elsődleges feltétele, hogy legyen jogszabályi háttere. Az ezt kezelő folyamatokról a 2. sz. 

táblázat ad áttekintést. Ki kell jelölni egy állami hivatalt, amely a kvótakiosztással kapcsolatos 

– a 3 sz. táblázatban felsorolt folyamatokért felelős. A 4 – 6. táblázatba az üzleti szereplők 

folyamatai találhatók, akik egy szabályozott környezetben, együttműködve az 

államigazgatással hatékonyan tudnák működtetni a rendszert. Tekintve, hogy új modellről van 

szó, a sikerhez elengedhetetlen a rendszerrel kapcsolatos kommunikáció, amelynek a 

folyamatait a 7. táblázat tekinti át. 

 

1.Táblázat: Az egyéni kvótarendszer működéi moduljai 

Modulok 

I.  Állami szabályozási modul 

II.  Kvóta államigazgatási rendszermodul 

III.  Kvótakereskedelmi modul 

IV.  Közmű-szolgáltatási működési modul 

V.  Üzemanyag-kereskedelmi, működési modul 

VI.  Kommunikációs modul 

      Forrás: Saját szerkesztés 

 

2. Táblázat: Állami szabályozási modul folyamatai és részfolyamatai 

I. 

Modul 
Folyamatok Részfolyamatok 

Á
ll

a
m

i 
sz

a
b

á
ly

o
zá

si
 m

o
d

u
l 1. Jogi 

szabályozás 

folyamata 

1.1. A szabályozás elveinek vitája, véglegesítése, 

rögzítése 

1.2.Kodifikációs folyamatok  

1.3.Döntési folyamat, benne a politikai vita  

1.4. Méltányossági kérelmek elbírálásának a kerete 

1.5.Az állami intervenció elveinek a rögzítése 

1.6. Az állami intervenció módjának és eszközeinek 

rögzítése 

1.7.Az évi kvótamennyiség meghatározási folyamata 

1.8.A forrásadó szabályozása 

1.9.Vállalkozások visszaigénylési rendszerének 

folyamatai  

2. Végrehajtásért 

felelős 

intézményrendsze

r felállítása 

2.1.A végrehajtásban szerepet kapó szervezetek (nem 

állami) kiválasztása és (állami) kijelölése 

2.2.Ügyrendek, eljárásrendek folyamatai 

2.2.1. Ügyrendek, eljárásrendek kidolgozása 

2.2.2. Ügyrendek, eljárásredek tesztelése 

2.2.3. Ügyrendek, eljárásrendek validálása 

2.3.A méltányossági ügyek államigazgatási kezelési 

rendjének szabályozása 
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2.4.Ellenőrzési rendszer folyamatai 

2.4.1.Ellenőrzési rendszer kialakítása 

2.4.2.Ellenőrzési rendszer tesztelése 

2.4.3.Ellenőrzési rendszer működtetése 

2.5.Az állami árfolyam politikai kerete 

3. A kvótára 

jogosultak 

névjegyzékének 

az összeállítási 

szabályai 

3.1.Ügyfélnyilvántartás adatbázisának létrehozása 

3.2.Ügyfélnyilvántartás adatbázisának kezelése 

3.2.1. Új ügyfelek felvétele az adatbázisba 

3.2.2. Megszűnt ügyfelek törlése az adatbázisból 

3.3. Adatbázis hozzáférés meghatározása 

3.4.Egyéni kvóták kiosztása* 

3.3.1. Ügyfélkártyák legyártása 

3.3.2. Ügyfélkártyák adatokkal való feltöltése 

3.3.3. Ügyfélkártyák és PIN kódok kiküldése minden 

jogosultnak 

3.3.4. Évente egyszer tájékoztató levél az elmúlt évi 

felhasználásról, kártyaforgalomról  

3.3.5. Ügyfélszolgálat  

4. A kvóta 

rendszerhez 

kapcsolódó piaci 

szereplőkre 

vonatkozó 

folyamatok 

4.1. Szolgáltatók kapcsolódása az állami 

rendszerhez 

4.2. Felhatalmazás ügyfélnyilvántartás kezelésére 

5. A 

költségvetéssel 

kapcsolatos 

elszámolások, 

kötelezettségek 

folyamatai 

5.1. Forrásadó elszámolás folyamatai 

5.1.Működési költségek elszámolásának folyamati 

5.3.Adatbiztonsággal kapcsolatos 

tevékenységek  

6. 

Kvótakereskedőkr

e vonatkozó 

szabályok 

6.1.Kereskedők kiválasztásának eljárása 

6.2. Akkreditáció 

folyamatai 

6.3. Szolgáltatással és hálózattal kapcsolatos 

elvárások  

7. A közmű-

szolgáltatók és 

üzemanyag 

forgalmazók 

kötelezettségei 

7.1. Adatbázis kezelés folyamatok 

7.2. Informatikai 

folyamatok 

7.3. Humán erőforrásra vonatkozó folyamatok 

8. Adótörvények 

harmonizációja 

8.1. Adókulcs meghatározása 

8.2. Forrásadó beszedés folyamatai 

8.3. Forrásadó befizetés ellenőrzése 

8.4. Szankcionálás folyamatai 

9. Hatályban 

stratégiákkal 

történő 

harmonizáció 

9.1. Klímavédelmi stratégiával harmonizáció 

9.2. Energetikai stratégiával harmonizáció 

10. Energia- 10.1. Elszámolás elveinek meghatározása 
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termelő 

magánszemélyek 

termelésének az 

elszámolása 

10.2. Elszámolás technikájának meghatározása 

10.3. Elszámolás 

ellenőrzése  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

3.Táblázat: Kvóta államigazgatási rendszermodul folyamatai és részfolyamatai 

II. 

Modul 
Folyamatok Részfolyamatok 

K
v
ó
ta

 á
ll

a
m

ig
a
zg

a
tá

si
 r

en
d

sz
er

m
o
d

u
l 

1. Adatkezelés 

1.1.A jogosultak adatbázishoz történő kapcsolása 

1.2.Évközben belépők, kilépők kezelése a rendszerben*  

1.2.1.Újszülöttek kezelése 

1.2.2.Elhunytak kezelése 

1.2.3.Kivándoroltak kezelése 

1.2.4.Letelepültek, visszatelepültek kezelése 

1.3.Első évi kártyakiosztás* 

1.3.1. Elveszett kártyák pótlása 

1.3.2. Megsérült kártyák pótlása 

1.4.Tárgyévi kvóta feltöltése 

1.5.Ideiglenesen belépők (turisták) kártyával való ellátása 

1.6.Családi kvótakezelés kialakítása* 

1.6.1. Dedikált kvóta eljárásrend folyamatai  

1.6.3. Dedikált kvótához való csatlakozás 

1.7.A kártyán történő tranzakciók nyilvántartása 

1.8.Online lekérdezési rendszer kialakítása, működtetése 

1.8.1. Rendszer kialakítása 

1.8.2. Rendszer tesztelése 

1.8.3. Rendszer működtetése 

1.8.4. Rendszer ellenőrzése  

2. Kapcsolódó 

üzleti 

vállalkozások 

kezelése 

a rendszerben 

2.1.Jövedéki terméket előállítók, importálók kapcsolódása  

2.2. Az üzleti vállalkozások személygépkocsi és 

haszongépjármű állományának kezelése  

2.2.1. Rendszám alapú kártya kiosztás 

2.2.2. Számlával alátámasztott elszámolások elkészítése 

2.3.Üzleti vállalkozások kártyáinak kezelése  

2.3. 1.Megsérült kártyák pótlása 

2.3.2. Elveszett kártyák pótlása 

2.3.3. Új belépők kártyáinak kiállítása 

2.3.4. Megszűnt kártyák törlése a rendszerből  

3. Ügyfélszolgálat 

folyamatai 

3.1. Ügyfélszolgálat megszervezése 

3.2. Ügyfélszolgálat működtetése 

3.3. Ügyfélszolgálat ellenőrzése  

4. Oktatási 

programok 

folyamatai 

4.1.Oktatási programok kidolgozása 

4.2. Oktatók kiválasztása  

4.3. Oktatások megszervezése 

4.4. Oktatások lebonyolítása  
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Forrás: Saját szerkesztés  

 

 

4.Táblázat: Kvótakereskedelmi modul folyamatai és részfolyamatai 

III. 

Modul 
Folyamatok Részfolyamatok 

K
v
ó
ta

k
er

es
k

ed
el

m
i 

m
o

d
u

l 

1. Adatkezelő 

rendszer 

folyamatai 

1.1. Rendszer kialakítása 

1.2. Rendszer tesztelése 

1.3. Rendszer validálása 

1.4. Rendszer ellenőrzése  

2. Árverési 

rendszer 

kialakítása 

2.1. Nyilt hozzáférés biztosítása 

2.2.Lekérdezési lehetőségek 

2.3.Rendszerstabilizálási technikák működtetése 

3. Az egyéni 

kártyákhoz 

bankszámla 

hozzárendelése 

3.1. Bankok kiválasztása  

3.2. Bankokkal történő megállapodás 

4. Kereskedési 

technikák, 

ajánlatok 

kidolgozása, 

bevezetése 

4.1. Telefonos kereskedési rendszer kidolgozása 

4.2. Internetes kereskedési rendszer kidolgozása 

4.3. Személyes kereskedési rendszer kidolgozása 

4.4.Lakossági eladók eljárásrendjének kidolgozása 

4.5.Lakossági vevők eljárásrendjének kidolgozása 

4.6. Üzleti fogyasztok eljárásrendjének kidolgozása 

4.7. Jutalékrendszer kidolgozása, elszámolása a tranzakciók után  

4.8. Rendszer ellenőrzése, felügyelete  

5. Forrásadó 

felszámítása 

eladáskor 

5.1.Forrásadó elszámolási rendszer kialakítása  

5.2. Elszámolási rendszer NAV regisztrációja 

5.3. Elszámolási rendszer működtetése 

5.4. Elszámolási rendszer felügyelete  

Forrás: Saját szerkesztés  

5.Táblázat: Közmű-szolgáltatási működési modul folyamatai és részfolyamatai 

IV. 

Modul 
Folyamatok Részfolyamatok 

K
ö
zm

ű
-s

zo
lg

á
lt

a
tá

si
 m

ű
k

ö
d

és
i 

m
o
d

u
l 1. Szolgáltatók 

hatósági 

nyilvántartásá-

val kapcsolatos 

adatbázis 

átalakítása 

1.1. Szolgáltatók akkreditációja 

1.2. Működési engedélyek kezelési rendje  

2. Szolgáltatók 

online 

kapcsolata az 

államigazgatás

i 

rendszermodul

-hoz 

2.1.Szolgáltatóknál kártyaolvasó terminál telepítése 

2.2.Szolgáltatások kvótát érintő adatainak feltöltése az állami 

rendszerbe  

2.3. A fogyasztáshoz kapcsolt kvótaváltozások feltöltése a 

szolgáltatók gyűjtőszámlájára a nagykereskedelmi beszerzés 

fedezéséhez 

3. Az 

ügyfelektől 

3.1. Kvótalevonási rendszer kialakítása 

3.1.1. A szolgáltatási szerződések átalakítása 
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történő 

kvótaelvonási 

rendszer 

kialakítás 

folyamatai 

3.1.2. Az ügyfelek kvóta adatainak bekérése 

3.2.Kettős árrendszer kialakítása  

3.3.Számlázási rendszer kialakítása 

3.2. Kvótalevonási rendszer bevezetése 

3.3. Kvótalevonási rendszer működtetése  

3.4. Kvótalevonási rendszer felügyelete  

4. 

Kvótavásárlási 

rendszer 

kialakítása 

4.1. Kvótavásárlási rendszer kialakítása  

4.1.1.A szolgáltatók által az ügyfelek részére végzett nagytételű 

kvóta vásárlási rendszer kialakítása 

4.1.2.Ügyfélszolgálati rendszer kibővítése a kvóta-rendszerrel 

kapcsolatos ügyekkel  

4.2. Kvótavásárlási rendszer bevezetése 

4.3. Kvótavásárlási rendszer működtetése 

4.4. Kvótavásárlási rendszer felügyelete 

5. A 

fogyasztóhelye

ken történő 

fogyasztási 

adatok 

leolvasási 

rendszerének 

átalakítása 

5.1. Leolvasási rendszer átalakítása 

5.2. Leolvasási rendszer működtetése 

5.3. Leolvasási rendszer felügyelete 

Forrás: Saját szerkesztés  

 

 

6.Táblázat: Üzemanyag kereskedelmi működési modul folyamatai és részfolyamatai 

V. 

Modul 
Folyamatok Részfolyamatok 

Ü
ze

m
a
n

y
a
g
 k

er
es

k
ed

el
m

i 
m

ű
k

ö
d

és
i 

m
o
d

u
l 

1. Üzemanyag-

forgalmazó 

vállalkozások 

bejelentkezése 

a nyilvántartási 

rendszerbe 

 

2. A beszállító 

nagykereskedő

k, termelők, 

importőrök 

bejelentkezése 

a nyilvántartó 

rendszerbe 

2.1. Nagykereskedői termékértékesítés mindig kvótaárral növelt 

árral 

2.2. Forrásadó levonása a növelt árból  

2.3. forrásadó együttes befizetés  

3. Az 

üzemanyag 

vásárlók 

kvótajogosults

ág szerinti 

nyilvántartása 

3.1. Magánvásárlók kvóta jogosultság szerinti nyilvántartása 

3.2.Lekérdezések készítése a kvótanyilvántartásból minden 

magángépjármű tankoláskor az ármegállapításhoz 

3.3.Felár feltüntetése a vállalkozásban használt járművek 

számláin  
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Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

7.Táblázat: Kommunikációs modul folyamatai és részfolyamatai 

VI. 

Modul 
Folyamatok Részfolyamatok 

K
o
m

m
u

n
ik

á
ci

ó
s 

m
o
d

u
l 

1. 

Kommunikációs 

kampány 

szakmai 

háttéranyagának 

összeállítása 

1.1.Szervezeti listák készítése 

1.2.Szakértői listák készítése 

1.3.Dokumentum lista készítése 

1.4.Sajtófigyelési adatbázis létrehozása 

1.5.Sajtóközlemények összeállítása 

2. 

Sajtókampányok 

szervezése 

2.1. Elfogadást, megértést támogató kampány folyamatai  

2.1.1. Kampány szervezése 

2.1.2. Kampány lebonyolítása 

2.1.3. Kampány utáni „visszhang‖ figyelése 

2.2. A rendszer működésének megértését támogató kampány 

folyamatai 

2.1.1. Kampány szervezése 

2.1.2. Kampány lebonyolítása 

2.1.3. Kampány utáni „visszhang‖ figyelése 

2.3. Közvélemény kutatás 

2.4. Eredmények bemutatása  

3. Kiállításokon, 

konferenciákon 

való megjelenés 

3.1. Kiállítási anyagok összeállítása 

3.2. Konferencia anyagok összeállítása 

4. Tudományos 

kutatás 

generálása 

4.1. Együttműködési kutatási központtal 

4.2. Együttműködés egyetemmel 

4.3. Kutatói ösztöndíj program  

5. Nemzetközi 

megjelenés 

5.1. Megjelenés politikai rendezvényeken 

5.2. Megjelenés szakmai rendezvényeken 

5.3. Beszámolók készítése  

Forrás: Saját szerkesztés 

Az itt bemutatott folyamatstruktúrához elkészültek a folyamatleírások, de terjedelmi okok 

miatt ezek ismertetése nem oldható meg 

 

4.KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Az egyéni energia kvóta rendszer, mint elméleti modell kidolgozott, tartozik hozzá egy 

informatikai rendszerterv és egy kommunikációs terv is. A kutatás részeként sor került a kész 

rendszer értékelésére, amelyet specialistákkal fókuszcsoportos megbeszélés formájában 

végeztünk el. ennek a vitának témája colt, hogy a kidolgozott rendszer hasznosítása hogyan 

történhet. Az eredeti koncepcióm, miszerint ennek a bevezetése nemzeti szinten kormányzati 

szintű feladat, ezért az elkészült anyagot el kell juttatni a potenciális felhasználóhoz. Ez 

megtörtént, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megismerte, előzetesen minősítette a 

tanulmányt és a nyilatkozott arról, hogy a saját eszközeivel segíteni fogja a megvalósítást. 
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Kaptam olyan visszajelzést, miszerint a kormányzati döntési rendszerbe bekerült a koncepció, 

ezért egy másik hasznosítási területen még nem történt aktivitás. Ez pedig nem más, mint az 

energetikában Magyarországon érdekeltséggel rendelkező multinacionális vállaltok bevonása 

a rendszer támogatásába - a társadalmi felelősségvállalás részeként – olyan közös céllal, hogy 

a segítségükkel ez EU-s szintű kezdeményezéssé, javaslattá váljon. 
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IMMOBILIENBLASE IN DEUTSCHLAND?! 
 

 

Gerhard Lang  

Dr. Lang & Schöffel GbR - Immobilienbewertung - 

Regensburg - München 

 

 

1. EINLEITENDE WORTE 

 

Seit geraumer Zeit ist das Wort Immobilienblase in vieler Munde. Der Schock der letzten 

Finanzkrise sitzt bei vielen Deutschen noch tief und viele befürchten, dass sich solch ein 

Ereignis wiederholen könnte.  Die länderübergreifende Immobilienkrise in den USA 2007, 

die sogenannte Sub-Prime-Krise, ist ein Paradebeispiel, welch immense Auswirkungen eine 

Schieflage des Immobilienmarktes haben kann. Bereits heute sind gewisse Parallelen zur 

damaligen Immobilienkrise ausfindig zu machen, wie das Herabsetzen des Leitzinses durch 

die EZB sowie die exorbitanten Preisanstiege, insbesondere in Ballungszentren deutschen 

Ballungszentren. Hinzukommt, eine generelle Unsicherheit am deutschen Markt herrscht und 

Anleger nach alternativen Anlagen suchen. Vielfach flüchten sie sich das vermeintlich sichere 

„Betongold―. 

 

2.DEFINITION EINER PREIS-/ IMMOBILIENBLASE  

 

 ―The term "bubble" is widely used but rarely clearly defined‖. (Case and Shiller) 

Joseph Stiglitz 

Die wohl bekannteste Definition liefert Joseph Stiglitz. Für ihn liegt eine Vermögensblase 

dann vor, wenn die Fundamentalfaktoren von ihrem Gleichgewichtswert abweichen. Als 

Fundamentalfaktoren gelten nach Stiglitz  die Miete des Landes, die Dividenden einer Aktie, 

der Diskontierungszins sowie der richtige geschätzte Endwert. Der Gleichgewichtswert ist der 

Barwert der Zahlungsströme aus Aktien, Anleihen oder Immobilien. Weicht der Marktpreis 

vom Fundamentalpreis ab, so liegt ein Ungleichgewicht vor. Es liegt eine Blase vor, weil 

Investoren auf kurzfristige Gewinne spekulieren. ―If the reason that the price is high today is 

only because investors believe that the selling price is high tomorrow-when ―fundamental‖ 

factors do not seem to justify such a price- then a bubble exists.‖ 

 

Smith 

Smith setzt bei seiner Definition den Fokus mehr auf den Unterschied von Marktpreis und 

Barwert der erwarteten Zahlungsströme. „[…] a situation in which market prices of certain 

assets (such as stocks or real estate) rise far above the present value of the anticipated cash  

flow from the asset[…]―Hier ist klar eine Parallele zu Stiglitz zu erkennen, welche jedoch den 

spekulativen Aspekt außen vorlässt. 

 

Case and Shiller 

Case und Shiller definieren eine Blase als ein rein spekulatives Ereignis, welches durch die 

euphorische Erwartungshaltung der Käufer gesteuert wird. Im konkreten Fall der 

Immobilienblase begründen sie einen Preisanstieg, da die Bevölkerung mit immer weiter 

steigenden Preisen rechnet. Die Gefahr, dass die Preise kurzfristig, ja sogar langfristig sinken 

können, wird in dieser Phase beim Käufer völlig ausgeblendet. ―We believe that in its 

widespread use the term refers to a situation in which excessive public expectations of future 

price increases cause prices to be temporarily elevated.― 
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2.1. Preisblasenzyklen nach Minzky/Kindelsberger Modell 

 

Exogener Schock 

Kindelberger und Minzky beschreiben in ihren Werken, dass jeder Finanzblase ein exogener 

Schock im makroökonomischen System vorangehen muss. Wenn dieser Schock umfangreich 

ist und den Großteil der Wirtschaft betrifft, bietet dies wiederum Chancen für mindestens 

einen Wirtschaftsektor. Firmen und Investoren möchten an diesen Gelegenheiten partizipieren 

und investieren Gelder in genau diesen Sektor. Wirtschaftlicher und konjunktureller 

Aufschwung bestärken Investoren in ihrem Optimismus und kurbeln so das Interesse weiter 

an 

 

Boom 

Die nächste Phase ist der in Minszkys Working Paper beschriebene „Boom―. Es kommt zu 

einer Expansion des Geldes durch Erweiterung der Kreditangbote und -verteilung. Die 

Liberalisierung des Finanzsektors weckt neue Interessenten und es kommt zu einem 

Konkurrenzverhalten zwischen Banken. 

 

Euphoria 

Im weiteren Verlauf kommt es zu einer Euphorie am Markt. Vom Optimismus angesteckte 

Investoren werden angelockt, was Minszky als „Euphoria― bezeichnet. Schon nach kurzer 

Zeit kann das Angebot der Nachfrage nicht mehr gerecht werden, was zu einer Knappheit der 

Güter führt und somit eine Preissteigerung folgen lässt. 

 

Mania 

Die Preise steigen an, bis sie nicht mehr durch einen fundamentalen Wertansatz erklärt 

werden können. Kindelberger beschreibt dies als „Mania―, das irrationale Verhalten der 

Marktakteure. Alle wollen von dem wirtschaftlichen Aufschwung profitieren. 

 

Horrornachricht 

Nach und nach glauben Insider nicht mehr an steigende Preise und springen von dem 

fahrenden Zug ab. Zentralbanken erhöhen in Folge des Booms den Leitzins, um einer 

Inflation entgegen zu halten. Es fehlt an solch einem Punkt nur noch eine 

„Horrornachricht―, wie z.B. das Zusammenbrechen einer Bank, um eine allgemeine 

Massenpanik auszulösen. 

Käufer bemerken nun, dass sie zu völlig übertrieben Preisen Assets erworben haben und 

versuchen diese in Folge zu verkaufen. Weitere Anleger werden von dieser 

Torschlussreaktion mitgerissen und versuchen ihre Wertpapiere abzustoßen, was einen 

drastischen Preissturz nach sich zieht. Die Preise fallen nun bis zu jenem Zeitpunkt, an dem es 

für Investoren lukrativ erscheint, wieder in den Markt einzutreten. 

 

3.URSACHEN VON PREIS-/IMMOBILIENBLASEN 

 

3.1. Makroökonomische Faktoren 

 

Es bestehen einige Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen Geldmenge und 

Immobilienpreisen. Meist ausgelöst durch einen exogenen Schock, wie eine Senkung des 

Leitzinses. 
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Monetäre Expansion 

Aus monetärer Sichtweise ist der Portfolioanpassungsmechanismus zu nennen, der besagt, 

dass eine Expansion des Geldes den Bestand und den marginalen Nutzen von liquiden 

Vermögen relativ zu den marginalen Nutzen von anderem Vermögen verändert. Die 

Individuen versuchen mittels Anpassung des Konsums und Anlageportfolios das 

Gleichgewicht wieder herzustellen.  Das nun neu gestaltete Vermögensportfolio - aufgrund 

der Ausweitung des Geldes -  führt zu steigenden Preisen für Vermögensgüter wie z.B 

Immobilien. 

Zudem ist es bedeutend, dass durch die Ausdehnung der Geldmenge der Zins an Bedeutung 

verliert und so unter sein Gleichgewichtsniveau fällt. Folgedessen werden nun riskantere 

Investitionen gewagt mit vergleichsweise niedrigen Renditechancen. Ein Beispiel für eine 

immense Geldüberflutung des Marktes liefert die Krise Japans Mitte der 1980er. Japan 

versuchte aufgrund politischen Drucks die Konjunkturmacht USA abzulösen und 

überliquidierte den Immobilien- und Aktienmarkt 

Neben dem Portfolioanpassungsmechanismus ist auch der Vermögenseffekt zu erwähnen, 

welcher besagt, dass Individuen umso stärker konsumieren, je größer das Vermögen des 

privaten Haushalts ist und umgekehrt. Der Vermögenseffekt enthält hierbei neben dem 

Einkommen auch Geld– und Kapitalanlagen, so wie Immobilien etc. Kommt es so 

beispielsweise zu steigenden Immobilienpreisen, fühlt sich das Individuum reicher und strebt 

so einen höheren Konsum an. Es kommt wiederum zu einem Anstieg liquider Mittel. 

 

Kreditexpansion 

Eine exogene Veränderung im Kreditangebot, ausgehend von der Liberalisierung des 

Finanzsektors, kann eine Auswirkung auf eine Immobilienblase haben. Es gibt zwei Seiten, 

die bei der Ausweitung der Kreditvergabe betrachtet werden müssen. Zum einen senkt eine 

höhere Ausgabe von Krediten den Kreditzins, was wiederum die generelle wirtschaftliche 

Aktivität ankurbelt. Ergo steigen die Immobilienpreise wegen langfristiger erwarteter 

Mietsteigerung und eines niedrigen Diskontierungszins. Betrachtet man die Expansion von 

Krediten aus einem anderen Blickwinkel, so wird ersichtlich, dass die höhere Verfügbarkeit 

von Krediten die Nachfrage privater Haushalte nach Wohnraum erhöht. Da die Nachfrage  

nicht zügig genug gedeckt werden kann –aufgrund der Verzögerung von Neukonstruktionen- 

kommt es auch hier zu einer Preissteigerung von Immobilien. 

 

3.2. Institutionelle Faktoren 

 

Die weltweit voranschreitende Globalisierung hat auch bedeutsamen Einfluss auf den 

Kapitalmarkt.  Die Liberalisierung des Finanzmarktes in diversen Ländern steigert den 

Attraktivitätsfaktor für ausländische Investoren. So kommt es, dass renommierte inländische 

Hausbanken sich gegen internationale Geschäftsbanken behaupten müssen. Die Ausweitung 

des Finanzierungsspielraums und die Diversifikation von Finanzprodukten macht es für 

inländische Unternehmen  verlockend, sich mit frischem, günstigem Kapital einzudecken, da 

sie nun eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten offeriert bekommen.  Inländische 

Hausbanken geraten so in Zugzwang und gehen mit dem Ziel kurzfristiger 

Gewinnmaximierung höhere Risiken ein. Die Freizügigkeit des Kapitals ist mit Vorsicht zu 

genießen, da nur gut strukturierte und gefestigte Länder davon profitieren.  Gerade die 

Finanzkrisen in den 1990er Jahren haben gezeigt, dass für Länder ohne ordnungspolitischen 

Rahmen , fehlendendem Rechtssystem und Gerichtsbarkeit und zudem mangelhaftes 

ethnisches Verhalten, eine Liberalisierung des Finanzsektor eher  eine Bedrohung als ein 

Segen ist 
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Hypothekenkreditvergabestandards und deren Verbriefung (angelehnt an die 

Subprime-Krise) 

Einen wesentlichen Teil nimmt hierbei der Hypothekenmarkt und das damit verbundene 

Kreditvergabeverhalten ein. Hierbei ist die „Suprime-Krise― in den USA 2007 zu erwähnen, 

der Zins und die Vergabe von Hypotheken eine gravierende Rolle spielten. In den 1980er 

wurde zwei wesentliche Gesetzesänderungen vorgenommen: Bei der ersten Gesetzesänderung 

handelt es sich um den „Depository Institutions Deregulation and Monetary Act―, welcher die 

Zinsobergrenze abschuf, sowie das Wegfallen der Unterscheidung von Konsumentenkrediten 

und Kredite für andere Zwecke, die mit einer Hypothek besichert waren.  Die andere 

einschneidende Gesetzgebung war der „Alternative Mortage Transaction Parity Act―. Er 

erlaubte eine alternative Ausgestaltung von Krediten sowie die Wahl zwischen fester und 

variabler Verzinsung. Dies war der Grundstock für die Vergabe von Krediten an die 

sogenannten Subprime-Segmente. Natürlich spielten auch viele andere Aspekte eine Rolle, so 

die laxe Überprüfung der Schuldner, die 100% Fremdfinanzierung und die Verteilung von 

Krediten mit negativer Amortisation. Die Gesetzesänderungen waren jedoch mit 

ausschlaggebend Gründe für die Entstehung der Subprime-Krise. 

Neben der leichtfertigen Verteilung von Krediten sind besonders die  Formen der Kredite und 

der nachfolgende Umgang mit ihnen relevant. So spielt die Verbriefung von 

Hypothekenkrediten eine entscheidende Rolle. Auch hier dient die Subprime-Krise in den 

USA als Beispiel. Die massive Ausgabe von Mortgage Backed Securities und die 

Tranchenbildung durch Collateralized Debt Obligations( CDO) ließen den Finanzmarkt in 

Schieflage geraten. 2006 wurden laut der Mortgage Banks Associtaion 76% aller vergebenen 

Hypothekenkrediten als MBS und CMBS(Commerical Mortgage Backed Securities) verbrieft 

 

3.3. Verhaltensbasierte Ursachen 

 

In diesem Abschnitt werden Preisblasen aus dem Blickwinkel des ―fehlerhaften‖ Verhaltens 

von Individuen erklärt. Die Annahme des „Homo Oeconomicus―, eines rational, ökonomisch 

handelenden Akteurs, wird hierbei verworfen und von einem kognitiv-, 

informationsbeschränkten Individuum ausgegangen. Die intellektuelle Kapazität des 

Menschen kann nur begrenzt Information aufnehmen und verarbeiten. Basierend darauf sind 

die meisten Menschen an die klassischen Restriktionen, nämlich Mangel an Zeit und Geld, 

gebunden. Die Menschheit ist darauf gepolt, sich intensiv von aktuellen Nachrichten 

beeinflussen zu lassen, anstatt sich mit den Basisdaten eines Ereignisses auseinander zu 

setzen, welche einen Trend bestätigen können. Dieses Verhalten wird in der 

Massenpsychologie als „Overreaciton― betitelt.  So kommt es bei akuten Preisanstiegen zu 

einer euphorischen Welle, die durch Mundpropaganda verstärkt und weiter getragen wird. 

―[…]and talk is an important indicator of a bubble, since word-of-mouth transmission of the 

excitement is a hallmark.‖ 

Betrachtet man dieses Ereignis aus Sicht des positiven Feedbacks, sind zwei typische 

Verhaltensmuster zu berücksichtigen. Ein Muster ist die „Over Confidence―. In diesem 

Zustand glaubt das Individuum irrtümlich einen Informationsvorsprung anderen gegenüber zu 

haben. Im Zuge dessen erwirbt das Individuum ein Vermögensgut, was einen Preisanstieg zur 

Folge hat. Durch steigende Preise fühlt sich das Individuum in seinem Handeln bestätigt und 

es kommt zu einem wiederholenden Verhalten. Dies führt zu einer Abweichung des 

Fundamentalwertes vom Marktwert.  

Als zweites Verhaltensmuster ist das sogenannte „herding― zu erwähnen. Hierbei kommt es 

zu Informationskaskaden, bei welchen der Marktakteuer seine eigenen Information völlig 

ausblendet und  intuitiv dem Handeln der Masse folgt.  Durch solch irrationales Verhalten 

kann es zu fälschlichen Investitionsentscheidungen kommen und daraus zur Blasenbildung. 
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―[…] a larger share of actors, during the period with rising prices during a bubble, are not 

acting rationally in this sense 

 

4.DEMOGRAPHISCHE STRUKTUR DEUTSCHLANDS UND DEREN 

AUSWIRKUNG AUF DIE WOHNFLÄCHENNACHFRAGE 

 

Im folgenden Kapital wird der Einfluss des demografischen Wandels auf Immobilienpreise 

genauer beleuchtet.  Hierbei müssen verschiedene Aspekte beachtet werden, so die Struktur 

der Bevölkerung und die daraus resultierenden Nachfrage nach Wohnraum. 

 

4.1 Bevölkerungsstruktur und –entwicklung 

 

Zunächst muss die Entwicklung der Bevölkerung analysiert werden. Deutschland weist 

tendenziell eine schrumpfende Bevölkerungsstruktur auf, da die Geburtenrate deutlich unter 

der Sterberate liegt. Im 

Jahr 2011 gab es einen 

Sterbeüberhang von 

190000. Warum 

Deutschland dennoch in 

den letzten Jahren  einen 

Zuwachs aufweisen 

konnte, lag an der hohen 

Zuwachsrate von 

Immigranten. Im Schnitt 

wandern jährlich 100.000 

(Untergrenze) bis 200.000 

(Obergrenze) mehr 

Menschen zu, als Personen 

das Land verlassen. Aufgrund der anhaltenden Eurokrise und den damit verbundenen 

schlechten Bedingen in Südeuropa wird dieser Zulauf in naher Zukunft nicht abreißen. Bis 

2060 sollte dennoch ein Rückgang der Bevölkerung von 15-21% zu verzeichnen sein. 

 

4.2 Umverteilung der Altersgruppen 

 

Neben der abnehmenden Bevölkerungsstruktur ist auch die zunehmend ältere Gesellschaft 

von großer Bedeutung. 
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In Abbildung wird ersichtlich, dass die Geburtenrate weiter zurück geht, die im Moment bei 

1,4 Kinder pro Frau liegt. Zudem kommt es auch zu einer Umverteilung der Altersgruppen 

der Bevölkerung. Mit zunehmender Lebenserwartung kommt es zu einer alternden 

Gesellschaft, in der die über 65 jährigen mit 34% den Großteil. Somit rückt die Nachfrage der 

älteren Gesellschaft nach altersgerechten und barrierefreien Wohnen in den Vordergrund. 

 

4.3 Demografie im Bezug auf Wohnflächennachfrage 

 

Im Hinblick auf eine Abnahme der Einwohnerzahl und Umverteilung der Altersstruktur stellt 

sich die Frage, inwiefern eine geringere Menge an Menschen, sowie eine alternde 

Bevölkerung der konstanten Nachfrage nach Wohnraum nachgehen kann. So muss zunächst 

geklärt werden, inwiefern die Nachfrage nach Wohnraum besteht, welche Faktoren eine Rolle 

spielen und wie sich die Nachfrage entwickelt. 

 

 
 

Die Wohnflächennachfrage wird von drei Effekten beeinflusst. Erstens vom 

Lebenszykluseffekt, der die verschiedene Bedürfnisse eines Menschen in Abhängigkeit von 

Alter, Lebenssituation und Einkommen widerspiegelt.   

Als zweiter Effekt ist der Remanenzeffekt zu nennen, der vor allem in Zukunft bei einer 

Verschiebung der Alterspyramide nach oben hin relevant sein wird. Dieser Effekt erklärt das 

Verhalten und Handeln der älteren Bevölkerung. Besonders Menschen im gehobenen Alter 

möchten aus Gewohnheit, Einfachheitsgründen und der Unterbindung neuer Kosten möglichst 

einen Umzug vermeiden. Viele Senioren bleiben so nach Auszug ihrer Kinder in ihren relativ 

großen Eigenheimen wohnen. In den kommenden Jahren wird vor allem altersgerechtes 

Wohnen ein großes Thema sein, da 93% der über 65-jährigen nicht ihrem Alter entsprechend 

wohnen. Daher besteht in Segment eines barrierefreien, verkleinerten Wohnraums eine hohe 

Nachfrage. 

Der Kohorteneffekt schließlich beschreibt die Wohnbedürfnisse einer ganzen Gesellschaft.  

Ein Wertewandel und der allgemeine Wohlstand führen zu höheren Ansprüchen, die sich auch 

in mehr Wohnraum ausdrücken. 
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4.4 Haushaltsstruktur Deutschlands 

 

Ein weiteres Phänomen ist die steigende 

Anzahl an Haushalten, da nicht 

Einzelpersonen als Nachfrager agieren 

sondern Haushalte. Steigendes 

Einkommen, erhöhte Scheidungszahlen, 

der Wunsch nach Eigenständigkeit sowie 

beruflicher Flexibilität verstärken diese 

Tendenz. So leben heute 81,9 Millionen 

Menschen auf 40 Millionen Haushalte 

verteilt. In nebenstehender Graphik wird 

ersichtlich, dass eine klare stattfindet. 

 

5.BAUTÄTIGKEIT  

 

Die entscheidende Frage in diesem 

Abschnitt ist, in welchem Ausmaß die 

eben diskutierte Wohnraumnachfrage auf 

das bestehende Angebot trifft. 

Berlin 

• Bedarf 15.390 > Bautätigkeit 5.417 

• Defizit von fast 10.000 Wohneinheiten  

Hamburg 

• Bedarf 9.130 > Bautätigkeit 3.793 

• Defizit von über 5.000 Wohneinheiten 

 

München 

• Bedarf 11.490 > Bautätigkeit 6.020 

• Defizit von über 5.000 Wohneinheiten  

 

• Stuttgart Defizit von ca. 600 

•  Frankfurt Defizit von ca. 1.000 

• Köln Defizit von ca. 1.000 

• Düsseldorf Defizit von ca. 1.500 

• Dortmund Defizit von ca. 200 

 

 Der hohe Andrang in großen Städten kann nicht durch das derzeitige Angebot gedeckt 

werden. So kommt es aufgrund von einem Ungleichgewicht von Angebot und 

Nachfrage zu steigenden Preisen in Großstädten. 

 

Leerstände 

Der anwachsende Zuzug in Metropolen bedeutet aber auch eine Bedrohung für periphere 

Regionen, die zunehmend mit Leerständen zu kämpfen haben. Auffallend große Unterschiede 

bei Leerstandsquoten sind zwischen den alten Bundesländern mit 3.7% und den neuen 

Bundesländern mit 7% zu erkennen. Bsp. (Hamburg 1,5%) und (Sachsen 9,9%) Laut Zensus 

2011 ergibt sich in Deutschland eine Gesamtleerstandrate von 4.4%. Jedoch ist diese Ziffer in 

gewisser Weise zu verharmlosen, da gerade einmal 35,3% der Leerstandquote auf mangelnde 

Nachfrage zurückzuführen sind. 2/3 dieser Leerstände sind durch Instandhaltungs- und 

Modernisierungsarbeiten, Unbewohnbarkeit wegen baulicher Mängel, geplanter Abriss oder 

Verkauf, Mieterwechsel, etc. zu erklären.  
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Zusammenfassend ist aus sozioökonomischer Sichtweise keine Preisblasenbildung 

auszumachen. So trifft die Nachfrageseite auf eine nachhinkende „Construction Lag― 

Angebotsseite, was vor allem in Großstädten zu Wohnungsknappheit führt und somit zu 

fundamental begründeten steigenden Preisen. 

 

6.AUSWIRKUNGEN DER IMMOBILIENFINANZIERUNG  

 

Die Immobilienfinanzierung ist ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Kapital- und dem 

Immobilienmarkt. Da der Bau, die Modernisierung und der Erwerb von Immobilien 

kapitalintensive Angelegenheiten sind, ist die Finanzierung über Banken eine unerlässliche 

Determinante.  

 

6.1 Kreditkonditionen für Immobilien 

 

Wie im Punkt 3.1 angesprochen, geht einem hohen Kreditvolumen ein exogener Schock wie 

die Herabsetzung des Leitzinses voraus. Seit dem 09. September 2014 ist dieser auf einem 

minimalen Stand von 0.025% gefallen. Der daraus resultierende Tiefstand von 

Hypothekenzinsen in Höhe von 2,3%, ist ein lukratives Angebot für eine Investition in eigene 

„vier Wände―. Deshalb müssen wir uns fragen inwiefern dieser Eingriff Auswirkungen auf 

das deutsche Kreditverhalten hat. 

 

Die Abbildung zeigt ein seit Jahren stagnierendes Kreditvolumen in Deutschland, 

wohingegen in Frankreich, Irland, Griechenland, Italien und Spanien sich das Volumina 

geradezu verfünffacht hat
. 

Das nominale Kreditvolumen ist sogar in den letzten Jahren 

gesunken. Dies hängt damit zusammen, dass zum aktuellen Zeitpunkt Kredite aus den 1990er 

Jahren ihren Höchststand an Tilgungsraten 

erreichen. Die erhöhten Rückzahlungen 

kompensieren zunehmend Neugeschäfte. 

 

6.2 Festzins und langfristige Kredite 

 

Wesentliche Parameter für die stabile 

Immobilienfinanzierung sind vor allem die 

Zinsfestschreibungen, die Kreditnehmer 

gegen temporäre Kapitalmarktschwankungen 

schützen. In Deutschland dominieren klar 

Hpothekendarlehen mit langjähriger Laufzeit. 

Die Banken genießen zudem den 

zusätzlichem Schutz des 

Vorfälligkeitsentgeltes, was den 

Kreditnehmern erschwert, ihren Kredit 

frühzeitig zu tilgen und damit Banken vor 

Liquidationsengpässen schützt So laufen 

72% aller abgeschlossenen Hypothekenkredite über mehr als 5 Jahre und 30% über mehr als 

10 Jahre. Im Immobilienmarkt sorgt diese Langfristigkeit für Marktstabilität, da 

Wohnimmobilien umso mehr auf Zinsänderungen reagieren, je höher der variable Anteil bei 

Finanzierungen ist.  

 

6.3 Eigenkapitalkapital versus Fremdkapital 
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Auffallend ist die relative hohe Eigenkapitalquote der Deutschen bei Kreditaufnahme. Sie 

finanzieren ihre Wohnungen lediglich mit durchschnittlich 80% Fremdkapital. Zudem ist 

bemerkenswert, dass besonders derjenige Teil der Bevölkerung, der ein geringes Einkommen 

vorzuweisen hat, sich gerade einmal mit 74% fremdfinanziert. In anderen Ländern liegt der 

Einsatz von Fremdkapital deutlich höher, was oft zur Überschuldung der Haushalte führt. 

Auch nutzen Deutsche oftmals die Billigzins-Phase für eine frühzeitige Tilgung ihrer 

laufenden Kredite, anstelle Fremdkapitalanteile zu vergrößern. 

Der Beleihungswert stellt eine ebenfalls stabilisierende Variable in der 

Immobilienfinanzierung dar. Als Beleihungswert versteht sich der Wert, der sich langfristig 

und unter Berücksichtigung typischer Marktschwankungen für den Zeitraum der Laufzeit der 

Finanzierung für die Immobilie erzielen lässt. In ausländischen Märkten wird der Kredit dem 

Marktwert angepasst, der während des Kreditverhältnisses volatil ist. Diese prozyklische 

Kreditvergabe kann so bei Wertsteigerungen zur Ausweitung des Kreditvolumens führen, wie 

es Großbritannien und USA in den vergangen Jahren gezeigt haben. Neben dem 

Beleihungswert ist freilich auch die Beleihungshöhe deterministisch, da gerade steuerliche 

Vorteile eines hohen Fremdkapitalanteils attraktiv sein können. 

 

So können in den USA und den Niederlanden Schuldzinsen für selbst genutzte 

Wohnimmobilien steuerlich geltend gemacht werden, wohingegen in Deutschland dies seit 

1986 untersagt ist. Dieser fehlende Anreiz für begünstigte Verschuldung macht Deutschland 

zu einem stabilen Finanzsektor. 

 

6.4 Ausländische Investoren 

 

In Kapitel zwei wurde bereits thematisiert, dass ein großflächiges Auftreten externer 

Investoren zu einem Konkurrenzverhalten der Banken führen kann und damit zu einem 

unkontrollierten, unsicheren Markt. 

So kursieren Nachrichten von einem Run ausländischer Investoren auf den deutschen 

Immobilienmarkt. Betrachtet man jedoch die An- und Verkaufszahlen der letzten Jahre, ist 

kein exzessiver Eingriff von ausländischem Kapital zu erkennen. So wurden im Jahr 2011 für 

685 Millionen Euro Wohnimmobilien gekauft, aber im Gegenzug Immobilien für 816 Million 

Euro veräußert. Verglichen mit den Zahlen aus 2006/2007, in denen Ankäufe über 9 

Milliarden Euro erfolgten, ist dies ein deutlicher Rückgang.  Auffällig sind vor allem Länder 

wie Spanien und Großbritannien, die negative Salden aufweisen. Möglicherweise versuchten 

Investoren in diesen Länder Gewinne zu realisieren, um eigene Krisen auf dem 

Immobilienmarkt zu kompensieren. So waren in Deutschland 2011 nicht einmal 1% der 

Anleger aus dem Ausland an den Immobilientransaktionen beteiligt. 

Die ausbleibende Nachfrage ausländischer Investoren am deutschen Immobilienmarkt kann 

verschiedene Ursachen haben. Auf der einen Seite fürchten Investoren, dass Deutschland 

wegen seiner exportabhängigen Volkswirtschaft von einer künftigen Wirtschaftskrise stark 

betroffen wäre. Auf der anderen Seite haben Investoren meist nicht die Absicht eines direkten 

Erwerbs. Da eine kurzfristige Veräußerung von Immobilien oft mit Verlusten verbunden ist, 

stellt dies keine gute Alternative dar.  

 

Aber auch die mangelnde Überarbeitung von offenen- und geschlossenen Immobilienfonds, 

welche zum Großteil für nationale Anleger ausgelegt sind, tragen zu einer stagnierenden 

ausländischen Nachfrage bei. Hinzu kommen massive Transaktionskosten. Notarkosten und 

Grunderwerbssteuer, die in Schleswig-Holstein einen Spitzenwert von 6,5% erreicht hat, sind 

in den letzten Jahren stetig gestiegen. Auch die fehlende Markttransparenz im Hinblick auf 

die Datenlage in Deutschland und deren Offenlegung ist mitverantwortlich für geringe 

ausländische Investitionen. Was auf der einen Seite wegen alternativer Anlagemöglichkeiten 
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für auswärtige Investoren das Wachstum bremst, trägt andererseits wiederum dazu bei, den 

Markt vor Volatilität zu schützen. 

 

6.5 Verbriefung von Krediten : Der Deutsche Pfandbrief  

 

 
Im Kapitel zuvor wurde bereits die Relevanz von Verbriefungen zur Refinanzierung  von 

Banken erwähnt.  Der amerikanische Immobilienmarkt ist besonders wegen der 

intransparenten Verschleierung von MBS und CDOs in Schieflage geraten. Somit ist es von 

großer Bedeutung, dieses Segment in Deutschland genauer zu betrachten. In Deutschland hat 

der Hypothekenpfandbrief eine tragende Rolle in der Refinanzierung der Banken inne, 

wohingegen „ Mortgage Backed Securities― nur einen marginalen Stellenwert haben. Der 

Deutsche Pfandbrief hat sich insbesondere wegen der anhaltenden Risikoaversion der 

Investoren, dem hohen Maß an Transparenz, dem regulatorischen Umfeld und der hohen 

Zuverlässigkeit in der Krisenzeit nach 2007 bewährt. DB-Research hat 2012 Einflussfaktoren 

ermittelt, die auf die Refinanzierung von Banken einwirken. 

 

Das Resultat dieser Untersuchungen war, dass der Handel mit CDOs immer noch auf der 

„Kapitalmarktampel― auf rot stehen. Vergleicht man den Handel von MBS mit dem des 

Pfandbriefes wird ersichtlich, welche Defizite den MBS zu Grunde liegen. Zum Bespiel die 

mangelende Überprüfung durch eine Aufsicht, wie der BaFin (Bundesaufsicht für 

Finanzwesen) in Deutschland.   

Aber auch die festgelegte Beleihungsgrenze, sowie der fehlendenden gesetzlichen 

Rahmenbedingungen sind entscheidende Punkte. Betrachtet man die Zahlen hinsichtlich des 

Absatzes und Umsatzes ist die Stabilität des Pfandbriefes zu erkennen, die in den letzten 

Jahren leicht abgenommen hat. Somit stellt der Pfandbrief, aufgrund seiner sicheren Aspekte 

keine Gefahr für den Immobilienmarkt bzw. dessen Aufblähen dar. 

 

7. KENNZAHLENANALYSE 

 

7.1 Price Rent Ratio in Verbindung mit politischen Maßnahmen 

 

Die Price-Rent-Ratio basiert auf der Überlegung, dass sich der fundamentale Wert von 

Vermögensgütern aus den zukünftig erwarteten, abgezinsten Zahlungsströmen ergibt. So ist 

die Annahme, dass in einem perfekten Markt Akteure Wertunterschiede zwischen Hauspreis 

und -Miete mit Abitragemöglichkeiten gewinnbringend ausnutzen. Bei relativ hohen Mieten 

entscheidet sich das Individuum für den Kauf einer Immobilie. Im umgekehrten Fall, bei 

einem relativen hohen Preisniveau der Häuser, bevorzugen Marktakteure zur Miete zu 

wohnen. 
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Die Immobilienpreise sind im Bundesdurchschnitt seit 2003 um ca. 10,5 % gestiegen 

 

Price-Rent-Ratio

 

 

Kurzes Aufzählen der Städte und deren Preiserhöhung. 

Ebenso mit den Mieten 

 

 



„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

428 

 

 
Bundesdurchschnitt bewegt sich um den Mittelwert. Die Großstädte jedoch tendieren klar 

zum Mieten. Warum wird dann immer noch gekauft? Teilweise verfälscht auch durch 

Politische Maßnahmen… 

Mietpreisbremse und Maklerprovision und deren Einfluss auf den Immobilienmarkt       

Künftig wird in Ballungszentren ein geringerer Anstieg der Mieten zu beobachten sein. Die 

Mietpreisbremse wird in angespannten Regionen eingesetzt, damit speziell Wohnungen in 

Großstädten bezahlbar bleiben. Insgesamt leben 21.1 Millionen Menschen in den sogenannten 

angespannten Regionen Deutschlands und sind von der Mietpreisbremse betroffen. So soll in 

Zukunft die Mieterhöhung bei Neuvermietung nicht mehr als 10% über der ortsüblichen 

Vergleichsmiete liegen, welche zuvor beliebig hoch gewählt werden konnte. Ein weiterer 

Gesetzentwurf, der den Mieterschutz kräftigt, betrifft die Maklerprovision. Künftig gehen die 

Kosten zu Lasten des Auftraggebers, also nicht wie bisher ausschließlich auf den Mieter. 

Hierbei handelt es sich um beträchtliche Summen, da im Regelfall zwei Monatsmieten 

zuzüglich Mehrwertsteuer entrichtet werden müssen. Diese politischen Eingriffe in den 

Immobilienmarkt stellen in gewisser Weise ein Paradoxon zur aktuellen Lage in vielen 

Großstädten dar. Ballungszentren sind auf private Investoren angewiesen, die den 

Wohnungsneubau ankurbeln und damit der Wohnungsknappheit entgegenwirken. Durch den 

fehlenden Anreiz auf hohe Renditen und durch zusätzliche Maklergebühren kann es zu 

fehlenden Investitionen kommen und damit zu einem weiter Rückschritt der Bautätigkeit in 

Deutschland. Dies wiederum treibt die Preise wegen der Rarität von Immobilien und dem 

resultierendem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage weiter nach oben.  

 

7.2 Price-Income-Ratio 

 

Diese Kennzahl vergleicht die Kosten für einen Hauskauf mit den Einkünften der Individuen. 

In der empirischen Analyse werden hier die durchschnittlichen Kosten eines Hauses mit dem 

Pro-Kopf-Einkommen in einem Index erfasst. Eine hohe Price-Income-Rate signalisiert, dass 

die Kosten, die das Individuum aufbringen muss, verglichen mit seiner Leistungsfähigkeit, zu 

hoch sind. Es wird desweiteren eine Gleichgewichtsbeziehung zwischen Immobilienpreisen 

und Einkommensentwicklung unterstellt, sodass sich bei steigenden Immobilienpreisen 

weniger Individuen ein Haus leisten können. 

Mieten 

Kaufen 
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In den letzen 5 Jahren ist es jeweils zu einem Anstieg der Erwerbstätigen, sowie des 

Einkommens gekommen. So entspricht ein Anstieg dieser Kennzahlen auch den steigenden 

Immobilienpreisen. 

 

 

In Deutschland liefert die 

Wohnkostenkarte (Verhältnis 

Wohnkosten zu Netto-

Haushaltseinkommen) einen 

ähnlichen Indikator. So 

brauchen die Deutschen im 

Schnitt 20% ihres Einkommens 

für ihre Miete. Erstaunlich bei 

der Betrachtung der 

Metropolen ist, dass diese 

kaum vom Wert 20 abweichen. 

So liegen München 23,7%, 

Berlin 23%, Frankfurt 22,4% 

und Köln 21% im 

Bundesdurschnitt. Dies hängt 

damit zusammen, dass vor 

allem in Großstädten die 

immensen Wohnpreise durch 

ebenso hohes Einkommen 

kompensiert werden. 

Die Problematik der Price-

Income-Ratio liegt vor allem 

an den Durchschnittswerten, 

mit denen hantiert wird. Da in 

Deutschland die 

Einkommensschere immer 

weiter auseinanderklafft, ist der Einkommensdurchschnitt keine repräsentative Zahl. 

Desweiteren sind vor allem Akteure mit gehobenen Verdiensten auf dem Immobilienmarkt 
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aktiv, was dieser Indikator völlig außen vor lässt. Aber auch die Heterogenität der 

Wohnimmobilien verursachen Abweichungen des Price-Income-Ratio. Insbesondere die 

Vernachlässigung von Zinssätzen, die wie wir erfahren haben, eine gravierende Rolle beim 

Immobilienerwerb spielen, ist ein Grund für eine unzureichende Aussagekraft dieser 

Kennzahl. 

 

7.3 Selbstnutzkosten geeigneter Indikator 

 

Das Institut der deutschen Wirtschaft hat eine neue analytische Methode entwickelt, die sich 

Selbstnutzkosten-Methode nennt. Mit dieser Methode werden Faktoren wie, Kaufpreis, 

Grunderwerbssteuer, Zinsen für die Immobilienkredite, entgangene Zinsen (aus einer 

alternativen Anlage des eingesetzten Eigenkapitals) und die Wertentwicklung der Immobilien, 

berücksichtigt. So bietet dieser Indikator ein weit umfangreicheres Bild als Price-Rent- und 

Price-Income-Ratio. 

Werden all diese Faktoren berücksichtigt ist klar ersichtlich, dass Kaufen immer noch die 

lukrativere Alternative zum Mieten ist. 

 
Im Graphen sind zwei Wege dargestellt. Der erste bildet eine konservative 

Wertentwicklung, der zweite eine optimistische Wertentwicklung. 

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln begründet diese Entwicklung mit 

Nachholeffekten. Die Immobilienpreise sind bis 2008 entweder stagniert oder gefallen. Hier 

findet nun eine Wertaufholung statt.   
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8. FAZIT: WAS BEDEUTET DIES NUN FÜR DEN DEUTSCHEN 

IMMOBILIENMARKT? 

 

Zusammenfassend ergeben sich keine deutlichen Anhaltspunkte dafür, dass sich in 

Deutschland eine Immobilienblase entwickelt oder entwickelt hat. Der Großteil der 

ansteigenden Mieten und Preise ist mit dem hohen Andrang und der hohen Nachfrage in 

Ballungszentren verbunden. Die  zunehmende Anzahl von Haushalten und die steigende 

Nachfrage nach Wohnraum durch Remanenz-, Kohorten- und Lebenszykluseffekt lassen die 

Wohnfläche pro Kopf weiter steigen. Der anhaltende wirtschaftliche Aufschwung in 

Deutschland führt zu einem kontinuierlichen Anstieg der Einkommen und des  allgemeinen 

Wohlstandes. Solange die Preise durch fundamentale Faktoren bestimmt  werden, wie 

verzögerte Bauaktivität, die durch höhere Wohnflächennachfrage als Wohnflächenangebot 

entsteht, sind diese auch gerechtfertigt. Weiterhin entscheidend  ist das  eher konservative 

Kreditverhalten der Deutschen. So sind aufgrund des gleichbleibenden Kreditvolumens, 

langjähriger Kredite mit festgeschriebenen Zinsen sowie einer geringen 

Fremdkapitalauslastung keine Anzeichen für eine Immobilienblase aus monetärer Sichtweise 

erkennbar. Hinzu kommt die stabile Refinanzierung der Banken durch Pfandbriefe, die sich 

selbst in Krisenzeiten als sicherer Anker  bewährt haben.  

Trotz dieser doch positiven Vorzeichen sind  steigende Preise im Immobilienmarkt stets auch 

mit großer Vorsicht zu genießen. Zwar ist keine generelle Immobilienblase zu beobachten, 

dennoch sind  einzelne regionale Überhitzungen am deutschen Immobilienmarkt ausfindig zu 

machen, wie etwa in Regensburg, Freiburg oder Ingolstadt. Diese Anstiege der Preise beruhen 

zwar nicht auf spekulativer Natur, jedoch sind die Erhöhungen überdurchschnittlich hoch.  

Als abschwächender Faktor sind die Regulierungsmaßnahmen Europas und Deutschlands 

gegen eine Volatilität im Immobilienmarkt zu sehen. So tragen  Maßnahmen wie Basel III 

und Solvency II zu einer stabilisierenden Größe im Immobilienmarkt bei. Zugleich bedeutet 

dies aber eine Einschränkung in der Refinanzierung von Banken und eine die damit 

verbundene Risikoumwälzung auf Kreditnehmer. Neben den Regulierungsfaktoren der 

Banken sind  auch die Erhöhung der Grunderwerbssteuer und die Mietpreisbremse 

gravierende staatliche Eingriffe in den Immobilienmarkt. Die unnatürliche Steuerung der 

Preise, die in ihrem eigentlichen Sinne Knappheiten eines Wirtschaftsgutes anzeigen sollen, 

werden durch solch drastische Eingriffe verfälscht. Diese Maßnahmen sollten  jedoch nicht 

im Widerspruch zum wirtschaftlichen Wachstum in Deutschland stehen.  

Somit sprechen alle entscheidenden Indizien gegen eine Immobilienblase in Deutschland. 
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ÖSSZEFOGLALÁS33
 

A társadalmi innováció mára tudományos és politikai körökben is felkapott kifejezéssé vált, 

ugyanakkor szorosan összefonódott a vidékfejlesztési szakpolitikák megvalósításával. Az 

elemzők a szakpolitikai kérdések megválaszolásának kulcsát a vidéki társadalomszerkezet, 

folyamatok, attitűdök, normák befolyásolásában, a vidéki problémák kezelését pedig a helyi 

természeti és társadalmi erőforrásokra támaszkodó innovatív fejlesztéspolitikában látják. A 

társadalmi innováció azonban merőben más mechanizmusokon keresztül jön létre, mint a 

tudományos alapokon nyugvó technológiai innováció. Létrejöttének alapvetően olyan 

társadalmi interakciók kedveznek, amelyek hazánkban már önmagukban is innovatívnak 

számítanak (társadalmi tanulás, együttműködés, hálózatépítés, tapasztalatcsere, stb.). Tágabb 

értelemben társadalmi innovációnak tekinthető minden olyan új, az eddigi gyakorlattól eltérő 

szemlélet-, megközelítési-mód, paradigma, termék, eljárási folyamat, gyakorlat, amely a 

társadalomban felmerülő problémák és szükségletek megoldását célozza meg, miközben új 

értékek, attitűdök, új társadalmi kapcsolatok, esetleg új struktúrák jönnek létre. Ebben az 

előadásban néhány olyan projekt tapasztalatait szeretném megosztani a hallgatósággal, 

amelyekben akciókutatóként magam is részt vettem az elmúlt néhány évben. Néhány kérdés a 

sok közül. Milyen feltételeknek kell teljesülni a társadalmi innováció sikeréhez? Milyen 

tudásra, külső segítségre, helyi hősökre van szükség? Mi lehet a szerepe az ‘innovációs 

brókernek‘, milyen nehézségek, problémák járhatnak együtt ezzel a szereppel? Az összes 

égető kérdés megválaszolását nem ígérhetem, érdekes, inspiráló problémák felvetését, 

termékeny beszélgetést viszont minden bizonnyal.  

 

 

INTEGRÁCIÓ ÉS DEZINTEGRÁCIÓ A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN 

 

A vidékfejlesztés világa alapvetően két alrendszerre oszlik. Jellemzően először a fejlesztés 

központi, politikai alrendszere jut eszünkbe, amiben az állam, vagy valamilyen „felsőbb 

hatalom‖ különféle korlátozások illetve közpénzekre alapozott támogatások révén próbálja a 

vidéken még meglévő, közjavaknak tekintett különböző értékeket (kulturális, épített, 

természeti, közösségi) az egész társadalom érdekében megőrizni, továbbfejleszteni. Mindezt 

szerencsés esetben valamiféle átgondolt, hosszú-távú stratégia mentén teszi, formális 

szabályok, intézményrendszer, fizetett hivatalnokok és szakemberek segítségével. A másik 

alrendszer annyira nyilvánvaló, hogy sokszor el is feledkezünk róla. Ez a vidékfejlesztés helyi, 

heurisztikus alrendszere, ami a vidéken élő emberek mindenkori törekvése a saját 

környezetük, gazdasági és életlehetőségeik javítására. Mindez a helyi kontextus, az elérhető 

erőforrások mélyreható (bár sokszor „tacit szinten‖ maradó) ismeretén, rokoni, társadalmi 

hálózatokon alapul, és a polgármester, a helyi vállalkozó, a tanár, a közmunkás vagyis a teljes 

vidéki közösség mindennapi munkájában, törekvéseiben nyilvánul meg.A helyi alrendszer 

tehát nagyon gazdag információban, praktikus tudásban,  de szinte definíciószerűen erőforrás-

hiányos, gyakran rövidlátó, érzékeny a pillanatnyi előnyök irányában. 

                                                 
33
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A két alrendszer között ezernyi kapcsolódás, átfedés van, mégis jelentősen különböznek 

egymástól. A központi alrendszerben ott van a pénz (EU-s és hazai), és a lehetőség a hosszú 

távú és nagyobb léptékű gondolkodásra, tervezésre, de alapvetően információ és 

tudáshiányos, gyakran esik különböző politikai és gazdasági érdekellentétek áldozatává és 

végletesen elválik munkája tárgyától és céljától (Nemes et al 2013). A vidékfejlesztés két 

világa valójában csak együtt, egy integrált rendszerben képes minőségi eredményeket, 

strukturális változásokat elérni, akkor, ha a tudások, erőforrások, érdekek és törekvések 

egymást kiegészítve, egy irányba hatnak. Az általános tapasztalat mégis az, hogy a központi 

és a helyi szint általában nem érti egymást, integráció helyett sokszor dezintegrációt, 

együttműködés helyett konfliktust és értetlenséget, fejlődés helyett pedig az erőfeszítések 

ellenére a társadalmi, gazdasági, természeti problémák súlyosbodását tapasztaljuk.  

Hogy mindez miért van így, arra sokan keresték, keresik a választ a vidékfejlesztéssel 

foglalkozó szakirodalomban. A jó tíz éve regnáló ‘Új vidéki paradigma‘ (OECD 2006) szerint 

a jelenlegi vidékfejlesztési rendszer talán legfontosabb alapeleme a ‘többszintű kormányzás‘ 

(angolul multilevel governance) rendszere. Ez elvileg olyan intézményi, igazgatási, fejlesztési 

keretet jelent, ahol a vidékfejlesztés társadalomgazdasági koordinációja az egyes szinteken 

belüli horizontális, illetve a szintek közötti vertikális kommunikáció, valamint a feladatok, 

felelősségek és erőforrások ésszerű és igazságos megosztása révén működik, túllépve a 

hagyományos, központi igazgatási gyakorlaton (Marks 1993; Hooghe – Marks 2003). A 

fejlesztések ugyanakkor egyre inkább befektetés/projekt alapúvá válnak és a fejlesztési 

folyamatoknak a kormányzat mellett egyre dominánsabban részesei a különböző szintű 

gazdasági és civil szereplők. Mindez azt is jelenti, hogy három nagyon különböző intézményi, 

irányítási stílus partnerségi alapú együttműködésére lenne szükség a sikerhez (Thompson 

2003). Az imént vázolt központi-politikai és helyi-heurisztikus alrendszerek a többszintű 

kormányzás különleges ‘csomósodási pontjai‘. Látható, érezhető dezintegrációjuk az új vidéki 

paradigma nézőpontjából nézve a különböző szereplők, intézményi és irányítási stílusok 

széthúzásából, együttműködési problémáiból, vagyis a többszintű kormányzás 

hiányosságaiból adódik.  

Az elméleten túl az integráció hiányának, különösen a hazai vidékfejlesztésben, rengeteg 

praktikus oka és tünete van. Többségük az intézményi- és politikai kultúrában (vagy inkább 

kulturálatlanságban) és az általános bizalomhiányban gyökerezik (Transleader 2013; Bíró - 

Nemes 2014). Ugyanakkor a helyi alrendszer szempontjából szintén komoly kihívást jelent a 

magyar társadalmi gyakorlatra jellemző alacsony szintű együttműködési hajlandóság. Erős 

közösségi akarat és szellem nélkül az erőforrás hiányos vidéki térségekbe jutó kisebb-

nagyobb fejlesztési források nem tudnak tartós eredményeket, mély, strukturális változásokat 

elérni. A hazai vidékfejlesztés előtt álló egyik legnagyobb kihívás, hogy élő, sorsuk 

alakításában aktívan részt vevő közösségeket hozzon létre. 

Vannak azonban kivételek is, olyan jól, vagy legalábbis jobban működő kisebb rendszerek 

(projektek, programok), ahol sikerül a felülről érkező támogatásokat az alulról jövő 

kezdeményezések szolgálatába állítani, létrejön az integráció és előállnak a várt fejlesztési 

eredmények. Ezekben az esetekben a hagyományos fejlesztési intézményeket kiegészíti 

valamilyen új intézmény (formális vagy informális) emberi, közösségi erőforrás, ami 

alapvetően a helyi alrendszerhez tartozik, de elegendő fejlesztési kapacitást halmozott fel 

ahhoz, hogy a központi és a helyi célokat (illetve politikai és a heurisztikus alrendszereket) 

kreatívan összekapcsolja. A pozitív példákban általában az összefogáson alapuló, alulról 

építkező (bottom-up) programok bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Mindez különböző 

szinteken és módokon megvalósuló társadalmi tanulást és társadalmi innovációt feltételez, 

hiszen a sikerhez nem csak a kiaknázható, bevonható belső és külső erőforrásokat, tudást, 

piacot, hálózatokat kell megtalálni, de utat kell keresni az általános bizalmatlanság, a 

szabályrengeteg és az intézményi kulturálatlanság útvesztőjében is.  
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TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ ÉS TANULÁS 

 

A társadalmi innováció mára tudományos és politikai körökben is felkapott kifejezéssé vált, 

ugyanakkor szorosan összefonódott a vidékfejlesztési szakpolitikák megvalósításával. Az 

elemzők a szakpolitikai kérdések megválaszolásának kulcsát a vidéki társadalomszerkezet, az 

abban végbemenő folyamatok, attitűdök és normák megváltoztatásában, a vidéki problémák 

kezelését pedig a helyi természeti és társadalmi erőforrás innovatív kiaknázására épülő 

fejlesztéspolitikában látják. Az azonban, hogy ezen a területen mi számít innovációnak, 

nehezen megválaszolható kérdés. A vidékfejlesztésben hagyományos értelemben vett, 

tudományos, vagy technológiai alapokon nyugvó innovációra ritkán kerül sor, inkább 

társadalmi innovációról beszélhetünk, ami merőben más mechanizmusokon keresztül jön 

létre. A társadalmi innovációnak sokféle definíciója létezik, árulkodva a fogalom 

összetettségéről és az értelmezése körüli bizonytalanságokról. Egy, az Európai Bizottság 

felkérésére készült tanulmány (EC 2013), 17 különböző uniós finanszírozású, társadalmi 

innovációval kapcsolatos kutatást vizsgált azzal a céllal, hogy feltárja a társadalmi innováció 

értelmezését az európai kutatói műhelyek munkájában és a tudományos diskurzusban. A 

társadalmi innováció a vizsgált kutatási projektek tanúsága szerint általában a következő 

három dimenzióban jelenik meg (EC 2013): 

 Társadalmi innováció, mint az innováció létrejöttének társadalmi folyamata  

ebben az értelemben az innováció attól társadalmi, hogy nem a hagyományos 

módon (kutatóintézetekben stb.) jön létre, hanem a társadalom, a civil szféra 

szereplőinek aktív közreműködésével.  

 Társadalmi innováció, mint a társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartó 

innovatív megoldás  Ebben az esetben a felmerülő problémák és szükségletek 

mentén létrejövő válaszokat a társadalmi értékekkel és normákkal harmóniában 

alakítják ki, szem előtt tartva az innováció következtében fellépő társadalmi és 

környezeti kockázatok minimalizálását, szembe helyezkedve a profit 

maximalizálására törekvő üzleti/innovációs érdekekkel és folyamatokkal. 

 Társadalmi innováció, melynek célja a társadalom megújítása  olyan 

innovációs folyamatok, melyek kifejezett célja az attitűd és társadalmi szerkezet 

megváltoztatása. Ebben az értelemben társadalmi innovációnak csak olyan 

problémákra adott válaszokat tekintünk, amelyek végső megoldása csak a 

társadalmi normák, értékek és kapcsolatok megváltoztatása révén képzelhető el. 

A társadalmi innováció három fenti definíciója abban különbözik egymástól, hogy a 

társadalom az innovációs folyamat melyik szereplőjeként jelenik meg: az innováció 

megalkotójaként, az innováció céljaként, vagy az innovációs megoldás természetét 

befolyásoló dimenzióként. Hubert (2010) szerint a társadalmi innováció sokszor régi 

gyakorlatok újracímkézése, a szakpolitikusok gyakran ürügynek használják az állami 

felelősségvállalás csökkentésére, a privatizációra. A társadalmi innováció nem tud megoldást 

nyújtani minden felmerülő problémára, ugyanakkor nem szabad kizárólag az alulról építkező 

(bottom-up) tevékenységekhez kötni, hiszen maga az innováció, vagy feltételeinek 

támogatása érkezhet makro-politikai szintről (a központi alrendszerből) is. 

A jelen tanulmányban a fogalmat széles értelemben használjuk. Eszerint társadalmi 

innovációnak tekintünk minden olyan új, az eddigi gyakorlattól eltérő szemléletet, 

megközelítést, paradigmát, illetve az ezekhez kapcsolódó terméket, eljárási folyamatot, 

gyakorlatot, hálózatot, melyek a társadalomban felmerülő problémák és szükségletek 

megoldását célozzák, miközben új értékek, attitűdök, új társadalmi kapcsolatok, esetleg új 

struktúrák jönnek létre. Ezek szerint a vidékfejlesztésben a társadalmi innováció állandóan 

jelenlévő dolog. Szükség van rá a helyi problémák és erőforrások feltárásához, a tacit tudások 
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felszínre hozásához, a helyi környezetben új és/vagy eladható termékek, szolgáltatások 

kifejlesztéséhez, a lehetséges piacok megtalálásához. Ugyancsak elengedhetetlen a szükséges 

kapcsolatok, társadalmi, együttműködési hálózatok kiépítéséhez, hiszen a fejlesztéshez 

sokszor új társakra, de legalábbis a régi kapcsolatok megújítására, új tartalommal való 

feltöltésére van szükség.  

Az innováció ugyanakkor elképzelhetetlen tudásteremtés és tanulás nélkül, az új 

megoldásokhoz új kognitív és praktikus struktúrákra van szükség. A társadalmi innovációhoz 

is szorosan kötődő társadalmi tanulás elméletének szélesebb körben történő elterjedése a 

hetvenes évek végén Albert Bandura nevéhez kötődik (Reed et al 2010, Kozma et al 2011). A 

fogalom jelentős változásokon ment keresztül az azóta eltelt évtizedekben, ma is több 

párhuzamos megközelítése létezik. Reed és szerzőtársai (2010) szerint a társadalmi tanulást 

gyakran összekeverik azokkal a feltételekkel és módszerekkel, amelyek megkönnyítik, 

segítik, támogató környezetet biztosíthatnak hozzá. Például sok esetben a részvételi 

folyamatok egyenes következményének tartják, ami nem mindig felel meg a valóságnak. 

Reed és szerzőtársai (2010) szerint tehát: a társadalmi tanulás olyan folyamat, melynek során 

a megértésben, probléma kezelésben (stb.) olyan változás következik be, ami túlmutat az 

egyénen, mivel a folyamat társadalmi szinten, valamilyen kisebb-nagyobb ‘gyakorlati 

közösségben‘ (community of practice, Wenger 1998) játszódik le, társadalmi interakciókon 

keresztül. Ez a definíció a társadalmi tanulást hangsúlyosan elválasztja az egyén fejlődésétől, 

a tanulás fő módszereként a társadalomban zajló interakciókat, eredményeként pedig a 

társadalom valamilyen szintű megváltozását jelölve ki. 

Kozma és szerzőtársai (2011) akkor beszélnek társadalmi tanulásról, ha „egy adott területi-

társadalmi közösségben (helyi társadalomban) új információkat fogadnak be, saját 

megoldásokat találnak ki a problémáikra, megvitatják közösségük jövőjét, forgatókönyveket 

alakítanak ki ezekhez, illetve egyetértés alakul ki a célokat illetően. … A társadalmi tanulás a 

helyi társadalmak együttes tapasztalatszerzése akkor, amikor problémáikat közösen 

meghatározzák, tagjaik megtanulnak együttműködni egymással a megoldási folyamatok 

során.‖ (Kozma et al 2011: 190) Reedék értelmezéséhez képest ebben az esetben az 

eredmény, és a módszer helyett inkább a társadalmi tanulás folyamatának helyszíne, 

társadalmi szintje a hangsúlyos.  

A fogalmat vidékfejlesztési környezetben értelmezve érdemes a társadalmi tanulás lehetséges 

tartalmaira is koncentrálnunk. A mi értelmezésünkben a vidékfejlesztésben a tanulás célja az, 

hogy tudást szerezzünk, a tudás pedig olyan kapacitás, ami képessé tesz valamilyen 

cselekvésre, valaminek az elérésére. Kiinduló definíciónk nagyon egyszerű: A társadalmi 

tanulás olyan folyamat, aminek során egy közösség képessé válik valamilyen akcióra, 

tevékenységre, amire azelőtt nem volt képes. A társadalmi tanulás során, tartalmát tekintve 

háromféle tudás/kapacitás bővítésére lehet szükség:  

1. Kognitív/tudományos/technológiai tudás/kapacitás  
– iskolában, könyvekből, kiadványokból, szakértőktől megtanulható, átvehető 

‘elméleti jellegű‘ ismeretek, információk. Ezek hozzásegíthetnek új termékek, 

szolgáltatások kifejlesztéséhez, de elengedhetetlenek a kínálkozó finanszírozási 

lehetőségek kihasználásához, vagy a rendelkezéseknek, korlátozásoknak való 

megfelelés (pl.: környezetvédelmi, egészségügyi, munkaügyi) biztosításához is.  

2. Praktikus, gyakorlati tudás/kapacitás  
– olyan készségek, képességek, szkillek, amiket a gyakorlatban tanulunk meg, a 

kommunikációtól a közlekedésen és a szervezésen keresztül a társadalmi 

illemszabályokig, az autóvezetésig és a számítógép használatáig. Ezek szükségesek a 

mindennapi élethez, a munkavégzéshez és ahhoz is, hogy bármilyen ötletből, ‘elméleti 

elképzelésből‘ gyakorlati megvalósulás, projekt, termék, szolgáltatás legyen.  
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3. Szituatív tudás/kapacitás  
– társadalmi kapcsolatokkal, hálózatokkal kapcsolatos tudás/kapacitás, ami jelenti 

egyrészt a már meglévő kapcsolatrendszert, társadalmi hálózatokat amikre 

támaszkodni lehet az innováció/fejlesztés során, másrészt annak a tudását, hogy 

milyen irányban kell elindulni, ha szükség van valamilyen információra, 

együttműködésre, segítségre. 

Sikerre, fejlődésre akkor van esély, ha a háromféle tudás/kapacitás társadalmi tanulás révén, 

egymással szinkronban változik, fejlődik. A definíciónk szerint egy közösségnek a társadalmi 

tanuláshoz (vagyis ahhoz, hogy képessé váljon valamire, amit azelőtt nem tudott) általában 

mindhárom fenti tudás-típusban előre kell lépnie. Hiszen hiába van meg az ötlet valamilyen új 

termékhez, szolgáltatáshoz, a szükséges információk, készségek, kapcsolatok, gyakorlati 

ismeretek hiányában a fejlesztés többnyire elmarad. Az új társadalmi hálózatok, vagy a régi 

kapcsolatok új tartalommal, minőséggel való megtöltése ugyancsak elengedhetetlen a 

társadalmi innováció (vagy a vidékfejlesztési folyamat) végig-viteléhez, így definíciónk 

szerint ez is a társadalmi tanulás szerves részét képezi. 

A valóságban a társadalmi tanulás a vidékfejlesztés központi és a helyi alrendszerében is 

sokszor nagy zökkenőkkel zajlik, esetenként teljesen el is marad. Emellett a két alrendszer 

egymáshoz képest sincs szinkronban, így a vidékfejlesztésben gyakran nincsenek meg a 

sikeres innováció feltételei. Ugyanakkor, ahogy azt a bevezetőben is jeleztük, főként alulról 

építkező programok esetében sok sikeres példa is van az innovációra és a tanulásra. Erre az a 

magyarázat, hogy egyes esetekben a helyi közösség részeként vagy annak közvetlen 

támogatására létrejön valamilyen intézmény, közösségi kapacitás, ami képes arra, hogy 

betöltse a két alrendszer közti űrt, a fentről érkező követelményeket és a lentről érkező 

igényeket egyaránt értelmezi, lefordítja, közvetíti a két rendszer között. Képes arra, hogy 

megtalálja az innovációhoz szükséges külső (kognitív és praktikus) tudást, erőforrásokat és 

eleget tegyen az ezekhez kapcsolódó adminisztratív követelményeknek. Ugyanakkor 

megvannak, vagy elérhetővé válnak a megvalósításhoz szükséges készségek, és társadalmi 

animáció, stratégiai gondolkodás és marketing segítségével megszületnek, vagy 

megerősödnek azok a társadalmi hálózatok, kapcsolatok amiken keresztül a projekt 

megvalósítható, a megszülető termékek és szolgáltatások pedig eladhatóak lesznek (Fekete 

2006).  

A sikeres példák alapvetően két típusba oszthatóak. Az egyikben többnyire valamilyen 

erőforrásokban és tudásokban gazdag ‘helyi hősé‘ a főszerep (Horváth 2013)aki pozíciójából 

és személyes képességeiből adódóan képes adott esetben a problémák megoldására a helyi 

értékekből fejlesztési erőforrásokat csiholni és ugyanakkor megtalálni a külső erőforrások és 

piacok felé vezető utat. Erre találhatunk példákat néhány település komplex fejlesztése vagy 

egy-egy jól sikerült projekt esetén, ahol a ‘helyi hős‘ gyakran a polgármester, de lehet 

vállalkozó, vagy civil aktivista is. A másik lehetőség, amikor valamilyen fejlesztésre 

szakosodott helyi szervezet a fejlődés motorja. Ez lehet a kistérségi társulás vagy valamilyen 

településszövetség, de a hazai gyakorlatban az utóbbi évtizedben jellemzően a LEADER helyi 

akciócsoportok (HACS-ok) munkaszervezetei kapcsolták össze a leghatékonyabban a 

fejlesztés helyi és központi alrendszerét. Ez nyilván nem véletlen, hiszen a LEADER-ben a 

program inherens részeként volt betervezve egy olyan helyi fejlesztési ügynökség, aminek 

feladata a helyi társadalom szervezése, a fejlesztési kapacitások bővítése, a vidékfejlesztés 

helyi alrendszerének professzionális segítése volt.  

Jelen tanulmányban két hazai, karakterében eltérő, a helyi közösséget erősítő, előremutató 

projekt példáján mutatjuk be a sikerhez vezető lehetséges utakat. Az egyik Magyarország 

egyik leghátrányosabb helyzetű vidékén, az Encsi járásban megvalósuló, mára nemzetközi 

hírű BioSzentandrás program. A másik hazánkban több helyszínen megvalósulóban lévő 

közösségi összefogásra és a modern kommunikációs és információs technológiákra (ICT, 
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GIS, KöVi, stb.) épülő turisztikai marketing projekt. Mindkét projekttel évek óta kapcsolatban 

vagyunk. Velük kapcsolatos információink interjúkon, kötetlen beszélgetéseken, résztvevő 

megfigyelésen és közös akciókon alapulnak.  

 

BIOSZENTANDRÁS – RÉGI GAZDÁLKODÁS ÚJ KÖNTÖSBEN 

 

Hernádszentandrás 445 lelkes Borsod megyei aprófalu, Miskolctól és Kassától is 40 km-re 

fekszik a Cserehát szélén, a Hernád völgyében. A faluban valaha erős volt a 

zöldségtermesztés hagyománya, amihez az öntéstalaj, a folyó (öntözés), a két nagyváros 

piacainak közelsége, a jó közlekedés (vasút, főút) mind kiváló adottságokat biztosítottak. A 

rendszerváltás után, a termelőszövetkezetek és a miskolci nehézipar leépülését követő, 

hosszú-távon megmaradó munkanélküliség mindenre rányomta a bélyegét. A helyben maradó 

képzett fiatalok aránya egyre kisebb, a roma lakosságé egyre nagyobb lett, a közhangulat 

kiábrándulttá és letargikussá vált. A kertek nagy részét felverte a gaz, a mezőgazdálkodás 

kultúrája, tudása csaknem kihalt a helyi lakosság körében. 

Az egyetemi végzettségű (politológus) polgármester 2006-os megválasztása után szakított az 

általános (segítséget, megoldást kívülről váró) környékbeli gyakorlattal és a kezébe vette az 

irányítást. A kertművelés helyi hagyományaira, a jó természeti adottságokra és a falu közepén 

kihasználatlanul álló nagy önkormányzati földterületre alapozva belevágott egy közösségi 

alapon működtetett biokertészet létrehozásába. Azóta a program nagy utat járt be: 2013-ban 

Bécs városával megosztva Európai Territoria Innovációs Díjat kapott. Az első lépést egy 2009 

decemberében induló 18 hónapos TÁMOP
34

 támogatás jelentette, ami 28,6 millió forintot 

biztosított az induláshoz. Ezt a sikeres pályázatot továbbiak követték
35

, így mára több mint 

180 millió forintnyi elnyert támogatásnál tartanak. 

A ‘BioSzentandrás‘ foglalkoztatási programként indult. Bárki bekapcsolódhatott, aki vállalta, 

hogy hétvégenként részt vesz a képzésen, rendszeresen műveli a saját kertjét és dolgozik a 

közösségi mintakertben. A bio-csapatban férfiak és nők, romák és nem romák, 

munkanélküliek és foglalkoztatottak, összesen 25-en dolgoztak önkéntesen, illetve a 

megtermelt zöldségekből rájuk eső rész fejében. A jól átgondolt stratégia mentén építkező 

BioSzentandrás mára 2,5 ha-on és 9 fóliasátorban gazdálkodik, amelyek egy részét bio-

kazánnal fűtik. BioKonyhát üzemeltet, a zöldségek mellett levendulát, fűszernövényeket, 

bogyósgyümölcsöket termel, úton van a bio-minősítés felé és jelenleg építi első feldolgozó, 

csomagoló üzemét. A termények egy részét ma is a dolgozó családok, illetve a 

közétkeztetésen keresztül a többnyire szegény sorsú helyi gyerekek fogyasztják el. A 

maradékot a vállalkozás webshopjában, miskolci bio-boltokban, illetve egy híres encsi 

étterem révén értékesítik
36

. Bemutatókat, főzőversenyeket szerveznek, kiállításokon, 

fesztiválokon jelennek meg. A program előrehaladtával a sokasodó sajtószereplések és a 

polgármester szerteágazó kapcsolatai révén folyamatosan szélesedett a támogatók és 

szimpatizánsok köre. A program közvetett, de ugyancsak nagyon látványos eredménye a 

falukép megváltozása, a magánházaknál lévő kertek megművelése, az udvarok tisztán tartása. 

                                                 
34

 TÁMOP-5.1.1-09/06-2010-0001 "BioSzentandrás" - biogazdálkodásra épülő oktatási és foglalkoztatási 

program alacsony életesélyű emberek számára, a program kifejezetten az LHH kistérségek hátrányos helyzetűek 

képzés-foglalkoztatásra kiírt pályázat volt. 
35

 A program lejártával a szükséges forrásokat a START közmunkaprogramból biztosították, majd 2013 végén 

LEADER-ben 12,5 millió Ft-os pályázatot nyertek el egy feldolgozó üzem létesítésére, illetve 2014-ben egy 

újabb 24 hónapra szóló 137 millió Ft-os támogatást  a falu komplex humán szolgáltatásainak fejlesztésére. 
36

 Ez utóbbi önmagában is érdekes történet: az ‘Anyukám mondta‘ éttermet egy Toscana-ból hazatért helyi 

testvérpár a többszörösen hátrányos helyzetű városka sarki presszójából építette fel és vitte az ország legjobb 

vidéki étterme cím megnyeréséig, ahol nem ritka az egy vacsoráért több száz kilométerről odaérkező vendég… 
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A BioSzentandrás célja egy olyan, a természeti és társadalmi adottságokat kihasználó 

gazdálkodási modell létrehozása volt, ami a térségben hagyományos paraszti gazdálkodás 

elemeit ötvözi a legújabb technológiával, munkaszervezési és marketing irányzatokkal. Ez 

valódi (avagy vérbeli) társadalmi innováció, amihez adott volt a föld és a munkaerő, de 

hiányzott sokféle tudás, erőforrás, kapcsolat. A gyors és zajos siker nagymértékű, hatékony 

társadalmi tanulási folyamatról tanúskodik, lássuk mi történt ezen a téren.  

Az innovációhoz szükséges kognitív tudás egy részét a speciális biogazdálkodási 

szakismeretek jelentették, ezekre a gödöllői Szent István Egyetem oktatója, Matthew Hayes 

révén tettek szert. Ő elméleti és gyakorlati képzéseket tartott, gazdálkodási tervet készített, 

tanácsokkal, információkkal, kapcsolatokkal segítette és segíti ma is a gazdaság munkáját. A 

helyi LEADER HACS és más együttműködő szervezetek irányából a pályázatok írásához és 

elszámolásához szükséges kognitív tudás/kapacitás fejlesztéséhez kaptak segítséget. A 

praktikus tudás/kapacitás folyamatos növekedése a gazdálkodáshoz kötődő gyakorlati 

ismeretek mellett a stratégiai gondolkodáshoz, munkaszervezéshez, menedzsmenttel és 

értékesítéssel kapcsolatos teendőkhöz is elengedhetetlen volt. A képzésben résztvevő 

biocsapat ugyanakkor a közös tanulás és munka révén közös nyelvet, identitást, önbizalmat is 

nyert, egyben kialakult a csapaton belüli munkamegosztás, ami már a szituatív 

tudás/kapacitás fejlődését mutatja. A közös tevékenység nyomán kialakult interakciók, 

kommunikációs felületek nemcsak a közvetlen résztvevők egyéni tudását és 

kapcsolatrendszerét gazdagították. A szélesebb helyi társadalomban is változott az értékrend, 

erősödött a faluközösség és a szűkebb társadalmi hálózatok. A polgármester személye, a 

program növekvő ismertsége és a tudatos stratégia rengeteg külső kapcsolatot hozott, 

bekapcsolta egy, hátrányos helyzetű falu helyi társadalmát az ökológiai gazdálkodók népes, 

divatos, világméretű hálózatába. A BioSzentandrás kapcsolati tőkéje (tudása/kapacitása) 

káprázatos ütemben és mértékben nőtt meg. 

 A program sikerének záloga a ‘helyi hős‘, vagyis a polgármester, Üveges Gábor. 

Helybeliként jól ismerte a falu múltját, jelenét és lehetőségeit, ugyanakkor egyetemet végzett 

(politológia mellett pedagógiát és EU-s tanulmányokat is), európai világlátást tanult, 

szerteágazó tudásra és a legkülönfélébb készségekre tett szert, külső kapcsolatrendszert 

épített, egyszerre mert kicsiben és nagyban gondolkodni, cselekedni. A sikerben jelentős 

szerepe volt karizmatikus személyiségének, kivételes kommunikációs képességeinek, 

elhivatottságának, a helyi emberek iránti szeretetének, a beléjük vetett bizalomnak és a 

következetesen végigvitt fejlesztési stratégiának. Ugyancsak fontos elem volt a polgármesteri 

pozíció, ami egy ilyen kis faluban széles befolyást, cselekvési teret biztosít és a fokozottan 

hátrányos helyzetű státusz is, ami előnyös pályázati lehetőségeket és jelentős nyilvánosságot 

hozott magával. A program nyilván nem valósulhatott volna meg az állam és az EU anyagi 

támogatása nélkül, azonban a finanszírozási lehetőségek felkutatása és kihasználása már 

jelentős részben a polgármester érdeme. Ugyanez igaz a projekt belső hálózatának kiépítésére 

(bio-munkások, munkavezetők, feladatok delegálása, stb.) és a külső kapcsolatok felépítésére, 

külső tudások bevonására is. Ebben a projektben a polgármester volt az, aki betöltötte az űrt a 

fejlesztés helyi és központi alrendszere között, egy régi, szinte elfeledett gazdasági 

tevékenység új köntösben történő újraélesztésével, sok társadalmi tanulás révén jelentős 

társadalmi innovációt megvalósítva. 

 

BALATON-FELVIDÉKI OKOS-TÚRÁK – A KÖZÖSSÉG ÉS A TURIZMUS 

SZIMULTÁN FEJLESZTÉSE 

 

Az Éltető-Balatonfelvidékért Helyi Akciócsoport (HACS) ma Magyarország legsikeresebb 

vidékfejlesztési egyesületei közé tartozik. A szervezet 2007-ben alakult, 60 település (45 ezer 

lakos) önkormányzati, civil és vállalkozói szereplőinek részvételével. A HACS területe 
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változatos, természeti, turisztikai és kulturális erőforrásokban bővelkedik, de problémák is 

bőven akadnak. Egyszerre részei a Balaton part jómódú települései és a Bakony-alja 

munkanélküliséggel sújtott egykori bányászfalvai. Az egyesület fejlesztési stratégiájának 

egyik fő építőköve volt a terület sokszínűségének kihasználása, illetve ennek érdekében széles 

társadalmi, együttműködési hálózatok kiépítése. E stratéga részekét maga a HACS 

munkaszervezet hívta életre és valósította meg 2010-12 között az „Együttműködés és 

szemléletformálás a fenntartható és tartalmas turizmusért‖ című projektet. A projekt 

költségvetése mindössze 3 millió forint volt, mégis, a HACS egyik legnagyobb hatású 

akciójának bizonyult. A program célja a helyi természeti, épített és kulturális örökség 

feltárása, a termelők és turisztikai szolgáltatók közti együttműködések erősítése volt. A 

folyamat települési műhelymunkákkal kezdődött. Mind a 60 faluban fórumot tartottak, ahol 

az érdeklődőkkel (turisztikai vállalkozók, a környéket jól ismerők, ‘egyszerű helyiek‘) 

összegyűjtötték azokat az értékeket, amelyeket a helyiek szerint érdemes lenne megmutatni az 

odalátogatóknak. Ezeket térképre rajzolták, majd falvanként három túraútvonalat jelöltek ki. 

A következő lépésben a HACS egyik munkatársa helyi kísérőkkel bejárta és GPS-re vette a 

kijelölt útvonalakat, fényképeket készített és közben a kísérőktől érdekességeket, történeteket, 

legendákat gyűjtött az útvonalakkal kapcsolatban. Az ez alapján készült leírások a 

fényképekkel és minden más adattal komplex térinformatikai rendszerben váltak elérhetővé 

az interneten
37

, illetve a projekt második szakaszában okos-telefon applikációk formájában is 

– így született az ‘okos-túra‘ kifejezés. A projekt részeként közösségi videós (KöVi) 

módszerrel turisztikai kisfilmek is készültek (High et al 2012), ami a közösségépítés és az 

egyéni humán kapacitásfejlesztés mellett a projekt külső és belső marketingjéhez is jelentősen 

hozzájárult
38

.  

Az elkészült 180 db GPS-el bejárható túraútvonal, ami egyrészt nagyon gazdag online térkép 

leírásokkal, fotókkal, kisfilmekkel, másrészt turisztikai fejlesztésekhez használható adatbázis, 

egyfajta modern értékleltár. Sok helyi együttműködés indult, egyes önkormányzatok 

elkezdtek komolyan gondolkodni a turizmusról és a HACS által szervezett vállalkozói 

hálózatba 40 turisztikai vállalkozó lépett be a projekthez kapcsolódva. 

Ennél is fontosabbak azonban azok a hatások, melyek a projekt helyi részvételre és társadalmi 

innovációra építő módszertana következtében álltak elő és leginkább a társadalmi tanulás 

különböző formáihoz kapcsolódnak. Először is, a technológiai és a társadalmi innováció 

ebben a projektben nagyon hatékonyan támogatta egymást. Az a lehetőség, hogy ‘fel lehet 

kerülni a térképre‘, az ‘internetre‘, az ‘okos-telefonokra‘, mézesmadzagként működött, 

felrázta a helyi társadalmat és olyan folyamatokat indított el, amik jelentősen túlmutatnak az 

‘Okos-túrákon‘. A HACS munkatársainak és a projekt egyes helyi résztvevőinek is szüksége 

volt a technológiával, a ‘social media‘-val, filmkészítéssel, workshopok vezetésével 

kapcsolatos új ismeretekre, tréningekre (kognitív tudás/kapacitás). Ehhez belföldi és külhoni 

példákat, szakértők, trénerek segítségét is igénybe vették. A kognitív ismeretek ebben a 

projektben ugyanakkor minden esetben gyakorlati alkalmazásra kerültek, így szorosan 

kapcsolódtak hozzájuk a különféle praktikus tudások/kapacitások (pl. a facebook, blogok 

használata, digitális fényképezés, képek, adatbázisok, GPS készülékek kezelése, facilitálás, 

stb.). Az értékfeltáró műhelymunkák, a túraútvonalakat a helyi kísérőkkel bejáró 

vidékfejlesztő hosszú személyes jelenléte segítette a rejtőzködő ‘tacit‘ tudások, információk 

(kognitív és praktikus egyaránt) felszínre hozását, rögzítését, hasznosítását. A beszélgetések 

következtében sokszor olyan értékek váltak közkinccsé, amik egyébként hamarosan 

elveszhettek, feledésbe merülhettek volna.  

                                                 
37

 A projekt jelenlegi honlapja: http://balatonfelvidekitura.hu/  
38

 A projektről készített bemutató film itt: https://www.youtube.com/watch?v=3mfUUbGK6M0; a közösségi 

videós képzések és projektek során készített kisfilmek pedig itt: http://naturamakv.blogspot.hu/ láthatóak.  

http://balatonfelvidekitura.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=3mfUUbGK6M0
http://naturamakv.blogspot.hu/
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A legfontosabb előrelépés valószínűleg mégis a szituatív tudás/kapacitás területén történt. A 

projekt egyrészt lehetőséget, érintkezési felületet (és anyagi erőforrást) biztosított a HACS 

munkatársai számára, hogy a térség minden településén megjelenjenek, megerősítsék a régi 

kapcsolatokat, újakat kössenek. Széles közönséggel ismertették meg a HACS munkáját, 

gondolkodását, fejlesztési megközelítését. Ugyanakkor ezek a találkozók a helyieknek is 

lehetőséget adtak az egymással való találkozásra, különösen a turizmusban érdekelt szereplők 

számára. Jelentősen erősödtek a társadalmi hálózatok, nőtt a bizalom mértéke, ami egyes 

esetekben utat nyitott nemcsak a turisztikai, hanem más irányú együttműködések felé is.  

Mindez nem valósulhatott volna meg a LEADER HACS munkaszervezet kitartó, profi szintű 

fordító, közvetítő, innovációt támogató és terjesztő munkája nélkül. A projekt egyes részei 

különféle hazai és külföldi (spanyol, angol, indiai, osztrák) példák alapján, szakértők 

segítségével álltak össze. A munkaszervezetnek volt arra humán és anyagi kapacitása, hogy 

egy ilyen komplex projekthez szükséges tudásokat, szakértelmet összeszedje, megvásárolja, 

mindehhez a pénzt előteremtse, a szükséges dolgokat megtanulva és alkalmazva végigvigye a 

folyamatot. Ez mind elképzelhetetlen lett volna profi szervezet, helyi fejlesztési ügynökség 

nélkül. Ugyanez a szervezet talált erőforrást a projekt kiszélesítésére és továbbvitelére is. 

Jelenleg zajlik a második ütem, nemzetközi együttműködésben, jóval nagyobb 

költségvetéssel. A cél egységes, minőségi zöld-turisztikai kínálat előállítása, ötnyelvű 

honlappal, nemzetközi és hazai marketinggel.  

 

KONKLÚZIÓ GYANÁNT 

 

A társadalmi innováció és a tanulás (mint példáinkból is látható) kéz a kézben járnak a 

vidékfejlesztésben. A fejlődéshez általában valamilyen változásra, újra, innovatívra van 

szükség, lehetőleg a közösség minél szélesebb rétegeit bevonva. Az innovációnak előfeltétele 

a tanulás, vagyis a különböző típusú tudások/kapacitások folyamatos és valamilyen módon 

összehangolt fejlesztése. Ugyanakkor a társadalmi innováció folyamatának következménye, 

eredménye is társadalmi tanulás, ami, a definíciónk szerint, képessé teszi a közösséget 

valamire, amire azelőtt nem lett volna képes. A társadalmi tanulás különféle formái, a 

háromféle tudás/kapacitás fejlődése át meg átszövik, kölcsönösen támogatják egymást és 

harmonikusan fejlődve lehetővé teszik a társadalmi innovációt. A BioSzentandrás esetében 

például a képzéseken megszerzett elméleti tudás és a hosszú időn keresztül közösen végzett 

gyakorlati munka együtt hozta létre az egyéni és a közösségi identitás fejlődését, a közös 

gazdálkodáshoz szükséges bizalmat és munkamorált. A nyilvánosság, a díjak, elismerések, 

messze földről érkező látogatók tovább erősítették a helyi identitást, a büszkeség érzését és 

nyilván jelentősen hozzásegítették a projektet a folytatáshoz szükséges tudások, pénz és 

másfajta erőforrások megszerzéséhez is. Az Okos-túráknál a technológiai innováció, a 

világhálón való megjelenés ígérete és a rejtőzködő helyi értékek közös keresése a helyi 

gazdasági, közösségi együttműködési hálózatok jelentős erősödését hozta magával. Ebben a 

projektben konkrétan testet ölt a ‘gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan‘ szlogen, a 

minimális külső anyagi támogatás (3 millió forint) és a jelentős közvetlen és közvetett 

eredmények pedig az innováció vonzásáról, a társadalmi tanulás hatékonyságáról és a 

közösség erejéről tanúskodnak. A két példa sokmindenben különbözik, az mégis nyilvánvaló, 

hogy az innováció mindkét esetben a társadalmi tanulás, a különböző kapacitások 

harmonikus, egymást segítő fejlődése révén teljesedett ki.  

A társadalmi tanulás ugyanakkor nem az alulról építkező közösségek (a helyi alrendszer) 

kiváltsága, minden szinten szükség van rá. A vidékfejlesztés központi, politikai alrendszerét 

leginkább egymással kölcsönös függésben álló, különböző szinteken és funkciókban működő 

intézmények alkotják, a vidékfejlesztési szakpolitika jelenlegi irányultsága szerint az ő egyik 

fő feladatuk is a társadalmi innováció támogatása. A társadalmi tanulás definíciója és 
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szabályai az intézményekből és a bennük dolgozó emberekből álló közösségekre is 

érvényesek, az eredményes fejlődéshez, fejlesztéshez nekik is előrelépésre van szükségük 

mindhárom tudástípusban. Egy jól működő többszintű kormányzási rendszerben (más szóval 

egy tanuló rendszerben) a társadalmi tanulás a különböző szinteken (pl. helyi és központi) 

komplementer módon, kiegyensúlyozottan zajlik, a tudáshiányok és szükségletek folyamatos 

figyelésével és egyeztetésével. Kevésbé jól működő rendszerekben egyes szintek, és/vagy 

egyes tudástípusok nem kapnak elegendő figyelmet, erőforrást, megállnak a fejlődésben, a 

társadalmi tanulás és így a tudások összefüggő rendszere kiegyensúlyozatlanná válik, ami 

esetenként az egész fejlesztési rendszer súlyos zavarait okozhatja.  

A vidékfejlesztés két alrendszere csak szoros együttműködésben képes a központ által 

biztosított forrásokon keresztül a helyi rendszerben meglévő tudás és egyéb képességek révén 

a vidéki társadalom jól-létének és boldogulásának javítására. A sikeres fejlesztésekhez 

elengedhetetlen a helyi társadalomban meglévő tudás, kezdeményező készség, melyek a 

központ által biztosított anyagi források segítségével tudnak a helyben keletkező társadalmi 

igények kielégítéséhez hozzájárulni. A valóságban azonban az adott helyi társadalom nem 

minden esetben rendelkezik kellő mértékű tudással és kapacitással a rendelkezésükre álló 

források hatékony felhasználásához. Általános tapasztalat, hogy a leghátrányosabb helyzetű, 

így a fejlesztésre leginkább rászoruló térségek erős tudás és kapacitásbeli lemaradással is 

küzdenek. Adott esetben teljes mértékben hiányozhatnak azok a társadalmi, gazdasági 

feltételek, amelyek a fejlesztések alapját képezhetnék. Ráadásul nincs általános recept, az 

eltérő problémák, erőforrások és fejlesztési környezet, eltérő fejlesztési eszközöket, 

programokat igényelnek. 

Példáinkban a két alrendszer integrációja valamilyen helyben meglévő, a társadalmi tanulást 

generáló és támogató fejlesztési kapacitás révén valósult meg. A BioSzentandrás esetében ezt 

a közvetítő szerepet egyetlen ember, a falu polgármestere töltötte be, aki a helyi adottságokra 

építve jó érzékkel (és talán nem kevés szerencsével) használta ki a támogató szakpolitikai 

környezetet (munkaügyi-, vidékfejlesztési- és szociálpolitika), a nyilvánosság erejét és 

mindenféle kínálkozó külső lehetőséget. A figyelemreméltó eredmények magukért beszélnek, 

ugyanakkor világos, hogy ez egy kivételes, eset, nagymértékben függ a ‘helyi hős‘ 

személyétől és nehéz lenne általánossá tenni a vidékfejlesztésben. A másik példánkban a 

LEADER HACS munkaszervezet az európai hagyományok szerint már olyan, a 

szakpolitikába beágyazott intézmény, amit központi forrásból hoztak létre, eredetileg 

pontosan a közvetítő szerep betöltésére. Magyarországon azonban a politika és a bürokrácia 

közös erővel jóformán a központi vidékfejlesztés helyi adminisztrációs csápjává silányította a 

HACS munkaszervezeteket. Akiknek sikerült valamit megvalósítani az eredeti célokból, azok 

a LEADER retorikai üzenetére és nemzetközi példákra támaszkodva, inkább a rendszer 

ellenében, mint a támogatásával érték el ezeket az eredményeket. Vagyis ez a példa is 

esetleges, nem a rendszer, az intézményi kultúra és környezet, hanem a konkrét szereplők 

képességei, karaktere a meghatározóak. Pedig a sikeres vidékfejlesztési politikában az 

integrációt biztosító, összekötő szerepet betölt intézmények, emberek nem maradhatnak 

‘magányos hősök‘. A központi vidékfejlesztési politika elemi érdeke, hogy a szerteágazó 

ismeretekkel és képességekkel rendelkező, ugyanakkor a helyhez szorosan kötődő és annak 

sorsát szívügyüknek tekintő embereket támogassa. Kérdés, hogy a vidékfejlesztés most épülő 

új rendszerében ez megvalósul-e majd. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetemen és az MTA Jövőkutatási Bizottságában végzett 

két kutatásunk eredményeiről és a 2020-2025-2030-as előrejelzéseinkről készített mérleget 

mutatja be. Az 1990-es évek közepén a káoszelméleti kutatások azt mutatták, hogy a magyar 

társadalom és gazdaság makromutatói nincsenek kaotikus állapotban, de a társadalmi 

mutatók között több kaotikus viselkedésre hajlamos mutatót találtunk, mint a gazdasági 

mutatók körében. A 2014-es vizsgálatok a társadalom és a gazdaság stabilizálódását 

mutatják, jelezve a megújulás nehézségeit. A 2007-es „Magyarország 2025‖ komplex kutatás 

szakértői előrejelzései és nem-szakértői vélekedései megmutatták, hogy milyen reményekkel és 

félelmekkel számolhatunk az elkövetkező években. A 2015. évi, folyamatban levő kutatás 

eredményei a globalizációs folyamatok, a nemzetközi erőviszonyokban bekövetkezett 

változások, a technológiai fejlődés, a gazdasági és a társadalmi változások keltette félelmeket 

tükrözik, de a reménynek is vannak látható jelei.  

 

SUMMARY 

 
The paper demonstrates the balance of the results of two researches done in Corvinus 

University Budapest and in the Committee on Future Research in HAS and of our forecasts 

for 2020-2025-2030. The researches of chaos theory in the mid 1990‘s showed that the socio-

economic macro indicators of Hungary were not in the state of chaos, but we can find more 

indicators tending to behave chaotically amongst those of the society than amongst the 

economic indicators. The analyses of 2014 show the society and economy stabilizing 

indicating the difficulties of renewal. The professional forecasts and non-professional 

opinions in the ―Magyarország 2025‖ of 2007 demonstrates what hopes and fears we can 

expect in the next few years. The findings of the research on going in 2015 reflect the fears 

raised by the proceedings of globalization, the changes in the international power relations, 

the technological development and the changes in economy and society, but we can also see 

some signs of hope. 

 

 
1. BEVEZETÉS 

Mérleget készíteni mindig izgalmas feladat. Különösen akkor, ha az, aki azt összeállítja, maga 

is a mérleg jegyében született, és ráadásul jövőkutató. A mérleg jegyében születettekre 

általában jellemző, hogy szeretnek dolgokat/jelenségeket összehasonlítani, térben, időben 

egyaránt. Az októberben születettek gyakran vizsgálják a ráfordítást és az eredményeket, az 

elképzelést és a valós tényeket, s ha mindezt októberben tehetik, az még inkább kedves a 

számukra. Kivételes adottság, ha egy kutatónak lehetősége nyílik arra, hogy ugyanabban a 
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témakörben különböző időszakokban végezhet vizsgálatot, és így alkalma nyílik az 

eredmények összehasonlítására. Előrejelzés-készítéssel foglalkozónak még izgalmasabb a 

különböző időpontokban készített előrejelzések összevetése. Vajon mit jeleztünk előre 10-20 

éve, arról mit mondunk most, és milyen újabb előrejelzést alapozhatunk meg. 

A tanulmány két kutatás eredményeiről készít mérleget. Az egyik egy módszertani indíttatású, 

a másik egy jövőbeni komplex társadalmi-gazdasági állapotvizsgálat. Mindkettő hazánk 

jövőjére vonatkozó következtetések levonására alkalmas, mindkettő közös kutatói munka 

eredménye, mindkettő tartalmaz helyzetjelentést és előrejelzést. Az egyik matematikai 

alapokra – káoszelmélet – épül, a másik szakértői és nem-szakértői megközelítésre. 

 

2. KÁOSZVIZSGÁLAT ÉS A MAKROMUTATÓK KAOTIKUS VISELKEDÉSE 

Az 1990-es években a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Jövőkutatás Tanszékén 

hazánkban elsőként – OTKA kutatás keretében – tanulmányoztuk a káosz jelenségét, és 

néhány jelentősebb társadalmi/demográfiai és gazdasági mutató makromutató viselkedését 

(Nováky, szerk. 1995). A kutatási téma indokoltságát az adta, hogy a rendszerváltáskor 

kialakult instabil viszonyok új helyzet elé állították a jövőkutatást. A korábban jól bevált 

jövőkutatási eljárások eredeti formájukban nem adtak kellő segítséget a sokszínűvé vált jövő 

lehetőségeinek felvázolására. A jövőkutatás ezért új filozófiát, metodológiát és módszertani 

eszközt keresett a megváltozott körülmények közötti előrejelzések kidolgozásához. A 

káoszelmélet ígéretesnek mutatkozott a megismerés és az előrejelzés filozófiájának 

megújításához. Így alkalmas eszköznek gondoltuk a jövőkutatás előtt álló újszerű feladatok 

megoldásához, a minőségileg eltérő jövőalternatívák szisztematikus, különböző 

társadalomszervező értékek talaján álló generálásához. Ebben nem is csalatkoztunk. 

Matematikai értelemben akkor beszélünk káoszról, amikor valamely rendszer viselkedésében 

az n pontú attraktor, azaz vonzáspont (ahol n tart a végtelenhez) megjelenik. A kaotikus 

viselkedés kialakulásának lehetőségére a két pontú attraktor (bifurkáció) utal. 

Modellvizsgálatunk során három kérdésre kerestünk választ: 

1. A vizsgált hosszú távú adatsorokban megjelent-e a káosz lehetősége, kialakult-e a 

bifurkáció jelensége, s a tényleges értékek a bifurkációs vonal melyik ágához álltak 

közelebb? 

2. Van-e a jelenben káoszra utal jelenség hazánk társadalmában, gazdaságában? 

3. Milyen lehetséges jövőbeni pályák jelölhetők ki a vizsgálat segítségével az egyes 

makromutatókban? 

A vizsgálatba 39 mutatót vontunk be, amelyek a társadalom és a gazdaság változásának és 

fejlődésének széles körét fogják át. Három demográfiai mutatót (népesség száma, 

élveszületések száma, halálozások száma) és 36 társadalmi-gazdasági mutatót (mint pl. bruttó 

hazai termék indexe, gazdaságilag aktív népesség, beruházások volumenindexe, épített 

lakások száma, egy főre jutó reáljövedelem indexe, munkanélküliségi ráta, nominál és 

reálkamatláb változása, középfokú oktatásban résztvevők száma, törzstag pedagógusok, 

oktatók száma, keringési rendszer betegségeiben meghaltak száma, nyilvántartott alkoholisták 

száma, öngyilkosságban, önsértésben meghaltak száma, bűncselekmények száma, 

kereskedelmi szálláshelyférőhelyek száma) vettünk vizsgálat alá. 

 

2.1. Az alkalmazott módszer  

 

A matematikai és a jövőkutatási szakirodalomból is ismert, hogy a logisztikus növekedés 

felső szakaszában jelenik meg a kaotikus viselkedés. A teljes időszakokra az alábbi képlet 

szerint illesztettünk logisztikus görbét: 

x t+1 = k. xt .(1-xt) 
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ahol 

xt, x t+1 – az idősor tagja 

k – a logisztikus görbe együtthatója,  

az évi növekedés rugalmassága, növekedési képessége, önszerveződés koefficiense 

 

Amennyiben a fentihez hasonló differencia-egyenletekben az egyensúlyi pont instabillá válik, 

további stabil fixpontok jelennek meg, kialakul a bifurkáció (perióduskettőződés) jelensége. A 

bifurkáció meghatározott, ún. kritikus paraméterértékeknél következik be. Ha k > 2.8, akkor 

először kétpontú attraktor jelenik meg, majd a t mentén előrehaladva négypontú és így 

tovább. Ha k > 3.57, akkor a periódusok száma végtelenné válik, kialakul a káosz. A 

kaotikusság mérőszámaként a Ljapunov-kitevőt használjuk, amely két trajektória 

távolodásának gyorsaságát méri. Amennyiben egy dinamikai rendszerre az átlagos Ljapunov-

kitevő kisebb 0-nál, akkor a rendszer stabil, ha nagyobb, akkor kaotikus viselkedésre 

hajlamos. 

Vizsgálatainkkor az alábbi lépéseket követtük: 

1. A vizsgálatba bevont idősorokra a legkisebb négyzetek módszerével logisztikus görbét 

illesztettünk, meghatározva a k értékét. 

2. A vizsgált idősor adataiból kiindulva – a logisztikus egyenlet felhasználásával, 

rekurzív eljárással határozva meg az egyes xt, értékeket – az idősor kettőzési 

periódusait vizsgáltuk. Elemeztük, hogy az egyes bifurkációs vonalak találkoznak-e a 

tényleges adatsor értékeivel. 

3. Közelítő eljárás segítségével meghatároztuk a Ljapunov-kitevőket.  

4. Következmény-jövőket határoztunk meg – 2020-ig – az adott idősorra kiszámított k 

értékkel. A jövő lehetséges pályáinak feltárása céljából k különböző értékei mellett is 

elvégeztük az előreszámításokat.  

2.2. A makromutatók viselkedése 

 

A vizsgált kutatók 59%-a nem mutatott kaotikus viselkedést, pl. a demográfiai mutatók 

egyike sem. A társadalmi-gazdasági mutatók közül pl. a mezőgazdasági bruttó termelés 

indexe, vagy a munkanélküliségi ráta, vagy a kamatláb változása sem mutatott kaotikus 

viselkedést. A gyengén kaotikus (viselkedésre hajlamos) mutatók között egyaránt találunk 

társadalmi és gazdasági jellemzőket. Gyengén kaotikus viselkedést mutatott a nettó nemzeti 

termelés indexe, a nemzeti jövedelem indexe, a gazdaságilag aktív népesség száma, a 

villamosenergia-termelés, a beruházás volumenindexe, a villamosenergia bruttó fogyasztás, a 

törzstag pedagógusok, oktatók száma, a kórházi ágyak száma, az orvosok száma, az 

öngyilkosságban, önsértésben meghaltak száma, a bűncselekmények száma adatsorok. 

Közepesen kaotikus viselkedésűek az épített lakások száma, a keringési rendszer 

betegségeiben meghaltak száma, a nyilvántartott alkoholisták száma idősorok. Sajátosan 

viselkedik a GDP hosszú távú adatsora. Bár az adatsor egésze nem mutat kaotikus 

viselkedést, de az egyes időintervallumokhoz tartozó adatsorok önszerveződési koefficiens 

értékei azt mutatják, hogy a változások a káosz irányába tartanak. A GDP kaotikus 

viselkedésre való hajlama fakadhat a két meghatározó tényező (az aktív népesség és a 

beruházás) ilyen jellegű természetéből. Tisztán kaotikus viselkedést csak a kereskedelmi 

szálláshely férőhelyek száma adatsor mutat, jóval az átlag feletti önszerveződési koefficiens 

értékkel. 

A kaotikus és a kaotikus viselkedésre hajló mutatók fele-fele arányban társadalmi és 

gazdasági mutatók. Minthogy a nem kaotikus mutatók nagy többsége gazdasági mutató, ezért 

arra a következtetésre jutottunk, hogy a társadalmi válság veszélye nagyobb, mint a 

gazdaságié. 
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A következmény-jövőt tekintve az 1990-es évekbeli kedvezőtlen viszonyok – 2020-ig – 

stabilizálódnak. Ez a hanyatló jövőbeni társadalmi-gazdasági pálya azt jelzi, hogy a 

rendszerváltást tartalommal kell megtölteni, mert a valós folyamatokban még csak a 

visszaesés, a leépülés zajlott le. Az új pályára állást a kaotikus, a közepesen kaotikus és a 

gyengén kaotikus, továbbá a kaotikus viselkedésre hajlamos területeken kell keresni.  

Érdekes megfigyelés, hogy a következmény-jövőt tekintve a szociális, egészségi állapot és a 

deviancia mutatói közül a „jók‖ csökkenés után stabilizálódnak, az alsó bifurkációs vonalak 

mentén.  A „rosszak‖ minimális javulás után stabilizálódnak a felső bifurkációs vonalak 

sávjából a középső, illetve az alsó bifurkációs vonalak sávjába kerüléssel. Azaz: automatikus 

javulásuk is várható. Ezek a mutatók közvetlenül is befolyásolhatók a jövőben, vagyis a felső 

vagy az alsó bifurkációs vonalak pályáira is fel-, illetve levihetők. Tehát lehetőség van arra, 

hogy más fejlődési pályát is kialakítsunk. 

Számítógépes vizsgálataink tehát azt mutatják, hogy a magyar társadalom és gazdaság az 

elmúlt évszázad második felében nem volt a káosz állapotában. Csak a kaotikus viselkedésre 

való hajlam mutatható ki néhány adatsorban. Vizsgálataink megerősítenek abban a 

véleményünkben, hogy a magyar társadalom és gazdaság sok esetben nem használta ki a 

történelem által felkínált lehetőségeket, azaz volt lehetőség a megvalósulttól eltérő más-más 

pályákon való mozgásra is. 

Előreszámításaink azt jelzik, hogy a magyar társadalom és gazdaság előtt sem csupán 

egyetlen út áll, hanem lehetőség van a többféle pályán való mozgásra is. Várható a 

pályamódosulás és/vagy pályamódosítás is. Ennek iránya azonban nemcsak a jobbítás felé 

mutathat, hanem magában rejti annak esélyét is, hogy „lehet ez még rosszabb is‖. 

A káoszvizsgálat arra is rámutatott, hogy a magyar gazdaság fejlesztését lehet a jelenleginél is 

„jobban csinálni‖, s a mozgástér adta ehetőségek többféle úton is kihasználhatóak. A káosz 

megújító kreatív ereje szükséges ahhoz, hogy a magyar társadalom és gazdaság 

átrendeződjön, és magasabb szintre emelkedjen, s utat nyisson egy harmonikusabb civil 

társadalom felé, ami új rendet is jelenthet. A túl hosszú ideig való tartózkodás a káosz körül (a 

káoszban) azonban lefékezheti a társadalom innovációs erejét, s a modernizáció esetleg csak 

késve kezdődhet el. 

 

2.3. Mit mutatnak most a makromutatók? 

 

Az 1990-es évek közepén végzett káosz vizsgálatot 2014-ben megismételtük (Nováky – 

Orosz, 2015), mert kíváncsiak voltunk arra, hogy a korábbi vizsgálatban szereplő 

makromutatók hogyan viselkednek most, erősödött-e vagy gyengült a kaotikus viselkedésre 

való hajlamuk, és általában is a kiválasztott mutatók körében megjelenik-e a kaotikus 

viselkedés. Azt is tudni akartuk, hogy a jelenlegi társdalom és gazdaság mennyire ad teret a 

megújulás számára. 

Az alkalmazott módszer megegyezett az 1990-es években használttal, a program viszont 

könnyebben és személyi számítógépen is használhatóvá vált (Orosz, 2013). A korábbi 

makromutatókhoz hozzávettünk két újabbat, amelyek az ország modernizációjáról adnak 

információt. A technológiailag új szolgáltatásokkal való ellátottság mérhető velük, ilyen a 

mobiltelefon- és az internet-előfizetések száma. Ezek viszonylag rövid idősorok, de mégis 

érdemesnek tartottuk megvizsgálni őket.  

A hazai makromutatók újabb vizsgálatából az látható, hogy nem jellemző rájuk a kaotikus 

viselkedés: a 41 mutatóból 31 viselkedése – 75.6% – nem kaotikus. A 10 kaotikus 

viselkedésre hajlamos mutató közül 8 (gazdaságilag aktív népesség száma, beruházás 

volumenindexe, középfokú oktatásban résztvevők száma, nyilvántartott alkoholisták száma, 

öngyilkosságban, önsértésben elhunytak száma, kereskedelmi szálláshely-egységek száma, 

mobiltelefon előfizetések száma, internet előfizetések száma) a gyengén kaotikus mutatók 

közé sorolható. Egy mutató (az épített lakások száma) viselkedése mutat közepesen kaotikus 
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viselkedést, míg a keringési rendszer betegségeiben elhunytak száma erősen kaotikus 

viselkedésű. 

A főbb társadalmi és gazdasági folyamatok tehát általában stabil pályákon haladnak, a 

múltban nem voltak kaotikus állapotban, és a jövőben sem várható annak kialakulása. Csupán 

kevés mutatón látszik kaotikus viselkedésre való hajlam. Az épített lakások terén 

mutatkoznak leginkább lehetőségek arra, hogy a folyamatokat kedvezőbbre fordítsuk, illetve 

az egészségügyi és szociális állapotok mutatóinak egy része (mint pl. a nyilvántartott 

alkoholisták, vagy az öngyilkosságban, önsértésben meghaltak száma) tűnik könnyebben 

változtathatónak. A modernizáció is ilyen területnek bizonyul, akár önjavítóvá is válhat. 

Csekély változtatási lehetőség kínálkozik még a foglalkoztatottságban, a beruházásban, a 

középfokú oktatásban és az idegenforgalomban. Kiemelendő a keringési rendszer 

betegségeiben meghaltak száma, amely erősen kaotikus mozgást mutat, azaz relatíve könnyen 

változtatható a javulás és a romlás irányában egyaránt. 

Különös figyelmet érdemelnek azok a területek, ahol lehetőség kínálkozik a helyzet jobbá 

tételére, mert ha nem ragadjuk meg ezeket, akkor maguktól rosszabbra fordulhat az egyes 

jellemzők pályája, valamely kedvezőtlenebb alternatíva valósulhat meg. Azért is fontos, hogy 

a terelhető mutatók mögött zajló folyamatokat kedvezőbb mederbe tereljük, mert azok nem 

függetlenek egymástól, a jelenleg stabil pályán mozgó folyamatokra is hatással vannak. Így a 

stabil, nehezen javítható jellemzők jobbra fordításának egy kezdeti lépése lehet, ha először ott 

változtatunk, ahol az könnyebben adódik. 

 

2.4. A mérleg: a 2014. évi eredmények összehasonlítása a 20 évvel ezelőttiekkel  

 

Összegezve az elmúlt húsz év alatt történteket:  

 a legtöbb mutató kaotikussága csökkent, 

 a demográfiai és a társadalmi-gazdasági folyamatok általában stabilizálódtak az elmúlt 

két évtizedben, 

 az összehasonlított 38 esetből 25 esetben a stabilizálódás irányába mozdult el az 

alapadatokra jellemző k érték, amiből  

o 12 esetben nem beszélhetünk jelentős változásról,  

o 13 esetben jelentősebb mértékű stabilizálódás (pl. bruttó hazai termék indexe: 

közepesen kaotikusból káoszmentessé vált, nettó nemzeti termelés indexe, 

nemzeti jövedelem indexe, villamosenergia termelés, a beruházás 

volumenindexe, az épített lakások száma: de közepesen kaotikus maradt, 

villamos energia bruttó fogyasztás, a törzstag pedagógusok, oktatók száma, a 

kórházi ágyak száma, az orvosok száma, a nyilvántartott alkoholisták száma, a 

bűncselekmények száma, a kereskedelmi szálláshely férőhelyek száma: erősen 

kaotikusból káoszmentessé vált) figyelhető meg, 

 a 38 összehasonlított mutatóból 13 vett fel a kaotikushoz közelebbi jelleget, amiből  

o 6 jellemző nem változott jelentősen,  

o 7 jellemzőnél azonban jelentős növekedés figyelhető meg a koefficiensben (a 

nominális kamatláb változása, a reálkamatláb változása, aktív keresők a többi 

nemzetgazdasági ágban, a villamos energia ipari bruttó termelés indexe, a 

középfokú oktatásban résztvevők száma: káoszmentesből gyengén kaotikussá 

vált, a keringési rendszer betegségeiben elhunytak száma: közepesen 

kaotikusból erősen (!) kaotikussá vált, a kereskedelmi szálláshely-egységek 

száma: káoszmentesből gyengén kaotikussá vált). 

 

Ez természetesen kihatással van a következmény-jövő, a makromutatók 2030-as évekbeli 

alakulására is. 
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2.5. Következtetések 

 

A vizsgált makromutatók viselkedéséből arra következtethetünk, hogy társadalmunk és 

gazdaságunk lassan távolodik a változtatás lehetőségétől, azaz egyre nehezebb lesz kedvezőbb 

pályára terelni az egyes folyamatokat. 

Jövőbeni változások a gazdaság szolgáltató szektoraiban, az épített lakások számában, a 

középfokú oktatásban résztvevők számában, a keringési rendszer betegségeiben meghaltak 

számában és a kereskedelmi szálláshelyek számában várhatóak. A jövő kulcsa tehát a 

középfokú oktatásban és a népesség egészségi állapotában keresendő. Látni kell, hogy a 

magyar társadalom és gazdaság előtt sem csupán egyetlen út áll, hanem lehetőség van a 

többféle pályán való mozgásra. Várható a jobb, de a kevésbé jó helyzet kialakulása is. A 

káosz megújító, kreatív ereje szükséges ahhoz, hogy a magyar társadalom és gazdaság 

minőségileg átrendeződjön, magasabb szintre emelkedjen, és utat nyisson egy harmonikus 

civil társadalom felé. 

Ahhoz, hogy hazánkban jelentős pozitív változások következzenek be, a jelenleginél nagyobb 

figyelmet kell fordítani az emberi tényezőre, annak humánus kezelésére – biztosítva a képzés, 

az egészséges életmód és a kedvező lakáskörülmények feltételeit. 

 

3. KOMPLEX ELŐREJELZÉS: MAGYARORSZÁG 2025 

Az MTA akkori elnökének felkérésére 2007-ben megkezdett kutatás Magyarország 2025-beli 

társadalmi-gazdasági fejlődésének/fejlettségének vizsgálatát célozta meg. Világos volt 

mindnyájunk számára, hogy instabil helyzetben – mint amilyen körülvett bennünket – a jövő 

körvonalazása rendkívül bizonytalan, a jövő „kiszámítása‖ lehetetlen. A múlt örökségeivel, a 

globális és nagytérségi meghatározottságokkal, a magyar társadalmat alakító biztos és 

bizonytalan kimenetelű eseményekkel, valamint a gyenge jelekkel egyaránt számolni kell. A 

meghatározottságok, a feltételek és a körülmények között ugyanakkor a jövőt döntéseinkkel, 

cselekedeteinkkel alakíthatjuk is. A jövőalakítás szempontjából kritikus kérdés, hogy a 

társadalom hogyan reagál a változásokra, hogyan alkalmazkodik az új helyzetekhez, hogyan 

tudja megoldani az öröklött problémákat, és milyen változásokat képes (és akar) 

kezdeményezni. Kutatásunk fókusza ennek a társadalmi dimenziónak a vizsgálatára 

helyeződött, egyszerre gondolkodva egyénben és társadalomban. 

A „Magyarország 2025‖ kutatás időtávjának „emberi‖ léptéket választottunk. A következő 

generáció jelenébe pillantottunk be, az elkövetkező közel két évtizedet és Magyarország 

2025-beli „jelenét‖ vizsgáltuk. Célunk nem egyetlen, pontos előrejelzés (ún. predikció), 

illetve egyetlen jövőkép felvázolása volt, hanem a magyar társadalom előtt álló 

jövőlehetőségek, remények és félelmek feltérképezése, és a 2025 körüli Magyarország 

jövőalternatíváinak kidolgozása. A következő generáció jelenét részben mi alakítjuk a 

jelenben és a közeljövőben, ezért nagy a felelősségünk. Reális célként tűztük ki ezért a 

változások irányainak és lehetőségeinek idejében való felismerését és megismertetését 

másokkal. Ezzel segítjük a változásokra való felkészülést, és másokat is ösztönzünk az együtt 

gondolkodásra, a tudatos cselekvésre és ezen keresztül a tudatos jövőépítésre (Nováky, 2010). 

 

3.1. A kutatás módszertana 

 

Kutatásunk alapvető újszerűsége abban jelent meg, hogy hazánk jövőjét a szakértők 

előrejelzéseinek és a jövőért felelősséget vállaló, a döntésekben jelentős szerepet vállaló nem 

szakértők véleményének ismeretében, azokat egységes rendszerbe építve körvonalaztuk, a 

változásokra koncentrálva. A kutatás két pillérét tehát a szakértők előrejelzései és az érintettek 

véleményei alkották. A változások feltérképezéséhez a jövőkutatás három módszertani elvét 

hívtuk segítségül: a komplexitást, a participativitást és az alternativitást.  
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A komplexitás elvének megfelelően arra törekedtünk, hogy a valóság minél több területét 

bevonjuk a vizsgálódásba, és a változások lehetőségét minél szélesebb körben keressük. A 

demográfiai, a társadalmi, a gazdasági, a technikai/technológiai, a környezeti és a 

településekre vonatkozó kérdéskörök egyaránt az elemzés részét képezték. Különös hangsúlyt 

helyeztünk azoknak a területeknek a vizsgálatára, amelyek gyorsan változnak, és viszonylag 

rövid idő alatt új folyamatokat indítanak el. Kerestük azokat a változásokat, amelyekre 

jelentős hatásunk van/lehet, amelyeket befolyásolni tudunk és/vagy akarunk (pl. a 

népességszám, az egészségügy és a táplálkozás, a testkultúra, a lelki betegségek, az oktatás, a 

fenntartható háztartások, a bűnözés-bűnüldözés, a társadalmi irányítás és közigazgatás, a 

települések fejlesztése). Ezeken a területeken jelenik meg legnyilvánvalóbban a magyar 

lakosság jövőformáló ereje. A kiválasztott területeken a szakértők – jövőkutatók és más 

tudományterületek képviselői – jövőkutatási tanulmányokat készítettek, amelyekben 2025-ig 

kitekintve előrejelezték a várható változásokat: a reményeket és a félelmeket.  

A participativitás elvét alkalmazva az érintetteket is bevontuk a jövőalternatívák 

kidolgozásába. A mai fiatalok, azaz a 2025-ös időszak döntéshozó pozícióba kerülő, 

meghatározó generációjának jövőről alkotott elgondolásait vizsgáltuk kérdőíves felméréssel, 

1000 fő középiskolás és 500 fő egyetemista/főiskolás megkérdezésével. Milyen 

jövővárakozásaik, reményeik és félelmeik vannak az élet különböző területein, mire 

számítanak mint a jövő munkavállalói, állampolgárai és mint a civil szféra tagjai, miként 

képzelik el személyes életüket, mit tesznek azért, hogy reményeik megvalósuljanak és 

félelmeik mérséklődjenek? Ezek a nem szakértői remények és félelmek alkották a 

jövővárakozásokat.  

Az alternativitás elve szerint egymástól eltérő forgatókönyveket és jövőalternatívákat 

határoztunk meg. A szakértői remények és félelmek alkották a múlt–jelen–jövő komplex 

rendszer egyik pólusát, a reményekben és félelmekben megtestesülő nem szakértői 

jövővárakozások a másikat. Ez a két nagy terület együtt alkotta azt a lehetőségteret 

(cselekvési teret), amelyben a változást/változtatást indukáló, illetve alkalmazkodást elősegítő 

döntéseinkkel befolyásolhatjuk hazánk jövőjét. A jövőről alkotott elképzelések, a 

jövővárakozások módosító és húzóerőt gyakorolnak jelenünkre. Csak azok a szakértői 

remények válhatnak valósággá, amelyeket a jövővárakozásokat artikulálni képes társadalmi 

csoportok – adott környezeti feltételek mellett – személyes döntéseikkel és cselekedeteikkel 

támogatni tudnak és akarnak.  

 

A komplex jövőalternatívákat két lépésben határoztuk meg: 

 a participatív jövőkutatás segítségével feltárt egyéni és csoport szintű jövőattitűdökre 

és jövővárakozásokra építve alternatív forgatókönyveket állítottunk össze, 

 az alternatív forgatókönyvekbe integráltuk a szakértői reményeket és félelmeket. Ezek 

alkották a jövőalternatívákat, amelyek egy-egy komplex rendszerként tartalmazták a 

szakértők által feltárt jövőlehetőségeket és a nem szakértők által megfogalmazott 

jövővárakozásokat.  

 

3.2. Szakértői remények és félelmek 

 

A szakértői remények megmutatták, hogy a magyar társadalom nemzetközi viszonylatban 

kimagaslóan házasság- és gyerekpárti, a felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok 

többsége számára a család és a gyerek a legfontosabb érték még akkor is, ha tényleges 

demográfiai magatartása eltér ettől. A tradicionális értékek még jelen vannak a 

társadalomban. 

Az öregedő magyar társadalomban a tapasztalatokban gazdag munkavállalók foglalkoztatása 

komoly gazdasági potenciált rejt, de ez a remény csak akkor válhat valóra, ha az élettartam 

növekedése az általános egészségi állapotunk javulásával társul. Reményre okot ad a lakosság 
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egészségtudatosságának erősödése. 2025-ig várhatóan sikerül az alternatív és a komplex 

tradicionális orvoslást komplementer módon használni és gyakorolni.  

Várható a civil tudatosság és informáltság erősödése, amit a technológia fejlődése 

nagymértékben segíthet. Az új technikai eszközök forradalmasíthatják az oktatás tartalmát és 

módszerét is. Újfajta lehetőség nyílik az egyénnek és a közösségnek egyaránt előnyös 

ismeretek terjesztésére, a kiterjedt nyilvános interaktivitásra és párhuzamos dialógusokra. A 

remények megvalósulását veszélyezteti azonban az oktatási rendszer rugalmatlansága és az 

oktatók félelme az új kihívásoktól.  

A digitális szakadék áthidalása nemcsak oktatási szempontból fontos, hiszen a digitalizáció 

több területen is meghatározóvá válik. A virtuális világ napjainkban is meghatározó része a 

fiatalok életének, és várhatóan a jövőben ez még inkább jellemző lesz. A virtuális 

jelenségekkel szemben még mindig tartja magát az a széles körben elterjedt félelem, miszerint 

a digitális kapcsolattartás tovább erősíti a társadalom individualizálódását és az elidegenedés 

folyamatát. A reménykedők ezzel szemben az új közösségek felépítésének lehetőségeit és a 

kommunikáció megkönnyítésével és gyorsításával a szorosabb emberi kötelékek kialakítását 

hangsúlyozzák. Egy dologban szinte minden szakértő egyetért: a digitalizáció, a virtuális tér 

és az e-alkalmazások terjedése tovább erősítik a digitális szakadék okozta félelmet, hiszen a 

magyar lakosság egy része nem tudja kihasználni az új lehetőségeket, így még inkább a 

társadalom perifériájára szorul.  

A szakértői vélemények világosan tükrözik az egyének és a kisközösségek felelősségét, hiszen 

minden változás társadalmi keretben jelenik meg. A szakértők által megfogalmazott félelmek 

egy része így az „egyéni félelmektől való félelem‖, vagyis az, hogy a társadalom nem fogadja 

be az újításokat, ellenzi azok alkalmazását, és így nem használja ki az innovációban rejlő 

potenciált, visszavetve ezzel a fejlődést. A szakértők többsége kritikus kérdésként kezeli az 

egyének közösségbe való rendeződését: bizonyos gazdasági-társadalmi folyamatok (mint 

például a globalizáció) a társadalom számára negatív tartalmakat is hordoznak 

(elszegényedés, digitális kiszolgáltatottság), amelyeket csak közösségi összefogással lehet 

ellensúlyozni. A leszakadó egyéneket csak a közösség ereje képes megtartani.  

 

3.3. Nem szakértői vélemények 

 

A középiskolások válaszai alapvetően olyan generációt mutatnak, amely tisztában van a 

lehetőségeivel, de azokkal kényelemből nem mindig élnek, és azokat inkább csak saját 

boldogulásuk céljából, nem pedig az értékmegóvás és a globális fejlődés érdekében 

használnák ki.  

A középiskolások 79%-a, a felsőoktatási hallgatók 91%-a biztos abban, hogy szeretne 

családot alapítani az élete során. Félnek a stressz következményeként fellépő 

egészségkárosodástól. Ennek az lehet az oka, hogy már most feszített az élettempójuk, és nem 

remélik ennek mérséklődését.  

A középiskolások között lényegesen magasabb (61%) azok aránya, akik külföldön 

szeretnének élni, mint a felsőoktatási hallgatók körében. A külföldön tanulást 2025-ig többen 

tartják valószínűnek, mint akik ezt nem, és a középiskolások majdnem fele szeretné nagyon, 

hogy ez bekövetkezzen. A nyelvtudás fontos célként szerepel, de elsősorban az angolt és más, 

ma népszerű nyelveket jelöltek meg a válaszolók, tehát nem nagyon gondolkodnak a nyelvek 

népszerűségének megváltozásában. A középiskolások közül sokan valószínűsítik, és még 

többen szeretnék, hogy 2025-re több szakmát és diplomát szerezzenek. Ezek szerint már nem 

újdonság számukra a több lábon állás. 

A középiskolások 92%-a szeretne munkát vállalni 2025-ig, a felsőoktatási hallgatóknak 96%-

a. A jövendő munkahelyüket féltik a robotoktól, a kötelező feladatokat – mint például a 

házimunka – viszont szeretnék redukálni, minél kevesebb fáradságos ráfordítással elvégezni. 

A munkára nem úgy gondolnak elsősorban, mint az a tevékenység, amelyet a társadalom 
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tagjaként elvégeznek, közben szellemileg fejlődnek és szeretik azt, hanem úgy tekintenek rá, 

mint egy szükséges rossz, ami az élet velejárója.  

A legtöbben biztosra veszik, de emellett teljesen elutasítják az egészségügy és az oktatás 

„fizetőssé‖ válását. Ezek a válaszok azt jelzik, hogy kevésbé toleránsak olyan kérdésekben, 

amelyek bizonytalan jövőt, kimenetet hordoznak, és kevés az információ róla.  

Kevésbé szeretnék, mint azt várják, hogy az internetes kereskedelem kiszorítsa a 

hagyományos kereskedelmet, hogy Magyarország a nyugat-európai országokhoz hasonlóan 

kívánatos célpontja legyen a külföldi bevándorlóknak, hogy a hivatalos ügyeket európai uniós 

hivatalokban intézzük, vagy azt, hogy megépüljön egy második atomerőmű Magyarországon. 

A középiskolások fele közömbös azzal kapcsolatban, hogy az európai parlamenti választás 

fontosabb esemény legyen-e, mint a hazai országgyűlési. A felsőoktatási hallgatók már 

határozottabbak, mert ők inkább azt preferálnák, ha ez nem következne be, és ezt 

valószínűnek is tartják. Mind a két csoport egybehangzó véleménnyel van arról, hogy nem 

nagyon szeretnék, hogy csak két párt közül választhassunk Magyarországon 2025-ben, és 

ennek megfelelően sokuk szeretné, ha új pártok alakulnának addig. A felsőoktatási hallgatók 

zöme azt gondolja, hogy nem követne el törvénysértést (adócsalás, sikkasztás, korrupció), azt 

kivéve, hogy közülük minden második töltene le jogvédett anyagokat, illetve gondolja, hogy 

időnként hazudni fog. 

Sokan közömbösek az iránt, hogy az éghajlatváltozás miatt mediterrán típusú növényeket 

termesztünk-e Magyarországon 2025-ben vagy sem. Félelmekkel teli realitás jellemzi 

azonban a felsőoktatás hallgatóit a negatív társadalmi, környezeti események 

bekövetkezésének valószínűsítésében, hiszen valószínűnek tartják a társadalmi olló 

szétnyílását, a lakosság számának drasztikus csökkenését 8 millióra és a nagy, több áldozatot 

követelő természeti katasztrófák, árvizek lehetőségét. A terrorizmust is jelentős problémának 

prognosztizálják a jövőben, továbbá új, gyógyíthatatlan betegségek megjelenésével is 

számolnak.  

 

Általánosan elmondható a középiskolásokról, hogy a változást kedvelők inkább hedonisztikus 

életvitelt folytatnak, míg az azt elutasítók inkább otthonülők és nincs semmiféle 

szenvedélyük. A változást elfogadók és az azt elutasítók közötti különbség a szabályok 

megítélésében van. Az előbbiek inkább elfogadják a szabályokat, míg az utóbbiak, ha lehet, 

inkább kibújnak azok alól. Az egyetlen releváns társadalmi mutató, amely ebben az esetben 

hatást gyakorolhat, az a jövedelem, mert azok utasítják el inkább a változást, akik rosszabb 

jövedelmi helyzetben vannak. A változást elutasítók kisebb arányban mennének külföldre 

dolgozni, illetve inkább itthon alakítanák ki egzisztenciájukat, ellentétben a változást 

kedvelőkkel vagy az azt elfogadókkal. A változást kedvelők inkább a fővárosban szeretnének 

élni, az elutasítók nagy százaléka még nem tudott dönteni ebben a kérdésben.  

Láthatjuk, hogy a jövőt meghatározó generációhoz tartozó fiataloknak érzékelhetően már 

most igen sok olyan félelme (és reménye) van, amelyek a későbbiekben meghatározóak 

lehetnek 

 

 

 

3.4. Alternatív forgatókönyvek és komplex jövőalternatívák 

 

A nem szakértői reményekre és félelmekre – a jövővárakozásokra – építve négy 

forgatókönyvet dolgoztunk ki: 

 az egyén a közösség hálójában (válaszadók 40-46%-a), 

 individualisták társadalma (válaszadók 23-25%-a), 

 magunkra hagytak, magunkra maradtunk (válaszadók 15-35%-a), 
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 együtt sodródunk és dagonyázunk (középiskolás válaszadók 16%-a). 

 

A szakértői előrejelzéseket és a nem szakértői véleményeket szintén négy jövőalternatívába 

rendeztük: 1. reményekkel előre, 2. nem jut mindenkinek, 3. a félelem nem visz előre, 4. 

közösen is okosan kell cselekedni. 

 

A forgatókönyvek és a komplex jövőalternatívák azt mutatják, hogy van esély arra, 

hogy hazánk fellendülő szakaszba kerüljön, és a 2025. év Magyarországa kedvezőbb 

társadalmi-gazdasági körülmények közé kerüljön, de rosszabbodás is bekövetkezhet. 

 

 

A 2015. évi kutatás még folyamatban van, ezért a 3.5. (Mit gondolunk most 2025 

Magyarországáról?), a 3.6. (A mérleg: a 2007. és a 2015. évi eredmények 

összehasonlítása) és a 3.7. pontokat (Következtetések) csak az októberi konferencia 

előadáson tudom megválaszolni, illetve megfogalmazni. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A klaszterek a gazdaság egyfajta szervezeti átalakulásának nyitottak utat a globalizációs 

kihívásokra adott válaszként. A klaszteresedési folyamat a fejlett nyugati országokban 

organikus fejlődésen ment keresztül, míg Magyarországon az állam által, felülről 

irányítottan, indult meg, jellemzően az ország fejlettebb régióiban. A hosszú távú 

klaszterfejlesztési koncepció 2007-ban vette kezdetét, egy többlépcsős klaszterfejlesztési 

modell bevezetésével.  

A nemzetközi és hazai gyakorlatban egyaránt különböző klasztertípusok terjedtek el. Az 

irányultság alapján megkülönböztetünk regionális és iparági klasztereket, kutatásunkban az 

utóbbiakra fókuszáltunk. Arra kerestük a választ, hogy mennyire tükröződnek az ágazati 

sajátosságok az akkreditált innovációs klaszterek működésében. Kíváncsiak voltunk arra, 

hogy az ágazati hovatartozás miként befolyásolja a klaszterek küldetését, innovációs és piaci 

céljait, a klasztermenedzsment tagfelvételi szempontjait, illetve a tagok motivációit és 

együttműködését. A klaszteresedési folyamatot árnyalja az ágazatokon átívelő klaszterek 

jelenléte, tanulmányunkban érintőlegesen ezekre is kitérünk.  

Az innovációs klaszterek a tagok innovációs és piaci eredményességének növelésén túl 

tágabb, közösségi célokat is szolgálhatnak. A jól működő klaszterek hozzájárulhatnak egy 

egész régió vagy iparág fejlődéséhez, komoly szerepet játszhatnak – az egyetemekkel, 

kutatóintézetekkel való együttműködés révén – tudáscentrumok kialakításában, új fejlesztési 

irányok meghonosításában, innovatív ágazatok fellendítésében, a foglalkoztatás növelésében, 

a KKV szektor gazdasági vérkeringésébe való bekapcsolásában, de akár a felelős vállalati 

magatartás erősítésében is. Mindezek együttes hatásaként előmozdítói lehetnek a 

makrogazdaság fejlődésének is. 

 

SUMMARY 

The benefits of cluster membership is increasingly recognized by the actors of corporate 

and non-profit sector. The clusters may represent a favourable institutional framework 

especially for small and medium-sized enterprises, because they allow the concentration of 

research and development resources, their effective use, the common market action, and 

entering on the international markets.In the clusters the cooperation is diverse and happens 

on multi-level. That‘s why the mapping of networks is a serious challenge for researchers and 

it requires a professional knowledge and specific expertise from the management. The 

sectoral and organizational characteristics draw different practices, which manifest strongly 

in the vision of clusters, in the corporate identity, in the innovation and market goals of the 

mailto:petruskai@mvt.bme.hu
mailto:kovacs.istvan@mvt.bme.hu
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members, in the tasks of the manager organization's and in the used coordination 

mechanisms. 

 The focus of our qualitative research was to map the sectoral characteristics of the 

Hungarian innovation clusters and their innovative effect, and for reaching this aim we 

interviewed member corporations and the representatives of the management board.  

 

 

1. A HÁLÓZATOK ÉS KLASZTEREK KÖZÖTT MEGFIGYELHETŐ 

ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉS KÜLÖNBSÉGEK 

 

Az üzleti hálózatok a gazdaság szervezeti átalakulásának nyitottak utat a globalizációs 

kihívásokra adott válaszként. A megváltozott környezetben a vállalatoknak figyelmüket nem 

elegendő csupán belső környezetükre fordítaniuk, lokális versenyelőnyüket csak üzleti 

hálózatokba beágyazottan tudják kihasználni (Håkansson, Snehota, 1995). Nincs ez másképp 

az egyes ágazatok, régiók esetében sem.   

Bár a hálózatok és klaszterek terminológiai elhatárolását illetően különböző 

megközelítésekkel találkozhatunk (Imreh, Lengyel, 2002; Lengyel, 2002; Cooke, 2001; Ford, 

Håkansson,Johanson, 1986), abban egyetértés van, hogy mindkét fogalom sarkalatos 

alapkövét a szereplők közti kapcsolatrendszer és együttműködés jelenti. A klaszterekkel a 

hálózati együttműködések fejlődése egy újabb állomáshoz érkezett el. Olyan formációk jöttek 

létre, amelyek napjainkban már a globális verseny alapegységeinek tekinthetők (Örjan, 2009; 

Europe INNOVA, 2008; Guinet, 2001;Dőry, Rechnitzer, 2000).   

Nyugat-Európában, illetve a fejlett piacgazdaságokban a klaszterorientált fejlesztés a 90-es 

évek eleje óta preferenciát élvez. Az Európai Klaszter Memorandum (Europe INNOVA, 

2008) a klaszterek globális versenyben játszott szerepét az innovációs tevékenységek 

hatékonysága és eredményessége szempontjából külön kiemeli. A klaszterek kedvező 

környezetet és szervezeti keretet teremtenek ahhoz, hogy: 

 a kooperáción keresztül új ötletek, projektek születhessenek,  

 csökkenthető legyen az ötletfeltárástól a piaci bevezetésig vezető út, 

 megvalósulhasson a versenyző vállalatok együttműködése (‖coopetition‖), 

 az új üzleti és együttműködési lehetőségek hasznát a kis- és középvállalkozások is 

élvezhessék. 

A fentiekkel összefüggésben a Memorandum hangsúlyozza, hogy a modern versenyben 

minden klaszternek innovációs klaszterré kell válnia.  

Az innovációs klaszterek tudáshálókra és együttműködő innovációs rendszerekre építő 

hálózati képződmények. Terjedésük és megerősödésük kedvező hatású a széles tudásbázison 

alapuló nyílt innovációk, valamint a K+F eredmények piaci sikerekké való konvertálása, az 

innovációk piacorientációja szempontjából. A klaszterek megkülönböztető jellemzőit a 

hálózatokhoz képest a fenti szempontok alapján tekintjük át.  

 

1.1. Rugalmasság, nyitottság, nyílt információáramlás 

 

Míg a hálózatok inkább zárt, közös üzleti célokon alapuló, viszonylag stabil 

szerveződések, addig a klaszterek nyitott, több irányban is expanzív, kollektív vízióval 

rendelkező, rugalmasabb együttműködési formák (Lengyel, 2002). A klaszterekben 

intézményesített nyílt információáramlás és tudásmegosztás zajlik (Sölvell, 2009; Grosz, 

2005).  

A fenti jellemzők következtében a klaszterek ideális keretet biztosítanak az innovációs 

folyamatok hálózati kezelésére, az innovációk kinyitására.  A nyílt innováció azon a 

felismerésen alapszik, hogy minden vállalatnak – belső hatékonyságától függetlenül – 
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szüksége van arra, hogy mély és kiterjedt kapcsolatokat alakítson ki külső tudáshálózatokkal 

és közösségekkel (Chesbrough, 2003). Előnyei két oldalról is megragadhatók: 

 a belső innovációs folyamatok felgyorsítása a tudás be- és kiáramlásának célzott 

felhasználásával, 

 piacbővítés a kapcsolati háló kiszélesítésén, a piacra és a versenyre való jobb rálátáson 

és a kölcsönös érdekek megtalálásánkeresztül. 

A klaszterszerekkel olyan platformok jönnek létre, amelyek arra ösztönzik tagjaikat, hogy 

megosszák egymás között információikat, ötleteiket, összekapcsolják kompetenciáikat, 

erőforrásaikat. Egy-egy innovációs projekt„klaszterproduktuma‖ közös tudás eredőjeként jön 

létre. A tagok tanulhatnak egymástól, miközben húzóerőt is gyakorolnak egymásra. A 

kapcsolatok fejlődése által folyamatos megújulásra kényszerülnek, és elsajátíthatják a tartós 

együttműködésben való gondolkodást.  

Nyílt innovációs szempontból különösen kedvező, hogy a klaszterekben az együttműködés 

nem szűkül le a gazdálkodó szervezetekre. Kiterjedt interakciók, szoros kooperációk jöhetnek 

létre gazdálkodó szervezetek, egyetemek és kutatóhelyek, technológiai vagy tanácsadási 

szolgáltatásokat nyújtó hídképző szervezetek, valamint más szereplők (alapítványok, 

kamarák, irányító intézmények, vállalkozásfejlesztési ügynökségek, stb.) között. A széles 

hálózati platform (Guinet, 2001)közelebb hozza egymáshoz a különböző szakmai 

kompetenciákat, tágabb rálátást biztosít az egész innovációs értékláncra, összekapcsolja a 

tudomány, a műszaki fejlesztés, a gyártás és a marketing szakterületeit. Míg tehát a 

hálózatokra túlnyomórészt a kodifikált (explicit) tudás a jellemző, a klaszterek széles teret 

nyitnak a rejtett (tacit) tudás felhasználásának (Cooke,2001). 

A klaszterkapcsolatokon keresztül és a menedzsmentszervezet támogató közreműködése 

révén könnyebb a piaci információkhoz való hozzájutás, szélesebb a piaci rálátás, jobban 

megérthető a verseny. A K+F eredmények piaci sikerekké való konvertálását elősegíthetik az 

együttes piaci fellépések, egymás kapcsolathálójának felhasználásával új piacok szerzése, 

vagy éppen az egymástól való vásárlások révén egy "belső" piac megteremtése. A tagok által 

létrehozott termékek, szolgáltatások piacra vitele felgyorsulhat a klaszter promóciós vagy 

kommunikációs platformján, kapcsolathálóján keresztül. Mindezen folyamatok előmozdítják 

a fogyasztói érték és a technológiaifejlesztések összekapcsolását, az innovációk 

piacorientációját.  

 

1.2.A rivalizálás lehetősége 

 

Az üzleti hálózatoknál nem szokott megjelenni a rivalizálás, a klaszterek esetében viszont 

versenytársak is szerepelhetnek a tagok között. Ez megnehezíti a bizalmi légkör kialakítását, s 

így nagyobb odafigyelést igényel a menedzsmenttől. Ugyanakkor a tagok együttes 

megoldásokat kereshetnek közös problémáikra, kicserélhetik tapasztalataikat. Az azonos 

területen működő kis és nagyvállalatok kölcsönös előnyöket tudnak realizálni az innovációs 

ötletek megosztása, illetve a piaci bevezetéshez szükséges kapcsolati háló biztosítása révén.  

További előny lehet a közös beszerzéssel elérhető költségcsökkentés és az alkupozíciók 

javítása. Ha a versenytársak széles felhasználói területet fednek le, akkor a rivalizálás ellenére 

piacbővítési lehetőségek is felmerülhetnek.  

 

1.3.A klasztermenedzsment szervezet, mint csomópont 

 

A hálózatok központi csomópont nélküliek, tehát ha az egyik elemet „kivesszük‖ a 

hálóból, az nem teszi működésképtelenné az egész rendszert(Barabási, 2003). Ez a 

klaszterekről nem mondható el, hisz maga a klasztermenedzsment szervezet alkotja azt a 

központi csomópontot, amely összeköti a tagokat és biztosítja az együttműködés támogató 

hátterét.  
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A klasztermenedzsment szervezet formális, a tevékenységek egészét átfogó koordináló 

keretet nyújt a tagok számára, s egyúttal katalizátorként segíti azok együttműködését, 

hálózatépítési törekvéseit, koordinálja a kooperációs szándékokat és lehetőségeket, 

hasznosítja a szinergiákat. Fontos szerepe van a hatékony információs láncok kialakításában, 

a bizalmi légkör megteremtésében, és nem utolsó sorban a (pályázati) lehetőségek 

felkutatásában. Ezzel párhuzamosan hídképző funkciót is betölt a klaszter egésze, annak 

tagsága és a külső szereplők között. Mivel a tagok összetétele és száma – nyílt 

szerveződésekről lévén szó – folyamatosan változhat, a menedzserszervezet közvetítő szerepe 

az új tagok beintegrálódásának elősegítése, a régi szereplőkkel való kapcsolatuk kiépítése 

szempontjából is jelentős.  

 

1.4.Potyautasok 

 

A klaszterekben megjelenhetnek a „potyautasok‖ (free rider) is, akik a szinergikus 

hatások, vagy éppen az agglomerációs előnyök révén profitálhatnak a klasztertagságból 

anélkül is, hogy aktívan részt vennének a közös munkában, projektekben (Roncz, 2007). Az 

inaktív tagok általában a menedzsmenttől várják, hogy "rájuk erőltesse" a pályázatokat, 

megkeresse őket a lehetőségekkel. Passzivitásuk okaként legtöbbször a leterheltségükre 

hivatkoznak, de előfordulhat, hogy nincs olyan projekt lehetőség, amelybe a náluk lévő 

speciális know-how-t be tudnák illeszteni (ez egyébként főleg az IT szektorra jellemző).  

A klaszter egészére az ilyen tagok jelenléte visszahúzó hatást gyakorol, hiszen a klaszter 

eredményességét olyan mutatók is jelzik, mint a közös projektek száma, vagy a megvalósult 

pályázatokban résztvevők aránya. Ezért fontos, hogy a klasztermenedzser szervezet kellő 

aktivitást tanúsítson a közös munka alapját jelentő pályázati lehetőségek feltárásában, és 

legyen olyan generatív ereje, amellyel motiválnitudja a tagokat. A klaszterek fejlődése során 

folyamatosan tisztul a tagság. Ha a "potyautasokat" nem sikerül aktivizálni, akkor 

kirostálódhatnak, miközben új szereplők nyerhetnek felvételt. 

 

1.5.A közösség javát szolgáló célok megvalósítása 

 

A klaszterek a tagok innovációs és piaci eredményességének növelésén túl tágabb célokat 

is szolgálhatnak. Meghatározó szerepük lehet egy-egy régió fejlesztésében, tudáscentrumok 

kialakításában, új fejlesztési irányok meghonosításában, innovatív ágazatok fellendítésében, a 

foglalkoztatás növelésében, de akár a felelős vállalati magatartás erősítésében is 

(környezetiparterületén működő klaszterek). Mindezek együttes eredőjeként a makrogazdaság 

fejlesztésében játszott szerepük sem elhanyagolható. Külön kiemelendő, hogy a klaszterek 

kedvező talajt jelentenek a KKV szektor gazdasági vérkeringésébe való bekapcsolása 

számára. A klasztermenedzsmentnek a fentiek miatt nem elég a szervezeten belülre 

koncentrálnia erőfeszítéseit, hanem szem előtt kell tartania az egész régió, illetve iparág 

fejlődésére gyakorolt hatásokat is. 

 

2. A KUTATÁS CÉLJA ÉS A MINTA ISMERTETÉSE 
 

Kvalitatív kutatásunkban – az EU irányelvekkel összhangban – az akkreditált innovációs 

klaszterekre fókuszáltunk. 

Az innovációs klaszterek alapvető célja, hogy közös kutatás-fejlesztés eredményeként 

elősegítsék a tudásintenzív termékek kifejlesztését és piaci bevezetését. Az együttműködés 

piaci szempontból a klasztertagok hazai és nemzetközi versenyképességének javulását, piaci 

eredményeinek növekedését mozdíthatja elő, kutatási-fejlesztési oldalról pedig az alkalmazott 

kutatás arányának és a szabadalmak számának növekedéséhez járulhat hozzá. A téma hazai 
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szakértői kiemelik, hogy nem elhanyagolható szempont a jelentős eredményeket felmutató 

kutatók foglalkoztatásának elősegítése sem (Dobronyi et al 2012). Az innovációs klaszterek 

erősen régiófüggők. Több kutatás is bebizonyította, hogy azok a régiók, ahol 

aktívklasztertevékenység figyelhető meg, az innovációban is vezető területnek 

számítanak(Horváth et al, 2013; Mag Zrt, 2012; Weisz, 2008). 

Kutatásunkban olyan kérdésekre kerestük a választ, hogy mennyire tükröződnek az ágazati 

sajátosságok a klaszterek működésében, milyen innovációs és piaci előnyök realizálhatók a 

tagság által, ezt a menedzser szervezet milyen megoldásokkal segíti elő –különös tekintettel 

az információáramlásra és a kommunikációra –, melyek az együttműködés szintjei, és milyen 

sajátos jellemzőkkel írható le a hazaiklaszterizációs folyamat. 

Kutatásunk célsokaságát azok az innovációs klaszterek és tagvállalataik alkották, amelyek 

a kutatás időtartama alatt elnyerték, vagy megújították akkreditációs klaszteri címüket. Az 

adatrögzítés időtartama 2011. júliusa és 2014. májusa között zajlott, mely idő alatt 21 

innovációs klaszter nyerte el az akkreditációs címet.  

Az innovációs klaszterek hazai ágazati megoszlása az IT szektor és az egészségipar 

dominanciáját mutatja. A legnépszerűbbek az ICT irányultságú innovációs klaszterek. Ez 

visszavezethető az iparág „trendiségére‖, az innovációk gyors diffúziójára, a piac 

változékonyságára és sokszínűségére. Emellett a hazai cégek is erős jelenlétet mutatnak e két 

területen, start-up-ok és KKV-k körében ez a szektor különösen felkapott területnek számít. 

Az egészségipar pedig komoly innovációs múlttal rendelkezik, és az itt érdekelt cégek 

körében jelentős motivációs, egyben kohéziós erő az elvesztett piaci pozícióik visszaszerzése. 

Felmérésünk első szakaszában 19 akkreditált innovációs klasztermenedzsment 

szervezettel(1. ábra) sikerült felvenni a kapcsolatot, mely 90,48%-os elérési arányt biztosított.  

 
1. ábra:Klasztermenedzsment – ágazati elérés 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 

Vizsgálatunk második szakaszában klasztertagokkal készítettünk mélyinterjút, 40 

akkreditált innovációs klaszter tagvállalatot sikerült így elérni. A 2. ábránkon látható a 

tagvállalatok ágazati elérése. A grafikon érzékelteti, hogy a fentebb említett két domináns 

iparág (IT és egészségipar) közel 7%-át sikerült elérnünk. 
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2. ábra: Tagvállalat – ágazati elérés 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 

3. A HAZAI AKKREDITÁLT INNOVÁCIÓS KLASZTEREK ÁGAZATI 

SPECIFIKUMAI 
 

Az ágazati jellemzők kifejezésre jutnak az egyes klaszterek víziójában, tagfelvételi 

szempontjaiban, az alkalmazásra kerülő együttműködési megoldásokban, formákban. A 

klasztertagok innovációs jellemzői és piaci törekvései szintén erős összefüggést mutatnak az 

ágazati sajátosságokkal, s ebből vezethető le az is, hogy milyen célok motiválják a belépést, 

milyen innovációs és piaci előnyöket várnak a tagságtól, illetve a klasztermenedzsmenttől.  

A következőkben a fentiekre mutatunk be néhány példát. 

 
3.1.Orvostechnikai ágazat 

 

Orvostechnikai területen a klaszterszerveződés alapvető célja növelni a jelentős 

hagyományokkal bíró iparág hazai vállalatainak piaci lehetőségeit. Az ágazatban a korábbi 

nagyvállalatok szétesésével a fejlesztő csoportok kis kényszervállalkozásokká alakultak át. A 

multinacionális versenytársak megjelenése, és napjainkban főleg az import miatt ezek a hazai 

mikro-, kis- és középvállalatok szinte teljesen kiszorultak a belső piacról. Ez azért is 

sajnálatos, mert a professzionális szaktudáson alapuló, innovatív termékstruktúra lehetővé 

tenné a teljes keresleti szerkezet lefedését. Ezeknek a hazai cégeknek az összefogására nyújt 

lehetőséget a klaszterbe való szerveződés.  

A fentiekből következően a tagok által várt legfontosabb előny az együttes fellépéssel való 

piacszerzés. Ez részben exportpiaci célokat jelent, részben azoknak a hazai piaci réseknek a 

felkutatását, beszállítói lehetőségeknek a megtalálását, amelyekben kihasználhatók lennének a 

kisebb vállalati méretből fakadó rugalmassági előnyök. A magyar piacon lévő konkurens 

külföldi tulajdonú nagyvállalatok ugyanis nem érdekeltek egyedi eszközök gyártásában. A 

fenti szempontok miatt fontos ágazati jellemző, hogy multinacionális cégek nem lehetnek a 

klasztertagok között. 

A tagvállalatokra a technológiai és termékinnovációk egyaránt jellemzőek. Az innovációk 

erősen piacorientáltak, felhasználói – több esetben egyedi – igényekre reagálnak. Innovációs 

jellemző az egy-egy területre való szakosodás is (pl. csecsemőgyógyászat). A tagok között 

jelentős arányt képviselnek a csak belföldi piacra értékesítőkis cégek. Ezek önerőből nem 
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tudnak kilépni a nemzetközi piacokra, viszont a hazai piacon szoros, szakmai jellegű 

kapcsolataik vannak felhasználóikkal. A piaci információkhoz való hozzájutás így nem jelent 

innovációs gátló tényezőt, s nem igényel intenzív marketingtámogatást az új fejlesztési 

eredmények piaci bevezetése sem. Kemény versenykihívást jelent azonban a külföldi gyártók 

termékeinek jelenléte, amelyek ugyanazokra a problémákra nyújtanak megoldásokat.  

Az ágazatban jelentős szerepe van a tenderkiírásoknak, a tőkeerősebb cégek a nemzetközi 

szintéren is megmérettetik magukat. Innovációs szempontból a nemzetközi 

konkurenciafigyelés meghatározó jelentőségű, de hasznos források a külföldi kiállítások, a 

külföldi gyártók prospektusai, sőt az interneten fellelhető új orvostechnológiai megoldások 

figyelése, s ezek alapján a hazai gyártási lehetőségek feltárása is. Utóbbi összefügg azzal, 

hogy ezen a területen viszonylag kevés szabadalom születik, s a magyar vagy nemzetközi 

szabadalmak megvétele sem jellemző.  

A kormányzati kapcsolatok kialakítása az egész ágazat pozíciójának javítása, a klaszter 

nemzetközi színtéren való pozícionálásaszempontjából jelentős szerepet játszik. 

 

3.2. IT iparág 

 

Az IT iparág piaci és technológiai szempontból is rendkívül gyorsan fejlődik, a 

változásokat nehéz előre jelezni. Az erős üzleti turbulenciák miatt kiemelten fontos a jó 

partnerek felkutatása, a szinergiák kialakítása, egymás ötleteinek megismerése és a széles 

platformon való együttműködések megvalósítása.  

A területen működő klaszterek tagvállalatainál rendkívül változatosak az innovációs 

megoldások: újtermék-, szolgáltatásfejlesztések, technológiakutatások és -fejlesztések, illetve 

a technológia innovatív felhasználásának eredményeként születő új termékek egyaránt 

jellemzőek. A felhasználói területek palettája is igen széles: telekommunikáció, hirdetési-, és 

kiszolgálástechnika, ügyfélszolgálat, oktatás, kontrolling, pénzügy, gazdálkodás, 

vezetőinformációs rendszer, stb.A rendkívül gyors technológiai változások miatt nagy 

hangsúlyt kap a külföldi piaci trendek követése. Egyes szegmensekben (pl. oktatási terület, 

hirdetési technológia) az új innovációs megoldások bevezetését a hazai piac árérzékenysége, 

innovációs éretlensége erősen visszafogja. Ez fontos motiváció a szabadalmaztatásokban, 

biztosítva a későbbi piaci bevezetés lehetőségeit. A kutatási területviszonylag jelentős 

számban képviselteti magát – akár alapítókként is – a klaszterekben, a tagok egyetemi kutatási 

kapcsolatai nem egy esetben már a klaszterlét előtt kiépültek.  

 IT területén létrejövő klasztereknél a market pull és a technolgypush innovációk egyaránt 

jelen vannak. A piaci igényekből kiinduló innovációk már meglévő vevői problémákra 

kínálnak megoldásokat, intenzív vevőkapcsolatokra építve, több esetben kifejezetten egyedi 

igények kielégítésére. Másik oldalról azok a cégek is reprezentálják magukat, amelyek 

fejlesztéseikkel új piacokat teremtenek, új trendeket hívnak életre (pl. az ügyfélszolgálatban). 

Több vállalatnak éppen a klasztertagság segített felismerni azt, hogy 

technológiafejlesztéseikbe az eddigiek során nem épültek be a piaci szempontok. Az 

ágazatban aklasztertagságnak tehát a szemléletformáló szerepe sem elhanyagolható. 

Az IT klaszterekre a versenytársak jelenléte a jellemző, ami nagyobb feladatot ró a 

menedzsmentre a kollaboratív magatartás kialakítása érdekében. Ilyen klasztereknél 

előfordulhat, hogy atagok egymással való kommunikációja nehezebben formálódik, mint a 

klasztermenedzsmenttel, és problémásabb az inaktív tagok mobilizálása is. Az e téren sikeres 

menedzsment szervezetek ezért nagy súlyt fektetnek a tagok kapcsolatépítését segítő 

informális kommunikációs megoldásokra. 

Az IT ágazati klaszterek a vállalati méretek tekintetében is vegyes képet mutatnak, s ezzel 

szoros összefüggésben eléggé különbözőek a belépési motivációk, a tagok által várt – 

innovációs és piaci – előnyökis. 
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A kis cégeket főleg a piaci szempontok viszik a klaszterekbe, hogy innovatív termékeiket 

el tudják helyezni külföldi piacokon, melyhez a nagyvállalati tagok piaci kapcsolati hálója 

kedvező lehetőséget biztosít. De olyan kisvállalatok is képviseltetik magukat, amelyek 

innovációs megoldásaiknak köszönhetően a nagyvállalatok mellett már piacvezető pozíciót 

tudtak elérnibizonyos szegmensekben. A nagyvállalatok számára a legfontosabb előny, hogy 

olyan innovációs ötletekhez jutnak, amelyeket be tudnak építeni saját portfoliójukba. 

Általánosan jellemző, hogy a tagvállalatok egymástól is tudnak termékeket, szolgáltatásokat 

vásárolni, ami szintén piacbővítő hatású. Ágazati jellemző a tagok között a start-up cégek 

viszonylag nagyszámú jelenléte. Számukra különösen fontos a forrásokhoz jutás, és a jól 

kiépített információs rendszer, a klasztermenedzsment inkubátor szerepe. 

Az erősen innovatív, már biztos piaci háttérrel rendelkező cégek esetében a tagság az 

innovációs folyamataik előmozdítása szempontjából jelentős. A klaszter "kritikus közönsége" 

hasznos visszajelzéseket ad, a kapcsolatokon keresztül be tudják mutatni, és próbára tudják 

tenni kutatás-fejlesztési eredményeiket. Ezt a menedzsment különböző megoldásokkal 

segítheti:high-tech teszt, vagy -labor, előadások, vagy ötletek kölcsönös megvitatása a 

menedzsment által szervezett fórumokon. 

A kevésbé innovatív cégek számára a tagság – elsősorban a közös projektek révén – 

innovációképességük növelése szempontjából előnyös.A pénzbeli-, kapcsolati-, és szellemi 

tőke bevonásával olyan technológiák, termékek előállítására nyílik lehetőségük, amelyeket a 

klaszterkapcsolatok hiányában önállóan nem tudnának megoldani.  

Általános előnyként fogalmazódik meg a szektorban, hogy mivel hasonló technológiai 

területen és piacokon vannak, közösek a problémáik, s ezekre együttműködve tudnak 

megoldásokat keresni. Részben ennek tudható be, hogy egyes vállalatok több ágazati 

klaszternek is tagjai.  

Az IT területen működő akkreditált innovációs klaszterek között még eléggé markánsak a 

fejlettségiszintbeli különbségek Egymás mellett vannak még viszonylag fiatal, és már jelentős 

tapasztalattal rendelkező, kiválóan működő szerveződések is. Az eltérések a tagok 

hozzáállásán és a menedzsment professzionalizmusán egyaránt lemérhetők. Kifejezésre jutnak 

abban is, hogy mennyire sikerült bizalmi légkört kialakítani a tagok között, a 

klasztermenedzsment milyen mértékben tölti be a katalizátor szerepet, hogyan kommunikálja 

kifelé a közös sikereket, van-e egy jól felépített imázsa a klaszternek, tesznek-e lépéseket a 

közös brand építésére.  

 

3.3. Műanyagfeldolgozó-ipar 
 

A műanyagfeldolgozó-iparhoz kapcsolódó klaszterek változatos formákat mutatnak. 

Egyaránt jelen vannak horizontális és vertikális szerveződések, regionális jelleggel, a 

térségben hasonló ipari tevékenységeket folytató cégek összefogásának céljából, és piaci 

alapon szerveződve, az egymást kiegészítő tevékenységeket folytató cégek összefogásának 

megerősítésére. 

Az ágazathoz köthető klaszterek tagjainak innovációs tevékenységében a technológia-, 

gép-, és szerszámfejlesztések, új termékek kifejlesztése, illetve meglévő termékek 

korszerűsítése egyaránt szerepet kap.  Jelentős innovációs húzóerő az újrahasznosítás, ehhez 

klaszterszerveződési szempontból új fejlesztési irány is kapcsolódik, nevezetesen a 

biológiailag lebomló műanyagok meghonosítása, a technológiák kialakítása és használatuk 

elősegítése. Több cég együttműködésével az érintett klaszteren belül létrehozott projekt 

társaság a biológiailag lebomló anyagok fejlesztésének céljával nyert pályázatot, aminek 

sikeres megvalósítása további vállalati innovációkat is indukált a lebomló műanyagnak a 

nyomdaiparban, illetve a csomagolási szektorban való használhatóságával összefüggésben.  

A piaci alapon szerveződő, csomagolási profilú klaszterszerveződés fontos szempontja a 

tagok piaci pozíciójának javítása. Ebből adódóan a tagok között nem lehetnek konkurensekés 
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külföldi cégek, hiszen a verseny a hazai piacon nagyon erős, különösen árban. A tagok által 

elvárt előnyök jórésztmarketing jellegűek: nagyobb rálátás a piacra, a lehetőségek jobb 

megismerése, akár a potenciális vevők, akár a beszállítók vonatkozásában, az ezt segítő 

információ- és tapasztalatmegosztás, kapcsolatépítés. A konkurencia hiánya elősegíti a 

bizalmi légkört és a partnerségben erősíti a kapcsolatok személyes jellegét. Ugyanakkor a 

versenytársak hiánya meg is köti a tagok kezét azáltal, hogy nem kezdhetnek bele 

konkurenciát jelentő tevékenységekbe.  

Mivel a tagok nem versenytársak, több irányból is tudnak piaci előnyöket realizálni. 

Egyrészt a külső vevők relációjában ki tudják egészíteni egymás ajánlatait, ami piacbővítő 

hatású, taktikai és stratégiai piaci célokat egyaránt szolgálhat. Ha a vevők több klasztertagtól 

is rendelnek, az logisztikai szempontból is előnyt jelent. (A központosított értékesítésnek az 

eltérő műszaki kompetenciák miatt nincs realitása). Másrészt a tagság belső piacot is teremt, 

hiszen a tagokegymás termékeinek is a felhasználói.Aköztes forgalom lehetővé teszi, hogy 

kiváltsák egymással korábbi beszállítókat. Miután a területen működő kis cégek a 

multinacionális vállalatok beszállítói, az akkreditált klasztertagság marketingelőnye az is, 

hogy minőségi jelzést ad a vevőknek. A jó bizalmi légkör és a nagyobb piaci rálátás pedig 

ösztönzi a tudásmegosztást, s ezáltal innovációt generáló hatású. 

 

3.4.Ágazatokon átívelő klaszterszerveződések 

 

A meghatározó ágazati specifikumokkal rendelkező klaszterek mellett vannak olyanok is, 

amelyekre az ágazatokon átívelő jelleg a jellemző. Ilyen a műanyagipar, csomagolástechnika 

és a nyomdaiparkapcsolódása. Az ilyen típusú szerveződések célja az ágazatokon átnyúló 

hálózatépítés és az önálló fejlesztési törekvések mellett közös fejlesztési koncepciók 

kialakítása, a technológiai és gyártási átfedések összehangolása, és az adott esetben kiemelt 

piaci célként az autóipari beszállítási lehetőségek jobb kiaknázása. A regionális jellegből 

következik a helyi tudásközpontokkal való szoros együttműködésis (Szegedi 

Tudományegyetem, Kecskeméti Főiskola, amely a dél-alföldi régió gépész képzésének 

centrumává vált).  

Ágazatokon átívelő klaszterszerveződésre hozható fel példa a környezetvédelemterületéről 

is. Az erősen tudásorientált, szándékosan heterogén felépítésű klasztereknél fontos szempont, 

hogy a partnerek ki tudják egészíteni egymást, és a másikat ne tekintsék belső 

konkurenciának. Az inhomogén jelleg és a kiterjedt partneri kör kifejezetten kedvez az 

információ- és tudásáramlásnak, előmozdítója a kapcsolatépítésnek, nagyon erős szinergiák 

használhatók ki. Cégcsoportok, felsőoktatási intézmények és önkormányzatok 

részvételévelkomplex válasz adható a környezeti problémákra. A tagsági szerkezet a vállalatok 

méretét tekintve is heterogén. A nagyvállalatok elsősorban technológia és termékfejlesztésben 

érdekeltek, míg a kis cégek számára a klasztertől kapott kommunikációs/marketing segítség is 

jelentős előny. Fontos innovációs szempont kompetenciák teremtése a környezetvédelem 

területén, a fő irány az ún. ökociklus kompetencia. Ennek egyik részét a technológiai eljárás 

jelenti, a másikat az innovációs lánc menedzselése. A kis és nagy cégek együtt vesznek részt a 

fejlesztésekben. A kis cégek hoznak ötleteket, terméket és technológiát is, a nagyvállalatok 

kapcsolati hálójukon keresztül segítik a piaci bevezetést.  

Szintén szélesebb profilt felölelő, vertikális lánc alapú klaszterszerveződés jött létre az 

életminőség, élelmiszer, gyógyszer területén is,ahol ugyancsak egymás tevékenységének, 

portfoliójának kiegészítése kap hangsúlyt. Az ilyen teljes vertikális láncot lefedő 

szerveződéseknek jelentős innovációs generáló hatása van azáltal, hogy az együttműködések 

révén betekintést nyerhetnek a láncban érintett más szak-, illetve tudományterületekre is (pl. 

takarmány-élelmiszer profilból rálátás a növénytermesztésre, az élelmiszerekkel kapcsolatos 

humán (orvosi) területre, az élelmiszergyártásra). Az egymásra épülő profilok kölcsönös 

előnyöket jelenthetnek. Egy kapcsolódó tudományterületen alkalmazott technológiai 
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megoldás adaptálása (pl. humán vizsgálati módszer alkalmazása az állattenyésztésben) új 

innovációs projektet generálhat. Az élelmiszergyártónak lehetősége nyílik a termékek 

tesztelésére egy másik tagvállalat által, tudományos háttérrel, egyetemi partnereken keresztül. 

Az innovációs szempontok mellett marketing előny, hogy a lánc végén szereplő élelmiszer 

cégek kapcsolatrendszere segítheti az innovációs eredmények piaci bevezetését is.  Miután a 

teljes értékláncot (a takarmány-élelmiszertől a növénytermesztésen, állattenyésztésen, 

élelmiszergyártáson át a pre-kilinikai vizsgálatokon keresztül az élelmiszer cégekig) lefedő 

szerveződéseknél fő szempont az egymásra épültség, ez élő kapcsolatokat és jelentős belső 

forgalmat is generál, valamintellene hat a "töltelék" szereplők megjelenésének.  

Ahogy arról a hálózatokkal való összehasonlítás kapcsán már szó volt, az innovációs 

klaszterek a tagok innovációs eredményességének és piaci pozícióinak javításán túl tágabb 

célokat is szolgálhatnak. A bemutatott területeken ezekre hozható fel példaként az 

orvostechnikai ágazat elvesztett pozíciójának visszaszerzése; egy régió 

gazdaságfejlesztésének elősegítése; a vállalkozások versenyképességének javítása (pl. a dél-

alföldi klaszterszerveződés), regionális fejlesztési céllal az egyetemi és a gazdálkodó 

szférában meglévő szinergiahatások üzleti hasznosítása (pl. regionális informatikai 

vonzáscentrum kialakítása); új fejlesztési irányok felkarolása (biológiailag lebomló 

műanyagok); új kompetenciák meghonosítása (ökokompetencia); a környezetközpontú 

gazdaság- és térségfejlesztési célok, a kapcsolódóterületek (egészség-, gyógyszeripar) 

összefogásával az életminőség javítása.  

 

3.5. Még nem értik a nyílt innovációt 

 

A klaszterkapcsolatok által generált együttműködések pozitív hatása a nyílt innovációk 

szempontjából nem kérdőjelezhető meg, s ez alól a hazai gyakorlat sem kivétel. Az interjúk 

során azonban az körvonalazódott, hogy a nyílt innovációs megoldások tudatos 

alkalmazásamég az akkreditált hazai innovációs klaszterekben is gyerekcipőben jár.  

A nyílt innovációk tudatos alkalmazása ugyanis nem egy gyors folyamat. Új 

gondolkodásmódot és adott esetben más üzletpolitikát igényel a cégektől, a menedzsmenttől, 

valamint olyan megoldások alkalmazását, amelyek biztosítják a külső szellemi tőke és a 

felhasználói igények, visszajelzések organikus beépítését az innovációs folyamatokba. Ez nem 

csupán elhatározás kérdése, hanem megfelelő környezeti feltételek, infrastruktúra és eszközök 

kialakítását, biztosítását is megköveteli. Optimizmusra adnak okot, hogy azért már vannak jó 

gyakorlatok, így az ITC területén a szolnoki T-city livinglab, ahol a klasztertagoknak 

lehetőségük van arra, hogy a piaci bevezetést megelőzően felhasználói oldalról teszteljék új 

terméküket, megoldásaikat.  

Ha a nyílt innovációs törekvések erősödni fognak a klaszterek együttműködési hálózatán 

keresztül, a közös szellemi tulajdonban rejlő gazdasági érték minél jobban kihasználása 

érdekében, akkor az nemcsak a tagok, hanem az egész gazdaság versenyképességének 

növelője lehet. 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Tanulmányunkban kitértünk a hálózatok és a klaszterek főbb különbségeinek 

ismertetésére. Megállapítottuk, hogy az innovációs klaszterek kedvező feltételeket teremtenek 

a K+F eredmények piaci sikerekké való konvertálására, valamint az innovációk 

piacorientációjának kialakítására. Mindezek mellett jelentős különbségként fogalmazható meg 

a hálózatokhoz képest, hogy a klaszterek nyitott, több irányban is expanzív, kollektív vízióval 

rendelkező, rugalmasabb együttműködési formák, melyekben nyílt információáramlás és 

tudásmegosztás zajlik. További jelentős eltérés még, hogy központi csomóponttal 

rendelkeznek, melyet a klasztermenedzsment szervezet alkot. 
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Kutatásunk fókuszában három fő iparág, az orvosi, az IT és a műanyag-feldolgozó ipar állt. 

Elmondható, hogy az orvostechnikai területen a klaszterszerveződés alapvető célja növelni a 

jelentős hagyományokkal bíró iparág hazai vállalatainak piaci lehetőségeit. Ebből következik, 

hogy a tagok által várt legfontosabb előny az együttes fellépéssel való piacszerzés, mely 

részben exportpiaci célokat jelent, részben pedig a hazai piaci réseknek a visszaszerzését. 

Egyik legfontosabb ágazati jellemzője, hogy multinacionális cégek nem lehetnek a 

klasztertagok között. 

Az IT területen működő klaszterek egyik jellemzője, hogy versenytársak is megjelenhetnek 

a tagok között, ami több feladatot eredményez a klasztermenedzsment szervezet számára. Az 

ebben az iparágban működő klaszterek a vállalati méretek tekintetében is vegyes képet 

mutatnak, s ágazati szempontból jellemző rájuk a start-up cégek viszonylag nagyszámú 

jelenléte a tagok között. 

A műanyagfeldolgozó-iparhoz kapcsolódó klaszterek esetében megfigyelhető, hogy 

egyaránt jelen vannak horizontális és vertikális szerveződések, melyek legfőbb célja a 

térségben hasonló ipari tevékenységeket folytató cégek összefogása. A tagok között többnyire 

nem lehetnek konkurensek és külföldi cégek, mivel a verseny a hazai piacon nagyon erős. 

Iparági jellemzőként fogalmazható meg, hogy a tagok nem csak egymást erősítve lépnek fel 

egy-egy régióban, hanem belső piacot is teremtenek, amely lehetővé teszik, hogy kiváltsák 

egymással korábbi beszállítókat. 

Kutatásunkban megvizsgáltuk az ágazatokon átnyúló klaszterszerveződéseket is, melyek 

célja az önálló fejlesztési törekvések mellett aközös fejlesztési koncepciók kialakítása, a 

technológiai és gyártási átfedések összehangolása, valamint interjúink során megvizsgáltuk, 

hogy mennyire tudatosan alkalmazzák a nyílt innovációs megoldásokat. Megállapítottuk, 

hogy ez még az akkreditált hazai innovációs klaszterekben is gyerekcipőben jár idehaza. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A kisvállalati kutatások az elmúlt években megritkultak, így egyre kevesebbet tudunk arról a 

szektorról, amely a versenyszféra 70%-át alkalmazza és a hozzáadott érték több mint 50%-át 

hozza létre. Ebben a cikkben KVI segítségével a kisvállalati szektorba tartozó cégek 

versenyképességének NUTS 2-es szintű regionális különbségeit mutatom be egy rétegzetten 

reprezentatív 809 elemű minta segítségével. A Szerb et al (2014) modell továbbfejlesztése 

révén képzett kisvállalati versenyképességi index (KVI) a magyarországi cégek egyedi 

versenyképességét méri tíz dimenzióban.Ellentétben a vártakkal, a fejletlenebb régiók átlagos 

versenyképességi pontjai magasabbak lettek a fejlett régiókhoz képest. A nagyobb méretű 

települések kedvező regionális agglomerációs hatásait sem tudták kisvállalataink kihasználni, 

komplex eredményeik a vizsgált 2010-2013-as időszakban elmaradt a kisebb településen 

tevékenykedőkétől, a növekedés esetében pedig területi hatásokat nem sikerült kimutatni. A 

kapott eredményeket fenntartással kell kezelni, hiszen sem az intézményi, infrastrukturális 

különbségeket, sem a termelési hatékonyságot nem vizsgáltam. A 2010-2013-as időszak sem 

biztos, hogy a legjobb volt, hiszen jelentős személyi, intézményi átalakulások történtek, 

amelyek a vállalatok egyéni versenyképességet és az eredményeket befolyásolhatták. 

 
BEVEZETÉS 

 

Az elmúlt időszakban a hazai közgazdász szakma érdeklődésének a középpontjában a 

makrogazdasági, és főleg a költségvetési egyensúly helyreállítása állt. Ugyanakkor a háttérbe 

szorult a vállalati mikroszféra, ezen belül is a kisebb vállalatok, az úgynevezett mikro- kis és 

közepes méretű cégek, az mkkv-kvizsgálata. A létező konjunktúra és attitűd-vizsgálatok vagy 

pedig a kismintás, ad hoc jellegű felmérések nem pótolhatják a vállalkozás és a 

versenyképesség szisztematikus elemzését, amivel a hazai közgazdász szakmajórészt adós. Az 

adathozzáférési és a kérdőívezés nehézségek mellett versenyképességet meghatározó és 

befolyásoló tényezők azonosítása, mint a gyorsan változó környezethez történő 

alkalmazkodás kulcsfontosságú tényezői, az ilyen jellegű kutatások talán legfontosabb 

kihívása. Nem elhanyagolható az sem, hogy mit tud mondani a vállalati folyamatokat kutató a 

gazdaságpolitika művelőinek netán maguknak a vállalkozóknak arról, hogyan és milyen 

módon javítható a cégek versenyképessége.  

A versenyképességi kutatásoknak Magyarországon mára már jelentős múltja van. Az elméleti 

modellek (Lengyel 2000a, Szentes 2012, Török 1989) ésa vállalati fókuszú versenyképességi 

elemzések (Chikán és Czakó 2006, Hoványi 1999) mellett a 2000-es évekre felerősödtek a 

regionális versenyképességetanalizálómegközelítések (Horváth 2001, Lengyel 2000b, 

Lukovics 2004). Ezek a vállalati és regionális kutatások döntő mértékbena Porter modellekre, 

- a gyémánt és az öt erő modellen – alapozva a versenyképesség intézményi tényezőit 

elemezték (Szerb 2010). A vállalati vizsgálatok esetébena Chikán Attila vezette 
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versenyképességi kutatás volt az első, amely a vállalatok egyedi kompetenciáit a középpontba 

állító erőforrás-elméletre épített (Chikán et al 2002, Chikán és Czakó 2009).  

Bár az 1990-es években népszerűek voltak a kkv kutatások, mára ezek is megritkultak (Szerb 

et al 2013). A központilag gyűjtött statisztikai és adóbevallások adataiból a korábbiakban 

rendszeresen jelentkeztek kisvállalatok helyzetének éves jelentései, a legutóbbi 2012-ről áll 

rendelkezésre (Kkv évkönyv (2012). Európai Unió SBA éves kiadványai az uniós 

országokkal összehasonlításban közölnek információkat a kisvállalatok profilját alkotó tíz 

tényező mentén (2014 évi SBA tájékoztató Magyarország 2015). A Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) saját éves felméréseken keresztül szolgáltat adatokat a vállalkozási attitűdök, 

a fiatal és a megállapodott cégekről (Szerb és Petheő 2014, Páger és Szerb 2014).Ezek mellett 

időről időre vizsgálatok folynak a növekedés (Papanek 2010, Békés és Muraközi 2012, Dobák 

et al 2013), avállalati innováció (Makó et al 2012, Muraközy és Halpern 2010, Vécsey 2015), 

a finanszírozás (Győri 2012, Antal-Pomázi 2011, Karsai 2011) vagy a nemzetköziesedés 

(Antalóczy és Éltető 2002, Antalóczy és Sass 2011, Mikesy 2013) témaköreiben.  

Bár a fenti leíró statisztikák és a vállalati működés egy-egy területére, problémáira 

koncentráló tanulmányok fontosak, a vállalati működés több aspektusát átfogó művekből 

kevés áll rendelkezésre. Erre szolgálnának a versenyképességi kutatások.Azonban a 

kisvállalati fókuszú vizsgálatok valahol a versenyképességi kutatások perifériáján 

helyezkednek el. Sokak szerint nem érdemes, mások szerint nincs is mit vizsgálni a formális 

vállalati struktúrával gyakran nem rendelkező kisebb méretű cégeken (Szerb et al 2014).A 

ritka hazai kutatásoknál is dominálnak azok a megközelítések, amelyek a kkv szektor egészét 

vizsgálják aggregált vállalati vagy pedig intézményi adatok alapján (Némethné 2010, Kállay 

2012).Ilyen szempontból kivételek Kadocsa egyéni vállalati kérdőívezésen alapuló 

versenyképességi jelentései (Kadocsa 2006, 2012). Az elmúlt 

időszakbanBCEversenyképességi kutatásainak súlypontja a nagyvállalatoktól egyre inkább a 

középvállalatok irányába tolódik el (Chikán et al 2014).  

Egy korábbi, vállalati növekedésre fókuszáló felmérés versenyképességi feldolgozása nyomán 

(Szerb 2010) kezdtük el a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán a hazai 

mikro,- kis és középvállalatok versenyképességének egyedi, cégszintű mérési rendszerének a 

kialakítását. A végső soron 800-as erősségű, méret és NUTS2 regionális szinten rétegzetten 

reprezentatív felmérésen alapuló minta egyedülálló a magyar versenyképességi kutatások 

között. A Barney-féle erőforrás-elméleten és Miller konfigurációs elméletén nyugvó 

Kisvállalati Versenyképességi Index (KVI) tíz pillérből és 56 változóból áll, amelyek a 

vállalati működés minden lényeges területét érintik(Szerb et al 2014).A jelenlegi tanulmány a 

Szerb et al (2014) modell egy továbbfejlesztett változatán alapul, és alapvető célja magyar 

mkkv szektor általános versenyképességi tényezői mellett a versenyképesség regionális 

különbségeinek a vizsgálata.A versenyképességi pontok és a versenyképesség tíz pillérjét 

vizsgálom a NUTS 2-es régiók szintjén. Ezután a vállalati komplex eredmény és az 

alkalmazottak száma szerinti növekedés és a versenyképesség kapcsolatát elemzem 

regressziós modell segítségével. A regionális agglomerációs hatásokat a települések 

nagyságát kifejező dummy változóval vizsgálom. 

 
VÁLLALATI ÉS REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG 

 

Az országokon belüli területi különbségek vizsgálata Magyarországon a rendszerváltás után 

kezdődött, nem utolsósorban a piacgazdasági átmenettel járó fokozódó regionális 

egyenlőtlenségek nyomán (Enyedi 2000, Rechnitzer 2000). A későbbiekben az Európai Uniós 

csatlakozásunkkal kapcsolatban kaptak a kutatások újabb lendületet (Farkas és Lengyel 2001, 

Lukovics 2004). Ez a felfutás ráadásul azzal egyidőben történt azzal, amikor az EU-n belül is 
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átalakulóban volt a regionális politika a méltányosság-alapú kompenzációtól a 

versenyképességi fókusz irányába (Horváth 2001, Lengyel 2000a, Lukovics 2008).  

Témánk, a kisvállalatok regionális versenyképességének a vizsgálata szempontjából lényeges, 

hogy milyen módon kapcsolódik össze a területi és a vállalati versenyképesség. Ebben még az 

egymással egyébként vitában álló két versenyképességi guru, Michael Porter és Paul 

Krugman véleménye is megegyezik; miszerint versenyképessége vállalatoknak és nem 

országoknak vagy régióknak van(Krugman 1994, Porter 1990).Ugyanakkor mind a régiók 

mind az országok versenyeznek egymással (Malecki 2004). Az országnál kisebb területi 

egységek vizsgálata azért fontos, mert a versenyképességet befolyásoló és alkotó tényezők 

térbeli koncentrációja eltérő. A globális versenyben történő helytállás, paradox módon, a 

lokális tényezőkben keresendő (Krugman 1999, Porter 1996). Többek között a tudás, a magas 

szintű tudást hordozó humán tőke, az egyes iparágak hajlamosak térbeli koncentrációra, 

klaszteresedésre, ami a tágan értelmezett agglomerációs hatások révén multiplikatív hatással 

lehet az adott térség versenyképességére és teljesítményére (Huggins et al 2014).  

A területi, így az országos, meta-régiós és regionális versenyképességi definíciók egyaránt 

output determináltak, azaz az egy főre jutó GDP, növekedés,munkanélküliség, 

termelékenységi, hozzáadott értékbeli mutatók mentén meghatározottak és mértek. A 

definíciók gyakran tartalmaznak hivatkozást az adott területen elő általános jólétére, 

prosperitásra és fenntarthatóságra is(Budd and Hirmis 2004, Lengyel 2006, Kitson et al 

2004). A versenyképesség egy másik dimenzióját jelenti a régió azon képessége, hogy magas 

növekedésű cégeket, kreatív és magasan képzett embereket és külső befektetőket vonzzon és 

tartson meg(Florida 2005, Hugginsatal 2014, Malecki 2004).Ezen a szinten a verseny már 

globális színtéren folyik a régiók között, azaz felértékelődik a nemzetközi nyitottság is 

(Lengyel 2006). 

Érdemes azt is megvizsgálni, milyen tényezők befolyásolják a regionális versenyképességet, 

azaz magyarázzák az egyes régiók teljesítményét. A lista szinte végtelen lehet, mindenesetre 

az egyes modellek között meglehetősen nagy az átfedés. A kulcsfontosságú tényezők, 

amelyek a legtöbb modellnél megtalálhatók azinfrastruktúra - ezen belül isa régiók 

közlekedése, megközelíthetősége - az innovációs rendszer, a humán erőforrás minősége, 

képzettsége, és a gazdasági szerkezet különös tekintettel a klaszteresedésre (Lengyel 2006, 

Porter1998, Malmberg et al 1996). Vannak, akik a vállalkozásnak (entrepreneurship) is 

jelentőséget tulajdonítanak (Audretsch et al 2012, Komlósi et al 2014). Ezen 

tényezőkoptimálisnak tekintett szintje és arányai a gazdasági fejlettség függvényében 

változhatnak.  

Az elméleti modellek mellett azt is meg kell nézni, hogyan mérhetjük a regionális 

versenyképességet. Hasonlóan más multidimenzionális koncepcióhoz, a versenyképességi 

indexek is több tényezőből tevődnek össze. A regionális versenyképességet leginkább az 

üzleti környezet, a tágan értelmezett intézményi tényezők mentén lehet mérni(Huggins 2003, 

Malecki 2004, 2007). A Világgazdasági Fórum Globális Versenyképességi Indexe az alapja 

az EU regionális indexének, amely NUTS1 és NUTS2-es szinten méri az Európai Unió 

régióinak a versenyképességét (Annoniés Dijkstra 2013, AnnoniésKozovska2010).  A 

regionális versenyképességet alkotó tényezőket 11, önmagában is komplex pillér mentén lehet 

vizsgálni. ezek az alapintézmények, az infrastruktúra, a makrogazdasági stabilitás, az 

egészség, az alapfokú oktatás, a felsőfokú oktatás, a munkaerőpiac hatékonysága, a piac 

mérete, a technológiai adaptáció, az üzleti stratégia szofisztikáltsága és az innováció. Huggins 

et al (2014) Régiók Világ Versenyképességi Indexe (WCIR)a tudásbázisú human erőforrásra, 

mint a versenyképességet alapvetően meghatározóbenchmark-ra építve input, output, 

eredmények és fenntarthatóság kategóriákban 19 változóból tevődik össze. Ez a besorolás 

nagymértékben megfeleltethető a Lengyel féle piramis-modellel, ahol a célok az eredmények, 

az alaptényezők az outputok és a sikerességi faktorok az inputok. A WCIR összesen a világ 
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546 régiójára áll rendelkezésre, de nincsen egy afrikai országról sem és mindössze két dél-

amerikai országból sikerült adatokat gyűjteni.   

A vállalati versenyképességet három dimenzió mentén lehet vizsgálni úgy, mint teljesítmény, 

erőforrások és folyamat (Buckley et al 1988, Ambastha ésMomaya 2004, Man et al 2002).A 

legtöbb vállalati versenyképességi definíció is teljesítmény, azaz output felfogású, így 

tartalmazzáka cég teljesítményét (nyereségesség, hatékonyság, piaci részesedés) a 

versenytársak függvényében (Man et al 2002, Porter 1990). Újabban a 

definíciókbanmegjelentekolyanok kategóriák is, mint a vállalattartós fennmaradása vagy a 

fogyasztói elégedettség(Chikán 2006, Kállay 2012). 

 

A vállalati erőforrásokat a leggyakrabban a fizikai és a nem fizikai kategóriákba sorolják. A 

cégnél fellelhető infrastruktúra (gépek berendezések), technológia, infokommunikációs 

eszközök vagy az ott dolgozó emberek,de akár a reputáció is lehet erőforrás (Ambastha 

ésMomaya 2004, Siudek és Zawojska 2014). A menedzseri folyamatok teremtik meg a 

kapcsolatot az erőforrások és a teljesítmény között (Buckley et al 1988). Ilyenek lehetnek a 

humán erőforrás, operációs-, pénzügyi- vagy az információs menedzsment.Ezek között is 

között kiemelt helyet foglal el stratégia, amely összefogja a többi folyamatot (Aragón-

Sánchez és Sánchez-Marín 2005, Hoskisson et al 2012) 

 

A vállalati versenyképességi és ezen belül is a kisvállalati versenyképességi modellek a 

regionális versenyképességi tényezőket externálisnak tekintik. Ez azt jelenti, hogy a vállalati 

teljesítményt csupán a belső, egyedi versenyképességi tényezők mentén magyarázzák. A 

regionális versenyképesség esetében pedig az intézményi tényezőkre helyeződik a hangsúly. 

A kisvállalatok csupán a klaszterek között,vagy a piramis-modell esetében az alaptényezők 

között jelennek meg. Ez a felfogás gyakorlatilag azzal az alapfeltevéssel él, hogy az 

intézményi tényezők hatása direkt módon tükröződik az adott területen található cégek 

teljesítményében és versenyképességében. Az új intézményi közgazdaságtan pontosan az 

intézmények meghatározó szerepéből vezeti le az egyes országok (régiók) fejlődését 

(Acemoglu és Robinson 2014, North 1986) Ez azt is jelenti, hogy az esetleges intézményi 

változásokra a gazdasági szereplők automatikusan, a változtatást bevezető szándékaival 

azonosan reagálnak. Ez azonban csak akkor következhet be, ha az intézményi/közösségi célok 

és az egyéni vállalati célok azonosak és az információk mindenki számára egyformán 

rendelkezésre állnak (nincsen információs aszimmetria) és így nincsenek ügynöki költségek 

sem (Acs et al 2014). 

A valóságban a célok megvalósítása a versenyképességet hordozó cégek döntéshozói, 

működésében érintett stakeholderjei, és a közösségi célokat képviselő, megvalósító 

döntéshozók és végrehajtók közötti együttműködéstől függ. Szepesi és Pogonyi (2012) hét 

pontban foglalja össze a közösségi beágyazottság kritériumait, ami mentén a vállalati 

versenyképesség értelmezhető. Ezek szerint az aktorok ismerik egymást; ugyanúgy értelmezik 

és fogják fel a szituációt és a kimeneteket; a rendelkezésre állnak az együttműködést elősegítő 

koordinációs és kooperációs sémák; az együttműködésnek pozitív hozama van; az 

együttműködés a jövőben is fennáll; és a gazdasági célú cselekvés elkülönült 

intézményrendszere létezik (Szepesi és Pogonyi 2012, p. 38).  

A fentiekből az is következik, hogy pusztán az intézményi tényezőkből nem vezethető le 

közvetlenül a vállalati és így a kisvállalati versenyképesség sem. Jelenleg - tudomásom 

szerint –nincsen olyan modell vagy empirikus vizsgálat, amely a kisvállalatok és a regionális 

versenyképesség intézményi tényezőit direkt módon összekapcsolta volna. A jelen 

tanulmányban a következőkben a magyar NUTS2 szinten  a regionális versenyképességet az 

ott tevékenykedő mkkv szektor cégeinek vállalati szintű, egyéni versenyképessége mentén 

vizsgáljuk.  
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A KISVÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG MODELL, AZ ADATÁLLOMÁNY ÉS A 

MÓDSZERTAN 

 

A kisvállalati versenyképességi modell első változatát 2010-ben publikáltam (Szerb 2010). A 

hétpilléres változat a későbbiekben jelenetős átalakításon ment keresztül (Szerb et al 2014). 

Az új, tíz pillérből, kompetenciából álló index 56 változó mentén került kialakításra, lefedve 

ezzel a vállalati működés legfontosabb területeit. A Kisvállalati Versenyképességi Index 

(KVI) elméleti alapjait az egyedi erőforrások fontosságát hangsúlyozó erőforrás-elméletekre 

építettük és úgy alakítottuk ki, hogy a kisebb méretű cégek sajátosságait is figyelembe vettük 

(Barney 1991, Peteraf 1993, Rugman ésVerbeke2002, Wernerfelt 1984). Ezt a konstrukciót az 

elmúlt egy évben felülvizsgáltuk, és tovább finomítottuk. Ezt a módosított változatot 

használjuk az itt következő elemzésre.  

 

A legfontosabb változások a következők voltak: (1) a láthatóan külön pályán mozgó pénzügyi 

mutatókat kivettük a versenyképességet alkotó változók közül; (2) a pénzügyi pillér helyett 

egy új pillért hoztunk létre hazai piac néven, és (3) átneveztük az adminisztratív rutin pillért 

döntéshozatali pillérré. Természetesen ezek a változtatások magukkal vonták a pillérek kisebb 

mértékű átrendezését. Ezek közül alegjelentősebb volt az infokommunikációs eszközök 

használatát kifejező két változó átmozgatása a termelés pillérbe. Változtattunk a kategorizálás 

módszerén is, a kissé ad hoc jellegű pontozás helyett egységes elvet alkalmaztunk. Először is 

abban az esetben ha az adott változónál az adott cég semmivel nem rendelkezett, akkor nulla 

értéket adtunk. A pozitív válaszadók között pedig arra törekedtünk, hogy lehetőleg azonos 

nagyságú csoportokat alakítsunk ki a kvartilisek mentén. Ennek az elvnek változók sokszor 

extrém eloszlása miatt nem mindig tudtunk maradéktalanul eleget tenni. Így alakult ki a 46 

változó többségére jellemző öt kategóriás skála.  

 

Az új modellben a kisvállalati versenyképességet a következőképpen definiálom: 

 

A kisvállalati versenyképességa hazai piac, az együttműködés, a nemzetköziesedés, a  humán 

tőke, a kínált termék/szolgáltatás,a termelés, az értékesítési mód (marketing),az online jelenlét 

a döntéshozatal, és a stratégia, olyan egymással szoros kapcsolatban álló, rendszert alkotó 

belső kompetenciái, amelyek lehetővé teszik a vállalat számára, hogy hatékonyan 

versenyezzen más vállalatokkal és olyan termékeket/szolgáltatásokat nyújtson, amelyet a 

fogyasztók magasra értékelnek. 
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1. ábra: A versenyképességet alkotó pillérek/kompetenciák 

 
 

 

A modell struktúrája és a változók leírása az 1. számú mellékletben található. Az adatokat a 

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara a TÁMOP 4.2.2 A – 11/1/KONV-

2012-0058 kutatás keretén gyűjtötte 2013 március és júniusa között végeztetett primer 

adatfelvétel keretén belül a Szociográf Piac- és Közvéleménykutató segítségével. A későbbike 

során hallgatói adatgyűjtés révén tovább növeltük az eredetileg 799-es adatállományt. A 

lekérdezés végrehajtását, mérlegbeszámolók összegyűjtését és a szükséges adattisztítást 

követően, az országos létszám-kategória szerinti megoszlást szem előtt tartva 809 

vállalkozásra vonatkozóan rendelkezünk megbízható információkkal. A minta regionális 

eloszlását mutatjuk a 1. táblában. 

 

1. táblázat: A vállalkozások összetétele létszám-kategóriák szerint a NUTS 2-es 

régiókban (súlyozatlan) 

Régió/kategória 1-4 fő 5-9 fő 10-19 fő 20-49 fő 51-249 fő Összesen 

Közép Magyarország 91 69 22 17 11 210 

Közép Dunántúl 21 13 15 15 5 69 

Nyugat Dunántúl 22 11 11 8 4 56 

Dél Dunántúl 91 55 36 37 23 242 

Észak Magyarország 20 13 11 9 5 58 

Észak Alföld 32 15 6 16 7 76 

Dél Alföld 33 22 22 16 5 98 

Összesen 310 198 123 118 60 809 

 

Mint látható, a minta cégeinek döntő része a Közép Magyarország és a Dél Dunántúl 

régiókban van, Nyugat Dunántúl és Észak Magyarország meglehetősen kevés céggel 

rendelkezik. A méretbeli torzítások elkerülése érdekében a versenyképességi pontokat létszám 

alapján súlyoztuk, és a súlyozott értékeket használjuk az elemzés során. 

Versenyképesség 
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A versenyképességi pontok kalkulálása esetében a korábbi tíztényezős modell módszerét 

vettem át, amely figyelembe veszi az egyes pillérek átlagainak különbségét, azaz azt, hogy 

más más erőfeszítést és pénzforrást igényel az átlagos pillérértékek elérése(Szerb et al2014). 

A módszertan igazi újdonsága, hogy a gyenge teljesítményért történő büntetés (PFB) abból az 

alapelvből indul ki, hogy a versenyképesség tíz pillérje egymással összefüggő rendszert alkot, 

így az egyes pillérek csak korlátozottan helyettesíthetők egymással. Megjegyzésre érdemes, 

hogy gyenge teljesítményért történő büntetés elve rokonítható Kozma (1997) egyenszilárdság 

felfogásával.A versenyképességi pontok kalkulálásaegyébként teljes mértékben megegyezik 

Szerb et al(2014 cikkében leírtakkal 

 

ELEMZÉS 

 

A magyarországi vállalatok vállalatmérettel súlyozott versenyképességi pontjainak eloszlása 

meglehetősen szimmetrikus, a normál eloszláshoz közel áll (2. ábra). A súlyozott átlag 

versenyképességi pont 3,41, a medián 3,27. A leggyengébb cég 0,67 ameddig a legjobb 7,78 

pontot ért el. Ez egyben azt is jelenti, hogy a legkevésbé versenyképes cég az elérhető 

elméleti 10-es maximum nagyjából 7%(!)-át, a legversenyképesebb pedig háromnegyedét érte 

el. 

2. ábra: A versenyképességi pontok eloszlása a minta egészében 

 
Összességében megállapítható, hogy bár a magyar gazdaságban léteznek magas 

versenyképességű cégek, ezek száma alacsony a nagyszámú, meglehetősen alacsony 

versenyképességű, jórészt mikro-méretű céggel szemben. Kisvállalataink alig költenek 

alkalmazottaik és saját maguk továbbképzésére, a kicsiség hátrányait kompenzáló 

együttműködési hajlandóságuk alacsony, termelési technológiájuk elmaradott, termék-

innovációjuk vészesen alacsony. Az mérsékelt nemzetköziesedést, az alacsony szintű exportot 

az is magyarázza, hogy a cégek jelentős részénél egyetlen idegen nyelven beszélő alkalmazott 

sem található. Elgondolkodtató az is, hogy a cégek több mint felének saját honlapja sincsen, 
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és a modern kor elvárásainak megfelelő infokommunikációs eszközök használata is 

kívánnivalót hagy maga után.  

A versenyképességi pontok NUTS 2-es regionális eloszlása alapján azt várnánk, hogy az 

követi a régiók fejlettségét, azaz magasan átlag feletti versenyképességet várnánk a Közép 

Magyarország régióban, és átlag alattit a relatíve fejletlen Észak Magyarország esetében. 

Ehhez képest óriási meglepetés, hogy a súlyozott versenyképességi pontok alapján a legjobb 

régió Dél Dunántúl és a leggyengébb pedig Közép Dunántúl! A fejletlenebb alföldi és Észak 

Magyarország régiók cégeinek átlagos versenyképessége meghaladja a fejlettebb Nyugat 

Magyarországét (2. tábla).  

 

2. táblázat: A versenyképességi pontok regionális eloszlása (mérettel súlyozott) 

Versenyképességi 

pont 

Közép 

Magyarország 

Közép 

Dunántúl 

Nyugat 

Dunántúl 

Dél 

Dunántúl 

Észak 

Magyarország 

Észak 

Alföld 

Dél 

Alföld Összes 

Átlag 3,24 2,69 3,16 3,75 3,47 3,51 3,44 3,41 

Medián 3,17 2,31 3,10 3,64 3,43 3,37 3,52 3,27 

Minimum 0,67 0,98 1,24 1,45 1,80 1,84 0,81 0,67 

Maximum 7,06 7,15 7,78 7,55 7,08 7,23 6,72 7,78 

Vállalatok száma 235 57 57 237 53 81 88 809 

 

Bár az eredmények első látásra ellentétesek a várttal, mégis van magyarázata jelenségre. Az 

első hogy a régiók teljesítményét sokkal inkább a nagyvállalatok, több esetben a 

multinacionális cégek jelenléte határozzák meg. Ezzel összefüggésben elképzelhető, hogy a 

képzett munkaerő jelentős részét ezek a cégek elszívják a kisvállalatok elöl. Az is 

elképzelhető, hogy az egyéni versenyképességek alacsonyabb szintjét a kedvezőbb 

intézményi tényezők képesek kompenzálni. 

Érdemes megnézni azt is, hogy a versenyképesség tíz pillérje mentén milyen különbségek 

láthatók a régiók között (3. tábla). 

 

3. táblázat: A versenyképesség tíz pillérje a NUTS 2-es régiók esetében (mérettel súlyozott) 

Versenyképességi 

pillérek 

Közép 

Magyarország 

Közép 

Dunántúl 

Nyugat 

Dunántúl 

Dél 

Dunántúl 

Észak 

Magyarország 

Észak 

Alföld 

Dél 

Alföld Összes 
Hazai piac 0,43 0,29 0,41 0,40 0,35 0,40 0,36 0,39 

Együttműködés 0,35 0,25 0,35 0,43 0,41 0,40 0,36 0,38 

Nemzetköziesedés 0,40 0,35 0,44 0,37 0,28 0,39 0,32 0,37 

Humán tőke 0,40 0,34 0,35 0,44 0,37 0,42 0,43 0,41 

Termék 0,36 0,38 0,37 0,44 0,37 0,42 0,47 0,41 

Termelés 0,36 0,31 0,36 0,39 0,39 0,44 0,37 0,38 

Marketing 0,36 0,37 0,35 0,46 0,37 0,39 0,39 0,40 

Online jelenlét 0,32 0,27 0,34 0,38 0,51 0,41 0,39 0,36 

Döntéshozatal 0,35 0,26 0,30 0,41 0,46 0,35 0,35 0,37 

Stratégia 0,40 0,24 0,37 0,48 0,39 0,42 0,37 0,41 

 

Magyarázatok:  zöld szín – az adott pillér legmagasabb pontszámát elérő régió 

  kék szín – az adott régió leggyengébb pillérértéke 

 

Mint látható, a dél dunántúli kisvállalatok több esetben is relatíve jó pozíciót értek el több 

pillér esetében is a stratégia, a marketing és az együttműködés továbbá a humán tőke 

eseteiben. Ugyanakkor a nemzetköziesedés a régió leggyengébb pillérje, éppen csak megüti 

az országos átlagot. Nem meglepő, hogy Közép Magyarországon a legjobbak a hazai piaci 

pozíciók és átlag feletti a nemzetköziesedés is. Meglepetésre, Közép Dunántúli régió esetében 

nincsen a versenyképességi pillérek közül olyan, amiben a régió cégei megütnék az országos 

átlagot. A nyugat dunántúli cégek erőssége a nemzetköziesedés és a hazai piaci pozíciók is 
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jónak mondhatók. Ugyanakkor a döntéshozatal, de még a humán tőke is átlag alatti értékeket 

mutat. 

A következőkben a versenyképesség és a vállalati teljesítmény közötti kapcsolatot vizsgálom 

lineáris regresszió segítségével úgy, hogy kontrollálom a településméretet is.  A vállalati 

teljesítmény méréséhez két változót alkalmazok, egy komplex faktorelemzés segítségével 

képzett változót (ld. 2. számú melléklet) és a 2010-2013 évek közötti alkalmazottak számának 

növekedését mérő mutatót. A regionális hatásokat a településméretek szerint egy Budapest 

dummy és egy, a megyei jogú városokat reprezentáló dummy segítségével vizsgálom. Az 

várható, hogy a nagyobb méretű településéken található cégek eredménye és növekedése is 

magasabb lesz, mint a kisebb településéken található cégeké.Kontrollváltozóként a cég 

alkalmazottak száma szerinti mérete, a cég kora és a 2010-2012 közötti pályázatot kapott 

dummy szerepelnek (4. tábla).  

 

4. táblázat: A vállalatok komplex eredményét én növekedését magyarázó tényezők (lineáris 

regresszió) 

 

Standardizált béta 

koefficiens Szignifikancia 

Standardizált béta 

koefficiens Szignifikancia 

Függő változó Komplex eredmény 

Növekedés alkalmazottak száma 

szerint 2010-2013 

Versenyképesség pont 0,143 0,000 0,070 0,081 

Budapest dummy -0,068 0,007 0,018 0,643 

Megyei jogú város dummy -0,082 0,001 -0,060 0,131 

Nyertes pályázatok dummy 0,049 0,039 -0,020 0,598 

A vállalat kora (4 kategória) 0,144 0,000 -0,148 0,000 

Alkalmazottak száma (5 

kategória) 0,661 0,000 0,056 0,171 

     Igazított R négyzet 0,610 0,025 

F statisztika 198,760 4,926 

Vállalatok száma 764 764 

 

A vállalatok komplex eredményét döntő mértékben a vállalatméret magyarázza, de mind a 

versenyképességi pontok mind a cég kora pozitívan és szignifikánsan hat a cég 

teljesítményére csakúgy, mint a nyertes pályázati részvétel. Ugyanakkor mind a Budapest 

mind a megye jogú városok dummy negatív szignifikanciája a vártakkal ellentétben azt 

mutatja, hogy a kisebb településeken tevékenykedő cégek jobb eredményt értekel.  

Az alkalmazottak növekedését magyarázó modell összességében a variancia alig 2,5%-át 

magyarázza. A versenyképességi pontok ugyan pozitívan magyarázzák a növekedést, 

szignifikancia-szint azonban a 10%-os tartományban mozog. Sem a budapesti sem a megyei 

jogú várásokban tevékenykedő cégek nem tudtak pozitív növekedést felmutatni, sőt a megyei 

jogú városokban inkább enyhe csökkenés észlelhető, a hatás nem szignifikáns. A vállalat 

korának paramétere masszívan (szignifikánsan) negatív, azt mutatva, hogy az idősebb cégek 

inkább negatív növekedési pályán mozogtak a 2010-2013-as időszakban. Érdemes azt is 

megemlíteni, hogy a pályázati részvétel koefficiense negatív, azonban a hatás nem 

szignifikáns. Mindezzel együtt állítható, hogy a vizsgált cégek esetében a pályázati pénzek 

nem voltak képes érdemben javítani a cégek növekedésén. Ez egyébként megerősíti Kállay 

(2014) és Szíjártó (2012) hasonló elemzési eredményeit. 
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KONKLÚZIÓ 

 

Magyarországon a rendszerváltás óta megfigyelhető a regionális különbségek növekedése. 

Budapesten és a közép magyarországi régióban közel egy gyengébb németországi régió 

szintjén is lehet, ugyanakkor Észak Magyarország, a Dél Dunántúl és az Alföld számos 

településén inkább harmadik világbeli viszonyok uralkodnak. A regionális különbségek a 

gazdasági teljesítménnyel, a gazdasági teljesítmény pedig regionális intézményi és 

agglomerációs hatásokkal magyarázhatók. Jól ismert az a tény is, hogy a nagyvállalatok, ezen 

belül is a külföldi tulajdonú multinacionáliscégek jelenléte meghatározó lehet a régiók 

versenyképességében. Ugyanakkor a szakma meglehetősen kis figyelmet fordított arra, hogy 

az adott régiókban tevékenykedő kisvállalatok mennyiben magyarázhatják a regionális 

különbségeket. Ebben a tanulmányban a kisvállalati versenyképességi index (KVI) 

segítségével vizsgáltam a NUTS 2-es régiókba tevékenykedő mkkv-kat egy 809 elemből álló 

rétegzetten reprezentatív minta segítségével.  

A cégek egyedi versenyképességét nem csupán a komplex KVI, hanem az azt alkotó tíz 

dimenzió mentén vizsgáltam. A leíró statisztikák alapján – nagy meglepetésre – az jött ki, 

hogy a fejletlenebb régiók kisvállalatainak átlagos versenyképességi pontjai magasabbak 

voltak, mint a fejlettebb régióké, beleértve Közép Magyarországot is. A tíz kompetencia 

regionális elemzése arra világított rá, hogy az egyes régiók közt különbségek, egyes esetekben 

jelentős különbségek, léteznek. Ez azt is jelenti, hogy van értelme olyan regionális szintű 

vállalkozás-fejlesztés politikának, amely az egyes régióban tevékenykedő cégek gyenge 

kompetenciáit igyekszik javítani. 

A regionális agglomerációs hatások nem igazán látszódnak a kisvállalatok teljesítményén. 

Budapesten vagy megyei jogú városban céggel rendelkezni a 2010-2013-as időszakban nem 

igazán volt kifizetődő, az itt működő mkkv-k komplex teljesítménye kismértékben, de 

szignifikánsan elmaradt a kisebb méretű településeken tevékenykedő cégekétől. Az 

alkalmazottak száma szerinti növekedést magyarázó modell igen gyenge eredményeket 

hozott: a magasabb versenyképesség ugyan enyhén pozitívan hatott az alkalmazottak 

számának növekedésére, azonban sem a Budapesten sem a megyei jogú városokban 

tevékenykedés nem befolyásolta növekedést. A pályázati részvétel ugyan javította a cégek 

komplex eredményességét, azonban a munkanélküliség csökkentésében a pályázatoknak 

érdemi hatása nem volt. 

Ezeket az eredmények természetesen fenntartással kell kezelni. Hangsúlyozni szeretném, 

hogy az elemzés során csupán a cégek egyedi kompetenciáit vettük figyelembe, az egyes 

régiók eltérő intézményi, infrastrukturális helyzetét itt nem vizsgáltuk. A versenyképességi 

pontok kalkulálása esetében a cégek termelési hatékonysága, az ellátási láncok elemzése teljes 

mértékben hiányzik, amelyek figyelembe vétele akár jelentősen javíthatja a cégek egyedi 

teljesítményét leíró modell magyarázó erejét. A 2010-2013-as időszak sem biztos, hogy a 

legszerencsésebb volt, hiszen jelentős személyi, intézményi átalakulások történtek, amelyek 

hatással lehettek a cégek egyéni versenyképességére is. 
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1. számú melléklet: A versenykompetencia pillérei és változói 

• HAZAI PIAC ÉS VERSENY 

• A vállalkozás értékesítésének földrajzi területei Magyarországon 5 kategória 

• A cég piaci versenyének jellemző szintje 5 kategória  

• Célpiac alakulása a következő öt évben 4 kategória  

• A verseny intenzitása, B05Q14_1__B05Q14_4 minimuma (a maximális verseny) 5 kategória 

• Gyors reagálás a vevői igényekre  

• EGYÜTTMŰKÖDÉS 

• Gazdasági együttműködés fajtái + innovációs együttműködés 5 kategória 

• Együttműködés ideje a cég alapításához képest arány összeadva, kategorizálva, 4 kategória 

• A fejlődést elősegítő külső segítség mértéke 5 kategória 

• Hosszú távú stabil beszállítói, vevői kapcsolatok egyedisége és az egyedi stratégiai partnerek 

maximális értéke, 

• NEMZETKÖZIESEDÉS 

• Külföldi vevő 5 kategóriában 

• Export árbevétel 5 kategóriában 

• Az idegen nyelveket a különböző szinteken beszélők és a beszélt nyelvek fajtájának a 

kombinációja 5 kategóriában 

• Kiváló elhelyezkedés egyedisége 

• HUMÁN TŐKE 

• Felsőfok 5 kategóriában 

• Az alkalmazottakkal kapcsolatban felmerült problémák (max 3) 

• A három továbbképzési forma maximális értéke 5 kategória 

• Ösztönzési rendszer működtetése, 10Q26_1-10Q26_6 összege, 4 kategória 

• Kiváló vezetés és magas motiváltságú alkalmazottak átlaga (0-4) 
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• TERMÉK ÉS TERMÉKINNOVÁCIÓ 

• Termékinnováció 5 kategória 

• Termék/szolgáltatás bevezetésével vagy javításával kapcsolatos tevékenységek 5 kategória 

• Az új termék szolgáltatás nagyjából a nettó árbevétel hány százalékát teszi ki? 5 kategória 

• Termék, szolgáltatás egyedisége, és a folyamatos innováció,Találmány, licenc, know-how 

birtoklás maximális értéke 

• TERMELÉS 

• A vállalkozás technológiájának szintje hazai viszonylatban 5 kategória 

• A Technológia kora és a technológiai innováció 3 kategória 

• Környezeti beruházás és minőségirányítás 3 kategória 

• IKT eszközök alkalmazása 5 kategória 

• Alkalmazott technológia fejlettsége, modernsége, fejlett termelésirányítási, minőségbiztosítási 

rendszer léte IKT egyedisége maximális érték, 

• MARKETING 

• Termék egyediség kategóriái, marketing 5 kategória 

• Legfontosabb termék árszínvonala  

• Értékesítési csatornák szofisztikáltsága, B12Q08_1_B12Q08_8 sum 5 kategória  

• Alkalmazott marketingkommunikációs eszközök 5 kategória 

• Marketing-innováció 5 kategóriában  

• Marketing módszerek egyedisége 

• ONLINE JELENLÉT 
• Honlap technikai jellemzők 

• Honlap szolgáltatások 

• Honlap tartalom dupla súllyal 

• Online Marketing alkalmazás B12Q11_1-B12Q11_15 összege , 5 kategóriában 

• DÖNTÉSHOZATAL, SZERVEZET, ADMNISZTRATÍV RUTINOK 

• Összes információforrás hasznosság értéke 5 kategóriában 

• Pénzügyi mutatók használata kategorizálva 5 kategória 

• Információ megosztás B04Q17_2_B04Q17_8 összeadva 5 kategória 

• Konzultáció a döntéshozatal során 4 kategória 

• Szervezet működtetése - Adminisztratív rutinok, B04Q11_1-B04Q11_5 összeadva, 5 kategória 

• STRATÉGIA 

• A vállalkozás jellemező stratégiai iránya (stratégia nélkül, védekezés, proaktivitás) 3 kategória  

• Növekedési stratégia üzletágak száma és kapcsolódása alapján  

• A válaszadó vezető vállalkozói képességei 5 kategóriában 

• Kiváló hosszú távú proaktív stratégia egyedisége  

 

2. számú melléklet: A komplex teljesítményváltozó képzése 

 

Az OPTEN adatállományából kigyűjtöttük a 2013-as év pénzügyi és létszám adatait. Az elemzés 

adatelőkészítése során az adatokat az eltérő mértékegységek és nagyságrendek okán logaritmizáltuk. 

A faktoranalízis beállításainál a pricipalcomponentsmethodot alkalmaztuk, rotationvarimax-szal. A 

suppresssmallcoefficient küszöbértékét 0,4-re állítottuk. Ezután az eigenvalue-k lefutásának és a töréspont 

elhelyezkedésének az alapján 4-ben állapítottuk meg a létrehozandó látens változók számát.  

Megnéztük a 4 új pénzügyi faktor tartalmát (melyik változókból épülnek) és a korrelációs kapcsolatokat a 

versenyképességi index-szel. Az egyik pénzügyi faktor (mely a változók túlnyomó többségét tömöríti) a 

büntetett versenyképességi ponttal 0,367-os korrelációt mutat, a jutalmazottal pedig 0,394-et. A KMO-érték 

küszöb feletti, a Bartlett-teszt szignifikáns, a megőrzött információtartalom 50% felett. 

A kiemelt pénzügyi faktor az alábbi 9 db OPTEN változót használja: foglalkoztatott létszám, értékesítés nettó 

árbevétele, üzemi eredmény, adózott eredmény, befektetett eszközök állománya, forgóeszközök állománya, 

mérlegfőösszeg, saját tőke állománya, kötelezettségek állománya. Tehát ez a pénzügyi faktor az OPTEN-ból 

elérhető vállalati pénzügyi adatok többsége (3/4-e) által hordozott információt jól tömöríti. 

A többi pénzügyi faktor kevésbé értelmes a tömörített információ alapján is és a korrelációs kapcsolatok alapján 

is. Érdekes az, hogy a faktoranalízis külön kérés nélkül szétválogatta a pénzügyi változók közül a származtatott 

változókat (pl. likviditás).  
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KIHÍVÁSOK 2025-RE 

 

CHALLANGES FOR 2025 
 

 

Tóthné Szita Klára 

Miskolci Egyetem, egyetemi tanár, regszita@uni-miskolc.hu 
 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Milyen lesz a világunk 2025-ben? Számos új kihívással kell szembenézni, amelyek gyökeresen 

megváltoztatják mindennapjainkat az elkövetkező 10 évben. Forradalmi változást jelenthet a 

nanotechnológia, az informatika, a vertikális gazdálkodás, a mesterséges intelligencia, 

robotika, 4D nyomtatás, szuper-intelligens anyagok, neurológia, a biológiai tudományok és a 

genetika területe. De mindez magában hordozza a társadalom változásának szükségességét is. 

Az innováció előretörése kézzelfoghatóvá válik a mindennapjainkban, az általunk 

elfogyasztott élelem, tápanyagok, a felhasznált anyagok, energia területén egyaránt. Ezek 

közül a fenntarthatósági szempontokat ötvöző kritériumok alapján a választás is igazi kihívást 

jelent. A tanulmány e 2025-ös szcenáriókat kívánja górcső alá venni, és annak alapján kíván 

felvázolni egy plauzibilis a jövőképet 2025-re. 

 

SUMMARY 

What will the world look like in 2025? We will find a lot of new challenges and may modify 

our daily lives radically over the next 10 years. The fields of nanotechnology, information 

technology, vertical management, artificial intelligence, robotics, 4D Printing, super-

intelligent materials, neurology, biology and genetics mean revolutionary changes, which 

creates a need for change in the society. The rise of innovation becomes tangible in our daily 

lives, the food we eat, nutrients, advanced materials used, energy. To choose from among 

them based on selection criteria combining the sustainability criteria, is a real challenge. 

This study tries to scrutinize these scenarios in 2025 and would like to outline a plausible 

vision 2025 on the basis thereof. 

 

 

1.BEVEZETÉS 

Az ezredforduló körül a meglévő kihívásokra számos szcenárió készült, amelyek 

megkísérelték felvázolni a lehetséges jövőképeket globálisan az egész világra, vagy csak egy-

egy régióra, vagy szegmensre koncentrálva. Az, hogy mikor készültek, milyen társadalmi-

gazdasági környezeti háttérjellemzők talajáról indulva közelednek a jövő felé, igen erőteljesen 

meghatározta azokat, ugyanúgy, mint ahogy az is, hogy milyen időtávban, milyen 

komplexitásban, vagy milyen hajtóerők mentén kezelik az adott problémát. Bár e tanulmány 

alapvetően a technológiai innovációk területével kíván foglalkozni, nem tekinthet el attól a 

társadalmi gazdasági, geopolitikai helyzettől, amelyek befolyásolják a technológiai fejlődés 

kereteit is, és átrendezhetik a prioritásokat. A kifejlesztett szcenáriók mintegy háttér keretet 

adnak a technológiai innovációknak, amelyek a fenntarthatósági célok elérésében 

meghatározó szerepet kapnak. 
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2. KUTATÁSI MÓDSZER 

A tanulmány a témában korábban megvalósított OTKA, MTA, TÁMOP és egyéb kutatások 

eredményeire épül, valamint azokra a szakirodalmi forrásokra, amelyek előrejelzéseket 

tartalmaznak a 2025-ben várható jövőről, a legfontosabb kihívásokról, várható technológiai 

fejlődésekről. Áttekintésre kerülnek a globális, regionális és tudományterületekre vonatkozó 

szcenáriók nemzetközi és hazai relációban egyaránt. A tanulmányozott forrásmunkák 

szintetizálása mellett felhasználásra kerültek OECD, EUROSTAT, Világbanki statisztikai 

adatok, és a V4 országokra készült idevágó kvantitatív módszerekre épülő trendek és 

előrejelzések is, de a teljesség igénye nélkül. 

3.SZCENÁRIÓK ÉS AZOK LÉNYEGI ELEMEI 

Az ezredforduló táján majd a gazdasági válság után, de napjainkban is számos hosszútávra 

vonatkozó szcenárió készült, amely választ keresett a 21. században előbukkanó feszítő 

problémák megoldására. Ezek egy része a gazdasági növekedés és fejlődés potenciális 

tartalékait, mások a növekvő népesség igényének kielégítésével összefüggő kimerülő 

erőforrások (energia, élelem, talaj, víz) vagy éppen a fokozódó környezetszennyezés és 

éghajlatváltozás megállítására keresték a gyógymódot, esetleg a szegény és gazdag világ 

közötti növekvő szakadék mérséklésére tettek kísérletet. 

3.1. Globális Szcenáriók 

A Worldwatch Institute (2009) State of the World dokumentuma szerint az emberiség 

történelmének egyik legjelentősebb elmozdulásának a közepén van, és bizonyos kollektív 

válaszokat keres immunrendszerének erősítéséért. Az elmúlt 10 évben számos szcenárió 

készült a környezeti hatások és megoldások hosszú távú lehetőségeire is, de hogy ezek közül 

milyen hajtóerők mellett milyen sikeres szcenáriók bontakoznak ki, azt még nem tudhatjuk. 

Egyes 2020-ig előrejelző szcenáriók inkább a kulturális elmozdulás jellemzőit viselik, ahol az 

értékek újjáépítésén keresztül, a globális világban fellelhető olyan hajtóerők mentén történik 

átrendeződés, mint a klímaváltozás, az energia probléma, és az ökológiai degradáció. Ezekben 

a folyamatban vélhetően a politikai változások is hangsúlyosabban szerepelnek. A WWI 

(2015) legújabb jelentésében a környezetszennyezés, vízhiány, globális felmelegedés – 

amelyek a jéghegy csúcsát jelentik – az élelmiszerhiány, a környezeti károk pénzügyi 

értékelése, az állati eredetű betegségek terjedése, a globális rendszerek 

fenntarthatatlanságának alábecslése szerepel, mint komoly kihívás. A WWI szakértői szerint 

kulcskérdés, hogyan tudunk felkészülni ezekre a sokkokra. Átfogó ökológiai helyzetkép után 

könyv rávilágít a legfontosabb teendőkre. A föld megóvása elengedhetetlen „mivel a 

figyelmeztető fények a műszerfalon már lángolnak." idézi Richard Heinberget (2015) 

Kaminski (2015). 

Az ENSZ Környezetés Fejlődés Bizottsága 2009-ben kiadott jelentésében is arra keresi a 

választ, hogy milyen új fejlesztésekre van szükség az ökoszisztéma gazdálkodásban, a 

veszélyes anyagok és veszélyes hulladékok kezelésére, a klímaváltozás megfékezésére, 

betegségek, konfliktusok esetében, az erőforrás hatékonyságban és környezeti kormányzati 

munkában. Nagy kérdés, hogy hogyan lehet kezelni a környezeti problémák kumulatív 

hatását, és mintegy gyógymódként előre vetítik a zöld gazdaság esetét.  

Stafford (2014) a Future Earth vezető kutatója az elkövetkező évtizedre 8 kulcsfontosságú 

területet azonosított, mint fő kihívást. Ezek a következők: 
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1. A víz, az energia és az élelmiszer elérhetősége, és minden, ami kezeli a közöttük levő 

szinergiákat és kompromisszumokat. Meg kell értenünk, hogy ezek a kölcsönhatások alakítják 

a környezeti, gazdasági, társadalmi és politikai változásokat. 

2. Az alacsony széntartalmú társadalmi-gazdasági rendszerek meghonosítása technológiai, 

gazdasági, társadalmi, politikai és magatartásbeli változásokat igényel az éghajlatváltozás 

stabilizálása érdekében. Tehát elengedhetetlen az éghajlatváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodás és megfelelő válaszok adása. 

3. A biodiverzitás biztosítása, a szárazföldi, édesvízi és tengeri természeti értékek megőrzése 

és az ökoszisztéma szolgáltatások fejlesztése, mint az emberi jólét alátámasztója. A közöttük 

levő kapcsolatok hatékony értékelése és irányítási módszerek kifejlesztése.  

4. Egészséges, rugalmas és termelékeny városok építése, amelyek egyesítik a jobb városi 

környezetben élést a csökkenő erőforrás lábnyomokkal, és hatékony szolgáltatásokkal és 

infrastruktúrával. 

5. A fenntartható mezőgazdaság, az erőforrások és az éghajlat elemzésével alternatív 

földhasználat megteremtése, és ehhez igazítani kell az intézményi és az irányítási igényeket.  

6. Az emberi egészség megőrzése, a környezeti változások, a környezetszennyezés hatásainak 

megvilágítása, és a válaszok megadása a bonyolult kölcsönhatásokra (kórokozók, betegséget 

okozó vektorok, az ökoszisztéma-szolgáltatások, és az emberek megélhetése, a táplálkozás és 

a jólét). 

7. A fenntartható fogyasztási és termelési minták ösztönzése, és a hozzákapcsolódó változások 

kiváltása az emberi viselkedésben.  

8. A társadalmi ellenálló képesség növelése a jövőbeli fenyegetésekkel szemben, és adaptív 

irányítási rendszerek, korai figyelmeztető rendszerek kiépítése, küszöbértékek és kockázatok 

meghatározása, hatékony tesztelés, elszámoltatható és átlátható intézmények, amelyek 

elősegítik a transzformációt a fenntarthatóság felé. 

A fentiek érdekében ösztönözni kell az olyan tudományos kutatásokat, amelyek összekötik a 

tudományokat, tudásrendszereket és szociális partnereket. Ez egy új típusú megoldás-orientált 

tudomány, amely ötvözi a tudást és az innovációt a globális fenntartható fejlődés érdekében. 

Az előbbiekben említett kihívások közül a későbbiekben főként csak az élelmiszerellátással 

foglalkozunk. 

 

 

A Millennium Projekt 1999-ben indította azt a kutatómunkát, ami végül a SOFI (State of the 

Future Index; Jövőállapot index) kidolgozásához vezetett. A SOFI célja, hogy olyan 

változókat kombináljon a jövő állapotát lefedő egyetlen indikátorba, amelyek 

megmutathatják, hogy a jövőbeli helyzet javulására vagy romlására lehet-e számítani. A 

SOFI-ban a kiválasztott változókat a múltbeli értékekre illesztett trenddel előrejelzik, majd 

ezeket az értékeket kombinálják egyetlen mérőszámmá. Amennyiben változások várhatók a 

jövőbeli kilátásokban, a SOFI képes ezeket előre jelezni, és a segítségével egyértelműen 

megállapítható, mely összetevő felelős elsősorban a változásokért. Ennek alapján a SOFI 

meghatározó szerepet játszik a különböző szakpolitikák kialakításában. A megvalósítani 

tervezett intézkedéseket értékelni lehet a SOFI-ra gyakorolt hatásuk alapján. A SOFI 

kiszámításába számos nemzeti, úgynevezett Millennium Node csatlakozott – többek között a 

Hungary Node is, - amelyek a módszertan alkalmazásával az elkövetkező 10 év várható 

fejlődését prognosztizálják a trendek vizsgálata és szakértői csoportok segítségével. 

 

A Millennium projekt által javasolt alábbi stratégiák a projektben azonosított 15 kihívásra 

keresték a megoldást. 
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4.ábra Globális stratégiák a MP-ben 

Forrás: Glenn, 2015 

 

A projektben megjelölt kihívások a SOFI indexek segítségével konkrét programokká 

fejleszthetők. 

 

 

3.2 Kihívások és szcenáriók Európára 

Van Akkel et al.(2014) „A kihívások 2025 táján‖ című tanulmányában úgy látja, Európában 

öt területen 25 kihívással kell szembenézni. Ezek a területek az alábbiak: 

o Kormányzás; 

o Gazdaság és pénzügyi helyzet, 

o Demográfia és társadalom, 

o Klímaváltozás, energia és környezet, 

o Technológia és információs társadalom. 

Az Egyesült Államok hírszerzési kutatóközpontja, a Nemzeti Hírszerzési Tanács (NIC, 2009, 

2012), által készített stratégiai elemzés szerint a legfontosabb kihívások a következők lesznek: 

Amerika világpolitikai szerepének és hatalmának csökkenése, állandósuló terrorfenyegetés, a 

demokratikus államok meggyengülése, környezeti katasztrófák, víz-, élelmiszer- és 

energiahiány.
39

 „A CIA-tanulmány szerint az iszlám terrorizmus tovább globalizálódik, és 

                                                 
39

 http://www.zarandok.hu/?m_id=45&m_op=view&id=3432 

http://www.zarandok.hu/?m_id=45&m_op=view&id=3432
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általános jellegzetessége lesz a decentralizáltság, vagyis világszerte sok lazán kapcsolódó 

terrorista sejt fog majd működni, amelyek az információcserét és a kapcsolattartást egyre 

inkább az Interneten fogják megoldani. A terrorista mozgalmak egyes helyeken várhatóan 

összefognak majd helyi szeparatista mozgalmakkal.‖ (Lukács nyomán Tóthné Szita 2010.) 

Amikor ezeket a szcenáriókat tanulmányoztuk, még az előrejelzések ellenére sem éreztük 

annyira testközelinek azt a helyzetet, ami napjainkban a tömeges migráció kapcsán történik, 

és valóban előrevetíthet egy Eurabia jövőképet (Pipes 2008). 

Boden et al. (2010) tanulmánya arra kereste a választ, hogy hogyan tudja az EU pozícióit 

megőrizni és milyen válaszokat talál a globális kihívásokra. Kutatásukhoz az általánosan 

elfogadott kvantitatív trend analízis és szakértői megkérdezések alapján arra a következtetésre 

jutottak, hogy a fő politikai kérdéseket össze kell hangolni EU szinten a fenntarthatóság 

koncepciójával, a társadalom sokszínűségével és az információs társadalom nyújtotta 

lehetőségekkel. A meglévő képességekkel a polgárok felhatalmazása alapján fel kell készülni 

az új kihívásokra és az azokból adódó lehetőségekre. A gazdasági válság után 

paradigmaváltásra van szükség. Reformokra van szükség az EU agrárrendszerének 

újragondolásához, a különböző politikák (közlekedés, nemzetközi kapcsolatok, oktatás) 

harmonizálásához, a biztonságos élelmiszerellátás világméretű megteremtéséhez úgy, hogy 

közben az erőforrások a jövő generációk részére is fennmaradjanak. A politikák 

összehangolása szükséges az EU erőforrás függőségének csökkentése érdekében, és 

klímapolitikában is.  

 

A Scoop Project kutatói azt vizsgálták, hogy igazi lehetőségekké válnak-e a kihívások 2025-

ben. (A világ 2025-ben– a kihívások lehetőségekké válnak?) A szakértői csoport szerint az 

EU világpolitikai pozíciója Ázsiához képest megváltozik 2025-ben, gazdasági, kereskedelmi, 

társadalmi szinten egyaránt. A szakértők egyrészt értékelték a globális trendeket, a fejlesztési, 

kereskedelmi, jóléti helyzetet, a szegénységet, másrészt felvázolták a feszültségeket, mint 

kihívásokat a természeti erőforrások, a migráció és az urbanizáció területén. A kutatók szerint 

az átmenet során számos esetben meg kell birkózni ezekkel a kihívásokkal, és azt sugallják, 

hogy az EU fogadjon el egy új társadalmi-ökológiai modellt, amely újradefiniálja a 

fogyasztási szokásokat és gyártási folyamatokat, a vidéki és városi területek fejlesztésének 

dinamikáját és benne a változó generációk közötti egyensúlyt.  

A trendek azt mutatják, hogy: 

 a világ népessége napjainktól 20 százalékkal növekszik és 8 milliárd fő lesz. A 

növekedés 97 százaléka a fejlődő országokban fog bekövetkezni. Az EU lakossága a 

világnépesség 6,5 százalékát teszi ki, és a 65 év felettiek aránya lesz a legnagyobb (1. 

ábra). 

 a világ termelésének és technológiai fejlesztésének súlypontja Ázsia lesz. Az EU 

exportja csökkenhet és a teljes globális termelés 39-32 százalékát adja.  

 Becslések szerint 2025-ben 250 millió migráns 65 %-a a fejlődő országokban lesz. 

  Európa képtelen lesz tartani a 2 C fok alatti globális felmelegedést, ha nem követi a 

megfelelő klímapolitikát,. 
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1.ábra A Világ és Európa népességének alakulása 

 Forrás: Population Pyramids of the World from 1950 to 2100 

http://populationpyramid.net/europe/2025/ 

 

A projektben azonosított kihívások: 

• A népesség növekedése feszültséget okoz az élelmiszerhiány és a növekvő alultápláltság 

miatt. A termőföldek külföldi felvásárlása veszélyeztetheti a szegények megélhetését. A 

bioüzemanyagok potenciális veszélyt jelentenek a mezőgazdaságra, különösen, ha a második 

generációs bioüzemanyagok nem állnak rendelkezésre 2025-ig. 

• 2025-ben a becslések szerint 3 milliárd emberhez nem jut tiszta víz. A népesség 

növekedéssel az 1 főre jutó édesvíz kivétel tovább csökken (2. ábra). Bár a sótalanító 

technológiák segíthetnek a vízellátásban, viszont az első generációs sótalanító üzemek 

energiafogyasztása növeli a CO2-kibocsátást, kivéve, ha megújuló energiaforrást használnak. 

 
2.ábra Egy főre jutó édesvízkivétel alakulása  

Forrás: OECD adatbázis 

 

• Az energiaárak állandó emelkedése mellett növekszik a megújuló energia és megtakarított 

energiafogyasztás. Azonban egy esetleges "olajcsúcs" 2025-ben jelentős feszültségeket 

okozna. 

http://populationpyramid.net/europe/2025/
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3. ábra A Megújuló energiaforrások aránya a teljes energiatermelésben és a CO2 

termelékenység alakulása százalékban 

Forrás: OECD adatbázis 

 

• Növekvő multikulturalizmus a városokban pozitív hatásokkal járhat, de konfliktust is 

okozhat a gazdasági válság és a járványok kialakulásával. 

 

Milyen átalakulás várható? 

• Az elmúlt hatvan évben bipoláris jellegű volt a globális kormányzás az USA és a 

Szovjetunió vezetésével, de újabban, az Egyesült Államok uralja a világot. 2008-tól 2025-ig a 

világ többpólusúvá válik. A közös irányítási rendszer elismeri a nemzetállamokat, amiben az 

EU jó példával élenjárhat. 

• A környezeti terhelés és nyersanyag függőség miatt az EU-nak szüksége van egy új 

termelési és fogyasztási modellre. Ez egy olyan átmeneti társadalmi-ökológiai modellt 

igényel, amely figyelembe veszi az egyének és környezetük közötti kölcsönhatást. Ennek 

következtében, a zöld termékek és szolgáltatások várhatóan megduplázódnak 2020-ig. 

• A 2025-ben bekövetkező lehetséges "olajcsúcs" után szükség lesz az olajkorszakot követő 

átmenetre. Szükség van a megújuló energiaforrásokra, a szén-leválasztásra és -tárolásra, a 

nukleáris energiára, a hidrogén és az üzemanyagcellákra. A szabályozás területén olyan 

gazdasági ösztönzőket kell alkalmazni, mint az adózás, szennyezési kvóták és piaci eszközök. 

Magatartásbeli változások is elengedhetetlenek; a megfelelő politikáknak stimuláló hatással 

kell rendelkezni a fogyasztás csökkentése érdekében.  

A Magyarország 2025 kötet jövőkutatóinak véleménye szerint új globális kihívások széles 

spektrumot mutatnak. Új ökológiai probléma adódhat a globális felmelegedés 

következményeiből, amely megnyilvánulhat a természeti erőforrásokért folyó egyre 

erőteljesebb küzdelemben, a növekvő migrációban és az erőszakra való hajlam 

megerősödésében, amennyiben az emberiség az elkövetkező években nem tesz ezek ellen 

hathatós intézkedéseket. A termőföld-erózió és az erőforrás kimerülés szintén globális 

problémaként jelentkezhet. Gazdasági-politikai szempontból elképzelhető, hogy az Európai 

Unió belső konfliktusai felfokozódnak, illetve a világgazdaság további destabilizálódása, a 

kiváltságos és a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek közötti különbségek további 

növekedése is kihívásként merül fel (Nováky 2010). 
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4.TECHNOLÓGIAI KIHÍVÁSOK ÉS HAJTÓERŐK 

Milyen lesz az élet 2025-ben? – tették fel a Thomson Reuters kutatói a kérdést, és a feltörekvő 

technológiákra vonatkozó tudományos publikációk és szabadalmak alapján felállítottak egy 

rangsort azokra, amelyek 2025-ben megváltoztatják a világot.  

1. Demencia visszaesése 

Az emberi genom megismerésével a tudósok nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy 

megakadályozzák az olyan degeneratív betegségeket, mint a demencia (időskori elbutulás) és 

az Alzheimer-kór, amit a 9P kromoszómával hoznak kapcsolatba.  

2. A napenergia átveszi a vezetést 

A kutatók azt mondják, hogy a napenergia lesz "a legnagyobb energiaforrás a Földön", amit 

az új vékony fényérzékeny anyagok felfedezése, és az energia konverzió javuló hatékonysága 

tesz lehetővé. Fotoszintetikus folyamatok révén már nem számít az időjárás.  

3. Az 1. típusú diabétesz megelőzése 

A jelentés szerint megelőzhető lesz 2025-ben az 1-es típusú cukorbetegség, és a 2-es típusú 

cukorbetegség és más anyagcserével összefüggő állapot is, mint például az izomsorvadás, 

Ennek oka, hogy a tudósok kifejlesztettek egy működőképes genom platformot, amely 

lehetővé teszi számunkra, hogy nemcsak a baktériumokban és egerekben tudják szerkeszteni 

és javítani a DNS-t, hanem az emberekben is. Tehát egyszerűen a következő lépés a 

betegséget okozó gének módosítása. 

4. Az élelmiszer, mint dicsőséges élelmiszer 

2025-re az élelmiszerhiány és az élelmiszer-árak ingadozása már csak emlékezetünkben 

létezik. A mezőgazdasági termelők képesek lesznek zárt rendszerben biztonságosan termelni a 

genetikailag módosított növényeket, forradalmi világítási technológiák mellett és az 

autoimmun betegségek megelőzésének, a képalkotó eljárásoknak köszönhetően, mivel az 

élelmiszer DNS változatok rendelkeznek beépített növekedési receptorokkal, amelyek adott 

hullámhosszon fényérzékenyek. Betegségnek jobban ellenálló növényeket fognak nevelni 

magas hozammal. A technológiai kombinációk révén sokkal kisebb lesz a kockázata a rossz 

termésnek, és lényegre törőbb és következetesebb lesz az élelmiszer-ellátás. 

5. A plug-in repülés  

Elektromos autók még mindig egyfajta újdonságnak tekinthetők, de a következő évtized 

végére a repüléstechnikai párosítva az új könnyű akkumulátorokkal lehetővé válik az 

elektromos repülőgépek fejlesztése. Ezek az új könnyű járművek továbbfejlesztett lítium-ion 

akkumulátorokkal működnek a szupravezető technológiát használó motorokkal. 

6. Az internet mindenhol 

Egy összekapcsolt világban élünk. Egy évtized múlva, a vezeték nélküli kommunikáció fog 

uralni mindent, mindenhol, - mondja a jelentés. "Képzeld el a napot, amikor az egész afrikai 

kontinensen megvalósul a teljes, digitális összeköttetés, 2025-ben. Mindez a javuló 

félvezetők, az 5G technológia, és szuperkondenzátorok segítségével realizálódik, amelyek 

sokkal több energiát képesek tárolni, mint a jelenlegi generációs kondenzátorok. 

7. Viszlát, műanyag palackok! 

Csomagolás helyébe környezetbarát alternatívák lépnek 2025-re, minden kőolaj-alapú 

csomagolás elavult lesz. Többé nem kell eldobni a csomagolást a hulladéklerakóban, 

városokban és az óceánokon. Minden csomagolás cellulózból lesz, legyen az élelmiszer, 

gyógyszer, elektronikai, textil, illetve a fogyasztói termék – ami úgy néz ki, mint a műanyag, 

de teljesen lebontható. 

8. A kezelési kúra már nem rosszabb, mint a betegség 

2025-re, a daganatos betegeknek már nem kell választani a halálos betegség tartós kezelését, 

amelyek elviselhetetlenek, hiszen a gyógyszeripar már dolgozik a személyre szabott 

orvoslásra kifejlesztett gyógyszereken, konkrét molekulákon. Mivel az orvosi eszközök egyre 
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célzottabbak, a betegség elleni küzdelmet ezek a szükséges molekulák végzik, megkímélve 

egészséges sejteket, és a kezelések sokkal kevesebb negatív mellékhatásokkal járnak. 

9. Normális lesz a DNS születéskor történő feltérképezése  

És nem csak a születéskor. A fejlődésének köszönhetően DNS-térképezés növekvő 

alkalmazása és nagy adatbázisa lesz a legjobb megoldás a betegségek kockázatának 

csökkentésére. Nem csak az újszülött DNS-ek, hanem a saját DNS feltérképezése és évente 

ellenőrizése segít azonosítani a megnövekedett kockázatokat vagy az autoimmun betegségek 

korai megjelenését. 

10. „Beam me up, Scotty‖ jelenség  

A kutatók már bebizonyították a Higgs Boson létezését és azon versenyeznek, hogy 

megértsék azokat. Az egyik lehetséges alkalmazásuk a teleportálás, már nem is tűnik abszurd 

dolognak. 2025-ben ugyan még nem létezik az emberek teleportálása, mint a Star Trak-ben, 

de a kvantumok más anyagokkal való teleportálása nem tűnik lehetetlennek. 

 

Az elmúlt évek legaktívabb kutatási területei a web of science publikációk és hivatkozások 

alapján a klinikai orvostudomány (2355), kémia (1533), fizika (1154), mérnöki tudományok 

(1059) voltak. A K+F kiadásokra fordított összeg nő, és bár legtöbbet az OECD országokban 

költenek kutatásfejlesztésre, Kelet-Ázsia és a Csendes Óceán térsége is felzárkózott az EU-

hoz. A 2025 évi top 12 technológiai innovációk is elsősorban a fenti 4 területen jelennek meg. 

Chiavetta (2007 ). A jövő technológia fejlesztésében a tudományterületek konvergenciája is 

megfigyelhatő (Shyam, 2014). 

A mobil internet, tudás automata, a dolgok internet kapcsolata, felhő technológia, fejlett 

robotok, automata járművek, új generációs genetika, 

Energiatárolás, 3 D nyomtatás, fejlett anyagok, fejlett olaj és gáz kitermelés, megújuló 

energiák - ezek lesznek azok a technológiák, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolnak 2025-

ben Rohen et Lazarova (2014) szerint. 

A kutatók úgy válik, hogy 2050-re létrejöhet olyan mesterséges agy fejlett emberi 

intelligenciával, ami nem az emberiség végét, hanem a jólét növelését szolgálja. 

Kronológiailag hatalmas fejlődési pályát futott be ez a technológia az első neurális háló 

létrejöttétől (1951) az IBM által megalkotott Watsonig (2011), amely legyőzte a televíziós 

vetélkedő bajnokát Jeopardyt. Kiépült az okos telefonok hangos tolmácsa és az okos 

szemüvegen keresztüli egészségi tanácsadás dr. Watsonnal. Wakefield (2015), Meskó (2015) 

 

 

5.  INNOVATÍVE MEGOLDÁSOK AZ ÉLELMISZERELLÁTÁSRA 

A világ már tett némi előrelépés a millenniumi fejlesztési célokért, hogy csökkentsék az 

éhséget. Közel 850 millió ember él a világon, akik még mindig éheznek nap mint nap, 

különösen Afrikában, a Szaharától délre, Nyugat-Ázsiában, és Dél-Ázsiában. Ezen 

túlmenően, mintegy 2 milliárd ember szenved az alapvető vitaminok és ásványi anyagok, 

például A-vitamin, vas, és a jód-hiányától. A statisztikai adatok és a trendek azt mutatják, 

hogy a helyzet javul, de az alultápláltság jelentős. 

Az élelmezésbiztonságot, az energiaellátást és a geopolitikai stabilitást is vízhiány fenyegeti. 

2025-ig, 600 millió ember szerte 21 országban tapasztalni fogja termőföld vagy édesvízi 

szűkösséget, amit fokoz a vízi erőművek, a városiasodás és a mezőgazdasági művelés nagy 

vízigénye. Fan et al. (2014) úgy látják, hogy az éhezést és az alultápláltságot be lehet 

szüntetni 2025-re, ha ez a hatalmas, de nem leküzdhetetlen cél megkapja a kellő figyelmet a 

2015 utáni fejlesztésekben. Az élelmiszerhiány mélységét jelzi, hogy hány kalóriára lenne 

szükség, hogy megszüntesse az alultápláltság állapotát, ha minden más változatlan. Amíg a 

fejlett országokban a napi átlagos kalória bevitel 3500 kcal körüli, a fejlődő világban 2500 
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kcal. Bár az alultápláltság mértéke csökken, 2025-re nem tudnak felzárkózni ezek az 

országok. 

1. táblázat Napi élelmiszerfogyasztás regionális alakulása Kcal/fő 

 
1964 - 

1966 

1974 - 

1976 

1984 - 

1986 

1997 - 

1999 

2015 2030 

Ipari országok 2947 3065 3206 3380 3440 3500 

Fejlődő országok 2054 2152 2450 2681 2850 2980 

Közép Afrika 2058 2079 2057 2195 2360 2540 

Világ 2358 2435 2655 2803 2940 3050 

Forrás: WHO 

 

 
5.ábra  A napi élelmiszerhiányalakulása  Kcal/fő Forrás World Bank 2015 

 

Kihívások az élelmiszerellátás terén  

A következő 20 évben Yawson et al.(2012) szerint az alábbi tendenciák figyelhetők meg: 

 A demográfiai és gazdasági fejlődés növeli az élelmiszer keresletet- 

 Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyógy-és wellness hatású élelmiszerekre 

 Növekvő élelmiszer-kereslet megkívánja a termelékenység javítását 

 Szűkülő erőforrások és a degradáció miatt is növelni kell az élelmiszertermelés 

hatékonyságát 

 Az éghajlatváltozás szignifikáns kockázatot jelent a mezőgazdasági rendszerekre és 

élelmiszertermelésre 

 .Az éghajlatváltozás kezelése és a környezeti fenntarthatóság mind az 

élelmiszertermelői, mind a fogyasztói magatartás változás katalizátorai lehetnek, 

 A globalizáció a feldolgozott élelmiszerek terén folytatódik 

 A növekvő globalizációval várható, hogy az élelmiszer-ellátási lánccal kapcsolatos 

kockázatok emelkednek 

 A jövő élelmiszeriparában öt technológiai csoport veszi át a vezetést. 

Azok a technológiák, amelyek javítják: 

a) a mezőgazdasági kultúrák és állattenyésztés termelékenységét, 

b)  a technológiai inputok fenntarthatóságát, 

c) az élelmiszertechnológiákat, 

d) az élelmiszerek egészségi és jóléti hatását, 

e) élelmiszerbiztonságot és az élelmiszerlánc menedzsmentet. 
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2. táblázat Vezető technológiák a jövő élelmiszeriparában 

 

Termelékenység 

javítás 

Inputok fenn-

tarthatósága 

Élelmiszer- 

technológiák 

Egészségi és 

jóléti hatás 

Élelmiszer-

biztoság és lánc- 

menedzsment 

genomikára épülő 

fenntartható 

állattenyésztés, 

génszekvenciára 

épülő 

fajtaválasztás, 

élvonalbeli 

biotechnológia, 

molekuláris 

markerek, 

intragén termék 

javítás, 

 klónozott 

vetőmag, 

GM növények 

biológiai 

szennyezése, 

tápérték 

optimalizálás, 

transzgén 

funkcionális 

termékek 

megújuló 

talajterméken

ység javítás, 

növekvő  víz 

hatékonyságú 

növények, 

Termesztés 

sós vízzel, 

Újszerű 

víztisztító 

technológiák 

Élelmiszerek, 

mint a 

gyógyszer 

szállítók, 

Mikrokapszulá

k 

élelmiszerekbe

n gyógyszer 

bevitelre, 

Molekuláris 

dokkok enzim 

működés 

aktiválára, 

tálálkozás 

genomikára 

épülő diéta, 

 

Élelmiszerek 

nanotechnológi

a révén, 

zöld kémiai 

alkalmazások 

csomagolásnál, 

természetes 

aromák 

mikrobiológiai 

előállítása 

 

információs 

rendszerek 

hőmentes 

élelmiszerelőállító 

technológiák 

patogén 

kórokozók valós 

idejű érzékelése 

bioszenzorok 

vírusok 

detektálására 

kémiai 

szennyezettséget 

érzékelő 

technológiák 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

6.KONKLÚZIÓK 

A szakirodalmi források alapján az elkövetkező 10 évben sokkal erőteljesebb kihívásokkal és 

intenzívebb technológiai fejlődéssel találjuk magunkat szemben, mint az elmúlt 30 évben 

együttvéve, és akkor még nem is foglalkozunk a hatalmas népvándorlási hullám által kiváltott 

geopolitikai hatásokról. A mesterséges intelligencia fejlődése segíti az emberiséget, 

ugyanakkor hatalmas kockázatot jelent az emberiség számára, ha teljesen átengedi az 

irányítást a robotoknak. Az élelmiszerellátás, vízhiány és energiaigényekkel összefüggő 

kihívások orvoslása technológiai innováció nélkül lehetetlen. De valószínű önmagában az 

sem elég, szükség van társadalmi innovációra is, nevezetesen arra, hogy az ismeretek jobb 

hasznosítása révén magatartásformák, fogyasztási termelési gyakorlatok megváltoztatásán 

keresztül mozdulhat el a fenntarthatóbb életforma felé. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Tanulmányunkban egy olyan kérdőíves kutatás eredményeit mutatjuk be, amely a dél-alföldi 

régió vállalkozásainak kapcsolati alkalmazkodó képességét leíró modellünket 

tesztelte.Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy a B2B környezetben működő 

vállalkozások mennyiben képesek módosítani kapcsolati magatartásukat együttműködéseik 

sikerességének biztosítása érdekében. A kutatásimodell kialakítása során az erőforrás alapú 

nézőpontra támaszkodtunk dinamikus aspektusból. A vizsgálati kérdés operacionalizálására a 

dinamikus kapcsolati képességek megközelítését alkalmaztuk, mely az együttműködési 

képességek megváltoztatására irányuló beágyazott szervezeti gyakorlatokat ragadja meg. A 

kutatás során vizsgáltuk: a dinamikus kapcsolati képességek jellemzőinek megfigyelhető 

értékeit a Dél-Alföldi Régió vállalkozásai körében; illetve a dinamikus kapcsolati képesség 

hatását az együttműködések észlelt sikerességére. 

 

SUMMARY 

The focal issue of our study is to model enterprises‘ adaptation capability from relational 

point of view in South Great Plain Region. Our main question is how enterprises can modify 

their relational behaviour in B2B markets to ensure the success of their relationships. We use 

the resource based view from dynamic aspect. Due to operationalise the investigation 

problem we use the dynamic relational capability framework. In the study we investigate the 

perceived values of dynamic relational capability and the effect of relational capability to the 

perceived relationship success. 

 

1. BEVEZETÉS 

 

A szervezetközi együttműködések menedzselése napjaink hálózati gazdaságának is egyik 

kulcsfontosságú kérdése, főképpen akkor, amikor egy-egy szervezet sikeressége nem 

kizárólag belső hatékonyságán, eredményességén múlik, hanem sokkal inkább azon 

hálózat(ok) sikerességén, melyek részeként tevékenykedik. Tanulmányunk arra a kérdésre 

keresi a választ, hogy a kapcsolati magatartás változtatásának beágyazott mintázatai miként 

befolyásolják a szervezetek közötti együttműködések sikerességét. A kapcsolatok sikeressége 

számos dimenzióval írható le, a különböző modellekben ezek a kategóriák különböző 

összefüggésben szerepelnek, de csak kevés olyan modellel találkozhatunk, ahol a dinamikus 

kapcsolati képességek szerepét vizsgálnák a kapcsolati minőség megítélésében, és még 

kevesebb az olyan elméleti megközelítés, amely a dinamikus kapcsolati képességek és a 

szervezetek közötti lojalitás összefüggéseit vizsgálná. Megközelítésünkben a dinamikus 

kapcsolati képesség olyan folyamatot jelent, melynek során a szervezetek képesek, és készek 

mailto:vilmanyi@eco.u-szeged.hu
mailto:vilmanyi@eco.u-szeged.hu
mailto:hetesi@eco.u-szeged.hu
mailto:hetesi@eco.u-szeged.hu
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az állandó rugalmas magatartásra és a cselekvések, magatartások változtatására annak 

érdekében, hogy megfeleljenek a partneri elvárásoknak. A dinamikus kapcsolati képességek 

különböző szintjein megjelenő változtatási hajlandóságok egyben a kapcsolati képességek 

folyamatos fejlesztését jelentik. 

 

2. DINAMIKUS KAPCSOLATI KÉPESSÉGEK 

 

A kapcsolati (vagy sokak által terminológiailag hálózati) képességként kezelt jelenség már 

önmagában a dinamikus képességek koncepciójához kötődik. A kapcsolati képesség olyan 

rutinok, eljárások, cselekvésminták összességeként szemlélhető, melyek lehetővé teszik, hogy 

a szervezet formálja kapcsolatait külső partnerekkel, optimalizálja kapcsolati portfolióját, és 

allokálja az erőforrásokat a partnerkapcsolatok között (Gemünden et al 1997; Ritter 1999, 

Ritter et al 2002; Mitrega et al 2012).Äyväri és Möller (2008)átfogóan tanulmányozták a 

kapcsolati képesség (hálózati képességként hangsúlyozva) koncepcióit, melyet egy 

sokdimenziós jelenségként írtak le. Három jól megragadható szintjét azonosították: a 

szervezet nézőpontját, a kapcsolat nézőpontját, a hálózat nézőpontját. 

Jelen tanulmányban mi a szervezeti szintet tekintjük vizsgálati aspektusnak.Vizsgálatunk 

középpontjában az áll, hogy hogyan képesek a szervezetek megváltoztatni az 

együttműködéseik irányítása, lebonyolítása érdekében rendelkezésükre álló rutinokat, 

eljárásokat, cselekvésmintáik összességét az együttműködések sikerességének fokozása 

érdekében.  

Az együttműködések menedzselésének megváltoztatási képességét a szakirodalomban több 

szinten, több szempontból vizsgálja. Roseira,Britoés Ford (2013) tanulmánya a dinamikus 

kapcsolati képesség stratégiai szinten megfigyelhető jellegzetességeire mutat rá. 

Tanulmányukban, elsősorban az IMP interakciós megközelítéséből kiindulóan a kapcsolati 

stratégia az interakciók, a hálózati kép és a szervezeti pozícionálás összefonódottságát 

hangsúlyozzák. Rámutatnak, hogy a szervezet által megvalósított kapcsolati stratégia 

módosítását éppúgy meghatározza a hálózati kép megváltoztatásának képessége (hálózati 

tulajdonságok észlelése, értékelése),mint a szituáció megváltozása maga.Reinhartz, Krafft és 

Hoyer (2004) a CRM folyamatok nézőpontjából vizsgálja a kapcsolatmenedzsment 

megváltoztatásának képességét. A kapcsolati folyamatok kiépítése/módosítása során három 

jellemző tulajdonság figyelembe vételét összegzik. Egyrésztszervezet és iparágspecifikus 

tulajdonságok, illetve azok megváltozásának kezelési képességét, másrészt a kapcsolati 

folyamatok módosítása során lényeges kérdésként hangsúlyozzák a kapcsolat életciklusának 

értékelését. Végül kiemelik a kapcsolati érték eltérő eloszlásának kezelését, mely időben 

változó képet mutat a partnerek között. Mind a folyamatok, mind az egyes kapcsolatkezelési 

metódusok, mind az együttműködések személyközi szintjéhez kapcsolódik a dinamikus 

kapcsolati képességek longitudinális megközelítése. A kapcsolati képességek longitudinális 

vizsgálataiaz együttműködések kezdeményezése, fejlesztése és lezárása mentén szükséges 

képességek összegzését állítják középpontjukba (Mitrega és szerzőtársai 2012, Havila és 

Medlin 2012, Ritter és Geersbro 2010, Ritter és Geersbro 2011). E nézőpont mentén végzett 

vizsgálatok rámutatnak, hogy a partnerek értékelése, együttműködések kezdeményezése, az 

információ-megosztás, a kommunikáció, a közös döntéshozatal kezelése, a kockázat- és 

haszonmegosztás, a tudásmegosztás, a személyközi viszonyok kezelése, a kapcsolati 

konfliktusok kezelése, a nem kívánt partner meghatározása, a kapcsolat lezárási rutinjának 

megléte, az egyének motivációja a partnerkezelés változtatásán mind lényegesen 

befolyásolják a sikeres együttműködés menedzsment megvalósítását.  

A dinamikus kapcsolati képesség értelmezése során érdemes ugyanakkor hangsúlyozni 

Johnsen és Ford (2006) eredményeit.A szerzők szerint a szervezet által megvalósítható 

változtatási képesség szintjét az egyének interakcióinak, a technológia változtatásának, a 
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szervezeti rendszer/folyamat és a kulturális dinamika újrakonfigurálásának képessége 

együttesen határozzák meg, ugyanis ezek a szintek szorosan összefonódnak. 

 

3. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SIKERESSÉGE 

 

Egy kapcsolat sikerességének megítélése több tényező függvénye, és amennyiben a kapcsolat 

értékelése a felek részéről pozitív, úgy azok általában törekszenek a hosszú távú 

együttműködésre (Costabile 2000, Jarvelin 2001, Rauyruen - Miller 2007, Kong 2008, Čater – 

Čater 2010).  

A szervezetek közötti kapcsolatok legfontosabb tényezőinek megragadásában a kutatások 

kiemelten fókuszáltak az olyan tényezőkre, mint az észlelt termék/szolgáltatás minőség, az 

elégedettség, a bizalom, az elkötelezettség (Morgan-Hunt 1994, Ganesan, 1994), a 

méltányosság (Kahneman et al. 1986, Jambulingham 2011), de csak nagyon kevesen 

foglalkoznak azzal, hogy létezik-e a lojalitás a B2B piacokon, és ha igen, miben rejlik a 

lojalitás természete ebben a sajátos kontextusban (Costabile 2000,Hennig-Thurau 2004, 

Rauyruen – Miller 2007, Čater – Čater 2010, Haghkah et al. 2013). E kérdés ugyanakkor 

lényeges, hiszen számtalan kutatás bizonyította, hogy az együttműködés sikerességének a 

szereplők egymás iránti lojalitása is megfelelő mérőeszköze lehet (Hetesi 2007).  

A szervezetek közötti lojalitást a szakirodalom három dimenzióban értelmezi: a magatartási, 

az attitüdinális lojalitás és a lojalitás komplex megközelítésében. A magatartási lojalitást úgy 

definiálják, mint a partner hajlandóságát az újravásárlásra és a keresztvásárlásra (Dick - Basu 

1994, Hennig-Thurau 2004), azaz azt a szándékot értjük alatta, hogy a partner egyrészt 

hajlandó a szerződések meghosszabbítására, másrészt hajlandó új szerződések 

megkötésére.Az attitüdinális lojalitás a lojalitás egy magasabb szintje, amikor a partner 

érzelmi, pszichológiai kötődéssel is bír, bízik a kapcsolatban és elkötelezett a szervezet iránt 

(Garbarino - Johnson 1999, Fullerton 2005). A lojalitás komplex megközelítésében a 

magatartási és attitüdinális lojalitás ötvözetét értjük, amikor az újravásárlások, a 

keresztvásárlások egyben érzelmi kötődést is jelentenek (Oliver 1999, Costabile 2000, 

Rauyruen-Miller 2007). 

 

4. MODELLFEJLESZTÉS, VIZSGÁLATI MEGKÖZELÍTÉS 

 

A dinamikus kapcsolati képesség kapcsolati sikerre gyakorolt hatásának vizsgálata érdekében 

kiindulóképpen a dinamikus kapcsolati képesség multidimenziós feltérképezésével 

foglalkoztunk. Ennek során kiinduló keretmodellként Sanches (2004) eredményeire 

támaszkodtunk, aki a szervezetek nyílt rendszer elméletéből kiindulóan ragadta meg 

dinamikus képességeket. Kiindulópontunk második dimenzióját Pavlou és El Sawy (2011) 

általánosító folyamatoldalú megközelítése jelentette, akik a szervezeti dinamika egyes 

területeken való realizálása érdekében négy, egymásra épülő képesség-összetevőt 

azonosítottak. Az érzékelési képességet, mely a változások észlelését és értelmezését teszi 

lehetővé, a tanulási képességet, mely a meglévő tudás új ismerettel való bővítését, az új 

információk elosztását, alkalmazhatóságának felismerését foglalja magába. Az integrálási 

képességet, mely az új tudás meglévő működőképességbe való integrálását, a meglévő 

ismeretekkel való kombinálásának képességét jelenti. Végül a koordinálási képességet, mely a 

megváltozott működés melletti erőforrás-elosztás, és munkamegosztás alkalmazásának 

képességét hordozza, azaz a változás konszolidálására teszi a szervezetet képessé. 

A modellfejlesztés eredményei a következőekben összegezhetők. A dinamikus kapcsolati 

képesség három dimenzióban: stratégiai, folyamati és koordinációs dimenzióban ragadható 

meg, melyet az1.sz. táblázat szemléltet. A dinamikus kapcsolati képesség stratégiai 
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rugalmasság szintje leírja, hogy mennyiben képes egy szervezet alternatív kapcsolati 

stratégiákban gondolkodni, stratégiai váltásait kapcsolatrendszerében implementálni (Roseira 

et al 2013; Johsen-Ford 2006; Möller and Törrönen 2003; Möller 2006; Ravald and Grönroos 

1996; Anderson and Narus 1999; Storbacka 1997; Ford et al 1998; Walter et al 2001; Ulaga 

2003). 

 

1.táblázat: A dinamikus kapcsolati teljesítmény vizsgálatához alkalmazott modell 
Dinamikus kapcsolati 

képességek stratégiai 

rugalmasság szintje

Dinamikus kapcsolati 

képességek folyamati 

rugalmasság szintje

Dinamikus kapcsolati 

képességek koordinációs 

rugalmasság szintje

Érzékelési képesség Kapcsolati interakciók észlelése
Kapcsolati portfolió 

longitudinális észlelése

Partneri és kapcsolódó 

szervezeti egységek igényeinek 

észlelési képessége

Értékelési képesség
Kapcsolati befektetések és 

kapcsolati érték értékelése
Kapcsolati életciklus értékelése

Szervezeten belüli és kívüli 

partnerek elégedettségének 

értékelési képessége

Tanulási képesség
Hálózati kép és észlelt pozíció 

megváltoztatásának képessége

Kapcsolatok kezdeményezése, 

fejlesztése, lezárása érdekében 

új folyamatok fejlesztésének 

képessége

Szervezeten belüli és kívüli jó 

gyakorlatok elsajátításának 

képessége

Integrálási képesség
Stratégia megváltoztatásának 

képessége

Folyamattámogató megoldások 

adaptációs képessége, 

kapcsolat-menedzsmentet 

specifikusan támogató 

folyamatok megváltoztatásának 

képessége

Kapcsolatmenedzsment 

tevékenységek 

megváltoztatásának képessége

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A dinamikus kapcsolati képesség folyamati rugalmasság szintje magába foglalja a kapcsolati 

életciklus longitudinális észlelésének és értékelésének képességét, így az együttműködések 

kezdeményezése, fejlesztése, vagy lezárása szükségességének észlelését, ez előbbiek 

érdekében új folyamatok fejlesztésének, meglévő kapcsolati folyamatok átalakításának 

képességét (Dwyer et al 1987; Mitrega et al 2012; Havila and Medlin 2012; Ritter and 

Geersbro 2010; Ritter andGeersbro 2011). A dinamikus kapcsolati képesség koordinációs 

rugalmasság szintjének jelentése pedig úgy fogalmazható meg, mint a kapcsolatkezelésben 

érdekelt felek szándékainak megértésére és elvárásainak kielégítésére irányuló változtatási 

metódusok alkalmazásának képessége (Hakansson and Snehota 1995; Ford et al 1998; Ivens 

andPardo 2007; Menon et al 2005; Schurr et al 2008).  

A továbbiakban Roseira,Britoés Ford (2013), Mitrega és szerzőtársai (2012), valamint Havila 

és Medlin (2012) korábbiakban bemutatott tanulmányai alapján feltételeztük, hogy a 

dinamikus kapcsolati képesség komplex megközelítésének szintjei pozitív módon 

befolyásolják az együttműködés észlelt sikerességét. Az együttműködés észlelt sikerességét a 

szervezetek közöttilojalitás komplex fogalma mentén ragadtuk meg, figyelembe véve mind a 

magatartási, mind az attitüdinális lojalitás jelenségét.  

2 .táblázat: A komplex lojalitás vizsgált jellemzői 

 Alkalmazott definíció 

Lojalitás (attitüdinális) 
A partner érzelmi, pszichológiai kötődéssel bír, bízik a kapcsolatban és 

elkötelezett a szervezet iránt 

Lojalitás (magatartási) A partner hajlandósága az újravásárlásra és a keresztvásárlásra 

Forrás: saját szerkesztés 
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5. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

 

A vizsgált kérdés operacionalizálása érdekében a dinamikus kapcsolati képesség 1.sz. 

táblázatban szemléltetett modelljéből indultunk ki. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az egyes 

dinamikus kapcsolati képességi szinteken valóban megragadhatóak-e egyértelműen leírható 

faktorok és e faktorok befolyásolják-e a szervezetközi együttműködések észlelt sikerességét, 

jelen esetben a lojalitást.E kérdések tesztelése érdekében 2014. július 01. és 2014. augusztus 

31. között kvantitatív kérdőíves vizsgálatot végeztünk a dél-alföldi, legalább 2 főt 

foglalkoztató vállalkozások körében. A válaszadók tapasztalataikat 6 fokozatú Likert skála 

segítségével tudták megfogalmazni. 

A fentiekben jelzett alapsokaságból a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) munkatársainak 

bevonásával a célcsoportot reprezentáló véletlen mintát vettünk.A kérdőívek kiküldése 

ugyancsak a KSH munkatársainak bevonásával elektronikus úton történt. A kitöltésre két hét 

állt rendelkezésre, a kérdőív kitöltésére a vállalkozás gazdaságidöntéshozóit kértük. A 

kérdőívet 605 vállalkozás küldte vissza, mely 10%-os válaszadási arányt jelentett. 

A válaszok értelmezése során az egyes dinamikus kapcsolati képesség szintek, illetve a 

kapcsolati sikeresség mérési megbízhatóságát a CronbachAlpha érték kalkulációjával 

teszteltük, 0,6-os értéket beállítva elfogadhatósági értékként. A dinamikus kapcsolati 

képesség szintek, illetve a szervezetközi lojalitás viselkedésének vizsgálatára exploratív 

faktorelemzést alkalmaztunk, melynek során arra voltunk kíváncsiak, hogy az egyes képesség 

szinteken, illetve az egyes lojalitás dimenziókban mért változók valóban egy jelenséget 

képeznek-e le. E vizsgálat megvalósítása során 60%-os információ megőrzési szintet 

tekintettünk minimálisan elfogadhatónak, azaz a vizsgálat eredményét abban az esetben 

fogadtuk el, amennyiben a faktorelemzéssel kalkulált mesterséges változó az eredeti változók 

információtartalmának legalább 60%-át megőrizte. Végül a dinamikus kapcsolati képesség 

szintek észlelt kapcsolati sikerességet befolyásoló erejét a vizsgálat feltáró jellegéből 

következően PLS útelemzéssel vizsgáltuk (Kazár 2014). 

 

6. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

 

A vizsgálat során a szervezetek kapcsolati relációban jelentkező változtatási képességeit – az 

1. sz. táblázatban megjelenített vizsgálati modellnek megfelelően – három dimenzió, míg a 

szervezetközi komplex lojalitást – a 2.sz. táblázatnak megfelelően – két dimenzió segítségével 

értékeltük.  

Az elemzés során első lépésként a felállított mérési modell megbízhatóságát értékeltük, 

melyet a Cronbach-alpha kalkulációjával végeztünk. A dinamikus kapcsolati képességek 

stratégiai rugalmasság szintjét vizsgáló kérdések Cronbach-alpha értéke 0,874; a folyamati 

rugalmasság szintjét vizsgáló kérdések Cronbach-alpha értéke 0,892; míg a koordinációs 

rugalmasság szintjét vizsgáló kérdések Cronbach-alpha értéke 0,891, mely minden esetben 

megfelelt a keretfeltételként rögzített elfogadhatósági értékhatárnak. A mérési megbízhatóság 

értékelését a komplex lojalitás vizsgálatával zártuk. A lojalitást vizsgáló kérdések Cronbach-

alpha értéke 0,665, mely jelen esetben is megfelelt a keretfeltételként rögzített 

elfogadhatósági értékhatárnak. 

A modellértékelés következő fázisában exploratív faktoranalízissel teszteltük azt a kérdést, 

hogy a definiált változók valóban azokkal a faktorokkal fejezhetőek-e ki, melyeket előzetesen 

feltételeztünk. 

A dinamikus kapcsolati képességek vizsgálatát a stratégiai rugalmasság faktorának 

azonosításával kezdtük. Legelső lépésben vizsgáltuk, hogy a kapcsolati interakciók észlelése, 

a kapcsolati befektetések és kapcsolati érték értékelése, a hálózati kép és az észlelt pozíció 

megváltoztatásának képessége, valamint astratégia kapcsolatközpontú megváltoztatásának 

képessége kifejezhető-e egy faktor (főkomponens) segítségével. Az elvégzett faktoranalízis 
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azt az eredményt mutatta, hogy a változókat egyetlen faktor fejezi ki, az eredeti változók 

információtartalmának 73%-os információmegőrzése mellett (KMO:0,804; Bartlett test Sig: 

0,000). 

3 táblázat: Információtartalom megőrzése az együttműködések stratégiai rugalmasságát leíró 

faktor vizsgálata során 
Megőrzött információtartalom 

Komponens 

Sajátértékek A loading változók négyzetösszege 

Teljes 
Variancia  

%-ában 
Kumulált % Teljes 

Variancia  

%-ában 
Kumulált % 

1 2,905 72,632 72,632 2,905 72,632 72,632 

2 ,538 13,448 86,080       

3 ,362 9,054 95,134       

4 ,195 4,866 100,000       

Alkalmazott módszer: Exploratív faktoranalízis 

Forrás: saját szerkesztés 

 

4.táblázat: Az együttműködések stratégiai rugalmassága során vizsgált tényezők exploratív 

faktoranalízisének eredményei 
Együttműködésekstratégiai rugalmasságát leíró tényezők együttmozgása 

 Komponens 

Együttműködések stratégiai rugalmassága 

Kapcsolati befektetések és kapcsolati érték 

értékelése 
,915 

Hálózati kép és észlelt pozíció 

megváltoztatásának képessége 
,883 

Kapcsolati interakciók észlelése ,849 

Stratégia kapcsolatorientált 

megváltoztatásának képessége 
,754 

Alkalmazott módszer: Exploratív faktoranalízis 

Forrás: saját szerkesztés 

A dinamikus kapcsolati képességek feltárásáta folyamati rugalmasság faktorának elemzésével 

folytattuk. Ez esetben is vizsgáltuk, hogy a kapcsolati portfolió longitudinális észlelése, 

kapcsolati életciklus értékelése, kapcsolatok kezdeményezése, fejlesztése, lezárása érdekében 

új folyamatok fejlesztésének képessége, illetve a folyamattámogató megoldások adaptációs 

képessége, kapcsolat-menedzsmentet specifikusan támogató folyamatok megváltoztatásának 

képessége változók kifejezhetők-e egy faktor (főkomponens) segítségével. A faktoranalízis 

azt mutatta, hogy az eredeti változók információtartalmának 70%-os megőrzése 

mellettkifejezhetők egy faktorral (KMO:0,841; Bartlett test Sig: 0,000). 

5. táblázat: Információtartalom megőrzése az együttműködések folyamati rugalmasságát leíró 

faktor vizsgálata során 
Megőrzött információtartalom 

Komponens 

Sajátértékek A loading változók négyzetösszege 

Teljes 
Variancia  

%-ában 
Kumulált % Teljes 

Variancia  

%-ában 
Kumulált % 

1 3,513 70,262 70,262 3,513 70,262 70,262 

2 ,627 12,548 82,811       

3 ,389 7,776 90,587       

4 ,260 5,210 95,797       

5 ,210 4,203 100,000       

Alkalmazott módszer: Exploratív faktoranalízis 

Forrás: saját szerkesztés 
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6. táblázat: Az együttműködések folyamati rugalmassága során vizsgált tényezők exploratív 

faktoranalízisének eredményei 
Együttműködés folyamati rugalmasságát leíró tényezők együttmozgása 

 Komponens 

Együttműködések folyamati rugalmassága 

Kapcsolati életciklus értékelése ,878 

Folyamattámogató megoldások adaptációs 

képessége 
,870 

Kapcsolatok kezdeményezése, fejlesztése, 

lezárása érdekében új folyamatok 

fejlesztésének képessége 

,853 

Kapcsolat-menedzsmentet specifikusan 

támogató folyamatok megváltoztatásának 

képessége 

,843 

Kapcsolati portfolió longitudinális észlelése ,739 

Alkalmazott módszer: Exploratív faktoranalízis 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A dinamikus kapcsolati képesség szintjeinek értékelését a koordinációs rugalmasság 

értékelésével zártuk. Vizsgáltuk, hogy a partneri és kapcsolódó szervezeti egységek 

igényeinek észlelési képessége, a szervezeten belüli és kívüli partnerek elégedettségének 

értékelési képessége, a szervezeten belüli és kívüli jó gyakorlatok elsajátításának képessége, 

illetve a kapcsolatmenedzsment tevékenységek megváltoztatásának képessége, közvetítő 

bevonásának képessége kifejezhető-e egy faktor segítségével. A faktoranalízis alapjáne 

változók is kifejezhetők egy faktor segítségével az eredeti változók információtartalmának 

76%-os megőrzése mellett (KMO:0,804; Bartlett test Sig: 0,000). 

 

7.táblázat: Információtartalom megőrzése az együttműködések koordinációs rugalmasságát 

leíró faktor vizsgálata során 
Megőrzött információtartalom 

Komponens 

Sajátértékek A loading változók négyzetösszege 

Teljes 
Variancia  

%-ában 
Kumulált % Teljes 

Variancia  

%-ában 
Kumulált % 

1 3,024 75,595 75,595 3,024 75,595 75,595 

2 ,544 13,588 89,183       

3 ,287 7,185 96,368       

4 ,145 3,632 100,000       

Alkalmazott módszer: Exploratív faktoranalízis 

Forrás: saját szerkesztés 

 

8. táblázat: Az együttműködések stratégiai rugalmassága során vizsgált tényezők exploratív 

faktoranalízisének eredményei 
Együttműködésekstratégiai rugalmasságát leíró tényezők együttmozgása 

 Komponens 

Együttműködések koordinációs rugalmassága 

Szervezeten belüli és kívüli partnerek 

elégedettségének értékelési képessége 
,902 

Partneri és kapcsolódó szervezeti egységek 

igényeinek észlelési képessége 
,886 

Kapcsolatmenedzsment tevékenységek 

megváltoztatásának képessége, közvetítő 

bevonásának képessége 

,851 
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Szervezeten belüli és kívüli jó gyakorlatok 

elsajátításának képessége 
,838 

Alkalmazott módszer: Exploratív faktoranalízis 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A dinamikus kapcsolati képesség faktorok értékelését követően az együttműködések 

sikerességét operacionalizáló komplex lojalitás faktorainak meghatározása történt meg. 

Kiindulóképpen vizsgáltuk, hogy a komplex lojalitás, mint célváltozó során vizsgált értékek 

leírhatóak-e egy mesterséges változó (faktor) mentén. A 9.sz. táblázat által szemléltetett 

módon ugyanakkor világossá vált, ez esetben a komplex lojalitás faktor az eredetileg vizsgált 

változók információtartalmának mindössze 51%-át őrizné meg, mely nem felel meg a 

keretfeltételként beállított értéknek. A komplex lojalitást a statisztikailag korrekt 

információmegőrzésmellett 2 faktor fejezi ki (a 10. sz. táblázatban szemléltetett módon az 

attitüdinális lojalitás, illetve a magatartási lojalitás faktorok), mely esetben – az 

információmegőrzés mértéke 73% (KMO: 0,663; Bartlett test Sig: 0,000). 

 

9.táblázat: Információtartalom megőrzése az együttműködések lojalitása leíró faktor kiinduló 

vizsgálata során 
Megőrzött információtartalom 

Komponens 

Sajátértékek A loading változók négyzetösszege 

Teljes 
Variancia  

%-ában 
Kumulált % Teljes 

Variancia  

%-ában 
Kumulált % 

1 2,041 51,017 51,017 2,041 51,017 51,017 

2 ,865 21,614 72,632       

3 ,661 16,524 89,155       

4 ,434 10,845 100,000       

Alkalmazott módszer: Exploratív faktoranalízis 

Forrás: saját szerkesztés 

 

10. táblázat: Az együttműködések stratégiai rugalmassága során vizsgált tényezők exploratív 

faktoranalízisének eredményei 
Együttműködésekstratégiai rugalmasságát leíró tényezők együttmozgása 

 Komponens 

Lojalitás (magatartási) Lojalitás (attitüdinális) 

A jövőben több más termék/szolgáltatás 

kategóriában is tervezünk vásárlást a 

partnerektől 

,919   

A partnereink termékeiből folyamatosan 

hajlandóak vagyunk újra vásárolni 
,772   

Másoknak is szoktuk ajánlani partnereinket   ,797 

Más megbízónk némileg 

kedvezőbbárfeltételei ellenére is kitartunk 

partnereink mellett 

  ,796 

Alkalmazott módszer: Exploratív faktoranalízis 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy a lojalitás magatartási, attitüdinális és 

komplex értelmezése a B2B kapcsolatokban átgondolandó kategóriák. 

Az adatértékelés végső fázisában a dinamikus kapcsolati képesség modellezett faktorai, 

valamint a magatartási és attitüdinális lojalitás faktorai viszonyát értékeltük.  
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Az értékeléshez a PLS útelemzés módszerét alkalmaztuk, melynek eredményeit az 1. sz. ábra 

foglalja össze. Az ábrán látható eredmények két markánsan megjelenő összefüggésre 

világítanak rá: 

- Egyrészt a dinamikus kapcsolati képesség vizsgált szintjei között jelentkező 

összefüggésre, miszerint a koordinációs rugalmasság mértéke mintegy 44%-ban 

determinálja a folyamati rugalmasság mértékét, mely mintegy 61%-ban magyarázza a 

stratégiai rugalmasság szintjét; 

- Másrészt a dinamikus kapcsolati képesség mértéke befolyásolja a szervezeti lojalitás 

szintjét, ezen keresztül az együttműködések sikerességét. A magatartási lojalitás 

értékét 11,6%-ban, míg az attitüdinális lojalitás értékét 15,7%-ban magyarázzák a 

dinamikus kapcsolati képesség egyes szintjei. Kiemelendő, hogy míg a magatartási 

lojalitást mind a koordinációs rugalmasság, mind a folyamati rugalmasság, mind a 

stratégiai rugalmasság többé-kevésbé hasonló mértékben befolyásolja, az attitüdinális 

lojalitás esetében ez a kiegyensúlyozottság nem azonosítható. Ez utóbbi esetben a 

legerőteljesebb hatást a koordinációs rugalmasság esetében azonosítottuk, míg a 

stratégiai rugalmasság nem bír hatással az attitüdinális lojalitásra. 

 

 
1.ábra: Dinamikus kapcsolati képesség és a kapcsolati sikeresség viszonya 

Forrás: saját szerkesztés 

 

7. ÖSSZEGZÉS 

 

A bemutatott kutatás során végzett vizsgálat két célt valósított meg. Egyrészt kísérletet tett a 

dinamikus kapcsolati képességek komplex jelenségének mérhetőségére, másrészt vizsgálta a 

viszonyát a dinamikus kapcsolati képesség és az együttműködések sikerességének. 

Az eredmények jelzik, hogy a dinamikus kapcsolati képesség leírható az alkalmazott három 

szint (az együttműködések stratégiai, folyamati és koordinációs rugalmassága) mentén, 

valamint a szervezeteknek e három szint mentén kifejlesztett eszközkészletének szélessége 

egyben befolyásolja az eggyel magasabb szinten megvalósítható rugalmasság mértékét. A 

bemutatott eredmények szemléltetik azt is, hogy a dinamikus kapcsolati képesség befolyásolja 

az együttműködések során észlelt lojalitást, mely az együttműködések sikerességének 

markáns ismérvének tekinthető. 

A vizsgálati eredmények ugyanakkor számtalan kérdést is felvetnek, hiszen nem tisztázott, 

hogy a dinamikus kapcsolati képesség hogyan vezet a kapcsolati lojalitás befolyásolásához. 

További vizsgálati kérdést jelenthet, hogy: 
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- a dinamikus kapcsolati képesség miként befolyásolja a szervezetek statikus kapcsolati 

képességeit; 

- a dinamikus kapcsolati képesség milyen hatással van az együttműködések 

teljesítményére; 

- a dinamikus kapcsolati képesség miként befolyásolja a lojalitást szintén markánsan 

meghatározó bizalmat, illetve elkötelezettséget? 

 

Bár a vizsgálati eredmények rengeteg kérdést felvetnek, ugyanakkor rámutatnak a dinamikus 

kapcsolati képesség jelenségére, mint olyan, a szervezeti menedzsment által megragadható 

jelenségre, melynek segítségével lehetővé válik a szervezetközi interakció dinamikájának 

menedzselése, a vállalatok válaszkészletének fejlesztése. 
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ÖSSZEFOGLALÁS  
Előadásunkban bemutatjuk a hazai rendezésű nemzetközi sportesemények hatásait, különös 

tekintettel a gazdasági hatásokra, továbbá a nemzetközi sportrendezvények legújabb 

irányaira.  

Tárgyaljuk a közelmúlt, illetve közeli jövőben megrendezésre kerülő magyarországi 

sportrendezvényeket, külön bemutatva, hogy a pályázatok elnyerésében, illetve a 

megrendezésben milyen előnyökkel jelenik, jelenhet meg Magyarország. Bemutatásra 

kerülnek a visszatérőn megrendezésre kerülő és az egyszeri rendezésű nemzetközi 

sportrendezvények, a különböző nemzetközi versenysorozatba illeszkedők és az egyedi 

magyar nemzetközi sportrendezvények is. Tárgyalásunkban kitérünk a téma területén 

folytatott a legfrissebb kutatási eredményeinkre.  

Megállapításokat teszünk arra vonatkozón, hogy Magyarországon miben rejlik a nemzetközi 

sportrendezvények fejlesztő ereje.  

 

SUMMARY 

In our presentation we present the effects of international sports events organised in 

Hungary, in particularly to the economic impacts, additionally the latest trends of 

international sport events. We discuss the international sports events organised recently and 

near future in Hungary, we present separately which advantages Hungary has in winner 

applications and during implementation. It will be presented the iterative and one-time 

hosting international sport events, events fitting to international racing series and the unique 

Hungarian international sports events. We will present our latest research achievements in 

this topic. We make statements, what is the developing power of the international sport events 

organised in Hungary. 

 

 

BEVEZETÉS 

 

Munkánk hátterében azok a nemzetközi sportesemények hatásait vizsgáló kutatások [András, 

Kozma, 2014] állnak, amelyek értelmezési keretként a hivatásos sport globalizációval és 

versenyképességgel való kapcsolatát [András-Havran-Jandó, 2012, András-Jandó, 2012] 

használták. A mögöttes összefüggésrendszer szerint a nagy nemzetközi sportesemények 

jelentős mértékben hozzájárulhatnak a rendező térség hosszabb távú versenyképességéhez, 

ismertetve a sportesemények gazdasági hatásainak strukturált megközelítését, amelynek 

mailto:tundi.mate@gmail.com
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keretrendszerében kiemelésre kerültek az egyes területi régiók érdekeltségének érintettsége a 

lehetséges hatások megfelelő körében, illetve a sportesemény mint projekt célrendszerében 

[Dancsecz, 2008]. 

Nemzetközi irodalmak vizsgálták a hatások strukturált megközelítését [Albers, 2004], 

megkülönböztetve társadalmi, gazdasági és környezeti hatásokat, a gazdaságin belül 

elkülönítve a makro- és mikrogazdasági hatásokat [Heinemann, 1995]. Grozea-Helmenstein-

Kleissner [2003] a makrogazdasági területen a kereslet alakulásában, az árszínvonal, a 

foglalkoztatottság és a külkereskedelem adataiban azonosítja a sportesemények hatásait, míg 

mikrogazdasági szinten a közvetlen hatások (szervezőbizottság bevételei és kiadásai) és a 

közvetett, pénzügyi és nem pénzügyi eredmények jelentkeznek. Helmenstein et al. [2007] 

szerint a nagy sportrendezvényhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások pozitív 

hatásaként a kapcsolódó iparágak időszakos fellendülése és foglalkoztatási igényeinek 

megnövekedése jelentkezik, amely multiplikatív módon vásárlóerő-élénküléssel jár. Negatív 

hatásként a beruházások fedezetébe bevont állami forrásokat és adóbevételeket említi a 

szakirodalom [András-Kozma, 2014]. 

 

 

NEMZETKÖZI SPORTRENDEZVÉNYEK MAGYARORSZÁGON – MIÉRT ÉPPEN 

MAGYARORSZÁGON? 

 

A 2013-ban és 2014-ben megrendezett sportesemények egyértelműen jól mutatják, hogy 

Magyarország elindult a nagy sportrendezvények szervezésének útján, és célja a lehető 

legtöbb szervezési tapasztalat megszerzése. A kérdés minek köszönhető a világverseny 

szervezési dömping és miben áll Magyarország sikeressége? Véletlen egybeesés vagy 

kormányzati stratégia vagy más előnyök állnak a tendencia mögött? 

A válasz összetett, az állam kiemelt ágazatként kezeli a sportot, annak összes területét, a 

szabadidősporttól kezdődően, a mindennapi testnevelés bevezetésén keresztül, a hivatásos 

sportig. A 2008 és 2012 közötti olimpiai ciklusban csak néhány világesemény volt 

Magyarországon, a fordulat 2012-ben következet be. 

Gyűjtésünk szerint 2013-ban és 2014-ben 42 világverseny került megrendezésre, 21 szövetség 

szervezésében. A rendezvények mögött stratégiai gondolkodás található, mind a szövetségek, 

mind az állam részéről. A szövetségek a pályázók a kormány pedig állami garanciát vállal és 

pénzügyi támogatást nyújt, szükség esetén létesítményfejlesztést is biztosít. A hazai rendezésű 

sporteseményeknél szervezési szempontból fontos a hazai siker, a szurkolók a hazai 

sportolókra kíváncsiak igazán, akkor lehet igazán megtölteni a lelátókat. A hazai világverseny 

mindig egy érzelmileg átitatott dolog [András, 2013], mindkét fél részéről. A versenyzőnek 

egyedi érzés otthon versenyezni, plusz motivációt ad ez által. A szurkoló pedig élőben a 

helyszínen élhetik át az élményt, a katarzist vagy a csalódottságot. Hosszabb távon és 

komplexen gondolkodva a hazai rendezések által a gyerekek számára a példamutatás is tetten 

érhető, a sportszeretetében és a sportolásban egyaránt. Magyarországon cél a sportolási 

aktivitás javítása és ezeknek a rendezvényeknek beszippantó hatásuk van, célként jelenik meg 

a világversenyek közelebb hozása a fogyasztókhoz. Ennek következményeként bővül azon 

országok száma, amelyek otthont adnak ezeknek az eseményeknek és egyre több sportágban 

gyakoribbá válnak a nagy nemzetközi események 2 évente megrendezésre kerülő 

világbajnokságok és az évente rendezett Európa bajnokságok. A szövetségek felismerték, 

hogy az üzleti modelljükben központi szerepet játszó események gyakoriságának növelésével 

a fogyasztók és ügyfelek felé több értékkel bíró terméket kínálva a piacról [András, 2004] 

érkező bevételek növelhetők.  

A hazai szövetségek nemcsak felnőtt, hanem utánpótlás világversenyek szervezésére is 

pályáznak, például U19-es Labdarúgó Európa Bajnokság, vagy az U19-es férfi kézilabda 

Világbajnokság, ahol 100 nemzetközi kézilabda meccset játszottak a fiatalok, végig teltházzal, 
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vagy az U16-os sakkolimpia Győrben. Ezeknek a rendezvényeknek az üzenete más, hiszen itt 

a szurkoló nem az ismert sportolókat láthatja, hanem a középpontban a jövő sztárjainak 

bemutatása, ismertté tétele és a helyszíni élmény megtapasztalása áll. Ezek a rendezvények jó 

szervezési és bizonyítási lehetőségek a későbbi felnőtt világversenyek megpályázásához is, 

illetve annak a problémának a feloldására is jó megoldás, ha a felnőtt verseny szervezéséhez 

előírt infrastrukturális feltételeknek nem tudunk megfelelni. 

Magyarországon a kormányzati sportkoncepció része egy országos létesítményfejlesztési 

program, amelynek része az olimpiai központok megújítása, a pályák és csarnokok építése. 5 

látványsportág és 16 kiemelt sportág 13 milliárd forint támogatásban részesül (pl. a Birkózó 

Világbajnokság 290 millió forintos állami támogatást kapott annak megrendezéséhez). 

A sportrendezvények által az üzleti szféra is megszólítható, bevonható és új szponzorációs 

lehetőségek nyílhatnak meg. A nemzetközi sportrendezvények ún. „soft‖, láthatatlan hatásai 

közé sorolhatók a rendezvény belső PR értéke és az országimázs javulás is.  

 

Összefoglalva a hazai rendezésű sportesemények esetében fontos a komplex, a hosszú távú és 

a stratégiai gondolkodás [András, 2013]. Komplex azért mert a szabadidősport és a hivatásos 

sport nem választható szét. Komplex, hiszen a létesítmények szerepe nem csak abban van, 

hogy megrendezhetők legyenek a világversenyek, hanem ez a sportolói bázis szélesítésének is 

az alapja lehet. Hosszú távú gondolkodásra van szükséges, mert sokszor akár a pályázási 

folyamat vagy a leírt folyamatok megvalósulása is igényli ezt. Stratégiai azért, mert az ország 

sportkoncepciójának részét kell képeznie, ezeknek a sportfejlesztési koncepcióhoz 

illeszkedőnek kell lennie [András, 2013]. 

A nemzetközi sportrendezvények nem egyszerű rendezvények, hanem komplex hatású 

események, szolgáltatások, és minden esetben a befektetett összegeknek elvártan 

multiplikatív hatást kell eredményeznie. 

 

KUTATÁS 

 

A Miért éppen Magyarország kérdés aktualitását és figyelemre méltóságát az adja, hogy 

Magyarországon az elmúlt években, 2014-ben és az elkövetkezendő években is több 

nemzetközi sportrendezvényt rendeztek. Ezek gazdasági és nem gazdasági jellegű hatásai 

vizsgálandók, megjelenésük rövid és hosszú távon egyaránt tapasztalhatók.  

Az aktualitásokat nézve 2015 szeptemberében zajlott Fábiánsebestyénben a kettesfogathajtó- 

világbajnokság, 2017-ben Európai Ifjúsági Olimpia lesz Győr városában Vizes 

Világbajnokság Budapesten, 2020-ban Budapest Labdarúgó Európa Bajnokság helyszínéül 

szolgál. 1986 óta megszakítás nélkül Mogyoród ad otthont a magyar FORMULA-1-es 

Magyar Nagydíjnak, amit azóta más technikai sportágesemények, mások mellett a Túraautó 

Világbajnokság is gazdagít és mostanra hagyományosnak tekinthető a Gyulai István 

Memorial Atlétikai verseny, amit Székesfehérváron rendeztek meg az elmúlt években. 

Ez a rövid felsorolás is mutatja, Magyarország egyre jelentősebb tudás és tapasztalat 

halmozódik fel a nemzetközi sportrendezvények szervezésében, alkalmassá válva a nyári 

olimpiai játékok pályázatához és esetleges megrendezéséhez.  

A kutatás alapjaként gyűjtést készítettünk a 2013 és 2014 évben megrendezésre került hazai 

nemzetközi sportrendezvényekről. A gyűjtés alapját a Magyar Olimpiai Bizottság honlapján 

található éves sportnaptár, illetve a szövegségek honlapján található információk adták. A 

kutatás alapját szolgáló adatbázis 42 különböző sportrendezvényt tartalmaz, amelyet 21 

különböző szövetség szervezésében valósult meg. Az online kérdőívet a szervező 21 

szövetség közül 15 töltötte ki, azaz 71,42 százalékos kitöltöttséget sikerül elérnünk. 
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öttusa 

   
vívás 

   
korcsolya 

  

sakk 

jégkorong 

  

sárkányhajó 

judo 

  

lovassport 

karate 

 

öttusa 

kajak-kenu labdarúgás 

teke atlétika 

vitorlázás birkózás 

tenisz vívás 

sárkányhajó karate 

triatlon 

  

triatlon 

lovaglás 

  

úszás 

birkózás 

  

vízilabda 

kézilabda 

  

kézilabda 

vízilabda 

  

teke 

autósport 

  

jégkorong 

atlétika 

   
labdarúgás 

   
úszás 

   
sakk 

    

1. ábra: Az online kérdőívet kitöltő szövetségek 

Forrás: Saját kutatás, 2014. november 

EREDMÉNYEK 

 

A kutatási eredményeink közül azokat szeretnénk kiemelni, amelyek relevánsan kapcsolódnak 

a tanulmány címében feltett kérdéshez. Első megközelítésként a nemzetközi szervezetek 

szemszögéből szeretnénk megmutatni a választ arra a kérdésre, mi a döntő tényező abban a 

kérdésben, hogy Magyarországon kerüljön megrendezésre egy sportesemény. 

Mi a célja a sportrendezvényeknek a szövetségek számára, miért pályáztak a rendezési 

jogokért és, hogy véleményük szerint mi volt a pályázatuk sikerességének a kulcsa? A 

kérdések esetében a megadott válaszlehetőségeket kellett rangsorolni. A legelsőt jelölték 1, a 

legutolsót 7-essel! A válaszok szerint a szervezési jogért indított pályázat célja elsősorban 

sportág népszerűsítése és a sportolók hazai közönség előtti szerepeltetése, a sportolók 

motivációjának növelése volt, amelyet sorrendben az utánpótlás nevelés fejlesztése követ. 

Ezeket a célokat ún. „soft‖ célokként azonosíthatjuk, hiszen ezek a célok kevésbé jól 

mérhetők. Az ún. „hard‖ célok csoportjába sorolt, főként pénzügyi célok – mint pl. az állami 

támogatás bevonása, a sportág anyagi hátterének biztosítása és az infrastruktúrafejlesztés – a 

célok rangsorolása esetében az utolsó négy helyen végeztek. Ez az eredmény első hallásra 

lehet meglepő is, hiszen a nemzetközi sportrendezvények esetében sokszor a nyári olimpiai 

játékok és az ahhoz kapcsolódó hatalmas építkezések jelentik az asszociációt.  

Magyarország főleg az egyéni sportágakban képes és tud nemzetközi sportrendezvény 

szervezni, ahol a szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll. A csapatsportágak közül ide 

kapcsolódnak azok, amelyek esetében a Budapest Aréna 10.000 fős befogadóképessége 

megfelel a szervezési elvárásoknak. 
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Egy nemzetközi sportrendezvény megpályázása illetve annak elnyerése összetett dolog és 

összetett folyamat, kérdés mi szükséges ahhoz, hogy egy pályázat sikeres legyen. A válaszok 

ebben az esetben már megosztottabbak voltak. Legfontosabbnak a sportág hazai színvonalát 

említették, amelyet úgy is megközelíthetünk, hogy ahhoz, hogy Magyarország egy adott 

sportágban sporteseményt szervezhessen, elsősorban kiemelkedő nemzetközi sportági 

eredmények szükségesek.  

 

 
2. ábra: A pályázat sikerességének kulcsa 

Forrás: Hazai rendezésű nemzetközi sportrendezvények hatásai, saját kutatás,  

2014. november 

 

A nemzetközi versenyek szervezésért kiírt pályázatok komoly megmérettetést jelentenek a 

pályázóknak. A 15 válaszadó szövetség esetében 2 esetében 2 sikertelen pályázat után, 5 

esetében 1 sikertelen pályázat után, és 8 esetében első pályázás során sikerült elnyerni a 

szervezi jogot. 

 1. táblázat: A pályázatok száma a sikeres pályázatig 

Hányszor pályázott a szövetség a szervezési jogért 

mielőtt sikeres lett a pályázat? 

Alkalom Szövetségek száma Százalék 

2 2 13,33% 

1 5 33,33% 

0 8 53,33% 

Összesen 15 100,00% 

Forrás: Hazai rendezésű nemzetközi sportrendezvények hatásai, saját kutatás,  

2014. november 

 

Abban az esetben, ha a kérdést a másik oldalról nézzük, hogy Magyarországnak miért 

érdemes nagy nemzetközi világverseny szervezni, több kérdés válaszait tudjuk bemutatni. 
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Turizmus. A nemzetközi sportesemények hatást gyakorolnak a rendező ország turizmusára, 

ezek a hatások lehetnek közvetlenek, mint például a sporteseményhez kapcsolódó 

vendégéjszakák száma, közvetetten pedig a visszatérő vendégek által eltöltött éjszakák száma. 

Fontos, hogy a rendezvény keretében lehetőség legyen arra, hogy az ide érkező sportolók –s 

támogató csapatuk megismerhesse az ország néhány nevezetességét, tömören olyan élményt 

nyújtani számára, ami miatt ő vagy ismerősei újra ellátogathatnak hazánkba. A 

sportrendezvények szervezésével kapcsolatban arra kérdeztünk, hogy a résztvevő sportolók 

számára turisztikai program megszervezésre került-e? 20 százalék esetében igen a rendező 

város nevezetességei bemutatásra kerültek, 46,66 százalékban fakultatív program keretében 

vehettek részt városnézésben a sportolók, 33,33 százalék esetében nem volt turisztikai 

program. A rendező város turisztikai forgalmára gyakorolt hatásról sajnos a válaszadók 46,66 

százalékának nincs információja, 53,33 százalék annyit tud, hogy a vendégéjszakák száma 

növekedett. Konkrét vendégéjszaka számot csak néhány rendezvény esetében tudtak megadni, 

vízilabda EB 10.000, birkózó VB 6000, Lovas kupa 400, triatlon világkupa 1200, sárkányhajó 

világbajnokság 28-30000, sakk olimpia 5000. 

Média. A média hatásának mérésére összetett, kérdés, hogy hogyan és hány millió nézőhöz 

jut el az adott sportesemény közvetítése, ezáltal a szervező ország, város bemutatása. A 15 

sportrendezvény közül 5 esetben tehát, 33,33 százalékban a Magyar Televízió közvetítette, 20 

százalékban országos lefedettségű kereskedelmi csatornán, 20 százalékban kábelcsatornán 

keresztül jutott el a nézőkhöz. Az esetek 73,33 százalékában pedig online közvetítés is 

megvalósult. 

 

Érdekes kérdés, a miértek keresésében, az hogy egy sportrendezvény pénzügyi szempontból 

lehetséges-e nyereségesen megszervezni? A válaszadó 15 rendezvény közül, 6 esetben, azaz 

40 százalékban igen, 33,33 százalék nem, 27 százalék pedig az egyéb választ jelölte. 

 

 
3. ábra: Pénzügyi nyereség 

Forrás: Hazai rendezésű nemzetközi sportrendezvények hatásai, saját kutatás, 2014. 

november 

 



„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

513 

 

HAZAI RENDEZÉSŰ NEMZETKÖZI SPORTRENDEZVÉNYEK 

CSOPORTOSÍTÁSA 

 

Egy sportág sikerességét, ismertségét, népszerűségét nagymértékben befolyásolják a 

sportágban megrendezett sportesemények. A sport fogyasztása az eseményekhez köthető, 

amelyek pozitív gazdasági és nem gazdasági hatásai akkor maximalizálhatók, ha a hazai 

rendezésű nemzetközi sportrendezvényen magyar siker születik és az esemény médiaképes, 

jól közvetíthető [András, 2003]. 

 

A hazai rendezésű nemzetközi sportrendezvények szervezési szempontok szerint 

csoportosíthatók. Megkülönböztethetünk egyszeri és évenként visszatérő 

sportrendezvényeket. A szervezőbizottság, a szervező szervezet szerint is 

megkülönböztethetjük a rendezvényeket, itt pontosan arra gondolunk, hogy ki a rendezvény 

jogtulajdonosa, a nemzetközi szövetség vagy a hazai szövetség. 

 

A visszatérő sportrendezvényeket tovább csoportosíthatjuk, versenysorozatba illeszkedés 

vagy egyedi rendezés alapján. A 2. táblázatban a fent említett csoportosításra hozzunk 

magyarországi példákat a teljesség igénye nélkül. Ebből látható, hogy Magyarország a 

nemzetközi szövetségek, szervezetek tulajdonában lévő sportversenyek szervezésében jár 

élen. Az egyszeri alkalommal megrendezett világversenyek mellett, új irány a 

versenysorozatokba illeszkedő évenként megismétlődő és visszatérő események szervezése. 

Két példát is kiemelhetünk: a csapatsportágak esetében a női kézilabda BL Final4 szervezését, 

amelyet egy próba év után 3 évre nyert el a magyar szövetség, illetve a vízilabda LEN Final6 

szervezését, amely 2015-től két éven keresztül kerül megrendezésre Magyarországon. A 

szervezési pályázatok elnyerésekor ezekben a sportágak a döntő tényező a magas nemzetközi 

színvonal, érem, sőt végső győztes esélyes csapataink jelenléte. 

 

A hazai rendezésű nemzetközi sportrendezvények esetében fontos szót ejteni az autósport 

megnövekedett súlyára, hiszen a 30 éve Magyarországon jelenlévő Formula 1 után, a WTTC 

is évente visszatér Mogyoródra, illetve ebben az évben rendezték meg először a Kamion 

Európa bajnokságot. A Hungaroring mint versenypálya fejlesztése állami támogatással 

valósult meg, de az állami szerepvállalás a versenypályázatok esetében is nélkülözhetetlen, 

hiszen minden esetben állami garancia szükséges a szervezéshez, a licenc kifizetéséhez. 

 

  

2. táblázat: Hazai rendezésű nemzetközi sportrendezvények csoportosítása 

 

Jogtulajdonos 

szerint / Egyszeri 

vagy visszatérő 

Egyszeri 

Visszatérő, évenként megrendezendő 

Versenysorozatba 

illeszkedő versenyek 
Egyedi rendezés 

Nemzetközi 

szövetség a 

jogtulajdonos 

IDBF Sárkányhajó 

Világbajnokság 
Formula1 - Autósport IRONMAN 70.3  

U19-es Labdarúgó 

Európa-bajnokság 

EHF Final4 - 

Kézilabda 

SEHA-liga, final six, 

Veszprém - 

Kézilabda 

U-16-os Nemzetközi 

Sakk Olimpia  

WTCC magyar nagydíj 

- Autósport 
  

2. FINA Junior Nyíltvízi 

Úszó Világbajnokság, 

Balatonfüred 

LEN BL FINAL6 - 

Vízilabda 
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Maratoni világbajnokság 

- Kajak- Kenu 

Gerevich-Kovács-

Kárpáti férfi kard 

Grand Prix 

  

Női Kosárlabda Európa- 

Bajnokság, Győr 

TVK ITU TRIATLON 

VILÁGKUPA 
  

Shell Hungary Truckfest 

- ETRC, 2015 
    

Hazai 

kezdeményezés, a 

hazai szövetség a 

szervező, 

jogtulajdonos 

Nincs olyan nemzetközi 

sportesemény, amely 

egyszeri megrendezésű, 

és amelynek magyar 

szövetség lenne a 

tulajdonosa, kitalálója. 

Nincs olyan 

versenysorozat, 

amelynek magyar 

szövetség lenne a 

tulajdonosa, kitalálója. 

Gyulai István 

Memorial Atlétikai 

verseny  

TennisClassic 

Vodafone Kupa - 

Vízilabda 

Budapest Grand Prix 

- Tenisz (2014-ben 

kikerült a WTA 

verseny naptárából) 

Volvo Kupa- 

Vízilabda 

Forrás: Saját szerkesztés 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A kutatás a magyar egyetemi hallgatók gazdasági-pénzügyi tudatosságának, értékrendjének, 

vállalkozói ismereteinek és vállalkozói attitűdjének feltárására irányult. A kérdőíves kutatás 

egyik hangsúlyos területe a hallgatók általános értékrendjének, valamint a munkához és 

kötelezettségekhez kapcsolódó értékrendjének vizsgálata volt, ahol a kutatási eredmények 

megerősítették, hogy a hagyományos értékek kiemelt szerepet kapnak a fiatalok 

értékrendjében. A kutatás másik fő területe a vállalkozói készségek és a vállalkozói attitűd 

felmérése volt, mely során megerősítést nyert, hogy a fiatalokra a fokozottabb vállalkozói 

motiváltság jellemző, azaz erősebb a vállalkozói szellem. Ez felhívja a figyelmet arra a tényre, 

hogy a vállalkozói ismeretek oktatásának bevezetését, hangsúlyozottabb szerepét, a nem üzleti 

képzésekben is meg kell erősíteni, illetve az ilyen jellegű ismeretek átadásában a 

gyakorlatiasabb szemlélet bevezetése szükséges. 

 

SUMMARY 

Our research focused on the economic awareness of university students, their scales of value 

and their entrepreneurial knowledge and attitudes. One of the main areas of the questionnaire 

survey was to explore the general value system of the students and the special scales of value 

related to work. The results of the survey have underlined that traditional values play an 

important role in students‘ life. The other main field of the research topic was to analyse the 

entrepreneurial knowledge and attitudes of university students. The results showed that 

students have an increased motivation for being an entrepreneur, they are open for choosing 

entrepreneurial life in their future life. These findings should remind the educators that 

managerial subjects should be introduced into non-business trainings and courses as well, 

and a more practical method should be implemented into the educational system in the field 

of managerial studies. 

 

 

1. BEVEZETÉS 

 

A különböző korosztályok gazdasági-pénzügyi tudatosságát illetve a vállalkozói ismereteik 

szintjét már számos hazai és nemzetközi kutatás vizsgálta, de a téma mit sem veszített 

aktualitásából. Az OECD (2005) több országban és több alkalommal végzett felmérést a 
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tagországok lakóinak pénzügyi kultúrájáról. A kapott eredmények alapján arra a 

következtésre jutottak, hogy nem elég fejlett a válaszadók pénzügyi háttérismerete, a 

pénzügyi fogalmak egy részével sok esetben nincsenek tisztában. A hazai kutatások is 

alátámasztották ezt a helyzetet, sőt néhány kutatási eredmény szerint a pénzügyi és az 

általános gazdasági ismeretek még a szakirányú felsőoktatási intézmények hallgatói körében 

sem mindig megfelelőek (MNB 2006; MNB, 2012; Hornyák, 2013; Kovács et al., 2013; 

Csiszárik-Kocsir, 2014).  

Kovács et al. (2013) a középiskolások körében végzett vizsgálatai alapján megállapították, 

hogy a fiatalok pénzügyi ismereteinek 40%-át az otthon látottak alapján szerzik, 20%-át az 

iskolában tanulják, 10-10%-ban pedig az internetes forrásokat illetve saját tapasztalataik 

adják. Hasonló megállapításra – azaz a család szerepének fontosságára – jutott Remund 

(2010) is, aki kiemelte, hogy a tudás és a tudatosság hiánya továbbgyűrűző jövőbeni 

problémát vet fel, azaz a pénzügyi tájékozatlanság folyamatosan továbböröklődhet. Ezt a 

helyzetet a minél szélesebb rétegekhez eljutó pénzügyi oktatás bevezetésével lehet 

megakadályozni. (Remund 2010). A fejlett országok nagy részében a fiatalok egy részének 

jelentős hitelkártya- és diákhitel-tartozása van, ami megakadályozza őket abban, hogy 

jövedelmük egy részét megtakaríthassák (Lusardi et al., 2010, Samy et al., 2008).  

Az OECD 14 országban végzett kutatása a pénzügyi ismeretek, viselkedés és a pénzügyi 

kultúra különböző aspektusaira vonatkozó attitűdök terén megmutatkozó különbségeket 

vizsgálta. A volt szocialista országok közül Magyarország, Csehország, Lengyelország és 

Észtország vett részt a kutatásban. A tanulmány eredményei többek között rámutattak a 

nemzeti sajátosságok szerepére is, például a magyarokra átlag feletti pénzügyi alapismeretek, 

de jóval átlag alatti pénzügyi viselkedés a jellemző, a felmérésben résztvevő magyarok 

mindössze 27%-a tett félre, illetve fektetett be pénzt a kutatást megelőző évben, míg 

Csehországban 72%, Észtországban 36%, Lengyelországban pedig 51% volt a megtakarítók 

aránya (Atkinson és Messy, 2012). 

A nemzetgazdaságok egyik fő tartópillére világszerte a vállalkozások működése, sikeressége. 

A vállalkozói lét klasszikus elméleteit Schumpeter (1980) foglalta össze, véleménye szerint a 

vállalkozó egy olyan személy, aki kreatív módon új koncepciók megvalósítását tűzi ki célul, 

fő jellemzői közül kiemelendő, hogy erősen motivált személy, aki képes kézben tartani a 

sorsát. A vállalkozások megléte a társadalmi tőke egyik kiemelkedő fontosságú eleme 

(Drucker, 1992), amely az elmúlt évtizedekben és a jelenben is sok változáson esett át, 

különösen a volt szocialista államokban. A közép-kelet-európai országokban a dolgozók 

preferenciáit elsősorban az állami vállalatok, az állam által fenntartott munkahelyek túlsúlya 

jellemzi, a saját aktivitáson alapuló vállalkozói életforma nem annyira népszerű (Swadzba, 

2001; Swadzba és Cekiera, 2015).  

Fontosnak tartottuk, hogy a két kérdéskört – a pénzügyi-gazdasági tudatosság kérdéseit illetve 

a vállalkozói léthez kapcsolódó ismereteket, motivációkat együttesen mérjük fel, hiszen a 

vállalkozások fejlesztése, támogatása, a vállalkozói lét szélesebb körű megismertetése kiemelt 

fontosságú feladat napjainkban, különösen a célcsoportot képező fiatal, még nem dolgozó 

korosztály számára.  

A visegrádi országokkal közösen indított nemzetközi kutatásunk fő célja a pénzügyi 

tudatosság és a vállalkozói attitűdök felmérése volt, az egyetemi hallgatók korosztályában. 

Napjainkban a végzett hallgatók számára – bármely szakon is végeznek – több lehetőség is 

elérhető: elhelyezkedhetnek állami szerveknél, a versenyszférában hazai vagy multinacionális 

vállalatoknál, a non-profit szférában, vállalkozást indíthatnak, külföldön vállalhatnak munkát 

stb. Természetesen a jövőbeni választásukat több szempont is befolyásolja – például a képzés 

típusa, a nyelvtudás illetve személyes preferenciáik, attitűdjeik. Jelen tanulmány a hazai 

felmérés egyes eredményeit ismerteti. 
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A pénzügyi-gazdasági tudatosságot, valamint a vállalkozói léthez kapcsolódó ismereteket és 

attitűdöket kérdőíves módszerrel mértük fel az egyetemi hallgatók körében, döntően a zárt 

kérdések segítségével. 

A kutatás során mind a négy országban ugyanazt a kérdőívet alkalmaztuk. A kérdőív hét fő 

kérdéscsoportot tartalmazott, melyben a válaszadók 

- értékrendjét,  

- a mindennapok gazdaságtanához kapcsolódó ismereteit, 

- a munkáról illetve munkakörülményekről való véleményét, 

- a munkához és a kötelezettségekhez való viszonyát,  

- az anyagi javakról, a gazdagság és szegénység kérdésköréről való véleményét 

- a fogyasztási szokásait valamint  

- családi, társadalmi és anyagi helyzetének főbb jellemzőit mértük fel. 

 

A kutatás kiinduló gondolata szerint a gazdasági és pénzügyi tudatosság többféle összetevő 

alapján vizsgálható. Az 1. ábra összegzi azokat a meghatározó tényezőket, amelyek mélyebb 

összefüggéseinek feltárását választottuk ki kutatásunk kulcsfeladatának. 

 

 
1. ábra: A gazdasági-pénzügyi tudatosság értékelésének főbb dimenziói 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kutatás során az egyetem karainak levelező és nappali tagozatos, alap- és mesterszakos 

hallgatóival töltettük ki a 47 kérdést tartalmazó, papíralapú kérdőíveket. Összesen 600 

kérdőívet juttattunk el a válaszadókhoz, a visszaérkezett kérdőívek száma 386 darab volt, 

melyek közül 369 kitöltött kérdőív volt értékelhető. A válaszadók főbb demográfiai és 

képzési jellemzőit összegzi az 1. táblázat. 
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1. táblázat: A vizsgálatban részt vett hallgatók demográfiai jellemzői és a tanulmányaikhoz 

kapcsolódó információk 

Jellemzők Válaszadók megoszlása (%) 

Válaszadó neme Nő 59,0% 

Férfi 41,0% 

Képzési szint Alapszak 84,5% 

Mesterszak 15,5% 

Tagozat Nappali 83,3% 

Levelező 16,7% 

Tanulmányok 

területe 

Agrár / Műszaki 29,3% 

Közgazdasági 47,0% 

Társadalomtudományi 19,0% 

Egyéb 4,6% 

Lakóhely típusa Község 23,6% 

Város 20 ezer főig 18,2% 

Város 20 ezer – 100 ezer főig 20,7% 

Város 100 ezer fő felett 37,5% 

Forrás: saját kutatás 

 

A háttérváltozók közé a szülők iskolai végzettségének szintjét is beemeltük annak érdekében, 

hogy a családi háttérnek – a szakirodalmi forrásokban említett – pénzügyi kultúrát 

befolyásoló hatását is vizsgálni tudjuk.  

 

A kérdőíves felmérés során nyert adatok statisztikai feldolgozását az IBM SPSS Statistics 

22.0 programcsomag segítségével végeztük el. 

 

A válaszadók különböző csoportjai közötti esetleges véleménykülönbségek vizsgálatához a 

Chi-négyzet próbát alkalmaztuk, mivel az attitűdök mérésére használt három-, négy- illetve 

ötfokú Likert-skála nem tette lehetővé a paraméteres próbák alkalmazását. 

Az egyetértés meglétét és annak mértékét a Kendall-féle konkordancia együttható és annak 

szignifikancia-vizsgálata alapján ellenőriztük a válaszadók körében. 

A páros összehasonlításokat – a két szempont fontossága megítélésében esetlegesen 

megmutatkozó különbségek vizsgálatánál ugyanazon hallgatói részsokaság esetében –

párosított mintás Wilcoxon-próbával végeztük. 

A negatív és pozitív vállalkozói attitűdöket befolyásoló tényezők vizsgálatához a logisztikus 

regressziós modelleket állítottuk fel. Célváltozóként a pozitív általános vállalkozói attitűddel 

való rendelkezést (1=rendelkezik, 0=nem rendelkezik) állítottuk be a modellekbe. A 

vállalkozási hátteret vizsgáló állítások, valamint a demográfiai és képzési jellemzők képezték 

a modellek magyarázó változóit. 

 

3. EREDMÉNYEK 

 

Jelen tanulmány a hallgatók általános értékrendjének illetve a munkához és 

kötelezettségekhez való hozzáállását, viszonyát, mint az értékrend speciális összetevőit 

vizsgálja. Kiemelt hangsúlyt fektettünk a vállalkozói attitűd, a vállalkozási tevékenységhez 

kapcsoló motivációk vizsgálatára (vállalkozói hagyományok a családban, a vállalkozások 

hazai gazdasági helyzetének ismerete, saját vállalkozói készségek felismerése), valamint a 

belső összefüggésekre és kapcsolódási pontokra. 

 



„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

520 

 

3.1. Általános értékrend 

 

Az általános értékrendre két kérdés utalt kérdőívünkben. Az első kérdésben választható 

kategóriák a következők voltak: munka, család, pénz, tanulás, vallás, egészség, szórakozás 

illetve a barátok szerepe. Az értékrendi elemek fontosságát ötfokú Likert-skálán mértük (1-

nem fontos, 5-nagyon fontos). 

Első lépésben a válaszok gyakoriságát vizsgáltuk meg a válaszadók körében. A válaszok 

közül legnagyobb gyakorisággal (88,6%) a családot jelölték meg. A fontossági sorrendben 

második helyre az egészség került, a további sorrend pedig a barátok és ismerősök, munka, 

tanulás, a pénz, a szórakozás és a vallás volt. A teljes minta körében a legkevésbé fontos 

kategóriaként legnagyobb gyakorisággal a vallást jelölték meg a válaszadók. 

 

A nemparaméteres próbák eredményei alapján állapítottuk meg az általános értékrend 

tényezőinek átlagos rangszámai szerinti sorrendjét. A magasabb átlagos rangszám a tényezőre 

az ötfokú Likert-skálán adott magasabb pontszámnak felel meg. A válaszadók a családot és az 

egészséget ítélték meg a legfontosabb tényezőknek, a legkevésbé fontosnak pedig a vallást (2. 

táblázat). 

 

2. táblázat: Egyetemi hallgatók általános értékrendje a vizsgált szempontok alapján 

Tényező Átlagos rangszám 

Vallás 2,02 

Szórakozás 3,58 

Pénz 4,06 

Tanulás 4,16 

Munka 4,77 

Barátok, ismerősök 5,10 

Egészség 5,85 

Család 6,46 

Forrás: Saját vizsgálatok eredményei 

 

A Kendall-féle konkordancia együttható értéke (W=0,399, p<0,001) alapján gyenge, de 

statisztikailag igazolható egyetértésről beszélhetünk az értékrendet képező tényezők 

fontossági sorrendjét tekintve.  

 

Ugyancsak az általános értékrend megállapításához kapcsolódott a kérdőív 2. számú kérdése, 

ahol a válaszadóknak 9 lehetőség közül kellett kiválasztaniuk az általuk leginkább 

jellemzőnek tekintett 3 állítást.  

A leggyakrabban megjelölt állítások a következők voltak: „Hiszek abban, hogy a jövőm 

önmagamon múlik‖ (258 megjelölés), „Amikor eltervezek valamit, általában meg is 

valósítom.‖ (244 megjelölés), és „Bármit elérhetek az életben, ha megdolgozom érte‖ (222 

megjelölés). 

 

3.2. Munkával kapcsolatos értékrend 

 

Második lépésben a megkérdezettek munkához való hozzáállását, értékrendjét tártuk fel. A 3. 

táblázat ismerteti a munkával kapcsolatos értékrend tényezőinek átlagos rangszámai szerinti 

sorrendjét. 
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3. táblázat: Egyetemi hallgatók munkával kapcsolatos értékrendje, munkával szemben 

támasztott elvárásainak fontossági sorrendje 

 Munka jellemzői Átlagos rangszám 

Hosszú szabadság 2,88 

Megfelelő munkaóra szám 4,02 

Érdekes munka 4,30 

Jó munkatársak 4,49 

A munka és a képességek összhangja 4,56 

Élvezetes munka 4,87 

Jó fizetés 5,31 

Biztos munka 5,56 

Forrás: Saját vizsgálatok eredményei 

 

A Kendall-féle konkordancia együttható értéke (W=0,192, p<0,001) alapján gyenge, de 

statisztikailag igazolható egyetértésről beszélhetünk a munkával szemben támasztott 

elvárások tekintetében. 

Mivel az általános értékrend egyik tényezője maga a munka volt és további tényezői (pl. pénz, 

barátok és ismerősök) is megjelennek a munka értékrendjét vizsgáló tényezők között, így a 

munkával szemben támasztott elvárásokat összehasonlítottuk az általános értékrend 

tényezőivel. Az általános értékrendet alakító tényezők fontosságának megítélése és a 

munkával szemben támasztott elvárások közötti összefüggések vizsgálata azt mutatja, hogy a 

hallgatók jelentősen magasabb pontszámmal (Wilcoxon-próba: p<0,001) értékelik a biztos 

munkát a munka – mint értékrendi tényező – fontosságának megítéléséhez képest. A jó 

fizetést jelentősen fontosabbnak (Wilcoxon-próba: p<0,001) tartják a hallgatók a pénz, mint 

értékrendi tényező fontossága megítéléséhez képest. A jó munkatársakat szintén jelentősen 

fontosabb tényezőnek (Wilcoxon-próba: p<0,001) értékelik a hallgatók a barátok, mint 

értékrendi tényezőhöz képest. 

 

A kérdőív egyik további kérdése a hallgatók jövőbeni elhelyezkedésére vonatkozott (4. 

táblázat). A válaszadók 59,4%-a szerint a diploma megszerzési utáni elhelyezkedés kisebb 

vagy nagyobb nehézségekkel fog járni.  

 

4. táblázat: A megkérdezettek véleményének gyakorisága a diploma megszerzése utáni 

elhelyezkedésről 

 
Gyakoriság, fő+ 

Az értékelhető 

válaszok %-ában+ 

Nagyon nehéz 25 7,5 

Inkább nehéz 174 51,9 

Inkább könnyű 119 35,5 

Nagyon könnyű 17 5,1 

Összesen 335 100,0 

Megjegyzés: + a „nem tudom‖ válaszok, valamint a hiányzó válaszok nélkül. 

Forrás: Saját vizsgálatok eredményei 

 

A kérdésre adott válaszok alapján felmerül a kérdés, hogy vajon milyen megoldáson 

gondolkozhatnak a negatív kicsengésű választ adók a problémára. Vállalkozást indítanak? 

Külföldi munkában gondolkoznak?  

A kérdőív erre vonatkozó kérdése alapján kapott gyakoriság és megoszlás eredményeit 

ismerteti az 5. táblázat. 
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5. táblázat: A megkérdezettek véleményének gyakorisága és megoszlása a jövőbeni munkával 

kapcsolatos terveiről 

 

Gyakoriság, fő+ 
Az értékelhető 

válaszok %-ában+ 

Saját vállalkozást indítanék 196 53,4 

Közalkalmazotti szférában dolgoznék 34 9,3 

Versenyszférában dolgoznék 69 18,8 

Nem dolgoznék 5 1,4 

Külföldön dolgoznék 63 17,2 

Összesen 367 100,0 

+ a hiányzó válaszok nélkül. 

Forrás: Saját vizsgálatok eredményei 

 

A vizsgálat jelenlegi szakaszában elsősorban a vállalkozói kedvre, a vállalkozói életforma 

kérdéseire és összefüggéseire fókuszáltunk. 

 

3.3. Vállalkozási ismeretek, vállalkozói kedv és azokkal kapcsolatos attitűdök közötti 

összefüggések vizsgálata 

 

A kutatás során a vizsgált korosztály vállalkozásokhoz kapcsolódó attitűdjének, vállalkozói 

kedvének felmérése is kiemelt cél volt. A vállalkozói attitűdöket és motivációkat az általános 

és a munkához kapcsolódó értékrendben megállapítottak tükrében tártuk fel. A vállalkozói 

kedv felmérése több rétegben történt. 

Először megvizsgáltuk a vállalkozások hazai helyzetéről kialakult véleményt, majd a 

családban esetlegesen fellelhető kapcsolódásokat, a vállalkozói múltat, illetve magát a 

vállalkozói kedvet, valamint a válaszadók vállalkozásra való készségeire vonatkozó válaszait. 

A vállalkozások gazdasági környezetére vonatkozó kérdésre adott válaszok alapján a 

határozottan válaszolók 71,8%-a inkább negatívan értékeli a magyarországi vállalkozási 

környezetet (6. táblázat). 

 

6. táblázat: A megkérdezettek véleményének gyakorisága és megoszlása a vállalkozások 

környezetéről, gazdasági helyzetéről, fejlődési lehetőségeiről Magyarországon 

 Gyakoriság, fő+ 
Az értékelhető 

válaszok %-ában+ 

Határozottan rossz 53 15,7 

Inkább rossz 189 56,1 

Inkább jó 90 26,7 

Határozottan jó 5 1,5 

Összesen 337 100,0 

+ a „nem tudom‖ válaszok, valamint a hiányzó válaszok nélkül. 

Forrás: Saját vizsgálatok eredményei 

 

A válaszadók családjainak vállalkozói tapasztalatait felmérve megállapítható, hogy 56,1% 

esetében végez valamelyik családtag vállalkozói tevékenységet, 43,9% esetében nem szerepel 

vállalkozói családi háttér. Természetesen a különböző településtípusokon élők, az eltérő 

tanulmányi területen szereplő válaszadók (pl. agrárjellegű oktatási terület) esetében ez az 

arány az átlagostól eltérő is lehet. 

A vállalkozói attitűd megvizsgálására vonatkozott a kérdőív 24. kérdése („Gondolkozott-e 

már azon, hogy vállalkozást indítson?‖), ahol a válaszadóknak csak egyetlen választ lehetett 
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megjelölniük. A válaszok alapján pozitív, negatív és bizonytalan vállalkozói attitűdöt 

megjelölő csoportokat képeztünk, melyek gyakoriságát és megoszlását összegzi a 7. táblázat. 

 

7. táblázat: A megkérdezettek véleményének gyakorisága és megoszlása a vállalkozói 

attitűdjükről, motivációikról 

 
Gyakoriság, fő+ 

Az értékelhető 

válaszok %-ában + 

Negatív 70 19,4 

Bizonytalan 151 41,8 

Pozitív 140 38,8 

Összesen 361 100,0 

+ a hiányzó válaszok nélkül. 

Forrás: Saját vizsgálatok eredményei 

 

A kérdőív egyik kérdése a saját vállalkozói képességek (tudás, szakmai tapasztalat, 

vállalkozói készségek) megítélésére vonatkozott. Mintegy 50 válaszadó jelölte meg a 

bizonytalan választ („nem tudom‖), illetve nem adott választ a kérdésre. A határozott választ 

adók közül 79,9% pozitív jellegű, míg 20,1% negatív jellegű válasz volt, azaz inkább rossz 

illetve határozottan rossz volt a saját vállalkozói képességek megítélése. 

 

Azok a válaszadók, akik családtagjai vállalkozási tevékenységet végeznek, jelentősen 

nagyobb arányban (61,8%-ban) indítanának saját vállalkozást azokhoz a válaszadókhoz 

képest, akik családjaiban nem végeznek vállalkozási tevékenységet. Az utóbbiaknak csak 

43,5%-a indítana saját vállalkozást. A közalkalmazotti szféra tekintetében fordított a helyzet: 

a vállalkozási tapasztalattal nem rendelkező családokból származó válaszadók nagyobb 

arányban (12,4%-ban) dolgoznának a közalkalmazotti szférában, a vállalkozási tevékenységet 

végző családokban élő megkérdezettek csak 6,9%-a dolgozna a közalkalmazotti szférában. 

Összességében szignifikáns differencia állapítható meg (Chi-négyzet próba: p=0,013) a 

vállalkozási tevékenységet végző és nem végző családokból származók között a munkaerő-

piaci terveikben. 

 

Szignifikáns különbség állapítható meg (Chi-négyzet próba: p<0,001) a vállalkozási 

tevékenységet végző és nem végző családokból származók vállalkozói attitűdjei között is. 

Statisztikailag igazolható, hogy a vállalkozási tevékenységet folytató családokból származók 

jelentősen nagyobb arányban (48,0%) rendelkeznek pozitív vállalkozói attitűdökkel a 

vállalkozási tapasztalattal nem rendelkező családokban élőkhöz képest, az utóbbiak 26,9%-a 

rendelkezik pozitív vállalkozói attitűddel (8. táblázat). 

 



„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

524 

 

8. táblázat: A családi vállalkozói háttér és a vállalkozói attitűd közötti összefüggés 

  

Vállalkozói attitűd 

Összesen negatív bizonytalan pozitív 

A családjában 

valaki végez 

vállalkozási 

tevékenységet? 

Nem Gyakoriság, fő 50 67 43 160 

A vállalkozási 

tapasztalattal nem 

rendelkező 

családokban élő 

megkérdezettek 

számának 

megoszlása a 

vállalkozói attitűd 

három szintje 

szerint, %  

31,3% 41,9% 26,9% 100,0% 

Standardizált 

reziduum 
3,4 ,0 -2,4   

Igen Gyakoriság, fő 20 84 96 200 

A vállalkozási 

tevékenységet 

folytató 

családokból 

származók 

számának 

megoszlása a 

vállalkozói attitűd 

három szintje 

szerint, % 

10,0% 42,0% 48,0% 100,0% 

Standardizált 

reziduum 
-3,0 ,0 2,1   

Összesen Gyakoriság, fő 70 151 139 360 

A megkérdezettek 

számának 

megoszlása a 

vállalkozói attitűd 

három szintje 

szerint, % 

19,4% 41,9% 38,6% 100,0% 

Forrás: Saját vizsgálatok eredményei 

 

A Chi-négyzet próba erősen szignifikáns (p<0,01) eredménye statisztikailag igazolható 

kapcsolatra utal a vállalkozói készségek meglétének megítélése és a vállalkozói attitűd között. 

Akik úgy ítélik meg, hogy rendelkeznek a vállalkozási tevékenység folytatásához szükséges 

képességekkel, jelentősen nagyobb arányban (50,4%-ban) nyitottak a saját vállalkozás 

indítására. A saját megítélésük alapján vállalkozói képességekkel nem rendelkezők csak 

14,5%-a indítana saját vállalkozást. Az empirikus kutatás eredménye azt igazolja, hogy a 

vállalkozói képességek fejlesztésével jelentős mértékben növelhető a vállalkozói kedv (9. 

táblázat) 
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9. táblázat: A vállalkozói képességek saját bevallás szerinti megléte és a vállalkozói attitűd 

közötti összefüggés 

  

Vállalkozói attitűd 

Összesen negatív bizonytalan pozitív 

Rendelkezik-e 

saját bevallása 

szerint 

vállalkozói 

képességekkel? 

Nem Gyakoriság, fő 30 23 9 62 

A vállalkozói 

képességekkel nem 

rendelkező 

megkérdezettek 

számának 

megoszlása a 

vállalkozói attitűd 

három szintje 

szerint, %  

48,4% 37,1% 14,5% 100,0% 

Standardizált 

reziduum 
6,3 -,4 -3,4   

Igen Gyakoriság, fő 20 102 124 246 

A vállalkozói 

képességekkel  

rendelkező 

megkérdezettek 

számának 

megoszlása a 

vállalkozói attitűd 

három szintje 

szerint, %  

8,1% 41,5% 50,4% 100,0% 

Standardizált 

reziduum 
-3,2 ,2 1,7   

Összesen Gyakoriság, fő 50 125 133 308 

A megkérdezettek 

számának 

megoszlása a 

vállalkozói attitűd 

három szintje 

szerint, % 

16,2% 40,6% 43,2% 100,0% 

Forrás: Saját vizsgálatok eredményei 

 

A negatív és pozitív vállalkozói attitűdöket befolyásoló tényezők vizsgálatához a bináris 

logisztikus regressziós modelleket állítottuk fel. Célváltozóként a pozitív általános vállalkozói 

attitűddel való rendelkezést (1=rendelkezik, 0=nem rendelkezik) állítottuk be a modellekbe. A 

vállalkozási hátteret vizsgáló állítások, valamint a demográfiai és képzési jellemzők képezték 

a modellek magyarázó változóit. 

A regressziós béták alapján a vállalkozói képességek megléte (a hallgatók saját megítélésük 

alapján rendelkeznek-e vállalkozói képességekkel) bizonyult a vállalkozói attitűdöket 

legerősebben befolyásoló tényezőnek. 

Érdekes, hogy a modell kibővítése újabb képzési és demográfiai tényezőkkel nem 

csökkentette, hanem ellenkezőleg, növelte a „vállalkozói képességek megléte‖ változóhoz 

tartozó esélyhányados értékét. Hasonlóképen a „családban végeznek-e vállalkozási 

tevékenységet‖ változóhoz tartozó esélyhányadosok növekedtek a modellek bővítésével. A 

vállalkozói képességek megléte 64,6-szeresére növeli a pozitív vállalkozói attitűddel való 
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rendelkezés esélyét a többi tényező kontrollálása mellett. Azok, akik a vállalkozási 

tevékenységet végző családból származnak 9,7-szer nagyobb eséllyel rendelkeznek pozitív 

vállalkozói attitűddel. Azok, akik jó véleménnyel rendelkeznek a vállalkozások környezetéről, 

9,6-szer nagyobb eséllyel pozitív vállalkozói attitűddel rendelkeznek azokhoz képest, akik 

határozottan rossznak ítélik meg az általános vállalkozási környezetet. 

A képzési és demográfiai tényezők bevonásával felállított modellek önmagukban nem 

rendelkeznek jelentős magyarázó erővel. A nemiség hatása a demográfiai tényezőkből álló 

modell keretében kimutatható, de a többi tényező kontrollálása mellett a bővített modellekben 

elveszti szignifikanciáját. A képzési és demográfiai jellemzők nem gyakorolnak közvetlen 

szignifikáns hatást arra, hogy a hallgató rendelkezik-e pozitív vállalkozói attitűddel, vagy 

sem. 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Kutatásunk során az egyetemista korosztály pénzügyi-gazdasági tudatosságát, értékrendjét 

vizsgálva, a kérdőíves kutatás alapján megállapítható volt, hogy a vizsgált korosztály 

általános értékrendjében kiemelkedik a család, az egészség és a barátok szerepe, fontossága. 

Ezek azok a tartós, központi értékek, amelyek a fiatalok életének fő alappillérjeinek 

tekinthetők.  

A munkához kapcsolódó értékrendben a biztos munka és a jó fizetés mellett fontos 

tényezőként szerepelt a jó munkalégkör és a munkatársak személye.  

A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált korosztály körében erős a 

vállalkozói szellem, ami egyrészt rendkívül pozitív ténynek tekinthető, másrészt építeni is kell 

rá, azaz a felsőoktatásban még több szakon kell tudatosan foglalkozni a vállalkozások 

indításával (pl. vállalkozásokhoz kapcsolódó tantárgy(ak) felkínálása a hallgatóknak, 

beépítése a tantervbe). 

Noha a vállalkozói attitűdöt vizsgáló logisztikus regressziós modell a képzési tényezők 

határozott szerepét nem erősítette meg, és inkább a szakirodalmi elemzésben is 

bemutatottakhoz hasonlóan, a családi háttér meghatározó szerepére tette a hangsúlyt, a kutatás 

egésze alapján mégis megállapítható, hogy a vállalkozási jellegű ismeretek gyakorlatias 

megközelítésű oktatási súlyát erősíteni kell a felsőoktatásban. 

Az Európai Bizottság is kiemelt fontosságúnak tartja a pénzügyi nevelést és a vállalkozások 

támogatását, ezért az uniós állampolgárokat az alapvető pénzügyi ismeretek elsajátítására 

kívánja ösztönözni. Irányelve szerint a fogyasztók gazdasági és pénzügyi képzését a lehető 

leghamarabb, már az iskolákban meg kell kezdeni, és lehetőség szerint be kell építeni az 

általános tantervekbe. 

Kutatási eredményeinket – mint felsőoktatási intézmények oktatói – közvetlenül be tudjuk 

építeni az oktatási rendszerbe, képzéseinket, tantárgyainkat így a felmerülő igények szerint 

tudjuk alakítani. 

 

 

Köszönetnyilvánítás 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Jelen tanulmányomban a közműszolgáltatások területén megfigyelhető német újraállamosítási 

tendenciákat mutatom be. Nagyon jelentős trendváltozás következett be az elmúlt évtizedben. 

Az 1980-as, 90-es évek liberalizációra, privatizációra és deregulációra vonatkozó doktrínája 

a pénzügyi és világgazdasági válság következtében erőteljesen megtört. Mind több európai 

uniós tagállam határoz úgy, hogy a különböző közüzemi szolgáltatásokat újra részben vagy 

teljes mértékben állami, önkormányzati befolyás alá vonja az ellátásbiztonság, valamint a 

szociális aspektusok fokozottabb érvényre juttatása érdekében. A cikkben gyakorlati példákon 

keresztül szemléltetem az újraállamosítás lehetséges formáit és előnyeit. 

 

SUMMARY 

In my study I present the tendencies of German renationalization concerning the services 

rendered by utility companies. A decisive change of trend took place in the last decade. The 

doctrine of the 1980‘s, 90‘s reflecting liberalisation, privatization and deregulation strongly 

faded due to the global financial and economic crisis. More and more member states of the 

European Union make the decision to draw the different utility companies partially or 

entirely under state or municipality influence due to security of supply and intensified 

enforcement of social aspects. I demonstrate the plausible forms and advantages of 

renationalization upon specific practical examples in the article. 

 

 

BEVEZETÉS 

Az európai közszolgáltatások, mindenek előtt az energiaellátás részletes elemzését 

megelőzően definiálni szükséges, hogy mit is értünk pontosan közszolgáltatás alatt. A 

közszolgáltatások célja az általános társadalmi igények megfelelő szociális szinten történő 

biztosítása. Franciaországban már a 19. század vége óta él az a doktrína, amely szerint a 

közszolgáltatások célja azon társadalmi szükségletek kielégítése, amelyek általános gazdasági 

érdekeket szolgálnak (OGPP, 2008, 7). Az elmúlt évtizedekben leginkább a privatizáció és a 

liberalizáció nyomta rá a bélyegét a közműszolgáltató szektorra az Európai Unióban. Az 

1980-as években elfogadottá, mi több meghatározóvá vált az a nézőpont, hogy a 

magántulajdonban lévő szolgáltató cégek jobb minőségű, olcsóbb és gyorsabb 

szolgáltatásokat nyújtanak állami versenytársaikkal szemben. Az EU számos irányelvet 

alkotott, amelyekkel a szolgáltatások liberalizálását írták elő. Ennek következtében az 

önkormányzatok, és a megyék erőltetett menetben kezdték privatizálni a tulajdonukban álló 

cégeket. A privatizációs hullámot csak felerősítette, hogy az önkormányzati és állami 

költségvetések folyamatosan jelentős hiánnyal küszködtek, amely lyukakat ideig-óráig be 
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lehetett tömni a privatizációs bevételekkel. Nyilvánvaló, hogy ez a tendencia még 

erőteljesebben érvényesült a közép-kelet európai országokban, az 1990-es években. A 

gyakran elhamarkodott privatizációs döntések azonban hamar megmutatták árnyoldalukat is. 

Sokszor az önkormányzatok nyakán maradt az alapellátási kötelezettség, természetesen a 

nyereséges szolgáltatásokból befolyó árbevétel nélkül. A privatizációk következtében a 

fogyasztók sem kerültek kedvezőbb helyzetbe, a fogyasztói árak sokszor jelentősen 

megnőttek, és a szolgáltatás minősége sem javult. A privatizációs hullám kedvezőtlen hatással 

volt a munkaerőpiacra is, a korábbi alkalmazottak egy részét elbocsátották, vagy lényegesen 

rosszabb feltételek között foglalkoztatták tovább.  

A negatív privatizációs tapasztalatok, valamint a világgazdasági válság gerjesztette 

bizonytalanságok arra sarkalták az államokat, hogy alaposan gondolják át 

közműszolgáltatásaik ellátásbiztonságát. Az újraállamosításra vonatkozó polgári 

kezdeményezések, valamint az európai városok határozott politikai fellépése egyértelműen 

jelzik a gondolkodásmódban beállt lényeges változásokat. A magánszolgáltatók részbeni 

kudarcai csak erősítették az önkormányzati szolgáltatók bizalmát, hogy ők is tudnak legalább 

olyan minőségű szolgáltatást nyújtani. Az elmúlt évek egyre átütőbb tendenciájává vált, hogy 

az önkormányzati és állami szolgáltatók egyre inkább visszavásárolják a korábban értékesített 

szolgáltató egységeiket, amennyiben erre lehetőségük van.  

A közműszolgáltatások történelmi fejlődését vizsgálva megállapítható, hogy a szektor 

tulajdonosi szerkezetét jelentős ciklikusság jellemzi, a privatizációs és államosítási tendenciák 

egymást váltogatják egy-két évtizedenként. A 19. század során a magántulajdonú 

közműszolgáltató cégek domináltak. A közszolgáltatások iránti igény rohamos növekedésével 

azonban ezek a magáncégek már nem tudtak eleget tenni az elvárásoknak. A 

közműszolgáltatások tiszta piaci körülmények közti működésének anomáliái a következő 

tényezőkre vezethető vissza: az externális hatások elhanyagolása, a közjavak decentralizált 

elosztásának határai, a gyenge piaci résztvevők diszkriminalizációja, monopolpozíciók 

kialakulása (Röber, 2009). A hiányzó, vagy nem kielégítő szolgáltatás és verseny 

következményeként a 19. század végén egyre nagyobb jelentőségre tettek szert az állami és 

helyi közösségi (önkormányzati) szolgáltatók. A köztulajdonban álló közműszolgáltatók 

egyre inkább átvették az irányító szerepet, és a szolgáltatásigény széleskörű kielégítésén túl a 

gazdasági és társadalmi fejlődéshez is jelentős mértékben hozzájárultak. A köztulajdonban 

lévő szolgáltató cégek az idő előrehaladtával a jóléti államok integráns részévé váltak. A 

köztulajdonú cégeket az 1980-as évektől kezdve az állammal és a politikával való szoros 

összefonódásuk, és a politikai kézi vezérlés miatt egyre élesebb kritikák érték. Kritizálták a 

közműcégek monopol pozícióját, a nem hatékony gazdasági működést, valamint az 

alkalmazottak privilégiumait. A felsorolt okokból kifolyólag az Európai Unió liberalizációs 

politikát indított el a közmű szektorban azzal a céllal, hogy lehetőség szerint minél több 

szolgáltatást privatizáljanak, vigyenek ki a versenypiacra. Ausztria ebből a szempontból 

egészen az 1990-es évekig visszafogott pozíciót töltött be.  

Az 1980-as, 90-es évek liberalizációs, privatizációs hullámai a 21. század elejére lényegesen 

alábbhagytak Nyugat-Európában, teret engedve az újbóli államosítási folyamatoknak. A 

közüzemi szektor számos területén kiderült, hogy a privatizáció előtt tett ígéretek nem 

valósultak meg. A dereguláció korszakának vezérelvei, - miszerint a magántulajdonban lévő 

üzemek hatékonyabban, gyorsabban és olcsóbban termelnek – nem feltétlenül igazolódtak be, 

és kiderült, hogy sokszor ideológiai és különböző érdekcsoportok helyzetbe hozását 

szolgálták. A 2008-ban kezdődő világgazdasági válság hatására az államok és a 

helyhatóságok arra a megállapításra jutottak, hogy megállják a helyüket a magántulajdonú 

cégekkel folytatott versenyben. Mindez természetesen a közüzemi szolgáltatások piacára 

érvényes. A pénzügyi és világgazdasági válság tapasztalatai rávilágítottak arra a tényre, hogy 

egyáltalán nem törvényszerű, hogy a „piac láthatatlan keze‖ automatikusan jobban működik, 

mint az állami irányítás (Schäfer, 2012). A korábban meghatározó privatizációs eufóriát egyre 
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inkább felváltotta az állam által garantált biztonság igénye. Bár az elmúlt években számos 

magáncég köztulajdonba vételére került sor, messze nem beszélhetünk átütő államosítási 

tendenciáról. Az EU verseny- és piacnyitási politikája továbbra is a magángazdaság 

struktúráját erősíti. A Lisszaboni Szerződés nemcsak felértékelte a közműszolgáltatások 

jelentőségét, hanem az önkormányzatok rendeletalkotó szerepét is kiemelte ((Re-) 

Kommunalisierung…,2012). A közműszolgáltatások visszaállamosítása ott figyelhető meg 

leginkább, ahol a neoliberális piacosítási hullám előtt meghatározó volt az önkormányzati 

közműszolgáltatások szerepe. Európai mintaként szolgálhat Németország és Ausztria, amely 

föderális felépítésű köztársaságok erős tartományi és önkormányzati döntési szintekkel 

rendelkeznek. Ebben a két országban a közműszolgáltatások zömét önkormányzati szinten 

végzik. Ezzel szemben Franciaország és Spanyolország esetében nagyon erőteljes 

centralizáció figyelhető meg, amely főként a történelmi hagyományokon alapszik. A 

központosítás következtében az önkormányzatok szerény pénzügyi forrásokkal rendelkeznek, 

amely értelemszerűen csak szűk szolgáltatási kör biztosítását teszi lehetővé. Szórványosan 

ugyan, de itt is előfordul, hogy egyes közműszolgáltatások visszakerülnek az önkormányzatok 

kezébe. Jó példa erre Párizs és Grenoble vízellátása. Olaszországot köztes állapot jellemzi, 

mivel az erős centralizációval szemben, erős régiók, viszont gyenge önkormányzatok állnak. 

Az Egyesült Királyság szintén egyedi struktúrát mutat, mivel az egyes tartományok felépítése 

eltérő szerkezetű.  

Energiaellátás: 

Jelenleg Németországban széleskörű államosítási tendencia figyelhető meg az energiaellátás 

területén. A koncessziós szerződések egész sora fut ki mostanában, amit az önkormányzatok 

fel is használnak a szolgáltatások visszavételére. A skandináv államokban szintén 

meghatározó az önkormányzatok szerepe az energiaellátásban. Magyarországon és az 

Egyesült Királyságban az önkormányzatok korábban elvesztették befolyásukat az 

energiaellátásban. Magyarországon kivételt képeznek ezen megállapítás alól a 

távhőszolgáltató cégek, amelyek egyelőre önkormányzati tulajdonban vannak.  

 

 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A közjó fenntartása magában foglalja a különböző közszolgáltatások biztosítását, így az 

energia-, az ivóvízellátást, a hulladékszállítást, a fenntarthatóságot, az átláthatóságot, a 

lakosság széles rétegei számára elérhető áron történő szolgáltatásnyújtást, valamint a 

minőségi-, környezetvédelmi-, és szociális standardok fenntartását. A közjó iránti 

elkötelezettség és a felsorolt igények szemben állnak a profitmaximalizálásra törekvő 

cégvezetéssel, holott a közjó védelme nem zárja ki az üzemgazdasági gondolkodást és a 

nyereségszerzést. A közműszolgáltatások legfőbb jellemzője, hogy átszövik őket az 

ellátásbiztonsággal, és az elérhető áru szolgáltatásnyújtással összefüggő politikai célkitűzések. 

Az állami és önkormányzati cégek többletértéket teremtenek a polgárok számára, és ezáltal 

hozzájárulnak a társadalmi jóléthez.  

Természetesen feltehetjük a kérdést, hogy piacgazdasági körülmények között szükség van-e 

egyáltalán az állam által nyújtott szolgáltatásokra. A különböző országokban nyújtott 

különböző közüzemi szolgáltatások fejlődéstörténete rávilágít, hogy nem lehet egyértelműen 

objektív kritériumokat meghatározni, hogy mely szolgáltatásokat kell valóban az államnak, 

vagy az önkormányzatoknak ellátnia. Az ide vonatkozó döntések meghozatalának azonban 

minden esetben demokratikus párbeszéden, és a politikailag legitim többségen kell alapulnia.  

Közszolgáltatások alatt az emberi élethez szükséges javak és szolgáltatások biztosítását értjük, 

így a közösségi közlekedést, a gáz-, ivóvíz-, és villamos-energia ellátást, a szennyvízkezelést, 

a hulladékszállítást, az oktatási és kulturális intézmények fenntartását, az egészségügyi 

intézményeket, valamint a temetkezési szolgáltatásokat. Egyes definíciók kiegészítik még a 
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felsorolt szolgáltatások körét a szociális lakásépítéssel, és a közbiztonság fenntartásával. 

Megállapítható, hogy egy civil társadalomban nem lehet minden állami szolgáltatást 

magánkézbe adni, és a társadalomban bizonyos területeken szükség van non-profit zónákra is. 

Az állam gyakorta azért vállalja bizonyos szolgáltatások ellátását, mivel azok politikai 

szempontból kívánatosak (kulturális szolgáltatások, postai szolgáltatások munkanapokon). A 

szolgáltatók piaci alapon például nem vállalnák a postai szolgáltatásokat a gyéren lakott 

területeken az alacsony kereslet miatt. A nemzeti hagyományok jelentősége a lisszaboni 

szerződésben is visszatükröződik a közszolgáltatásokra vonatkozóan. A szerződés 16. cikke 

rendelkezik az unió közösségi értékeihez kapcsolódó közszolgáltatásokról: 

 a nemzeti, regionális és helyi hatóságok szerepe az általános gazdasági érdekeket 

szolgáló közszolgáltatások biztosításában, 

 Az általános gazdasági érdekeket szolgáló mindenkori szolgáltatások sokszínűségéről, 

amely a felhasználók szükségleteinek és preferenciáinak különbözőségéből, valamint a 

különböző földrajzi, szociális és kulturális adottságok eltéréseiből adódik, 

 A minőség, a biztonság, a megfizethetőség, az egyenlő bánásmód, valamint az 

általános hozzáférhetőség magas színvonalának fenntartása 

(http://www.bookshop.europa.eu).  

A döntés, hogy mely feladatok esnek a közszolgáltatások alá, politikai egyeztetés tárgyát 

képezi. Az európai államoknak és önkormányzatoknak sokszor közösségi szintű irányelveket 

kell átvenniük. Az 1980-as években nagyon jelentős trendváltozás következett be a 

monopolhelyzetű állami vállalatok megítélésével kapcsolatban. Az Európai Unióban, ebben 

az időszakban vette kezdetét a közszolgáltatást ellátó nagy állami vállalatok privatizációja a 

versenyképesség növelésének jegyében. A monopóliumok leépítéséhez először is 

piacliberalizációs intézkedéseket kellett hozni. Az EU ide vonatkozó irányelvei tették 

lehetővé a magántulajdonú vállalkozások színre lépését a közszolgáltatások területén. Főleg a 

hálózathoz kötött szolgáltatások esetében – villamos-energia, földgáz, ivóvíz, vezetékes 

telefonhálózatok – kérdőjelezte meg az Európai Unió a monopolpozíciók szükségességét. 

Elsőként Margret Thatcher alatt, az Egyesült Királyságban vált átütő erejűvé a neoliberális 

gazdaságpolitika, a piac mindenek felettiségének hirdetése a politikai döntéshozatallal 

szemben.  

A privatizáció általában három, egymástól lényegesen elkülönülő formában jelentkezik. 

Alapjában véve a privatizáció során az állami tulajdon magántulajdonba megy át. A 

materiális privatizáció során a korábban az állam által ellátott feladatokat átveszi a 

privátszektor a feladatokhoz szükséges gépekkel, berendezésekkel és infrastruktúrával együtt. 

Az értékesítésből befolyt árbevételt az esetek többségében a költségvetési hiány mérséklésére 

használják fel. A „családi ezüst‖ értékesítéséből befolyt bevétel egyszeri tételt jelent, és 

jelentősen szűkíti a kommunális döntéshozatali és fejlesztési lehetőségeket.  

A funkcionális privatizáció értelmében az adott közfeladat ellátása továbbra is állami hatás- 

és felelősségi körben marad, a kivitelezésre, szolgáltatás nyújtásra viszont magánvállalkozást 

vonnak be („feladat vagy végrehajtás privatizáció‖). Ennek a privatizációs formának a 

sajátossága, hogy a szerződés lejártával a kiszervezett szolgáltatásokat ismét állami, 

önkormányzati kézbe lehet venni. A privatizáció ezen formájánál mindenek előtt a 

közbeszerzés költségére és a minőségellenőrzési költségekre kell figyelni. További problémát 

jelent, hogy a korábban „házon belül‖ végzett tevékenység és kompetencia az idő 

előrehaladtával elvész, ami miatt gyakran sérül a későbbi ellenőrzési folyamatok 

hatékonysága.  

A „formális privatizáció‖ elsődlegesen csak a vállalkozás szervezeti felépítésére terjed ki. 

Az egyes minisztériumok, hivatalok bizonyos szolgáltatásokat külön cégekbe szerveznek a 

nagyobb önállóság és a gazdasági rugalmasság érdekében. Ebben az esetben azért beszélünk 

http://www.bookshop.europa.eu/
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csak formális privatizációról, mivel csakis jogi formaváltásról van szó, és a tulajdonviszonyok 

nem változnak (Klug, 2011). 

A telekommunikációs szektort például már az 1980-as, 90-es években teljes mértékben 

privatizálták. A telekommunikációs hálózatok privatizációja valóban sikeres volt. Ezen a 

területen valóban olcsóbbá, színvonalasabbá vált a szolgáltatás. Ezt követte a légiközlekedés, 

az energiaszektor, valamint a postai szolgáltatások liberalizációja, amely az egyes 

tagállamokban eltérő sebességgel zajlott. A privatizációt hosszú éveken keresztül a legjobb 

módszernek tekintették a kifeszített önkormányzati költségvetések tehermentesítésére. Az idő 

múlásával viszont a tapasztalatok azt mutatták, hogy a liberalizált és privatizált 

közműszolgáltató cégek miatt több százezer munkahely szűnt meg, a szolgáltatás színvonala 

és a munkakörülmények pedig romlottak. Új magántulajdonú oligopol társaságok alakultak 

ki, akik felosztották egymás között a piacot. Különösen problematikusak azok a privatizációk, 

amikor nem szabályozzák egyidejűleg a versenykörnyezetet, mivel ilyen esetekben sem a 

politika, sem pedig a piac nem tudja kellő hatékonysággal ellenőrizni az újonnan létrejövő 

privát monopolcégeket. Ebből a megfontolásból kifolyólag nem szabad a 

közműszolgáltatások privatizációját összekötni az állami szabályozás és szerepvállalás 

gyengítésével. Éppen ellenkezőleg az államnak képesnek kell lenni a hatékony 

piacszabályozás és kontroll biztosítására. Az esetek többségében pont az állami szabályozás 

és ellenőrzés lebontása, csorbítása vezetett a sikertelen privatizációs folyamatokhoz. 

 

Az újállamosítás lehetséges formái 

 

Újraállamosítás alatt elsősorban azon intézkedések összességét értjük, amelyeknek az a célja, 

hogy a korábban az állam, vagy önkormányzatok által ellátott közfeladatokat, amelyeket 

időközben privatizáltak, újra az állam hatókörébe integrálják. Az újraállamosítás több módon 

is történhet: 

 közfeladatok ellátása kijelölt hatóságon keresztül (versenytárs, vagy monopólium 

formában)  

 új vállalkozások létrehozása közfeladatok ellátása céljából (versenytárs, vagy 

monopólium formában)  

 operatív szolgáltatások átvétele, átruházása állami, önkormányzati cégekre, 

hivatalokra 

 gazdasági társaságok állami kézbe vétele kivásárlás útján 

 Az állami, önkormányzati tulajdon növelése a vegyes tulajdonú gazdasági 

társaságokban (HypoVereinsbank, 2011). 

Az újraállamosítások esetében legtöbbször a funkcionális privatizációról beszélünk, amikor a 

magáncég által elvégzett közszolgáltatásokat visszaveszi az állam, vagy az önkormányzat, 

amely eddig is felelősséggel tartozott az adott közszolgáltatás megfelelő színvonalú 

fenntartásáért. Nem szabad elfeledkezni az újraállamosítás azon formájáról sem, amikor több 

önkormányzat együttműködése során jönnek létre olyan önkormányzatközi gazdasági 

társaságok, amelyek a méretgazdaságosság előnyeit kihasználva látják el a közfeladatokat. Az 

ilyen jellegű társulásoknak nagyon jelentős hatékonyságnövelő szerepe van, a duplicitások 

elkerülésével hatékonyabban lehet allokálni a meglévő kapacitásokat. Az önkormányzatok 

közti együttműködésnek ezen felül még számos előnye is van: a tőke- és a kockázatok 

megosztása szintén kedvező hatású.  

A részbeni, vagy teljes újraállamosítás több okra vezethető vissza. 

Az elmúlt évtizedekben privatizált cégek sokszor nem hozták azokat az elvárásokat, 

amelyeket az adásvételkor támasztottak feléjük. A leggyakoribb, és legáltalánosabb elvárás az 

volt, hogy a szolgáltatások olcsóbbá váljanak az adott szolgáltatás minőségének javulása 

mellett. Az esetek többségében sajnos pont ez az elvárás nem teljesült, gyakran került sor 
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áremelésre a szolgáltatási színvonal visszaesése mellett. A privatizációs folyamatok során 

nem vették kellően figyelembe a tranzakciós költségeket, valamint a kontroll szerep 

kiépítésével járó költségeket sem.  

További érv az önkormányzati tulajdon mellett, hogy az önkormányzatok kedvezőbb 

üzemgazdaságossági know how-val rendelkeznek. Az állam vagy önkormányzatok által 

elvégzett közszolgáltatások ideológiai bázisa általában az, hogy ezek a cégek sokkal jobban 

figyelembe veszik a köz érdekeit, valamint a szolgáltatáshoz való diszkriminációmentes 

hozzáférést. „A német önkormányzatok az elmúlt húsz évben kellő menedzsment tapasztalatot 

gyűjtöttek, és számos reformintézkedést hoztak annak érdekében, hogy szolgáltatásaik 

színvonala és díja valóban versenyképes legyen a magánkézben lévő vállalkozások 

szolgáltatásaival szemben‖ ((Re-(kommunalisierung, 2012. 14). Az állítás, miszerint a 

magánvállalkozások minden esetben költséghatékonyabban és magasabb színvonalon 

termelnek csupán ideológiai megfontolásokon alapszik.  

Az újraállamosítási tendenciákat az is erősíti, hogy az állam és az önkormányzatok 

aggódnak az alkotmányban vállalat alapkötelezettségeik, kompetenciáik kiüresedésétől a 

magánosítások következtében. A privatizációk jelentősen csökkentik az önkormányzatok 

döntéshozatali és cselekvési lehetőségét a későbbiek során. A lakosság érdeklődése is egyre 

csökken az önkormányzati, közösségi ügyek iránt a szűkülő önkormányzati feladatkörök és 

megszűnő kontrollfunkciók következtében.  

Jelen állás szerint nemcsak az önkormányzatok állnak szkeptikusabban a privatizációval 

szemben. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a lakosság köreiben is. A német VKU 

önkormányzati szövetség felmérése alapján a megkérdezettek 75%-a inkább a köztulajdonban 

lévő szolgáltatókat részesíti előnyben a magánszolgáltatókkal  szemben ((Re-

(kommunalisierung, 2012. 15)‖. A polgárok stabil, kiszámítható árakra, ellátásbiztonságra 

számítanak az állami, önkormányzati szolgáltatók esetében. Elképzeléseik szerint a többnyire 

nonprofit formában működő társaságoknál az esetlegesen képződő nyereséget közcélokra, így 

például a közösségi közlekedésre, vagy sportlétesítményekre fordítják.  

A pénzügyi és gazdasági világválság következtében rendkívüli mértékben romlott a piac 

teljesítőképességébe vetett bizalom. Világossá vált, hogy a piac nem működik tökéletesen, 

és a magángazdaság nem feltétlenül előzi meg a közösségi tulajdonban lévő társaságokat. Az 

újraállamosítások során tehát a lakosság támogatására lehet számítani.  

 

1. táblázat: Az újraállamosítás melletti érvek 

Érvek  összetevők 

önkormányzati befolyás 

városfejlesztés, a nem monetáris célok 

figyelembe vétele 

gazdasági minták erőssebb gazdaságossági irányultság 

gazdasági tényezők 

közösségi munkahelyteremtés, 

versenyképes bérek, a közösség 

vásárlóerejének erősítése 

a közszolgáltatások 

biztosítása 

a privát befektetők „kedvező, nyereséges 

szolgáltatások kimazsolázásának‖ 

megakadályozása, azonos szolgáltatás 

egységes áron mindenki számára 

a polgárok iránti 

felelősségvállalás 

megbízható partnerség, közvetlen 

kapcsolat a közösséggel 
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árak gyakran drágább magánszolgáltatások 

környezetvédelmi aspektusok 

a környezetvédelmi célokat könnyebb 

érvényesíteni 

Forrás: (Re-)Kommunalisierung öffentlicher Dienstleistungen in der EU, 2012 

 

 

Az újraállamosítás melletti érvek: 

Az önkormányzati befolyás erősítése az egyik legmeghatározóbb érv az újraállamosítás 

mellett. Az újraállamosítás mellett leggyakrabban ez az érv szól, amely még kiegészül a 

kontrollfunkció megerősítésével. Az irányítási és kontrollfunkciók gyakorlása lényegesen 

egyszerűbb, ha a közműszolgáltatók operációja is közösségi kézben van (Difu-Papers, 2009). 

A tulajdonosi jogok hiánya nagyon erős „kompromisszumkészségre‖ kényszeríti az 

önkormányzatokat, a politikai aspektusok érvényesítése — a környezetvédelem, 

fogyasztóvédelem, és a szociális kérdések – nagyon körülményesek. Ezen a téren a másik 

lényeges aspektus a pénzügyi aspektus. A közműszolgáltatások esetében, például az 

energiaellátás területén nem mindegy, hogy az önkormányzatnál, vagy egy konszernnél 

csapódik le a profit. A profit kérdése különösen fontos a kevésbé, vagy egyáltalán nem 

nyereséges közműszolgáltatások esetében, mivel az attraktív területek 

nyereségátcsoportosításával – keresztfinanszírozás útján — lehet finanszírozni a veszteséges, 

viszont a köz szolgálatában álló gazdasági tevékenységeket.  

A gazdaságossági vezérelveket szintén az újraállamosítás melletti érvek között soroljuk fel. 

Az állami cégekkel szemben korábban azt az érvet hozták fel, hogy nem kielégítő a 

gazdaságosságuk. Az volt az általános közmegegyezés, hogy ezek a cégek nem rendelkeznek 

a gazdasági irányításhoz szükséges szaktudással. A német önkormányzatok pont ebből a 

megfontolásból kiindulva nagyon jelentős struktúraváltást és modernizációs folyamatokat 

indítottak el a cégvezetés területén, hogy adaptálni tudják a gazdaságossági megfontolásokat. 

Ezek a pozitív változások is előnyösen befolyásolták az emberek megítélését a 

köztulajdonban lévő szolgáltatókkal szemben. Az állami cégek gazdálkodásuk 

racionalizálásával jelentős költségcsökkentéseket értek el, aminek segítségével jelentősen nőtt 

a versenyképességük (Römer, 2009). Az önkormányzatok a cégstruktúra átalakítási 

projektjeikkel, hatékonyságnövelő intézkedéseikkel, valamint a szinergiák kihasználásával 

Európa szerte számos nemzetközi kiírást tudtak megnyerni.  

A gazdasági faktor 

Az önkormányzatok, mint munkaadók ideális esetben jelentősen különböznek a 

magánszolgáltatóktól jó néhány tulajdonságuk alapján. A köztulajdonban lévő vállalatok a 

helyi munkavállalókat részesítik előnyben, amely következtében javul a helyi munkaerőpiac 

és szakképzés helyzete. Az adott helység vásárlóereje is nő, mivel a munkavállalók a 

megkeresett pénzt helyben költik el. A köztulajdonú cégek általában fair bérszínvonalat 

alakítanak ki, kollektív szerződést alkalmaznak, amely nagyban hozzájárul a munkavállalók 

helyi szociális integrációjához, a helyi gazdaság erősödéséhez. A kollektív szerződésnek főleg 

a gyengébb kvalifikációval rendelkező munkavállalók esetében van kiemelkedő szociális 

jelentősége. A közterület fenntartásban erőteljesen reprezentált, bevándorló háttérrel 

rendelkező munkavállalók csoportja szempontjából különösen fontos a kollektív szerződés 

(Difu-Papers, 2011). Ezek alapján kijelenthető, hogy a munkaadó önkormányzatok 

kiemelkedő szociális szerepet játszanak. Korunkban a szociális kohézió aspektusa egyre 

jelentősebb, mivel a gazdag, valamint szegény rétegek közti olló egyre szélesebbre nyílik. Az 

önkormányzatok ebben a tekintetben társadalmilag támogatott példaképként szolgálnak. A 

helyi kis- és közepes méretű vállalkozások alkalmazása szintén kedvező a közösség 

szempontjából.  
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A közműszolgáltatások biztosítása 

Az önkormányzatok számára a teljes, vagy részbeni privatizáció nem jár együtt 

automatikusan a felelősség leadásával. Éppen ellenkezőleg az önkormányzatok felelőssége, 

hogy a közüzemi szolgáltatások biztosítottak legyenek. Korábban a magánvállalkozások a 

nyereséges önkormányzati tevékenységeket „szemezgették ki‖, míg a kevésbé lukratív 

feladatok az önkormányzat nyakán maradtak. A szemezgetésre jó példa az osztrák 

államvasutak esete. A vasúti liberalizációt követően egy magántársaság csakis Bécs és 

Salzburg között közlekedik (Westbahn — Nyugati vasút), mivel Ausztriában ez a 

legkedveltebb vasútszakasz. Míg a veszteséges vasúti szakaszok fenntartásáért továbbra is az 

Osztrák Szövetségi Vasúttársaság felel, addig a nyereséges szakaszokon már megjelentek a 

magánbefektetők. Az ilyen típusú privatizáció kimondottan előnytelen az önkormányzatok és 

az állam számára, mivel az ellátás biztosítása továbbra is az alapvető felelősségi körükhöz 

tartozik, továbbra is biztosítaniuk kell a munkaerőt, viszont a nyereséges ágazatok profitjából 

nem részesülnek. Németországban ez a helyzet a közterület-fenntartás területén. A 

magánvállalkozások szállítják el a háztartási és közületi hulladékot, viszont a közterületek 

takarításából, utcák, utak tisztításából nem veszik ki a részüket, ami miatt nagyon jelentős 

teher marad az önkormányzatok vállán. Ezek a fejlemények nemcsak a kiegyensúlyozott 

önkormányzati költségvetést lehetetlenítik el, de a jövő társadalmi kohézióját is bomlasztják.  

A közmű szolgáltatási díjak alakulása 

A privatizációval kapcsolatban az volt az egyik legmeghatározóbb elvárás, hogy a verseny 

következtében csökkenjenek az árak. Ezzel ellentétben a szolgáltatás színvonalának 

csökkenését gyakran az árak emelkedése követte. A profitorientált közmű szolgáltatást végző 

cégek magasabb díjakat követeltek, holott csökkentették a bérszínvonalat. A köztulajdonú 

cégek ezzel szemben figyelembe veszik a lakosság érdekeit és teherbírását a tarifák 

meghatározásakor, és ezzel egy időben több megélhetést biztosító munkahelyet is teremtenek. 

A lakosság is általános tényként kezeli, hogy az önkormányzatok nyújtotta szolgáltatások 

kedvezőbb áron érhetők el, mint a magánszolgáltatások.  

Környezetvédelmi megfontolások 

Az önkormányzatok a helyi politika meghatározó szereplőjeként elkötelezettek a közösségi 

érdekek védelme mellett, így a környezetvédelem mellett is. Az önkormányzatok az esetek 

többségében jobban betartják a környezetvédelmi előírásokat, így célszerű, hogy a 

közszolgáltatások minél szélesebb körét fogják át. A köztulajdonban lévő közszolgáltatások 

esetén lényegesen könnyebb a környezetvédelmi nézőpontok érvényre juttatása, nincs szükség 

a magánbefektetőkkel folytatott rendszeres egyeztetésekre (Difu Papers, 2009). Az 

energiaszektor területén például a fenntartható klímavédelem indokolja, hogy az 

önkormányzatok rendelkezzenek az energiatermelési kapacitások, valamint a hálózati 

infrastruktúra felett. A hulladékszállítás és feldolgozás területén szintén előnyösebb a 

közösségi tulajdon. Az önkormányzati szolgáltatók deponáló helyei közelebb fekszenek a 

kiszolgálandó területhez, mint az általában regionális szinten működő magánszolgáltatóké. A 

hulladékfeldolgozás területén viszont új lehetőség nyílik az önkormányzatok számára. A 

szerves hulladékokat például biogáz erőművekben lehet felhasználni villamos-energia és 

hőtermelés céljából. A hulladékok újrahasznosítása jelentősen hozzájárul a nyersanyag 

felhasználás és a környezeti károk csökkenéséhez. A jelen tendenciák azt mutatják, hogy a 

hulladékfeldolgozásból nyert villamos-energia termelés előtt komoly jövő áll.  

Energiaellátás 

Az újraállamosítás főként az energiaipart érintő téma manapság. Ennek oka elsősorban az 

1990-es évek erőteljes liberalizációs és privatizációs tendenciáira vezethető vissza. A 

liberalizációs irányelveket az Európai Unió is a zászlajára tűzte. A belső villamos-energia és 

földgázpiacra vonatkozó második uniós irányelvet 2003-ban fogadták el (ÖGPP, 2008). Az 

Európai Bizottság a teljes piacnyitást, valamint a magas színvonalú közüzemi szolgáltatások 

ezzel egyidejű biztosítását és az egyetemes szolgáltatások további fenntartását tűzte ki célul. 
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A liberalizáció főként a jelentős múlttal rendelkező nagy konszernek számára volt előnyös. 

Míg ezek a cégek az európai villamos-energia kereskedelem meghatározó részét átvették, az 

új piaci belépők nem tudtak megerősödni. A nagy szolgáltatók a magas rendszerhasználati 

díjaikkal megakadályozták az új cégek piacra lépését ((Re-(kommunalisierung, 2012. 26). Az 

energia szektorban leginkább Németországban és Magyarországon került sor az energetikai 

cégek újraállamosítására az elmúlt években. Németországban 2001-re az ötvenezer főnél 

nagyobb lakosságszámmal rendelkező városok fele részben, vagy egészben privatizálta az 

energiaellátását biztosító közüzemi cégét, amelyből elsődlegesen az E.ON és az RWE 

profitált (Tesche Otto, 2011). A német újraállamosítási folyamat mögött elsősorban a 

2015/16-ban kifutó koncessziós szerződések állnak. Németországban a teljes privatizáció 

helyett gyakran alkalmazták ezt a formát. A koncessziós szerződések kifutásával számos 

önkormányzat visszanyeri döntéshozatali szabadságát a közműszolgáltatások saját kézbe 

vételét illetően. 2007-et követően 44 új városüzemeltetési céget hoztak létre, és több mint 100 

megszűnő koncessziós szerződés alapján az energiaszolgáltatás visszakerült az 

önkormányzatokhoz (EPSU, 2012). Az energiaszolgáltató cégek közösségi tulajdonba vételét 

több tényező is befolyásolta az elmúlt években, így a gazdasági válság tapasztalatai, az 

alacsony kamatlábak, az energiapolitikai keretfeltételek (CO2 kibocsátás csökkentése, a 

megújuló energiaforrások felhasználásának növelése), valamint az ebből levezethető 

elképzelés az erősebb önkormányzati befolyás iránt. Németország mellett számos más uniós 

tagországban is közösségi kézbe vettek több energiaszolgáltatót. Finnországban például a 

villamos-energia hálózatot üzemeltető társaság, a Fingrid 53%-a ismét állami tulajdonba 

került (http://www.fingrid.fi). Az 1999-ben privatizált litván villamos-energia rendszerirányító 

cég, a Lietuvos energija 2011-ben ismét állami kézbe került (EPSU, 2012. 6.).  

 

EREDMÉNYEK 

 

Gyakorlati példák a jelenlegi újraállamosítási tendenciára 

Hamburg Energie 

Az 1,8 millió lakosú Hamburg a 2000-es évek elején értékesítette a Hamburgi Elektromos 

Művek megmaradt üzletrészét a Vattenfall csoportnak (http://www.welt.de ). Egy-két év 

elteltével a gazdasági világválság azonban rámutatott a privatizáció árnyoldalaira. A városi 

önkormányzat 2009-ben létrehozott egy új önkormányzati tulajdonú városüzemeltető 

társaságot, amelynek érdekessége, hogy nem rendelkezik saját elosztóhálózattal. Az 

elosztóhálózat ugyanis a svéd Wattenfall nevű cég tulajdonában maradt. Az újonnan alapított 

Hamburg Energie nevű cég a Hamburgi Vízművek leánycége, amely 100%-ban a város 

tulajdonában van. A Hamburg Energie alapító okiratában szerepel, hogy az energiaellátás 

közösségi kézbe vétele a környezetvédelmi aspektusok, a szociális árképzés, valamint az 

ökológiai fenntarthatóság figyelembe vételével történik. A fenntartható villamos-energia 

ellátást a nap-, és szélenergia, biomassza, valamint geotermikus energia felhasználásával 

kívánja a Hamburg Energie biztosítani (http://www.hamburgenergie.de). Az ökológiai 

fenntarthatóság érdekében a cég kiterjesztette tevékenységét a földgáz ellátására is. Jelenleg a 

Hamburg Energie látja el valamennyi városi közintézmény földgázellátását. A Hamburg 

Energie azonban jelenleg még nem tudja ügyfeleit 100%-ban saját gáz- és villamos-energia 

forrásokból kiszolgálni. A cél az, hogy Hamburg 2018-ig teljes mértékben megvalósítsa a 

város energetikai vertikumának önkormányzati kézbe vételét (http://www.stromanbieter—

vergleich.de ). A piaci versenytársak versenytorzítással vádolják a városi céget, mivel az 

alacsony díjakat csak a városi vízmű társaság leányvállalataként tudja biztosítani. Az 

önkormányzati cég létrehozásának célja a szociális és környezetvédelmi aspektusok mellett az 

volt, hogy a társaság eredményes működése hozzájárul a város költségvetéséhez és 

finanszírozza a megújuló erőforrások kihasználását segítő projekteket. A jelentős beruházási 

költségek miatt a Hamburg Energie eddig még nem tudott hozzájárulni a városi 

http://www.fingrid.fi/
http://www.welt.de/
http://www.hamburgenergie.de/
http://www.stromanbieter--vergleich.de/
http://www.stromanbieter--vergleich.de/
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költségvetéshez (Hamburg Wasser Jahresbericht, 2011, 74-82). Az újonnan alapított 

önkormányzati cég nagyon jelentős eredményt ért el két év leforgása alatt. A cégnek 20.000 

villamos-energia, és 3.500 földgáz fogyasztója volt 2010-ben. A villamos-energia fogyasztók 

száma 80.000, míg a földgáz fogyasztók száma 10.000 főre ugrott két év alatt. A Hamburg 

Energie rövid idő alatt a város harmadik villamos-energia szállítójává nőtte ki magát.  

 

Stuttgart városüzemeltető 

A stuttgarti önkormányzat 1999-ben értékesítette a „Neckarwerk Stuttgart‖ regionális 

közműszolgáltató cégben meglévő többségi részesedését az Energie Baden-Württenberg 

(EnBW) szolgáltatónak. Az EnBW önkormányzati közműszolgáltatók szövetsége, amely 

korábban egyfajta holding szervezetként működött az egyes helyi közműszolgáltatók 

ernyőszervezeteként. Az értékesítés mögött az energiapiaci liberalizáció, valamint a csökkenő 

áramárak álltak. Civil kezdeményezésre 2012-ben a város vízellátása ismét önkormányzati 

kézbe került. A városi önkormányzat 2011-ben határozatot hozott egy önálló önkormányzati 

közműszolgáltató létrehozásáró (http://stuttgarter-zeitung.de). Ez a cég látja el a város 

földgáz-, villamos-energia- és ivóvízellátását. A helyi és regionális ivóvízellátás biztosítása 

céljából vissza kell vásárolni a vízvételezési jogokat. A városi távfűtés azonban továbbra is az 

EnBW szolgáltatónál marad.  

 

Bergkamen 

A Nordrhein-Westfalen tartományban található 50.000 főt számláló város szintén visszavette 

önkormányzati kézbe a közműszolgáltatásokat. Az egyes közműszolgáltatások ellátására az 

önkormányzat különböző cégeket hozott létre. Az áram- és földgáz szolgáltatást 1999 óta egy 

„önkormányzatközi‖ cég, a GSW Gemeinstadtwerke Kamen-Bönen-Bergkamen GmbH látja 

el. Ez a versenyképes, nyereséges önkormányzati cég látja el a távhőellátást is. Az 

önkormányzat 2002-ben átvette a korábban privát városi közúttisztítást is, amivel 25%-os 

díjcsökkentést lehetett elérni. A szemétszállítás visszavétele következtében jelentősen javult a 

szolgáltatás minősége a szolgáltatási díjak 12%-os csökkenése mellett. Az ivóvízellátást 

2010-et követően szintén az önkormányzat biztosítja. A vízhálózat visszavételére a magas 

vételár miatt nem került sor, viszont a hálózatüzemeltetés a Gelsenwasser AG-val PPP 

konstrukcióban zajlik. A város tulajdonában lévő épületeket napelemekkel szerelték fel, 

valamint ausztriai vízerőműtől vásárolták az áramot. A cég kezdeményezésére különböző 

támogatási programokat indítottak a gázmeghajtású gépkocsik és a földgáz alapú fűtési 

rendszerek népszerűsítésére. A nyereséges cégműködés biztosítja, hogy a városi uszodák és 

szabadidőközpontok családbarát áron nyújtják szolgáltatásaikat (http://www.dgb.de/themen/ ).  

 

STEAG – Ruhr vidék 

A négy városüzemeltető cégből (Dortmund, Düsseldorf, Bochum, Essen) álló konzorcium 

2010-ben vásárolta meg az esseni vegyipari konszernhez tartozó „Evonik Energie‖ 51%-os 

részvénycsomagját. A részbeni újraállamosítással a céget is átnevezték, melynek új neve 

„Steinkohlen Elektrizität AG (Steag). Korábban az Evonik Energie volt a Ruhr vidék egyik 

legjelentősebb magántulajdonú energiaszolgáltatója, amely több széntüzelésű erőművet is 

működtetett. A cégnek Törökországban, Kolumbiában és a Fülöp-szigeteken is voltak 

erőművei. Öt év elteltével a kisebbségi tulajdonhányadot is megszerezte a konzorcium. Ennek 

a cégnek az önkormányzati tulajdonba vételét több kritika is érte, mivel nem érte el a kitűzött 

eredményterveket (http://www.corporate.evonik.de). További kérdést vet fel, hogy milyen 

mértékben lehet egy olyan céget modernizálni, amely 98%-ban kőszenet használ a villamos-

energia termeléséhez.  

 

Bréma 

http://stuttgarter-zeitung.de/
http://www.dgb.de/themen/
http://www.corporate.evonik.de/


„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

539 

 

Az 550 ezer lakosú Bréma városa is egyértelműen jelezte, hogy jelentős szerepet kíván 

betölteni a város közműellátásában. A brémai városüzemeltető társaságot az energiapiaci 

liberalizáció következtében 1999-ben privatizálták. A privatizáció következtében a teljes 

energiaellátási infrastruktúra magánkézbe került. Bréma városának egyértelmű szándéka, 

hogy a hálózatüzelemtetési szerződés lejártát követően az elosztóhálózatot tulajdonló cégben 

25,1%-os tulajdonrészt szerezzen (http://www.weser-kurier.de). A privatizációk során nem 

egyszer kötöttek olyan kiegészítő szolgáltatási, üzemeltetési szerződéseket, amelyek nagyban 

megnehezítik a visszaállamosítási törekvéseket.  

 

Thüga AG 

A Thüga AG (Thüringen Gas) egy olyan közműszolgáltató vállalat, amely a földgáz és 

villamos-energia ellátásáért felel Bajorországban, Türingiában és Szászországban. A Thüga 

AG Európa egyik legnagyobb energiaszolgáltató cégének, az E.ON-nak volt az egyik 

leányvállalata. Az E.ON AG 2000-ben jött létre a korábbi ipari és energetikai konszernekből 

(VIAG és VEBA AG.). A VIAG AG az Egyesült Iparvállalatok Részvénytársaság, míg a 

VEBA AG az Egyesült Villamos- Energia és Bányászati Részvénytársaság rövidítése. A két 

cég fúziójára azért került sor, hogy ne kerülhessen sor illetéktelen cégátvételre. Az egyesülést 

követően a két korábbi konglomerátumból létrejött a globális energiapiacon nagyon aktív és 

meghatározó szerepet betöltő energetika fókuszú E.ON. A cégcsoport egyéb ipari részeit 

idővel értékesítették, létrehozva ezzel Németország legnagyobb energetikai konszernjét.  

Az E.ON az 1980-as évektől kezdve érdeklődött a regionális közműszolgáltatókban való 

tulajdonszerzés iránt. Ezen célkitűzés alapján vásárolta meg az E.ON a frankfurti Mainova 

AG 24%-os részvénycsomagját. Az E.ON sohasem volt a Thüga AG kizárólagos tulajdonosa. 

A Thüga egy vegyes tulajdonosi hátterű energetikai cég, amelyben résztulajdonnal 

rendelkezik például a nürnbergi N-Energie, a frankfurti Mainova. A cég ilyen formában egy 

vegyes, magán és önkormányzati tulajdonú vállalat (Thüga, 2012). Az E.ON 2009-ben 

értékesítette a városi városüzemeltetési leánycégeit két kommunális konzorciumnak. A 

„KOM09‖ elnevezésű konzorcium 45 kisebb városüzemeltetési céget foglalt magában, míg az 

„Integra‖ konzorcium a nürnbergi N-Energie-ből, a frankfurti Mainova vállalatból és a 

hannoveri városüzemeltetőből állt. A KOM09 és Integra konzorcium 100 regionális 

közműszolgáltatóhoz jutott az adásvételeken keresztül. Az újraállamosításra ebben az esetben 

nem az önkormányzatok határozott kérésére került sor, hanem az Európai Unió versenyjoga 

miatt. Az E.ON nagyon erőteljes piaci koncentrációja tette szükségessé a konszernstruktúra 

átalakítását.  

A „Thüga Holding‖ 2009-et követően évről-évre jelentős osztalékot tudott kifizetni a 

tulajdonosok számára, akik az osztalék kifizetésekből komoly infrastrukturális és megújuló 

energiaforrások felhasználását segítő beruházásokat tudtak végrehajtani. A Thüga AG 

stratégiai partnere a helyi közműszolgáltató vállalatoknak és célkitűzései közt szerepel a 

további helyi, regionális közműszolgáltatókban való részesedés szerzés 

(http://www.thuega.de). A különböző felvásárlási ügyletek és infrastrukturális beruházások 

finanszírozására szóba került a cég 25%-os részvénycsomagjának tőzsdére vitele. 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

A pénzügyi és gazdasági világválság egyértelműen rávilágított, hogy téves a piaci működési 

mechanizmusok tévedhetetlenségébe vetett hit, főleg akkor, ha még a megfelelő állami 

kontroll sem biztosított. A liberalizáció, privatizáció és dereguláció doktrínája számos esetben 

nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, amely különösen igaz a közműszolgáltatások 

területére. A magánosítás nem feltétlenül járt együtt a közüzemi szolgáltatások színvonalának 

emelkedésével, a kiszámítható, szociális nézőpontokat is figyelembe vevő árpolitika 

http://www.weser-kurier.de/
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kialakítása mellett. A közüzemi szolgáltatók privatizációja jelentősen csökkentette az állami- 

önkormányzati szektor szociális, környezetvédelmi, munkahely teremtési, helyi 

gazdaságélénkítési megfontolásokat is magában foglaló koncepciójának érvényesítését, 

manőverezési lehetőségét. A magáncégek túlzottan nyereségorientált üzletpolitikája miatt 

számos esetben csorbult a közérdek. Gyakorlati példákkal lehet alátámasztani, hogy a 

közműszolgáltatások piaci alapú biztosítása nem feltétlenül párosul a szolgáltatás 

színvonalának emelkedésével, a hatékonyság és az ellátásbiztonság növekedésével.  A 

cikkben felsorolt gyakorlati példák alapján kijelenthető, hogy nem egyértelmű tény, hogy az 

állami, önkormányzati tulajdonban lévő vállalatok rosszabban teljesítenek magántulajdonban 

lévő versenytársaiknál. A köztulajdonban lévő közműszolgáltatók a kiszámítható ellátás 

biztosítása mellett számos társadalmi szempontból pozitív módon járulnak hozzá egy ország 

fejlődéséhez. A kiszámítható, transzparens jogi és gazdasági keretfeltételek között működő, 

prudens módon vezetett köztulajdonban lévő közműszolgáltató társaságok össztársadalmi 

szempontból jelentős többletértéket teremtenek a privát versenytársaikkal szemben.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A szolgáltatóknak fontos az egyediség, az emlékezetes élmények által generált versenyelőny 

megszerzése a vásárlók megtartása szempontjából. Nemzetközi kutatásokban a vevő közös 

értékteremtő magatartásának két típusát azonosították, a vevő részvételi magatartását, és a 

vevő fogyasztópolgári magatartását. A vevő részvételi magatartása magában foglalja a 

vevőtől elvárt szerep betöltését, és azt a magatartást, amely a közös értékteremtés sikeréhez 

szükséges. A vevő fogyasztópolgári magatartása olyan „önkéntes‖ magatartás, amely extra-

értéket biztosít a cég számára. Tanulmányunk célja annak vizsgálata, hogy milyen faktorok 

határozzák meg a szolgáltatást igénybevevők részvételi és fogyasztópolgári magatartását a 

közös értékteremtés során. A kutatás célkitűzésének megfelelően megkérdezést folytattunk le 

két generációra (Y és X) vonatkozóan. Faktorelemzés alkalmazásával meghatároztuk a 

fogyasztó részvételi és fogyasztópolgári magatartásának dimenzióit, faktorait. A kutatás 

eredményei felhasználhatók a közös értékteremtés mértékének azonosításához, a vevők közös 

értékteremtésben való részvételének támogatásához.   

 

SUMMARY 

The service providers need to obtain the competitive edge generated from the memorable 

experiences in order to retain their customers. The consumer activity during the co-creation 

process, the support of the activity during the co-creation process enables service providers 

to fit their services to the consumers‘ needs. In the international researches were recognized 

two types of the customer‘ co-creation behaviour, first is the consumer‘ participation 

behaviour and the other is the consumer‘ citizenship behaviour. The customer participation 

behaviour refers to the required role of customer which is necessary for successful value co-

creation. The customer citizenship behaviour is voluntary behaviour which provides extra 

value to the firm.  For purpose of our research we conducted a survey in reference to two 

generations (Y and X). We applied factor analyses and determined the dimensions, factors of 

customer participation and citizenship behaviour. The findings can be used to identify the 

level of consumer co-creation, to support the co-creation behaviour and to segment the 

service‘s market.  

 

 

1. BEVEZETÉS 

 

A szolgáltató szektor komoly kihívásokkal néz szembe a 21. században. A fogyasztás 

szerkezete jelentős mértékben megváltozott, és a szolgáltatóknak szükségük van versenyelőny 

kialakítására, hogy megerősítsék piaci pozíciójukat (Gombos, 2013). Ennek egyik lehetséges 

útja a közös értékteremtés, amely a szolgáltatások esetében az élmény közös létrehozását 

jelenti. A szolgáltatás domináns logika (SDL) alapján a co-creation a közös értékteremtés, 
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mely a szolgáltató és a fogyasztó közös aktivitásával jön létre, különböző erőforrások 

létrehozása útján. Az SDL-koncepció a megfoghatatlan erőforrásokat, a közös értékteremtést 

és a kapcsolatokat helyezi a marketing középpontjába. A tanulmány egyik célja bemutatni a 

közös értékteremtés szakirodalmát a fogyasztó szemszögéből. Másik célkitűzése 

megvizsgálni, hogy releváns-e a közös értékteremtés koncepciója és a vevő közös 

értékteremtő magatartása eltérő típusú szolgáltatások (kapcsolat intenzív vagy nem kapcsolat 

intenzív) esetén, két különböző generáció (Y és X) és a vásárlói involvement szempontjából.  

A szolgáltatóknak fontos az egyediség, az emlékezetes élmények által generált versenyelőny 

megszerzése a vásárlók megtartása szempontjából (Ercsey, 2014). A szolgáltatás során 

létrehozott egyedi élmények a fogyasztók bevonásával jönnek létre a fogyasztók személyes 

tapasztalatain keresztül. A vevők közös értékteremtésben megjelenő aktivitása, és ennek 

bátorítása képessé teszi a szolgáltatókat, hogy a fogyasztók egyéni igényeihez igazodó értéket 

nyújtsanak. A közös értékteremtés eredménye a fogyasztók mellett a szervezet számára is 

értéket jelent. A hazai marketing szakirodalomban azonban hiányolhatók az olyan kutatások, 

amelyek empirikusan igazolják az SDL koncepció jelentőségét és működését a különböző 

iparágakban: olyan kérdésekre keressük a válaszokat, amelyek elméleti és gyakorlati szinten 

egyaránt vizsgálják a közös értékteremtés aktorainak szerepét, kompetenciáit, és aktivitásuk 

következményeit a szolgáltatókra vonatkozóan. 

 

 

2. ANYAG ÉS MÓDSZER  

 

Először a közös értékteremtés fogalomkörét járjuk körül, majd áttekintjük hogyan mérhető a 

fogyasztó magatartása a közös értékteremtés során. A fejezet második részében 

megfogalmazzuk az empirikus kutatás célkitűzéseit, és kutatási kérdéseit, majd megtárgyaljuk 

a kvantitatív kutatás módszertani elemeit. 

 

2.1. Elméleti háttér a közös értékteremtés fogyasztó központú vizsgálatához    

 

 

Az érték és az értékteremtés hagyományos megfogalmazása alapján a cégek értéket 

teremtenek és cserélnek a fogyasztókkal. A szolgáltatás központú marketing logika (SDL) azt 

jelenti, hogy az érték a fogyasztóval való együttműködés folyamatában jön létre, és nem a 

kibocsátásba ágyazva, tehát az értéket a fogyasztó határozza meg (Vargo-Lush, 2004; Fojtik-

Veres, 2012). Prahalad és Ramaswamy (2004) azzal érvel, hogy a vállalatok és a vevők 

közösen hozzák létre az értéket, amelyek egyediek, mert az mindig a kedvezményezett 

szereplő szempontjából értékelhető. Az érték ebben a megközelítésben a társadalmi és 

gazdasági szereplők haszna, és a különböző aktorok (pl. vevő, vállalat, dolgozók) által 

létrehozott erőforrások révén, közös aktivitással jön létre. A vevő elsősorban működtető 

erőforrás (tudás, készségek), a termékek pedig a működtető erőforrások közvetítői, és ezeket 

eszközként használják az értékteremtés folyamatában. A fogyasztói értéket a vevő hozza létre 

a szolgáltató és a vevő közötti interakciók során, a vállalkozás csak értékajánlatot tehet 

(Vargo-Lush, 2004). A szolgáltatás központú modell ügyfélorientált és kapcsolati jellegű. Az 

interakciós folyamat fő ismérvei a fogyasztó bevonása, az interaktivitás, az integráció, és a 

testre szabás. Ezen kívül a tranzakciót megelőző és azt követő folyamatok, a vevővel való 

rövidebb vagy hosszabb távú kapcsolatok kiépítése nagy jelentőséggel bír.  

A nemzetközi marketing szakirodalomban a közös értékteremtés lényegét és szerkezetét 

vizsgáló tanulmányok egyrészt különböző nézőpontból közelítenek a témához, másrészt 

általánosan vagy iparág specifikus területen értelmezik azt. A közös értékteremtés tárgyalható 

a fogyasztó szemszögéből, vagy szervezeti szempontok alapján. Több iparágra alkalmazták az 

értékteremtés koncepcióját, pl. az egészségügyre (Gill et. al., 2011), a kereskedelemre (Oh-
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Teo, 2010), a turizmusra (Prebensen-Foss, 2011), a légi közlekedésre (Gossling et al., 2009), 

a gépkocsigyártáshoz, a gyógyszergyártáshoz (Sawhney et al., 2005), és a távközléshez 

(Matthing et al., 2004). Az értékteremtés generikus modelljében a szerzők szemléletmódjának 

megfelelően megjelenik a szolgáltatás (Vargo et al., 2008), a folyamat (Payne et al., 2008,) a 

tapasztalat és élmény (Prahalad–Ramaswamy, 2004, Gentile et al., 2007), a szerepek 

(Grönroos, 2008) és a vevő fókuszú tárgyalásmód. Ezen tanulmányok eredményei 

hozzájárulnak a közös értékteremtési folyamat javításához, a megoldások tökéletesítéséhez, az 

aktorok támogatásához, és az információs technológia hatékony felhasználásához, azonban 

szintetizálják a különböző területeken tapasztalt hasonlóságokat és különbözőségeket. 

Az SDL koncepció lényege, hogy a vevő mindig aktív szereplőként vesz részt az 

értékteremtésben, tehát fókuszálnunk kell a fogyasztói magatartás azon jellemzőire, amelyek 

a közös értékteremtéshez kapcsolódnak. A nemzetközi szakirodalom alapján megállapítható, 

hogy a vásárló részvétele és befolyása a szolgáltatás előállításban kétféle lehet: önkéntes és 

nem önkéntes. A legtöbb, a szolgáltató cég előnyét biztosító tevékenységben a fogyasztó 

részvétele önkéntes, mint például új vásárlókat vinni a szolgáltatóhoz vagy részt venni az 

elégedettségmérésben (Gruen, 1995). Ez a viselkedés önkéntes alapon működik, és úgy 

nevezik, hogy önkéntes fogyasztói részvétel (customer citizenship vagy voluntary customer 

participation) (Yi-Gong, 2013).  

A szolgáltatásvásárlási döntési modellben, az MCP-vel (kötelező vásárlói részvétel) 

kapcsolatos feladatok nagy valószínűséggel információkeresés, információértékelés, vásárlási 

döntés és fogyasztás vagy előállítás jellegűek. Az önkéntes vásárlói részvételhez (VCP) 

képest, amely bárhol és bármikor megtörténhet és addig tart, ameddig a fogyasztó érdekelt 

benne az MCP a szolgáltatásban addig lehetséges, amíg a számla kiegyenlítésre nem kerül. 

Két fogyasztói magatartás, az MCP és a VCP, így nem „rokonok‖, külön kell kezelni őket, 

amikor a fogyasztói részvétel szolgáltatóra gyakorolt hatásait vizsgáljuk. Ahhoz, hogy 

pontosan megértsük, a fogyasztók hogyan vállalnak kötelező felelősséget vagy vesznek részt 

a szolgáltatás előállításában, a kutatók az MCP különböző dimenzióit állították fel. Az első 

empirikus kutatásban Chen és Raab (2014) fejlesztette ki és validálta az MCP skálát, melyet 

az EBK vásárlói döntési modellből származtattak. Ez a skála három dimenzióra bontható: 

információs részvétel, hozzáállásbeli részvétel és cselekvési részvétel. A vásárlók valóban 

felelősnek érzik magukat, hogy a szolgáltatás előállítóról információt keressenek, mielőtt 

felveszik a szolgáltatással való kapcsolatot (vagyis az információs részvételt). A szolgáltatás 

során interakcióba kell lépniük a szolgáltatóval a választásuknak megfelelően (hozzáállásbeli 

részvétel) és ha szükséges, cselekedniük kell a helyes szolgáltatás létrejötte érdekében 

(cselekvési részvétel). Az éttermi szolgáltatással kapcsolatos vásárlói döntési folyamat 

vizsgálatához ezt a háromdimenziós skálát használták (Chen-Raab, 2014).  

Korábbi kutatásokban a vevő közös értékteremtő magatartásának két típusát azonosították, az 

egyik a vevő részvételi magatartása, a másik a vevő fogyasztópolgári magatartása (Yi-Gong, 

2013). Yi és Gong angol válaszadók körében, több szolgáltatási iparágra vonatkozó empirikus 

kutatásában validálta a fogyasztók részvételi magatartásának és fogyasztópolgári 

magatartásának dimenzióit. A vevő részvételi magatartása magában foglalja a vevőtől elvárt 

szerep betöltését, és azt a magatartást, amely a közös értékteremtés sikeréhez szükséges. A 

vevő részvételi magatartását kifejező dimenziók: a vevő információkereső magatartása, a 

vevő információ megosztó magatartása, a vevő felelős magatartása a személyzet és vagy a cég 

irányába, a vevő magatartása a személyes interakció során.  

A vevő fogyasztópolgári magatartása olyan „önkéntes‖ magatartás, amely extra-értéket 

biztosít a cég számára, de a vevőnek ez az „extra szerepe‖ nem szükségszerűen elvárt 

viselkedés a közös értékteremtési folyamatban (Bove et al., 2008, Yi et al., 2011). A vevő 

fogyasztópolgári magatartását a következő négy dimenzió segítségével mérhetjük: 

visszacsatolás a vevőtől az alkalmazott felé, a cég és/vagy alkalmazottak ajánlása másoknak, 

más vevők számára segítségnyújtás, vevői tolerancia a cég és/vagy alkalmazott irányába.  
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Empirikus kutatási eredmények azt mutatják, hogy a két magatartás típus különböző mintákat 

követ, és lényegesen eltérő előzményeket és következményeket produkál, ezért külön skálák 

alkalmazása indokolt.  

 

2.2. Empirikus kutatás a fogyasztók értékteremtő magatartásának 

vizsgálatára   

 

 

Az empirikus kutatás alapvető célkitűzése annak vizsgálata, hogy milyen faktorok határozzák 

meg a szolgáltatást igénybevevők részvételi és fogyasztópolgári magatartását a közös 

értékteremtés során. Tehát az első és második kutatási kérdés:    

(1) Milyen faktorok különíthetők el a szolgáltatást igénybevevők kötelező, részvételi 

magatartásában a fogyasztó és a szolgáltató személyzet közös aktivitása során? 

(2) Milyen faktorok különíthetők el a szolgáltatást igénybevevők önkéntes, 

fogyasztópolgári magatartásában a fogyasztó és a szolgáltató személyzet közös 

aktivitása során? 

Ezen kívül választ keresünk arra, hogy az életkorban megjelenő generációs különbségnek 

milyen hatása van a fogyasztók önkéntes és kötelező értékteremtő magatartására. Kutatási 

kérdéseink a következők:  

(3) A fiatal generáció attitűdje kedvezőbb a kötelező részvételi magatartás tekintetében a 

szolgáltatás teljesítésében? 

(4)  A fiatal generáció attitűdje kedvezőbb az önkéntes fogyasztópolgári magatartás 

tekintetében a szolgáltatás teljesítésében? 

 

A kutatási kérdések megválaszolása érdekében 2015 májusában kvantitatív kutatást 

végeztünk, melynek módszertani alapjait és eredményeit a következőkben mutatjuk be. 

A közös értékteremtő fogyasztói magatartás vizsgálatának célsokasága két csoport, mely jól 

elkülöníthető az életkor, a családi és foglalkozási státusz alapján. Az egyik csoport az Y 

generációhoz tartozó, felsőfokú tanulmányokat folytató diákok köre. A másik csoport az elért 

diákok szülei, akik többségében a X generációhoz sorolhatók be. Kvótás mintavételt 

alkalmaztunk, melyhez kvóta jellemzőnek az életkort és a családi státuszt határoztuk meg. A 

megkérdezés mintanagysága 335 fő, melynek 60 %-a férfi és 40 %-a nő. A válaszadók 23 %-a 

megyeszékhelyen él, ahol sokkal több fajta szolgáltatás igénybevételére nyílik lehetőség, mint 

a kisebb vidéki városokban (46 %) és falvakban (31 %). A minta életkor és családi státusz 

szerinti összetétele: a 18-26 éves korosztály 57 %, (192 fő), és az idősebb generáció aránya 43 

%, (143 fő).  

 

3. EREDMÉNYEK 

 

Az első kutatási kérdés kapcsán a fogyasztók értékteremtésben betöltött szerepét, magatartását 

vizsgáljuk. A közös értékteremtő magatartás méréséhez a Yi és Gong (2013) által kifejlesztett 

és validált skálát alkalmaztuk. Döntésünket alátámasztotta a skála spanyolországi adaptációja, 

és annak eredményei (Revilla-Camacho et al., 2015). A szolgáltatást igénybevevők részvételi 

magatartását a négy dimenzió alapján, összesen 15 skála tétel segítségével értékeltük, 

ötfokozatú skálán. Az önkéntes, un. fogyasztópolgári magatartás méréséhez a négy dimenzió 

figyelembevételével 13 tételt használtunk. A válaszadókat arra kértük, hogy a legutóbb 

igénybevett szolgáltatáshoz kapcsolódóan végezzék el az online kérdőív kitöltését. A 

megkérdezett válaszadók jelentős része étteremben étkezett (28 %), fodrászhoz ment (19 %), 

fitnesz szalonban járt (11 %), mozi filmet nézett meg és viszonylag kevesen jelölték be az 

élményfürdőt (8 %), a színházi előadáson való részvételt (7 %), az egészségügyi 
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szolgáltatásokat (4 %). Arra kértük az alanyokat, hogy az adott szolgáltatási tranzakciót 1-5 

fokozatú skálán értékeljék a felsorolt, 28 tételt tartalmazó állítás felhasználásával.  

 

3.1. A kötelező és az önkéntes fogyasztói magatartás dimenziói    

 

 

Feltáró faktorelemzést futtattunk le a kötelező részvételi magatartás összetevőinek 

meghatározásához. A KMO (0,875 > 0,7,) és a Bartlett teszt (2.029.124, Sig.=0,000) értéke 

igazolja a faktorelemzési módszer alkalmasságát. Főkomponens elemzés és Varimax rotációs 

eljárás alkalmazásával három faktort kaptunk. Az előállított faktorok által magyarázott 

varianciahányad 61.4 %, amely felette van az elvárt 60%-ös küszöbértéknek.  

Az eredeti 15 tétel alkalmas a válaszadók szolgáltatás előállítással kapcsolatos elvárt 

szerepének mérésére. A fogyasztók részvételi magatartásának mérésére kifejlesztett skála 

megbízhatóságát igazolja a Cronbach alfa értéke: 0,896. A szolgáltatás érték létrehozását 

vizsgáló korábbi kutatásokhoz hasonlóan a válaszadók részvételi magatartásában 

elkülöníthető az információkeresési és az információ-megosztási dimenzió. Ugyanakkor az 

angol és spanyol válaszadókkal lefolytatott kutatás eredményeitől (Yi és Gong, 2013, Revilla 

és Camacho et al. 2015) eltérően, a felelős viselkedés és a személyes interakció jellemzői egy 

faktort alkotnak. A fogyasztóktól elvárt felelős viselkedés elemei a személyzet és a fogyasztó 

közötti interakcióban jelennek meg, és szükségesek a sikeres, a válaszadók által elvárt 

szolgáltatás létrehozásához. Ez a faktor a személyes interakció kapcsán magában foglalja a 

válaszadók személyzet és szolgáltató iránti attitűdjét, viselkedését. A faktorelemzés 

eredményeit az 1. táblázatban foglaltuk össze. 

 

1. Táblázat: Faktorelemzéssel feltárt dimenziók a vevők kötelező, részvételi magatartásának 

vizsgálatához kapcsolódóan  

A részvételi magatartás változói 

F1 

Személyes 

interakció 

és felelős 

viselkedés  

F2 

Információ

-megosztás  

F3 

Információ

keresés 

Faktorsúlyok  

Barátságos és kedves voltam az alkalmazotthoz. 0.799   

Udvarias voltam az alkalmazotthoz. 0.764   

Az üzlettel kapcsolatos kötelezettségeket 

teljesítettem. 

0.750   

Az elvárásnak megfelelően viselkedtem. 0.749   

Teljesítettem minden elvárt feladatot. 0.723   

Előzékeny voltam az alkalmazotthoz. 0.672   

Követtem az alkalmazott utasításait. 0.671   

Nem voltam durva az alkalmazottal. 0.632   

Megfelelő információt adtam az alkalmazottnak.  0.855  

A szükséges információt adtam meg az 

alkalmazottnak, hogy a szolgáltatást teljesítse. 

 0.849  

Érthetően elmagyaráztam az alkalmazottnak, 

hogy mit tegyen. 

 0.791  

Megválaszoltam az alkalmazott szolgáltatásra 

irányuló kérdéseit. 

 0.693  

Megkérdeztem másokat arról, hogy adott 

szolgáltatás mit kínál. 

  0.720 
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Megfigyeltem mások hogy viselkednek adott 

szolgáltatás igénybevételekor. 

  0.675 

Arról kerestem információt, hogy adott 

szolgáltatás hol található. 

  0.542 

Sajátérték  5.237 2.124 1.238 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A faktorok sorrendje és a faktorok által magyarázott varianciahányad jelzi, hogy a szolgáltatás 

előállításában a válaszadók felelős viselkedése és a személyes interakció minősége nagyobb 

szerepet játszik az információ-megosztási és az információkeresési faktorhoz képest.  

Az önkéntes fogyasztópolgári magatartás dimenzióinak meghatározásához feltáró 

faktorelemzést futtattunk le. A KMO (0.761 > 0,7,) és a Bartlett teszt (1371.905, Sig.=0,000) 

értéke igazolja a faktorelemzési módszer alkalmasságát. A főkomponens elemzés és a 

Varimax rotációs eljárás alkalmazása négy faktort eredményezett. Az előállított faktorok által 

magyarázott varianciahányad 65.7 %, amely felette van az elvárt 60%-ös küszöbértéknek.  

Az eredeti 13 tétel alkalmas a válaszadók szolgáltatás előállítással kapcsolatos extra 

szerepének mérésére. A fogyasztók fogyasztópolgári magatartásának mérésére kifejlesztett 

skála megbízhatóságát igazolja a Cronbach alfa értéke: 0,874. A szolgáltatás érték 

létrehozását vizsgáló korábbi kutatásokhoz hasonlóan a válaszadók önkéntes magatartásában 

elkülöníthető a segítségnyújtás, a pártfogás, a tolerancia és a visszacsatolás dimenzió. Ezek a 

faktorok a fogyasztók aktív hozzáállása esetén extra értéket jelentenek a szolgáltatónak. Az 

azonosított faktorok közül kettő, a visszacsatolás és a tolerancia, a válaszadók és a szolgáltató 

személyzet közötti kapcsolatban jelenik meg. A másik két faktor, a segítségnyújtás és a 

pártfogás a szolgáltató személyzet és a fogyasztók közötti ügyletben realizálódik. A 

faktorelemzés eredményeit a 2. táblázatban foglaltuk össze. 
 

2. Táblázat: Faktorelemzéssel feltárt dimenziók a vevők önkéntes, fogyasztópolgári 

magatartásának vizsgálatához kapcsolódóan  

A fogyasztópolgári magatartás változói 

Faktor1 

Segítség-

nyújtás 

Faktor2 

Pártfogás 

 

Faktor3 

Tolerancia 

 

Faktor4 

Vissza-

csatolás 

Faktorsúlyok  

Tanítok más vásárlókat arra hogyan kell 

helyesen igénybe venni a szolgáltatást 

0.826    

Tanácsot adok más vásárlóknak 0.772    

Segítek más vásárlóknak, ha úgy tűnik, 

problémájuk van 

0.764    

Segítek más vásárlóknak, ha szükségük van 

rám 

0.681    

Ajánlottam másoknak egy bizonyos 

szolgáltatást és az alkalmazottat 

 0.836   

Bátorítottam a barátaimat és a rokonaimat 

egy bizonyos szolgáltatás igénybevételére 

 0.829   

Pozitív dolgokat mondtam másoknak egy 

bizonyos szolgáltatásról és az alkalmazottról 

 0.757   

Ha az alkalmazott a szolgáltatásnyújtás 

folyamán hibázik, türelmes vagyok 

  0.844  

Ha az elvártnál tovább kell várakoznom, 

hogy igénybe vehessem a szolgáltatást, akkor 

azt tolerálom 

  0.833  
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Ha a szolgáltatás nem az elvártnak 

megfelelően teljesül, azért beérem 

  0.574  

Tudatom az alkalmazottal, ha problémát 

észlelek 

   0.764 

Amikor jó szolgáltatásban van részem, azt 

megosztom az alkalmazottal 

   0.686 

Tudatom az alkalmazottal, ha van egy 

hasznos ötletem arról, hogyan lehetne jobb a 

szolgáltatás 

   0.638 

Sajátérték 3.866 1.905 1.593 1.173 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A faktorok sorrendje és a faktorok által magyarázott varianciahányad jelzi, hogy a szolgáltatás 

előállításában a válaszadók más fogyasztók számára nyújtott segítsége és továbbajánlásban 

megnyilvánuló aktivitása nagyobb szerepet játszik a másik két faktorhoz képest. A válaszadók 

szolgáltató személyzet irányába megjelenő pozitív hozzáállása tolerancia és visszacsatolás 

formájában kisebb jelentőségű.  

 

3.1. A kötelező és az önkéntes fogyasztói magatartás generációs különbségei     

 

 

A második kutatási kérdés kapcsán azt feltételeztük, hogy a generációs különbség 

megmutatkozik a szolgáltatás előállítás folyamatában mutatott együttműködési készségben.  

Ennek igazolására varianciaelemzést futtatunk le, melynek eredményeit az 1. és 2. ábra 

szemlélteti. Az 1. ábra a válaszadók kötelező, részvételi magatartásával kapcsolatos átlagos 

értéket mutatja. Megállapítható, hogy az információkeresés az X generációhoz tartozó szülők 

számára fontosabb, mint az Y generáció diákjai esetében Az 1. ábra a válaszadók kötelező, 

részvételi magatartásával kapcsolatos átlagos értéket mutatja az információkeresési és 

információ-megosztási aktivitásra vonatkozóan.  

Az adott szolgáltatással kapcsolatos információkereséshez a fiatalok a nem személyes 

forrásokat használják, ugyanakkor az idősebbekre inkább jellemző a közvetlen kontaktus 

alapján történő információszerzés. Az információ-megosztás, a fogyasztótól az alkalmazott 

felé irányuló információáramlás („megfelelő információt adtam az alkalmazottnak‖, „a 

szükséges információt adtam meg az alkalmazottnak, hogy a szolgáltatást teljesítse‖) nagyobb 

szerepet kap a szolgáltatás teljesítés során. Ezen kívül megállapítható, hogy az 

információkeresés az X generációhoz tartozó szülők számára fontosabb, mint az Y generáció 

diákjai esetében. Ezen kívül információ-megosztásban is nyitottabbak, ami a szolgáltatóval 

való kommunikációt illeti. A felelős viselkedés és személyes interakció tekintetében 

egyöntetűen magas értékeket kaptunk (Ercsey és Platz, 2015).  
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1. ábra: A válaszadók részvételi magatartásának átlagos értéke generációs bontásban

40
  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A válaszadók önkéntes, fogyasztópolgári magatartása alacsonyabb átlagos értékeket mutat, a 

kötelező fogyasztói magatartáshoz képest. A feedback a vevői tapasztalatokról nem jellemző, 

bár az X generáció ebben valamivel nagyobb hajlandóságot mutat. Pozitív visszajelzést az 

igénybe vett szolgáltatásról mindkét generáció szívesebben ad. Ugyanez állapítható meg a 

pártfogásról. Az önkéntes segítségnyújtás más fogyasztó részére nem jellemző, bár ha a 

segítségnyújtás kimondottan problémamegoldó célzattal történik, akkor mindkét korcsoport 

nyitottabb a feladatra. A nem megfelelő teljesítéssel szembeni tolerancia mindkét vizsgált 

szegmensben közepes mértékű. A válaszadók önkéntes magatartásának vizsgálata során csak 

három változó esetében kaptunk szignifikáns eltérést az idősebb generáció javára. Ezeket a 

szignifikáns eltéréseket szemlélteti a 2. ábra.   
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 A diagram a két generáció részvételi magatartásának szignifikáns különbséget kifejező változóit tartalmazza. 
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2. ábra: A válaszadók fogyasztópolgári magatartásának átlagos értéke generációs bontásban

41
  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Várakozásunk részben beigazolódott, a szolgáltatást igénybevevők részvételi és 

fogyasztópolgári magatartásának több változója generációs eltéréséket mutat. 

 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Kutatásunk egyértelmű választ adott arra, hogy a szolgáltatást igénybevevők közös 

értékteremtés iránti fogékonysága többdimenziós konstrukcióval vizsgálható. A válaszadók 

kötelező, elvárt szerepének betöltése három faktorral magyarázható, a nemzetközi empirikus 

kutatások négydimenziós értékelésével szemben. A cégek számára extra értéket biztosító 

önkéntes fogyasztópolgári magatartás, a korábbi kutatási eredményekhez hasonlóan négy 

faktor segítségével vizsgálható. A válaszadók aktivitása és hozzáállása a szolgáltatási 

interakcióban betöltött extra szereppel kapcsolatosan kedvezőtlenebb, mint az elvárt szerep 

tekintetében.        

Megállapítható, hogy az életkorhoz köthető generációs különbség mind a fogyasztók 

részvételi magatartása, mind a fogyasztópolgári magatartása tekintetében nagyobb 

együttműködést mutat az X generációhoz sorolható alanyok esetén. A demográfiai 

tényezőkön kívül megvizsgáljuk a pszichografikus tényezők (pl. involvement) közös 

értékteremtést befolyásoló hatását. További kutatási irányt jelenthet a kulturális attitűd 

hatásának értékelése (Ablonczyné Mihályka, 2008).  

Az empirikus kutatás folytatásaként elvégezzük a rendelkezésünkre álló adatállomány teljes 

feldolgozását, amelynek segítségével választ kaphatunk több kérdésre az igénybevevők közös 

értékteremtésben megnyilvánuló fogyasztói magatartására vonatkozóan. Választ keresünk 

arra, hogy találunk-e eltéréseket az azonosítható faktorok tekintetében a korcsoportok által 

meghatározott alminták között. Korábbi kutatásokban feltárták a vevők értékteremtő 

magatartásának következményeit, a vásárlási szándékra, a fogyasztói elégedettségre, és a 

lojalitásra vonatkozóan. Nagy várakozással tekintünk arra, hogy a válaszadók részvételi 
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 A diagram a két generáció fogyasztópolgári magatartásának szignifikáns különbséget kifejező változóit 

tartalmazza. 
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magatartása vagy fogyasztópolgári magatartása gyakorol nagyobb hatást az igénybevett 

szolgáltatás észlel értékére.      

A kutatás eredményei felhasználhatók a közös értékteremtés mértékének azonosításához, a 

vevők közös értékteremtésben való részvételének támogatásához és az adott szolgáltatás 

piacának szegmentására.  

 

IRODALOMJEGYZÉK 

 

Ablonczyné Mihályka Lívia (2008): Kulturális attitűdvizsgálat In: Lőrincz Ildikó (szerk.) XI. 

Apáczai Napok 2007 - Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmányok: Értékőrzés és 

értékteremtés. 844. Konferencia helye, ideje: Győr, Magyarország, 2007.10.18-2007.10.20. 

Győr: NYME Apáczai Csere János Kar, 290-296. ISBN:978-963-7287-18-3 

Aldlaigan, A. H., Buttle, F. A. (2001): Consumer involvement in financial services: An 

empirical test of two measures. International Journal of Bank Marketing, 19, (6), pp. 232-

235.   

Bove, L. L., Pervan, S. J., Beatty, S. E., Shiu, E. (2008): Service worker role in encouraging 

customer organizational citizenship behaviours. Journal of Business Research, 62, pp. 698–

705.  

Chen, S. C., Raab, C. (2014): Construction and validation of the customer participation scale. 

Journal of Hospitality Tourism Research, esdoi: 10.1177/1096348014525631 

Ercsey, I., Platz, P. (2015): Fogyasztói magatartás vizsgálata a közös értékteremtés tükrében, 

Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. Országos Konferenciájának 

tanulmánykötete, Marketing hálózaton innen és túl, Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest, 

2015. augusztus 27-28., pp. 113-124. ISBN 978-963-313-189-3  

Ercsey, I. (2014): Közös az értékteremtés a kulturális szektorban? Marketing & Menedzsment, 

Pécs, XLVIII. évfolyam, (3), pp. 36-46. ISSN 1219-03-49 

Fojtik, J., Veres, Z. (2012): A nagy túlélő, Időutazás a marketingben, Akadémiai Kiadó, 

Budapest  

Gentile, C., Spiller, N., Noci, G. (2007): How to sustain the customer experience: An 

overview of experience components that co-create value with the customer. European 

Management Journal, 25, pp. 395–410.  

Gill, L., White, L., Cameron, I.D. (2011): Service co-creation in community-based aged 

healthcare, Managing Service Quality, 21, pp. 152-177.   

Gombos, Sz. (2013): Kultúra a városért, város a kultúráért: Győr város kulturális kínálata, In: 

Svéhlik Csaba (szerk.): VIII. KHEOPS Konferenciakötet, Automobil-Kutató Intézet, pp. 145-

153. ISBN: 978-963-87553-8-4  

Gossling, S., Haglund, L., Kallgren, H., Revahl, M., Hultman, J. (2009): Swedish air 

travellers and voluntary carbon offsets: Towards the co-creation of environmental value? 

Current Issues in Tourism, 12, pp. 1–19. 

Grönroos, C. (2008): Service logic revisited: Who creates value? And who cocreates? 

European Business Review, 20, pp. 298–314.   

Gruen, T. W. (1995): The outcome set of relationship marketing in consumer markets. 

International Business Research, 4, (4), pp. 447–469.   



„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

551 

 

Matthing, J., Sanden, B., Edvardsson, B. (2004): New service development: Learning from 

and with customers. International Journal of Service Industry Management, 15, pp. 479–498.  

Oh, L. B., Teo, H. H. (2010): Consumer value co-creation in a hybrid commerce service-

delivery system. International Journal of Electronic Commerce, 14, pp. 35–62.   

Payne, A. F., Storbacka, K., Frow, P. (2008): Managing the co-creation of value. Journal of 

the Academy of Marketing Science, 36, pp. 83–96.   

Prahalad, C. K., Ramaswamy, V. (2004): Co-creation experiences: The next practice in value 

creation. Journal of Interactive Marketing, 18, pp. 5–14.  

Prebensen, N. K., Foss, L. (2011): Coping and co-creating in tourist experiences. 

International Journal of Tourism Research, 13, pp. 54–67.   

Revilla-Camacho, M. A., Vega, Vázquez, M., Cossio-Silva, F. J. (2015): Customer 

participation and citizenship behaviour effects on turnover intention, Journal of Business 

Research, pp. 1-5. 

Sawhney, M., Verona, G., Prandelli, E. (2005): Collaborating to create: The internet as a 

platform for customer engagement in product innovation. Journal of Interactive Marketing, 

19, pp. 4–34.  

Vargo, S. L., Maglio, P. P., Akaka, M. A. (2008): On value and value co-creation: A service 

systems and service logic perspective. European Management Journal, 26, pp. 145–152.   

Vargo, S. L., Lusch, R. F. (2004): Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of 

Marketing, 68, pp. 1–17.  

Yi, Y., Nataraajan, R., Gong, T. (2011): Customer participation and citizenship behavioural 

influences on employee performance, satisfaction, commitment, and turnover intention. 

Journal of Business Research, 64, pp. 87–95. 

Yi, Y., Gong, T. (2013): Customer value co-creation behaviour: scale development and 

validation. Journal of Business Research, 66, pp. 1279–1284.   

 

 

 

 



„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

552 

 

PÁRHUZAMOS VILÁGOK 
A menedzsmenttudomány és a modern irodalomtudomány létrejöttének paralel mozzanatai  

 

 

Gaál Zoltán
1
 – Lehota János

2  
1 

Egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém, Egyetem út 10. 
2 

Óraadó tanár, Pannon Egyetem, Nagykanizsa, Zrínyi út 18. lehota.janos@nagykanizsa.hu 

 

 

A Taylor megalapozta szervezés és vezetéstudomány és az orosz formalisták által alapított 

modern irodalomtudomány közötti különbségek esetleges vizsgálata öncélúnak mondható 

tevékenység, mivel teljeséggel eltérő területekről van szó. Oly idegenek egymásnak, a 

különbségek száma oly nagy, hogy nincs szükség ezen idegenség igazolására. Azonban a 

hasonlóságok, a lehetséges analógiák felvetése, kutatása és igazolása ezzel ellentétben hozhat 

újdonságokat. Mivel felmutathatja, hogy az eltérő területek mögött olyan struktúrák, 

szemléleti párhuzamok létezhetnek, amelyek ezt az alapvetőnek gondolt idegenséget 

oldhatják, és hidat verhetnek a tudományok között húzódó szakadék fölé. E hidak pedig az 

interdiszciplináris együttgondolkodás formáit erősíthetik, új utakat nyitva meg az 

együttműködés irányába. Mert az innovatív és kreatív tevékenységek alapját az eltérésekben 

fellelhető kapcsolódások, asszociációk és biszociációk segíthetik.  

Tanulmányunk itt közölt részleteinek célja is ezen lehetséges kapcsolódások felmutatása. Úgy 

gondoljuk, hogy e két tudományterület közötti analógiák és párhuzamok feltárása igazolhatja, 

hogy a nyitottság ott rejlik a diszciplínák határvidékén, támogatva e tudományágak fejlődését 

és megújulását. 

Kiinduló hipotézisünk: A Taylor alapította tudományos menedzsment és az orosz formalisták 

által megalapozott modern irodalomtudomány létrejöttének mozzanatai, vagyis területük 

heterogenitásának diagnózisa, a hajtóerő, a tudományos semlegesség, az általános 

érvényűség, a differenciálás, a funkcionális analízis területein párhuzamot, analógiát 

mutatnak.  

Előfeltevéseinket a következő modell szemlélteti: 
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megérzésen és tapasztalaton alapuló „házilagos” 
módszerek, a hüvelykujj-szabályok uralma  

külső elméletek és gyakorlatok jelenléte, szakmai-
tartalmi heterogenitás 

tradícióra és transzcendenciára épülő szubjektív 
válaszok és felelősség, ebből adódó 
érdekellentétek 

az autonóm tárgyterület és egységes elveken és 
rendszeren alapuló szisztematikus tudás hiánya  

a személyiség (az ember) áll a középpontban 

TAYLOR-I TUDOMÁNYOS 
MENEDZSMENT 

Taylorhoz köthető az önálló szervezési, illetve a 
vezetési tanok rendszerezett leírása, e tanok 

tudományos és szisztematikus igényű kimunkálása, 
a szervezéstudomány megalapítása. 

OROSZ FORMALIZMUS 
Az orosz formalistáké a legkorábbi kísérlet a 

szisztematikus elméleti szigorúsággal, tudományos 
igénnyel és következetességgel rendelkező 

autonóm irodalomtudomány megteremtésére. 

a „házilagos” megközelítések, szubjektív válaszok 
és kritika dominanciája 

heterogén tartalom-orientáltság – az irodalmiság 
területén kívüli diszciplínák és elméletek uralma  

a történeti-kontextuális és genetikus tartalmak 
vizsgálata, a tradicionális látásmód dominanciája 

autonóm tárgyterület, egységes elveken és 
rendszeren alapuló szisztematikus tudás hiánya 

a költészet helyett a költő áll a középpontban 

 

DIAGNÓZIS 

szisztematikus vezetésen és rendszeren alapuló 
maximális hatékonyság elérése 

tényeken, szabályokon és elveken alapuló önálló 
tudomány kialakítása 

 

a költői termelőmunka tényeken alapuló 
törvényeinek feltárása 

önálló tudományos rendszer, 
irodalomtudomány kialakítása 

 

HAJTÓERŐ 

ideológiai, filozófiai semlegesség, a tradíciótól 
való távolságtartás 

alulnézet – üzemi dolgozóként 

a szakmai és a vezetői munka specifikumaiból 
való kiindulás 
általános érvényűség 
 

távolságtartás a filozófiai-esztétikai-történeti 
tudományoktól  

alulnézet - nyelvész hallgatókként  

az irodalom specifikumából, a nyelv-
tudományból való kiindulás 
általános érvényűség 

 
OPERATÍV 

LÁTÁSMÓD 

TUDOMÁNYOS 
SEMLEGESSÉG 

 

ALAPÍTÓ 

HŐSÖK 

két kultúra jelenléte: a műszaki tudományos 
ismereten alapuló tevékenységek és 
munkavégzés lényegileg különböznek a 
fegyelmezésen alapuló feladatvégzéstől 

a kivételes képességű emberre, tartalomra építő 
gyakorlatok helyett a hatékony mozdulatok, így 
azok formája a döntő  

különbségük a tudományos vezetés alapja 

két nyelv létezik: az „irodalmiság” alapja a költői 
nyelv eljárásainak elidegenítő formája, a 
hétköznapi nyelvtől ez különbözteti meg  

nem a tartalmi vonatkozások, hanem a 
költőiséget adó formai eljárások a döntőek 

a formai különbségek adják az „irodalmiság” 
lényegét 

  

DIFFERENCIÁLÁS 

a gép mérhető mechanizmusait adó elvek és 
törvényszerűségek mintájára a munka-
folyamatok szétbontása alapelemekre  

a célokat szolgáló funkciók alapján összeállítható 
rendszer kiépítése 

eljárástudomány: a lényegi alkotóelemek 
sajátosságainak, funkcióinak a leírása 

a formanüanszokból kibomló rendszer 
vizsgálata, a részek közötti ismeretlen 
kapcsolatok feltárása 

  

FUNKCIONÁLIS 
ANALÍZIS 

    

 

1. ábra: A Taylor-i tudományos menedzsment és az orosz formalista modern 

irodalomtudomány párhuzamai Forrás: Saját szerkesztés  

1.1 „Elefánt a porcelánboltban” - diagnózis 

A technológia és a fegyelmezés együttes jelenlétére felépülő XIX. századi ipari üzem 

stratégiai arcélét az a körülmény formálta, hogy egyszerre próbált „kreatívan‖ alkalmazkodni 

az öröklött tradícióhoz és a gépi technológiához. Hagyományos vezetői eszközeivel olyan 

komplex kettősséget kísérelt meg integrálni, ahol a fő prioritásai - a teljesítmény és a 

hatékonyság - a tradíció uralmához képest csak mellérendelt szerepet kaphatott. Mindez 

annak volt köszönhető, hogy e kettősséget nem lehetett egy közös alapra helyezni – azok 

eltérő természetének feltételezése okán. Az egyik „nyelvet‖ az ember, annak kultúrája és 

neveltetése képviselte, mely akut bizonytalansági faktorként létezett az üzemben. Ez okból a 

természetes lustaságon kívül a szokások vezérelte teljesítmény-visszatartás és az egyéni 

megoldások mind az optimalizálást gátló elemekként léteztek, mint csak kezelhető jelenségek. 

A másik „nyelvet‖ a gépi technológia és tudása reprezentálta, amely a mérnöki-fizikai világ 
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törvényszerűségein alapulva átlátható és ellenőrizhető volt. E tolmács nélküli „kétnyelvűség‖ 

egyidejű jelenlétével kellett számolni. Ami a hagyományos társadalmi-céhes normák és a 

megszülető gépi-mérnöki gondolkodás összeférhetetlen együttélését jelentette az üzem 

területén. És e kettősség elfogadottsága adta e korszak szemléletének, paradigmájának 

talapzatát. Ezért az egyes üzemekben e két kultúra együttes jelenléte – egyik oldalon a 

munkások életmódja, háttere, képzettségük sokfélesége, a képzetlenség, a nyelvtudás hiánya, 

másik oldalon a mérnöki tudás –, e két nyelv jelenlévő ambivalenciája csak eltérő válaszokat 

generálhatott a felmerülő kérdésekre. Nem létezett egységes, szabványosított, a teljesítményt, 

hatékonyságot és az üzemek szervezettségét tekintetbe vevő közös alap. Pontosabban, nem 

létezett annak hite. Emiatt minden lehetséges válasz egyedi, a saját kultúrához és 

tapasztalatokhoz, házilagos módszerekhez kötött lehetett csak, a vezetők részéről is. A fő 

problémakört ezért az ember és e kétnyelvűsége, két eltérő világban való egyszerre jelenléte 

okozta. Így ennek a problematikának a megoldása, tehát a beillesztés, a betörés volt a 

legnagyobb költség. Ez volt a figyelem legfőbb tárgya – a technológia kérdésével szemben. 

Vagyis: az üzemszervezet az ember által megtestesített tartalmaknak, a kulturális 

hagyományokból építkező viselkedésnek és a munkavégzést szabályozó tevékenységeknek a 

heterogén egyvelegeként létezett.  

Mindezek a tényezők tehát egyidejűleg voltak jelen a gépi-technológiai elveket és 

mechanizmusokat – ezzel kiszámíthatóságot és ellenőrizhetőséget – biztosító rendszerével. 

Egy olyan önállóan érzékelhető, gépek által szervezett valósággal, melynek sajátos funkciói 

és saját szervezeti rendje, új létformája volt születőben. Ezt nevezzük e helyütt 

„kétnyelvűségnek‖: két teljességgel eltérő „elemhalmaz‖ – tehát a tradíció-uralta cselekedetek 

és a gépiesítés konstrukciói – egyidejű jelenlétét egy szerveződésen, egy halmazon belül. Az 

otthoni kerti kis kapa használója és az esztergagép mechanizmusa együtt az üzem területén.  

Ennek ellenére felfedezhető a taylori paradigmaváltást megelőzően néhány vonás, mely ezen 

akut problémára, e kétnyelvűség kaotikusságára adott válaszkísérletként értelmezhető. Három 

ilyen, egy szemléletmódra redukálható, elsősorban a hatalmi szempontokat figyelembe vevő 

megoldást lehet vázolni Taylorig – az időrezsim fogalma alatt egyesítve e látásmódot. (Kuczi, 

2011, 29-83.): 1: az óratorony uralma. 2: a magán- és nyilvános idő elválása, a napirend 

uralma. 3: az idővagyon-szemlélet. E megoldás-törekvések összefüggtek egymással – a 

hatalmi motiváción túl is. Elsősorban abban, hogy a gépiesített nagyüzemeket megelőző 

gondolkodásmód, az abból kinövő szabályozás határozta meg őket. De ez érthető is. Hiszen 

korábban, a hosszú munkaidő világában hiába próbálták volna az idő betartatásával szervezni 

a munkatevékenységet, mivel a magánélet kényszerei (pólyások jelenléte, szoptatás, otthoni 

befűtés, evés és italozás) belelógtak a „munkaidőbe‖. E tényezők nem válhattak el a 

„szabadidőtől‖, mert a 14-16 órás munkanap kiiktatta a kiszorításuk lehetőségét. Ez a 

körülmény volt ezen „új‖ szemlélet kiindulópontja. A magán- és nyilvános idő 

elválasztásának kísérlete erre épített: a munkaidő rövidítését követelte meg – hogy egyáltalán 

ez az elválasztás megtörténhessen. Mindez a változtatás azonban a technika fejlesztésének 

kényszerét vonta maga után, mondván – az akkor elfogadott vélelem alapján – az emberi 

teljesítmény objektíve nem mérhető. Így a gépi-technológiai terület az egyetlen változó, mivel 

ellenőrizhető, míg az emberi munka kulturális rögzítettségének hite okán az állandó. Két irány 

következik mindebből: 1.) ezt az állandót a munkaidő hézagtalan kitöltetésével kiaknázni, a 

tetemes költségeket minimalizálva ezáltal; 2.) a gépek fejlesztésével a teljesítményt 

maximalizálni, evvel kompenzálva az időkiesést. 

A fent vázolt mindhárom stratégia tehát az elválasztásban rejlő lehetőségeket próbálta 

kamatoztatni. Megkísérelték a kultúra magánszférához köthető tevékenységeit, a gyár kapuján 

belül létező külső elemeit kizárni. E kísérletek azonban egy tudománytalan kiindulópont belső 

logikájának a következményei csupán, az eredendő probléma hibernálásával. És emiatt a 

céljuk csak az lehetett, hogy a munkaidő minél „tisztább‖ legyen, semmilyen oda nem illő 

elkalandozás ne szennyezze azt, vagyis a munkaidő csak a munka folyamatos látványát 
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tartalmazza. (Foucault, 1990, 205.) Az üzem területén lévő különneműség csökkentésének 

kísérlete ez. De csak oly módon, hogy elválasztják a feladat végzésének látványát és 

folyamatát az ahhoz nem illő tevékenységektől. Ám mégsem a munkatevékenység belső 

logikájához, specifikus formájához, tehát az optimálishoz mérten.  

Az idő és az ember ilyetén szemlélete határozta meg tehát a munkaszervezés formáját. Amely 

viszont a munkatevékenység lényegét jelentő célhoz, a hatékonysághoz képest csak keretezni 

tudta a központiként tekintett személyhez társított tartalmat: vagyis a munkás feladatmegoldó 

tevékenységét és a szakmaiságát. Azok forrását továbbra is a szokásokhoz és az egyedi 

tapasztalatokhoz kötve. Mert itt szó sincs specifikus és funkcionális szakmai tudás 

ismeretéről. Mivel a vélelem szerint az a mester, a konkrét személyiség (és az irodalom 

területén az ihletett zseni-költő) kiváltsága. Ahol ő irányítja az altevékenységeket, a termék-

mű létrehozását, a szakmai betanítást és a „tanítványok‖ betörését. A hagyomány és a 

hagyományos tudása alapján, a hüvelykujj-szabályok házilagos módszereinek uralma alatt. 

Mindez azt jelenti, hogy a korabeli stratégiák szinte kizárólag az emberi fegyelmezésben 

gondolták el a tényleges előrelépés lehetőségét. Azért, mert az emberhez társított tartalmakat 

és tudást változhatatlannak és az egyénhez kötöttnek vélték – amit persze az egyén 

védelmezett is. Következésképp őt nem lehet átalakítani, a gépeket viszont igen. Emiatt 

maradt fenn az a hiedelem, hogy az emberi tartalmat – melyet tehát a kultúra, a tradíció teremt 

meg – kizárólag külső formai-fegyelmező úton lehet kordában tartani. És ezért fakad ki 

Taylor: a személyiség (az ember) áll a középpontban.  

Mindent összevetve, az üzemben létező kettősség (vagyis a gépi és az emberi kultúra nyelvei 

keveredésének) elfogadásával kizárólag a „károk‖ enyhítésére van mód, a meglévő 

heterogenitás nem kiszorítható. Csupán kompenzálható: az emberi bizonytalansági tényező 

külső korlátok közé szorításával. Vagyis, e tényezőt nem ellenőrizhetjük belülről – hiszen 

nincs objektív, tudományos referenciapont. Ezért csak erkölcsi-nevelési eszközökkel 

irányíthatjuk, kényszerítéssel-jutalmazással belsővé téve a megfelelő magatartásformát. Mely 

ugyancsak hagyományfüggő-külsődleges, hiszen az ismert katonai szemléletet adoptálja, és 

kizárólag a járulékos költségek csökkentését szolgálja. Mert ez a „megfelelő 

magatartásforma‖ nem a hatékonyságot, hanem a feladatmegoldást, a feladat elvégzését várja 

el. Lévén e megfelelőség nem szakmai-tudományos alapon, hanem tradicionális-fegyelmi és 

erkölcsi kategóriaként létezett. Így e logika szerint, ha minden befolyásolható külső faktort az 

ellenőrzésünk alá is vonunk, köztük a magatartást, akkor is csak rekonstruálni tudjuk a 

következményeket: jósolhatjuk a teljesítményt, mint átlagos állandót. De nem többet. Még 

akkor sem, ha a darabbér vagy a piaci megrendelés és számos más taktika hatást is tud 

gyakorolni. Ám lényegileg ezek sem képesek erre, mivel a munkabéreket is hiányos 

információk alapján becsülik. Sokszor a szokás szabja meg még az akkordot is, nem pedig a 

tényleges teljesítmény pontos ismeretéből adódó tudás. Mert a pontos ismeret e módon nem 

születhet meg. (Kuczi, 2011, 78-82.) Sőt, a hierarchikus szervezet kialakítása sem lehet 

megoldás, hiszen az is esetleges, a társadalom felépítésének, más területeinek tükröztetése, 

adoptálása csupán a munka területére. Vagyis, a tradíció része. Ezért a szereplők közötti 

„pozícióharc‖, az információhiányból (is) fakadó taktikázás – például a teljesítmény-

visszatartás vagy a betanítás, mester-tanítvány kapcsolat – maradt az üzemszervezet 

meghatározó eleme, központja. Lényegében az ember. Így e fő konfliktust az oda nem illőnek 

gondolt kulturális tényezők kiiktatásával, és az emberi munkához köthető külsődleges – 

szokásokból, egyéni tapasztalatokból eredő, tehát torz – információkkal próbálták 

csökkenteni. Azt mondhatjuk, hogy e tartalmakat a dressage formális-katonai módszerének 

edényével próbálták formába önteni: kiismerni, fegyelmezni, és így a munkába betörni. Ami 

ellenállást, például tudatos teljesítmény-visszatartást eredményez, természetes módon. Nem 

feledve azt sem, hogy ezek az üzem területén és a munkaidőn belül jelen lévő emberi-

kulturális tartalmak széttartóak. Ezért e tartalmak vizsgálata is eltérő tudományterületek 

kényszerű bevonását vonzza magával: pszichológia, erkölcs, nevelés, katonai fegyelmezés, 
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mérnöki gondolkodás, társadalomismeret, stb. együttesét. Így az üzem területén egyszerre van 

jelen e tartalmak okán számos tudományterület olykor laikus, egyedi tapasztalatokra és a 

hagyományra alapozott sokasága. Egyszerre van jelen a katonai fegyőr, a céhes tudású mester, 

a munkás, a tulajdonos és a mérnök. Mint egy tárolóedény, melyben eltérő tartalmak, taktikák 

egyvelege fortyog – együtt a racionális gépi mechanizmusokkal. A vezetés és a szervezés 

ezáltal csak egy hektikusan egyedi és komplex terület lehet, aminek még a tárgya sem világos 

és körülhatárolt. Tehát nem általános és rendszerszerű. Szemben a mérnöki területtel, mely 

határozott célokat és mechanizmusokat követ. Következésképp valóban a személyiség és az 

általa képviselt tradíció uralja a „rendszert‖. 

Hasonló problémákba ütköztek az orosz formalisták is a közvetlen kontextusukban. A 

futurista költők „forradalmi‖ és formai újításai ugyanis a kor poétikai kategóriáival 

leírhatatlan kérdésekként álltak elő. A jövőt, az erőt, a dinamikát, a technika világát és a 

tudományt, sőt a zörejt ünneplő meghökkentő felépítésű alkotások születtek. Melyekben a 

múltat radikálisan elutasító, azt lerombolni akaró új szemléletmód kereste ezen új tartalmakat 

kifejező új költői formát. Az addigi tartalmi és személyiség-központú megközelítések 

elégtelen módon közelítettek csak e nyelvi-formai bravúrokat felmutató modern költői 

irányzathoz. A futurista alkotások – hasonlóan, mint az üzemben a technológia rendje – 

idegenül álltak a történeti tradícióban. Az nem tudott mit kezdeni velük. A formalista elmélet 

eredete így egyrészt a korabeli pozitivizmussal szembeni növekvő elégedetlenséghez köthető. 

Másrészt – és ez a fontosabb – ahhoz az igényhez, hogy az elmélet szembenézzen a szépírás 

friss és radikálisan új módjaival (vagyis az orosz avantgárd futurista közegében születő 

művekkel), ezeket értelmezni tudja, és ezáltal támogassa. (Tihanov, 2012) De abban az 

időben ezt nem tudta megtenni. Hiszen e korszak uralkodó esztétikai-poétikai 

irodalomtudománya elsősorban történeti-tematikus módon viszonyult a költészet és az 

irodalom alkotásaihoz. Vagy egyedi kritikai elemzéseket publikált az egyedi műről, házilagos 

diszciplínák alapján szubjektív válaszokat adva. Vagy általános eredet-kontextus 

vizsgálatokkal operált, mely nem a művészet, a műalkotás lényegét célozta.  

A korban a domináns szemléletet a pozitivizmus képviselte, mely a tartalom/forma kettősét 

fenntartva elsősorban egy mű kontextusát, eredetét és a szerző személyiségét, életrajzát 

tartotta az irodalmi alkotás jelentése kulcsának. Vagyis a tartalmat tekintette lényeginek a mű 

keletkezésének, a szerző személyének és szándékának függvényében. Ennek következtében 

hitte, hogy e külső körülmények feltárása a mű belső értelmét és jelentését is megadja. E 

gondolkodásmód szerint a költői forma nem több mint edény, mely körülöleli a tartalmat, 

csupán annak dísze. És a tartalom sem több – holott ez a lényegibb a formához képest –, mint 

a mű valóságra vonatkozó pozitív tényeinek benső visszhangja. Egyszerűsítve: a mű formája 

– a rím, a ritmus, a nyelvi játékok – lényegtelen, csakis díszítmény; a tartalom a lényegi, 

amennyiben a valóságot, a művön kívüli, azon túli világot tükrözi. 

E megközelítésmód szellemi bázisát a történetiség fogalma adta. E szerint az ember történeti 

lényként értelmezhető; e történetit úgy fogták fel, mint az egyes emberek élete mögött-fölött 

meghúzódó szabályszerű és kollektív rendszert, melynek kutatása leírhatóvá teszi az egyest. 

Az irodalom tudománya ezért lett akkor a történettudomány és a nyelvtudomány 

szolgálólánya, a támasztékot adó filozófia és esztétika mellett (Bókay, 1997, 94.). Egyszóval, 

az irodalom akkori tárgyterülete: a nem-irodalmi. Mert azt kutatja egy műben, ami más 

diszciplínákhoz köthető eredendően. Így sokkal inkább egyfajta tárgytörténetről beszélhetünk, 

ami adatok, tények jegyzékek, stb., vizsgálatát jelenti. Olyan egységes módszertani elv ez, 

amely hite szerint képes minden emberi-nyelvi produktumnak feltárni a lényegét. Mindezt 

úgy, hogy felfedi eredete-kontextusa összefüggéseit: vagy a ténylegesnek gondolt eredet, 

vagyis a szerző (szerzői szándék keresése) és a kor háttere alapján, vagy pedig a nyelvi-

eszmei eredet révén. Aminek az a szerepe, hogy feltárja, az adott mű honnan, kitől vett át 

gondolatokat, beszédmódokat. Így történeti vagy nyelvi-filológiai hangsúlyeltolódással 
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ugyan, de mégis a mű létrejöttének külsődleges vizsgálata a domináns, a szerzőhöz-műhöz 

kapcsolódó külsődleges pozitív tények kutatása, persze a mű belső tartalmaival összevetve. Ez 

a horizontális-kontextuális viszonyulás tehát nem az irodalmi mű tudománya. Mivel az 

életrajz, a történelem és az eszmetörténet szerepe e genetikus kutatásokban csökkentette 

magának az irodalomnak a szerepét az irodalomtudományban. Paradox módon. (Jefferson, 

1995. 29.) Inkább azt mondhatjuk, hogy e megközelítés számára az irodalmiságon keresztül 

az irodalmi mű mint társadalmi-nevelési funkció, az etika, a hagyomány hordozója válik 

fontossá. Vagyis, mily mértékben tükrözi kora erkölcsi normáit és világát. (Bókay, 1997, 93-

107.) Hasonló játszódik le a Taylor előtti üzemekben is: a munkavégzés hatékonyságánál 

legalább olyan fontos a katonai fegyelmezési tudás, az erkölcsi nevelés, mint a gépészmérnöki 

tudás. Itt és ekkor az irodalomtudomány tárgyaként tehát azok a külsődleges pozitív tények a 

döntőek, melyek az egyes mű kapcsán az embert és (történelmi, faji, földrajzi, stb.) 

környezetét érintő adatokat gyűjtik lajstromba, hogy abból vezessék le egy mű jelentését, 

értelmét. Ekképp a fő vizsgálati csapásirány az alkotások tartalmi aspektusát célozza, kutatva-

összevetve azt a keletkezés körülményeivel. Így a forma csak másodlagos, mint a külsőt a 

belsőtől elválasztó kereteket adó díszítmény, mely az értést és a retorikai hatást segíti – a 

tartalom közvetítését. Mindezek következtében a tartalmi elemek és témák sokfélesége, tehát 

a kutatók által vizsgált tartalom heterogenitása miatt csak egy heterogén diszciplína 

alakulhat ki. Mely mindig más területektől kölcsönzi módszereit és jelentést kereső 

magyarázatait. Így, ha a művön kívüli világra utalás (és a tartalom), tehát a „külpolitikai 

hangsúly‖ a domináns, akkor a költői témák sokfélesége okán az ezeket tárgyukká tevő 

tudományok lesznek az uralkodóak. No és a szerző személyisége, pszichéje, történeti kora, a 

hagyományba illeszkedése. Ugyanez tapasztalható Taylor idején a fegyelmezés és a betörés, 

az erkölcs és a nevelés, a feladatvégrehajtás területein, ahol fő kérdésként a megfelelő 

magatartás volt a döntő. Amely emiatt természetesen az ilyen irányú vezetési módszereket 

vonzotta be.  

 

1.2 Hajtóerő 

E korszakot, a premodern látásmódot a töredezettség felfogása jellemzi, mely a 

történetiségben, a tradíció egymásra-épülésének láncolatában találja meg szervező rendjét. Az 

biztosítja az értelmet, a jelentést számára: a szerző, és itt mondhatjuk, a terméket előállító 

mester saját művének múltjaként értelmeződik, mint annak eredője. Az alkotás (a termék) és a 

szerző (a mester) automatikusan az előtte és az utána finom vonalával elválasztott, a gyermek 

és apja (mester és tanítványa, teremtője-teremtettje) viszonyában állnak. (Barthes, 1977, 145.) 

Történeti-időbeli, horizontális viszonyban. Ezáltal ebben az időszakban a külsődlegesség, 

vagyis az ezeket (mestert és tanítványát, költőt és művét) összetartó erő, tehát a tradíció 

kutatása a vélt megoldás. Így a tapasztalat, a művet létrehozónak és a munkás-mesternek a 

tapasztalata a gondolkodás centruma. Azt mondhatjuk, hogy a premodernre jellemző 

felfogásmód Taylor és az orosz formalizmus megjelenésekor hasonló problémák akut 

jelenlétét mutatta. Emiatt egyikük sem lelhette saját kutatási tárgyát, mert más területek fedték 

el azt. Taylor és a formalisták szemléletének közös vonása e tradíciótól, a hagyomány 

történeti-horizontális felfogásától való eltávolodás. Eltávolodás, mellyel ki kívánták vonni 

magukat e kétnyelvűség egyszerre jelenlétéből. Úgy, hogy tárgyterületüket és annak 

törvényszerűségeit elkülönítették e tradíció uralta területek sokféleségétől. Mert egy homogén 

elemekből álló inherens rendszer, eljárás-együttes létét feltételezték. Olyan rendszert, mely 

sajátságos törvényei szerint, immanens módon működik-létezik mind az irodalom, mind pedig 

a tudományos üzemvezetés- és szervezés területén. Ezzel az intuitív feltevéssel teremthették 

meg az alapot és a referenciapontot a valódi elválasztás lehetőségére. Szerintük nem a 

történeti egymásutániság, történeti ok-okozatiság, a hagyomány az összefüggések 

kötőszövete. Hanem egy mélyebb, vertikális irányú struktúra, amelyben az összefüggések, a 
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szerveződés elemei és eljárásai zárt, tudományos rendszert alkotnak. Magukban rejtve egy 

végleges optimális utat, eljárást, egy tökéletes formát, az eljárások objektív létének 

összességét, amely meghatározza a felszínibb jelenségeket. És megnyilvánulásaiban 

megmutatkozik még a feladatot végző mozdulatokban is: valójában funkcióiként, 

függvényeiként vezérli azokat. E két sík – a rendszer alapját adó elvek, formák és azok 

mozzanatai – elválasztása tehát feltárhatja a lényeget, az eljárásokat és elveket: a 

mechanizmust. Csak meg kell találni azt. Ez lehet a tudományuk feladata és célja. 

Ehhez azonban az áhított homogenitás megteremtésének lehetőségéért még azonosítaniuk 

kellett tárgyterületüket, tehát el kellett tudni különböztetniük azt annak ellentététől: a 

személyiségtől és a tradíciótól. 

Taylor és az orosz formalisták párhuzamosnak tekinthető újdonsága, hogy elsősorban önálló 

tárgyterületük felfedése révén kísérelték meghatározni módszereiket és eszközeiket. Céljuk az 

volt, hogy tárgyuk sajátságosságát meglátva, majd abból kiindulva az oda nem illő 

komponenseket lehántsák arról. Korszakuk legjellemzőbb vonását, a személyiség domináns 

jelenlétét kívánták háttérbe szorítani. Vagy, annak tartalmát jelentő tradíciót és történetiséget 

kiiktatni, hogy zárt rendszerként építhessék fel tudományukat. Hiszen míg Taylor előtt az 

üzemben elfogadott norma volt a személy otthonról hozott eszközeinek a használata, a 

megfelelő eljárás szubjektív eldöntése, addig ott zakatolt az üzem perifériáján a 

gépészmérnök szakmai tudásán alapuló gépi technológia a maga mechanikus eljárásaival. 

Ahogy a költészet területén is a költői eljárások, a nyelv sajátságos fogásai mint a Forma 

megnyilvánulásai a háttérbe húzódva végezték „dolgukat‖. És a mű irodalmiságát lehetővé 

tevő mechanizmusok rejtetten szervezték meg a művészi alkotás rendjét, miközben a kritika 

szerzői életrajzokat bújt egy mű megfejtését kutatva. Ennek a tradíciónak, ennek az egyszerre 

kétnyelvűségnek a kuszaságát kellett szétszálazni, hogy megalapozott tudomány jöhessen 

létre. Megtalálni azt a referenciapontot, amely alapján elválaszthatóvá válhat az ocsú a 

búzától, az elemezhető, mérhető eljárás és tevékenység a megszokottság és a fegyelmezés 

révén bennragadt esetlegességektől. Mert a működés lényege nem lehet külsődleges a 

szerveződéshez képest. Annak tárgya és specifikuma önmagában kell hogy legyen. Lehetővé 

téve a rendszer lényegére alapozott hierarchiát vagy struktúrát. Elválasztva a 

másodlagosságokat, automatizmusokat és kívülségeket ettől. Vagyis a törvényt annak 

megnyilvánulásaitól.  

Mindez a feltevés azt követelte, hogy azonosítani kell azt a specifikus „tiszta‖ formát, mely 

valóban a működés és a mechanizmus lényegét jelenti. Leválasztva a személyiség 

szimbolizálta tartalmakról. Hogy e forma logikájának megfelelően lehessen feltérképezni és 

elrendezni a művet, a szerveződést. Tehát a korábbi tartalmi dominancia helyett a forma 

dominanciáját kellett felfedezni és érvényesíteni. A törvényt, a rend lehetőségét a káoszban. 

Egyik oldalon, Taylornál, ezt a tiszta formát, rendező elvet a gép és annak célorientált 

működése hordozta, annak mozzanatai felszíne alatt. A másik oldalon mindez a költői nyelv 

irodalmiságát lehetővé tevő nyelvi formában találtatott meg. Abban, amely a mű anyagát 

képező szavak megfelelő elrendezésének fogásaiban érhető tetten. Szintúgy a műalkotásba 

bekerülő tartalmi elemek dominanciájának rejtett árnyékában. Vagyis mind Taylor, mind 

pedig a formalisták számára a horizontális szemlélet helyett a függőleges, belső struktúra 

irányába tett lépés jelenthette a fundamentum megtalálását. Egy homogén terület 

elhatárolásával. Ez a terület Taylornál a tudományos üzemvezetés és szervezés, az orosz 

formalizmusnál az irodalomtudomány mint eljárástudomány lett. Akiket a költői nyelv 

gépészmérnökeinek, míg Taylort a szervezés- és vezetéstudomány formalista nyelvészének is 

nevezhetünk 
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1.3 Általános érvényű tudományos semlegesség – operatív látásmód 

Mindenképp felvetődik az a kérdés is, hogy miért éppen Taylor, vagy miért épp a moszkvai 

nyelvészkör fiataljai számára lett világos a modern tudományosság felé vezető lehetséges út. 

Elsőre adódik az a válasz, hogy alulnézetből szemlélték tárgyukat, nem itatta át őket a korszak 

uralkodó eszmeiségeinek, ideológiáinak és ezeken keresztül megvalósított gyakorlatainak a 

„felülnézete‖. Taylor esetében mindez világosan megmutatkozik abból, hogy napszámosként, 

majd művezetőként, később pedig gépészmérnökként mindvégig jelen volt az üzemek 

világában. Annak céljai megvalósítása során szembesült azon akadályozó tényezőkkel, 

melyek a hatékonyságot, a teljesítmény növelését gátolták. Operatív látásmódja birtokában 

észlelte az üzem kétnyelvűségét, tehát a hagyomány vezérelte emberi cselekvések, az azokhoz 

köthető stratégiák és a gépi technológia működését szabályzó fizikai-mechanikai 

törvényszerűségek párhuzamos jelenlétét. A munkások tevékenységének radikális 

újrafogalmazásának igénye a gépek jelentette működés modellje alapján mint kiaknázatlan 

terület fogalmazódott meg benne. Ahogyan a moszkvai nyelvészhallgatók is olyan helyi 

kontextusban találkoztak, ahol a filozófiai-esztétikai gondolkodásmód nem ágyazódott be úgy 

a társadalmi és tudományos viták keretei közé, mint Németországban vagy Franciaországban. 

Számukra a hátteret nem az esztétika által uralt poétika jelentette, hanem a 18. század végétől 

Moszkvában jelenlévő nyelvészeti gyökérzet, mely a nyelv tanulmányozását egyedülálló 

módon az irodaloméval fonta össze. A romantika hagyományozta rájuk azt a gondolatot, 

miszerint a nyelvészet és az irodalom tanulmányozása közt szoros kapcsolat van. (Tihanov, 

2012, 1-2.) Így valóban az orosz formalisták az elsők, akik az irodalmat az elméleti 

vizsgálódás különálló terepének tekintették. Munkásságuk során eltávolodtak az esztétikától, 

a szociológiától, a pszichológiától és a történettudománytól, és inkább a nyelvtudományból 

merítettek. 

A feltételezhető közös nézőpont, az analóg diagnózis felállításának lehetőségét jelentő új 

szemlélet előfeltételeinek hasonlóságai fellelhetők a „két újító‖ munkásságában. Sajátságos 

tárgyuk felmutatását és kutatását, a területük megszületését hátráltató tényezőnek az „idegen‖ 

tartalmak és gyakorlatok jelenlétét érzékelték. Melyek elfedték azt a specifikumot, amelyet 

feltárva azonosíthatóvá tehették tárgyukat. A megoldást és a továbblépés lehetőségét így az 

uralkodó tradíció – vagyis az emberit központivá tevő szemlélet – legyőzésében lelték meg. 

Ki kívánták tessékelni megalapozandó tárgyterületük küszöbéről e tényezőket. Ám ehhez a 

területük elválasztásán, a küszöb meghúzásán és stabilizálásán keresztül vezethetett csak az 

út. Amit kizárólag a specifikum meglelése biztosíthatott, amely így az elválasztás 

előfeltételévé lett. Annak a sajátosságnak a felfedezése vált szükségessé tehát, amely csak az 

ő területük sajátja, amely általánosan leírhatóvá, elemezhetővé és mérhetővé teszi tárgyuk 

egészét, függetlenül más tartalmaktól. Nem az egyes, az egyedi vizsgálata és leírása ekként a 

cél. Hanem olyan, a területük egészére kiterjeszthető általánosítható elvek és eljárások 

feltérképezése, amelyek kortól, vallástól, ideológiától függetlenül lehetővé teszik tárgyuk 

szabályainak átadását és továbbfejlesztését. És ezáltal területük és tárgyuk elkülönítését. 

Tudományuk megszületését. Mind Taylor, mind pedig az orosz formalisták egyik közös 

vonása, hogy nem az egyedi művet kell vizsgálni, hanem a feladat a működési elvek 

számbavétele az általánosíthatóság céljából. 

1.4 Differenciálás 

Tárgyuk leválasztása, annak működési elveinek és szakmai fogásainak leírása és gyakorlatba 

átültetése – e cél a specifikum megtalálása révén teljesíthető. Itt egy újabb párhuzam állítható 

fel a két irányzat képviselőinek szemlélete között: a specifikum felfedését a 

megkülönböztethetőség kritériuma biztosíthatja. Vagyis az a lényegi vonás, amely minden 

más tudományos tárgyterülettől elkülönböződik. Ugyanakkor, e különbség felfedése láthatóvá 



„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

560 

 

teszi azt a sajátságot is, ami a területük működésének alapja is egyben. Vagyis a valós tárgya, 

a további vizsgálódás és kutatás célpontja: a referenciapont.  

Taylornál a nagyüzemben e megkülönböztethetőség lehetőségét a gépek komplexen 

megszervezett, önállóan észlelhető valósága jelentette. Mivel e hierarchikus termelőgépezet 

akkorra már nem mint tárgyias egyediség létezik a többi tárgy között, hanem mint „Második 

Természet‖ önálló életre kel. Benne egy új létforma mutatkozik meg. E létforma lényege 

pedig, hogy az élet felszíni jelenségei mögött struktúrák által hajtott mechanikai folyamatok 

húzódnak meg. (Bókay, 1997, 124.) Taylor ebben a mechanizmusban látta meg a 

specifikumot, vagyis: a gépeket működtető fizikai-mechanikai törvényszerűségek és elvek 

egzakt nyelvezetében. Egy mindent működtető program-nyelvben. Mely autonóm és 

racionális műszaki nyelvtan, hiszen saját elvén alapulva lényegileg különbözik minden más 

nyelvezettől. Mert a benne megmutatkozó elv tisztán célszerű, racionális és 

teljesítményorientált. Ami az üzem sajátságos és valós célja is. Olyan önálló, részekre és 

funkciókra bontható, saját elvei alapján változtatható rend, amely képes megformálni anyagát. 

Kiküszöbölve eközben a bizonytalan elemeket, az előre nem látható tényezőket. (Torma, 

2007, 465.) Vagyis tiszta eszköz, mérnöki eljárás-rendszer, mely alapja vagy modellje lehet 

az üzem megszervezését és vezetését lehetővé tevő elveknek: „eddig a személyiség (az 

ember) állt a középpontban, a jövőben a rendszer lesz az elsődleges.‖ (Taylor, 1919.) Így 

megnyílt az útja annak, hogy – a korábbi taylori kritikát átfogalmazva – kijelenthető lehessen: 

a menedzsmentet már olyan szakmának (art – sic!) lehet tekinteni, amelynek ugyanolyan 

egzakt törvényei vannak, mint a mérnöki munkának… (Taylor, 1911.) Taylor tehát a gépi 

folyamatok komplex mechanizmusát, azok törvényszerűségeit és elveit gondolta az üzem 

specifikumának. Mert ezek „küszöb-szerűen‖ választóvonalat húznak az üzem konstruálható 

mozzanatai – vagyis szervezésének és vezetésének területei –, és az ember által képviselt más 

forrásokból felépülő tartalmai között. És ennek okán az egyéni megoldásokat az 

üzemszerveződés kapuján kívül lehet rekeszteni. Így e specifikum az a referenciapont, 

melynek segítségével a véletlenszerű, egyedi emberi tevékenységek és a mérhető-

ellenőrizhető gépi tevékenység között a választóvonal meghúzható.  

Ezzel párhuzamosan a formalisták is küzdöttek azon célért, hogy az irodalmat csakis az 

„irodalmiság‖ követelményei szerint vizsgálhassák. Meghúzva a küszöböt területük 

kapujában, kizárva onnan minden nem-irodalmit. Az „irodalmiságot‖ olyan vonásnak vélték, 

amely felmutatja mindazt, ami az irodalmit megkülönbözteti más nyelviségekkel és a nyelv 

által behívott tartalmisággal szemben. És azáltal, hogy az irodalmi „eszközre‖ irányították 

figyelmüket, és az irodalmat annak formai eszközeire csupaszították, elérték, hogy ne legyen 

képes az erkölcs, a vallás vagy a politika ellenőrizni és tárgyalni a területüket. (Tihanov, 

2012) Vagyis, Taylorhoz hasonlóan, a formalisták számára is a legfőbb kihívást az jelentette, 

hogy megtalálják tárgyukat, felfedezve annak önállóságát biztosító megkülönböztető jegyét. 

Azt a különbséget, mely tárgyuk specifikumaként elkülönülhet más tárgyaktól, tartalmaktól és 

tudományoktól. Megszüntetve minden függőséget.  

Az ő irodalmi szemléletváltásuk alapját az a kulturális fordulat jelentette, ami a nyelvnek a 

metafizikai, a konkrét jelenségeken túli létezését feltételezte. E szerint a nyelv lényegét 

tekintve nem a valóság leképezése. Nem utánozza, visszatürközi a valóság fennállásának 

objektív rendjét. A nyelv nem függvénye a valóságnak, az abban lezajló eseményeknek, 

tartalmaknak és történetiségnek, stb. Nem másodlagos létező – nem tükör. A fő hangsúlya 

tehát nem a valóságra vonatkoztatáson van, hogy afféle hídként közvetítsen a világ fennálló 

valósága és a fejünkben létező fogalmak között. A nyelv nem tartalomközvetítő eszköz. 

Hanem: a nyelv hozza létre, szabja meg azt a rendet, szemléletet, amely révén a számunkra 

érzékelhető világ létezik. Pontosabban, az érzékelhető világ érzékelhetősége, annak éppen 

most fennálló rendje a nyelv rendje alapján rendeződik el számunkra. Sajátságos formája, 

formáló ereje és szerkezete révén. A tartalom e formának csupán függvénye. Vagyis a nyelv 
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eljárásainak, fogásainak eredménye. Mert a látásmódunk szerkezetét a nyelvi strukturáltság 

szervezi meg, az teremt rendet. Az láttatja a világot olyannak, amilyennek éppen felfogjuk, az 

teremti meg a fennálló világkép kereteit és feltételeit. Akárcsak Taylornál, akinél a – „káoszt‖ 

okozó – heterogenitást felülírva a gépi mechanizmusok rendje szabja meg a tudományos 

üzemszervezet kereteit és feltételeit. 

A formalisták tehát a nyelvről alkotott új látásmód alapján értelmezték az „irodalmiság‖-ot. E 

szerint a költői nyelv lényegét az a különbség adja, amely azt a hétköznapi nyelvhasználattól 

megkülönbözteti. Az összehasonlítás terepe és célja így a nyelvben megmutatkozó irodalmi és 

nem-irodalmi ellentétének a felmutatása. Egyszóval, minden tartalmiságra és a 

referencialitásra vonatkozó olyan stratégia, amely kivezeti az irodalmiságot az irodalom 

területéről és más területek függvényévé teszi, az nem lehet a keresett megkülönböztető jegy. 

Ezért a specifikum és a tudományos tárgyuk magalapozásának lehetősége a különbségek 

sorában rejlik. Amik tehát nem a tartalmi vonatkozásokban, hanem a költőiséget adó formai 

eljárásokban mutatkozhatnak meg. Ez az irodalomszemlélet lényegéből fakadó felismerés 

építheti ki a kapcsolatot a nyelvészet és a poétika között. És így születik meg az a feltételezés, 

hogy valójában két nyelv létezik egymással párhuzamosan: 1.) a mindennapi nyelv: ami a 

valóságra vonatkoztatás dominanciája okán a nyelvet mint puszta eszközt használja (el) – 

tartalomorientált. Ugyanakkor rendelkezik nyelvelmélettel, a saját „céljaira‖ tekintettel, azok 

által meghatározott jelentéstani nézőponttal (lényegében ez az általunk is ismert nyelvtan). 2.) 

a költői nyelv, az „irodalmiság‖: ami mint autonóm lét-móddal bíró nyelv nem holmi 

díszítmény a mindennapi nyelv testén. Vagyis, nem a hordozott tartalmaknak alárendelt 

nyelv, ami csupán a felfoghatóságot és a hatás fokozását jelentő retorikai funkciót tölt be. 

Hanem önértékű, mellérendelt viszonyú – forma és eljárás-orientált nyelv. Itt tehát két 

független, mellérendelt nyelvről van szó. Emiatt viszont új út nyílik meg: a költői nyelvet 

megkülönböztető jegyek és vonások költői eljárásokká és fogásokká válnak. Az irodalmiság 

meghatározó mozzanataivá, a költői nyelv formájának megnyilvánulásaiként érzékelhető 

különösítésekké lesznek. Mert e mindennapi funkciójukban „észrevehetetlen‖ jegyek és 

vonások a költői műbe lépve nyerik el érzékelhetőségüket. Ott láthatóvá és hallhatóvá válnak 

különösségük okán. A költészet, a költői nyelv alapja ezért a nyelvi eljárások összessége. 

Vagyis a költői eljárásokat, fogásokat megalapozó olyan formarendszer, amely 

mozzanataiban mindig érzékelhető a művészi megnyilatkozásokban, azok formális 

elrendeződésében: a művészi-költői nyelvben. E mozzanatok, eljárások és fogások teszik 

tehát különössé a költői nyelvet, és különítik el az „irodalmiságot‖ minden más nyelviségtől. 

Így e forma kutatása, a forma mozzanataiként, nyomaiként fellelhető nyelvi eljárások és 

fogások kapcsolatainak és funkcióinak a vizsgálata az irodalom- vagy eljárástudomány. 

Amely a szövegek jelentésen, szemantikai vonatkozáson túli formai, szerkezeti 

rendezettségének feltárását végzi. Értelme szerint így az eljárás egy meghatározott nyelvi 

szervezettség, ami sokféle funkcióba lépve sokféle konkrét formában jelenik meg (különböző 

versekben). Vagyis minden vers a belső forma megfoghatóvá tett konkrét és egyedi 

kifejeződése. 

1.5 Funkcionális analízis – a legjobb út 

Az elv, a rendszert lehetővé tevő törvényszerűségek, a tudományosságot biztosító specifikus 

forma megtalálása azonban csak a más területektől való lehatárolódás lehetőségét jelenti. Az 

első lépést. Azáltal húzható meg ugyanis e zárt rendszerek határa, hogy képessé lesz 

elkülönülni minden tőle lényegileg különbözőtől. Másrészről, ez az elkülönülés egyben 

megalkotja saját specifikuma vonásaira felépülő rendszerét is; kijelöli a terepet. Taylornál a 

„tiszta‖ gépiesítés, az optimális mechanikai működés és a legjobb út elve válik a szervezet 

felépítésének és a tevékenységeinek a sarokköveivé. A gép lesz a középponti metaforája az 

üzemnek: az kerülhet „be‖ az üzembe, ami mérhető, törvényszerű, vagy e törvényszerű 

alapján megszervezhető – és elsajátítható. Tehát mesterséggé vagy betaníthatóvá tehető. Az 
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kerülhet a tudományos vezetés körébe, ami automatizálható a specifikum vagy forma 

mintájára, és integrálható e gépi komplexitás rendjébe, annak analógiájára. Az üzem 

munkaanyagát így nem az „egész‖ ember, hanem munkájának és mozdulatainak a 

funkciókban megjeleníthető résztevékenysége adhatja csak. A munkát végző ember azon 

„része‖, mozzanatai szükségesek az üzem kapuján belül, amelyek a gépi működéssel 

összhangba hozhatóak, és annak mintájára sorrendbe állíthatóak. Vagy a rendszeren belül 

elfoglalt helyük alapján rájuk szabott funkciók mentén elrendezhetőek. Ezért az első irányelv 

Taylornál az üzem célját szolgáló emberi munkafolyamatok szétbontása olyan alapelemekre, 

melyek a megfelelő helyen funkciókká összeállíthatóak a rendszer egészéből szemlélve. 

Gépiessé tehetők, a gép mérhető mechanizmusait adó, a benne működő elvek és 

törvényszerűségek mintájára. Az üzem lényegét és feladatát adó célok mentén. 

A régi vezetési módszerek helyett új rendszert kell kidolgozni és alkalmazni. Olyat, amely 

megfigyelések és mérések segítségével tudományos alapon szabályozza a konkrét 

munkafolyamatokat. Minden egyes munkaművelet (elem) elvégzését. (Taylor: Torma, 2007, 

465.) Vagyis a legfőbb stratégiai cél az, hogy a gépi forma eljárásokban megmutatkozó 

sajátságos elvét úgy adoptálni, hogy az emberi munkát végző is ezen elvek alapján működő 

„géppé‖ váljon. Ehhez tehát meg kell találni azt a sajátságos programnyelvet, mely az emberi 

mozdulatokba programozva – betanítva – úgy képes működtetni az emberi tevékenységet, 

mintha az gép volna. Tekintetbe véve azt is, hogy egy emberről van szó, aki fárad, 

üzemanyagra, motivációra van szüksége és karban kell tartani.  

A kezdeti feladat tehát egy eljárásdarabkáira, elemi részeire bontott munkaművelet-analízis. 

Ez a hatékonyság elemi követelménye. Majd ezután egy funkcionális sorba összeilleszthető 

tudás-szerkezet létrehozása. Természetesen az éppen meghatározott célnak megfelelően. Ezen 

első elv így a taylori új szemléletmódból levezethető gyakorlati irányelvnek tekinthető. 

Melyből szintén logikusan következnek a további „filozófiai‖ elvek és azok 

„mechanizmusai‖. Hiszen, az éppen aktuális cél meghatározása és végrehajtása során e 

szétbontott gépi mechanikai alapegységeket úgy állíthatja össze, olyan változtatható 

funkciókból építheti fel, ami e célok műfaját is eredményezi. Mert minden tevékenységforma 

más és más funkciósorokat követel meg. Így a hatékonyságot az szolgálja leginkább, hogy 

elemeire bontsa a folyamatokat, azok lényegére – vagyis a működés elveire – figyelemmel. 

Hogy a bennük fellelt feleslegeket lehántva megkapja a működés lehetséges építőköveit. 

Amelyeket – feladatoktól függően – eltérő funkciókba helyezve valóban mindig a legjobb út 

ideáját valósíthassa meg. Ezen elemek, alakzatok azonban nem minden esetben 

változtathatóak szabadon. Tehát az egyes elemek, mozdulatok csak bizonyos elemeket, 

mozdulatokat követően építhetők be. Így a funkcióik is végesek lehetnek. E végesség 

kiismerése, a funkciósorok menete és lehetséges száma viszont megadja a variálhatóság 

keretét is. Mindez azt jelenti, hogy minden eltérő tevékenység más mozdulatokat és 

funkciókat, ezek változó sorozatát követeli meg. Ám e sorozatokban a részek elhelyezkedése, 

vagyis a funkciója, véges számú és bizonyos keretek között kötött.  

E komponensek és mozdulatok szétbontása tehát az első lépés (és azok vizsgálata, mérése). 

Majd az analizálást követően ezek újbóli összerakása (méréssel, az optimálist kutatva), persze 

az éppen kitűzött feladat függvényében. E funkciósorok így a feladattól függően változhatnak. 

Bizonyos részek azonban, mint említettük, csak kötötten, tehát csak bizonyos funkcióban 

élnek. Amit rögzíteni szükséges, elválasztva a statikusnak mondható komponenseket a 

változtathatóaktól. Amelyek emiatt a kreativitást és az alkalmazkodást szolgálhatják. A 

statikus elemek változatlansága jelenti a rendszer alapját, a szükséges minimumot. A változó 

helyzetűek kapcsolhatják őket össze, különböző variációkat eredményezve. Ezen eredmény 

hatékonyságát persze a cél szabja meg, ekképp e cél adja a forma végső arculatát. A statikus 

részek vagy mozdulatok így külön szinten jelennek meg, míg a változtatható funkciójúak 

magasabb szintű csoportot alkotnak. Ezen összefüggések és kapcsolatok vizsgálata emiatt 

külön speciális feladatot is jelent. Ez a logika a szerveződés hierarchizálódásának is az alapja.  
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A formalizmus morfológiai kutatásaiban hasonlót találhatunk. Itt az alkotást elrendező formát 

aszerint kell feltérképezni, hogy az éppen adott eljárása alapján miképpen építi fel a művet. 

Abban az adott eljárás milyen szerepet játszik, milyen funkciót tölt be. A morfológiai 

vizsgálat – alakzattan – a felépítés alfajait, a szerveződés eljárásait és fogásait, azoknak az 

adott elrendeződésben játszott szerepüket elemzi és térképezi. Így a specifikátori munka olyan 

megismerési folyamatot jelent, ahol a mű vagy a műfaj szempontjából lényegi alkotóelemek 

sajátosságai válnak az elemzés feladatává. De csak annyiban, mint a rendszert felépítő 

formanüanszok, építőtéglák és a köztük létező ismeretlen kapcsolatok. A megszokottá vált 

eljárások a mű anyagává válnak – a hierarchia alján. 

A prózaelmélet két fontos területén, a fabula és a szüzsé működésénél is ez kerül előtérbe. Így 

például Tomasevszkij szerint a fabuláris mű esetében a tematikai elemek rendjét, vagyis a 

történetet alkotó elemek rendjét az oksági időrendi kapcsolat határozza meg a felhasznált 

anyagon belül. Így az ilyen mű többé-kevésbé egységes eseményrendszert képvisel, amelyben 

az események egymásból következnek, illetve összefüggenek egymással (a belső 

kapcsolataiban szemlélt események összességét egy műben fabulának nevezzük). Az ilyen 

elbeszélésbe bizonyos számú személyt („hőst‖) kell bevinni, akiket valamiféle kapcsolat köt 

össze, és e szereplők kölcsönös viszonya az adott pillanatban szituációt (helyzetet) 

eredményez. A fabula tehát az egyik szituációból a másikba való átmenetek révén alakul ki, 

ahol a „hős‖ egyfajta összekötő. Az ilyen átmenetek során: új szereplők léphetnek színre (a 

szituáció bonyolódása); eltávozhatnak régi szereplők; megváltozhatnak a fennálló 

kapcsolatok. De nem elegendő érdekfeszítő cselekménysort kitalálni, s ennek kezdettel illetve 

véggel határt szabni. El kell osztani az eseményeket, sorrendbe kell állítani, ki kell 

bontakoztatni őket. A fabuláris anyagból irodalmi kombinációt kell létrehozni. Így a mű 

eseményeinek művészien megszerkesztett elosztását a mű szüzséjének nevezzük. A szüzsé 

eljárásaiban a témát – annak elrendezése előtt – részekre kell osztani, kisebb elbeszélési 

egységekre kell bontani, hogy fel lehessen fűzni ezeket az elbeszélés fonalára. Ezt, a mű 

tovább nem bontható részének a témáját motívumnak nevezi. Az egymáshoz kapcsolódó 

motívumok hozzák létre a mű tematikai összefüggéseit. Ebből a szempontból a fabula a 

motívumok összességét jelenti, ezek logikus oksági és időrendi összefüggésében. Míg a 

szüzsé ugyanezeket a motívumokat jelenti, de olyan sorrendben és olyan összefüggésben, 

ahogyan a konkrét műben megjelennek. Ez a szüzsé megjelenés tehát olyan eljárásokkal 

következik be, mely a fabula oksági-kronologikus rendjét megsérti, hogy ezáltal egyedi 

alkotás szülessen. Irodalmi alkotás. A szüzsé esetében az a fontos, hogy miként kerülnek e 

motívumok az olvasó elé, attól lesz egyedi. A fabula lehet valóságos, nem a szerző által 

kigondolt esemény is, a szüzsé viszont: művészi konstrukció. Amiben hatásuk szempontjából 

megkülönböztethetünk dinamikus illetve statikus motívumokat. A dinamikus motívumok a 

fabula előrelendítőiként megváltoztatják a szituációt, általában tartalmi síkon. A statikusak 

azonban a szüzsére jellemzően nem tartalmi, hanem formai eljárásként a mű 

megformálásában játszanak fontos szerepet. Ám a műalkotásban szereplő motívumok 

rendszerének egyfajta művészi egységet kell képeznie. Ha bizonyos motívumok nem jól 

„illeszkednek‖ a műbe, akkor az adott motívumcsoport „kilóg‖, és a mű „szétesik‖. Így 

minden motívum, motívumcsoport alkalmazásának indokoltnak (motiváltnak) kell lennie. A 

motívumok és motívumcsoportok alkalmazását indokoló eljárások rendszerét motivációnak 

nevezi Tomasevszkij, és osztályozza is e fogásokat. A számos fogás közül egyet emelnénk ki: 

a szerkezeti motivációt, melynek alapelve a motívumok gazdaságos és célszerű felhasználása. 

(Tomasevszkij, 1998, 268-287.) Egyfajta irodalmi hatékonyságot láthatunk itt. 

De visszatérve Taylorhoz: az Optimális vagy a Hatékonyság végső, rendező elve tehát a gépi 

mechanizmusok eljárásainak mélyén fedezhető fel, azok működésének nyomaiban érhető 

tetten. A „tiszta‖ hatékonyság, amely a kisebb költségek lehetőségét rejti magában, a végső 

elérendő cél az üzem megszervezésének és felépítésének a munkájában. A szervezet 
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„felépítése‖ során tehát e feltételezett végső elvre tekintettel kell meghatározni a feladatokat 

és a tevékenységeket. És annak lényegének megfelelően kell az üzem elrendezését, struktúráját 

kialakítani. Így minden rész(let) e saját benső logikából adódóan kell hogy a szervezetben a 

helyét megtalálja. Saját elveiből levezetett rend és racionalitás álma ez. Ahol minden 

részletben a hatékonyságnak kell a dominánsnak lennie, így az a megfelelő fogás, amelyben e 

formai jegy megcsillan. Tehát a korabeli üzem területén ott munkálkodó esetleges emberi 

tevékenységek is ennek a kritériumnak kell hogy megfeleljenek – és kell hogy 

átrendeződjenek. Ezért választandó szét a hatékonyságot szolgáló eljárások és fogások rendje 

az azt végrehajtó „anyaghoz‖, vagyis a dolgozóhoz képest. Az üzemben pedig ott létezik az az 

eszköz-eljárás, amely működése szerint magán viseli a lényegiség vonását: ezek a gépek, és a 

bennük rejlő potenciál. Míg az emberi tevékenység esetében rá kell lelni az azokat működtető 

nyelvre, eljárásrendszerre. Majd arra be kell tanítani mint e forma végrehajtóját. Így 

elválasztandó az a két belső terület, amely az eljárások lényegével, annak különböző 

funkcióival, azok kutatásával és fejlesztésével foglalkozik. És elválasztandó az a rész, 

amelyik automatizált elemként ezen eljárások anyaga csupán. A domináns az 

automatizmustól. A saját elvén keresztül felépítendő rendszerben tehát a részek funkciójuk 

szerint is elkülönítendők. És az automatikussá tehető feladatokat végrehajtók a hierarchia 

alsó részén kell hogy elhelyezkedjenek. Mondván ők egyszerűbben cserélhető-betanítható és 

statikus alkatrészei az üzemgépezetnek. Ezek az „anyagok‖, a mű megformálandó „anyagai‖: 

a betanított munkás és az egyszerű gépek. „Ők‖ a hierarchia alapjai. Az őket „működtető‖ 

programnyelv megírói, ellenőrzői, elosztói, utasítói és előkalkulátorai (tudás alapon), stb. a 

megfelelő terület szerinti specialisták (a formalistáknál a specifikátorok). Akik e tudásuk 

mentén kapcsolódnak ezen alsó szintre rá. De nem tartalmi, emberi, szokásjogi, stb. 

szempontok alapján, hanem az „anyagban‖ (emberi mozdulatban, a gép tevékenységében) 

működő, megnyilvánuló fogások, eljárások ismerete okán. Formailag kell összeilljenek, mint 

a fogaskerekek. Ezáltal minden elemnek, résznek a rendszer egészében betöltött szerepe révén 

kijelölt helye, tehát motivált funkciója és ennek megfelelő felelőssége lehet.
 

Taylornál tehát a legfőbb feladat a tudományos igényű üzem szervezetének és vezetésének a 

felépítése, mely az optimális termelékenységet és a hatékonyságot célozza. És e faladat 

alapját az a redukálás adja, mely az ideálisnak gondolt gépi mechanizmusok komplex 

rendszerének vonásaiban fedezhetők fel. Ezen elvek és mechanizmusok építhetik csak fel azt a 

rendszert, amelyikben az összes munkatevékenység alapját is e megismert logika adja. Így 

minden munkamozdulatban és a tevékenységben ezt az elvet kell gyakorlattá tenni. A gép 

csuklómozdulata analóg az ember csuklómozdulatával, ha ugyanarra a célt szolgáló 

mechanisztikus elvre építik rá. A felbontó-analizáló mozzanatban, a gépi momentumokban 

kell keresni azokat a törvényszerűségeket, amelyek közösek. Ugyanakkor e felbontás, e 

részekre bontás a variabilitást is segíti, hiszen egy eszköz több pozíciójában is elhelyezkedhet 

az egészben. Ez adja meg a funkcióját. Tehát minden egyes részlet a betöltött lehetséges 

szerepe alapján csoportosítható. Motiváltan, vagyis indokoltan, tudományos alapon 

meghatározott módon. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az élelmiszer-biztonsági kockázatok csökkentésére és előrejelzésére egyre nagyobb igény 

mutatkozik. A tanulmányunkban bemutatott innovációval egy meglévő minőségellenőrzési 

eljárást alkalmazunk az élelmiszer-biztonsági kockázatok becsléséhez. Az eljárás egy gyors 

mikrobiológiai minőségellenőrző módszer, amely lehetőséget ad a forgalmazás során 

jelentkező raktározási, tárolási és disztribúciós feladatokba való beavatkozásra. Hipotézisünk 

szerint a módszer alkalmazásával növelhető az élelmiszer biztonság, biztosítható a folyamatos 

minőség és a gyors beavatkozásnak köszönhetően csökkenthető a keletkező élelmiszerhulladék 

mennyisége. Egy rossz minőségű termék forgalomba kerülése és a fogyasztó által történő 

elfogyasztása nemcsak egészségügyi, hanem üzleti veszélyeket is hordozhat, hiszen a bizalom 

elvesztése és a hírnév romlása komoly kockázatot jelent. A módszer alkalmazásával 

gyorsabban kimutathatóak a higiéniai problémák, mely jelentősen segítheti a menedzsment 

döntéshozatali folyamatát és az élelmiszerbiztonság és minőség fenntartását. 

 

SUMMARY 

The need for decreasing and forecasting food safety risks is one of the most important 

questions in food trade and catering all over the world. In our study, we summarize the 

results of our researches on the innovative use of a microbiological method, which may be 

used for the quick detection and evaluation of food safety risks. The method is a quick 

microbiological method, which is presently used in different fields, but according to our 

hypotheses, it may be used successfully for detecting and analysing the risks at different 

phases of the food chain. By the innovative use of this method, the food safety and quality 

level may be kept at the appropriate level and due to the quick intervention the amount of 

food waste may also be reduced. Distribution and consumption of a bad quality product might 

carry not only human health risks, as the loss of trust and the decrease of reputation mean a 

dangerous business risks. The implementation of the new method may help in the managerial 

decision-making process and helps to keep the appropriate food safety and quality level 

through the whole food chain. 
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1. BEVEZETÉS 

 

Az Európai Unió élelmiszerszabályozásának általános alapelveit tartalmazó Zöld Könyv 

szerint a közösségi élelmiszertörvény alapvető célkitűzése biztosítani a fogyasztók 

egészségének, az élelmiszerek biztonságának és a fogyasztók érdekeinek magas szintű 

védelmét.  

A Zöld Könyv (EC, 1997) leszögezi, hogy a szabályozásnak ki kell terjednie az elsődleges 

mezőgazdasági termeléstől a fogyasztó asztaláig tartó, teljes élelmiszerláncra („Termőföldtől 

az asztalig‖ szemlélet). E szemléletet alkalmazva a mezőgazdasági termelést és élelmiszer-

feldolgozást azonos általános szabályok alá kell vonni, amely a biztonságos élelmiszer-ellátás 

felelősségét a termelők, a beszállítók, valamint az élelmiszeripar és az élelmiszer-ellátók 

képviselőire helyezi (Garcia Martinez et al., 2006; Illés et al., 2014). Az élelmiszer-biztonsági 

rendszerek alkalmazása a hatékonyabb ellenőrzést illetve végrehajtást teszi lehetővé. 

Az irányelvek bevezetésével azonban számos probléma merült fel a szabályozás 

bonyolultsága miatt. Egyedül az élelmiszer-higiénia témakörét 1 horizontális és 11 vertikális 

irányelv szabályozza, amelyek összehangolása nem minden esetben volt megfelelő, így a 

nemzeti jogba való átvételük több esetben késedelmes illetve pontatlan volt. Ez a helyzet 

gyakran a piac működésére is kihatott. A termék minőségét és összetételét leíró szabályokat 

az élelmiszerek esetében már nem alkotnak törvényhozói szinten. A termékösszetételre illetve 

minőségre vonatkozó önkéntes szabályokat valamint a minőség ellenőrzését és javítását, a 

Zöld könyv elvei alapján vállalati eszközökkel kell biztosítani (Tóth és Bittsánszky, 2014; 

Vágány et al., 2003). 

Az Európai Bizottság 2000-ben adta ki az élelmiszerhigiéniával és élelmiszerbiztonsággal 

foglalkozó Fehér Könyvet (EC, 2000), amely mindazokat a terveket és ajánlásokat 

tartalmazza, amelyek az egyik legfontosabb prioritás, az Unió élelmiszerbiztonságának a 

legmagasabb színvonalon való tartásához szükséges. A Fehér Könyv szerint az élelmiszerek 

biztonsága terén a termelők felelősségének kell érvényesülnie, akiknek fel kell ismerniük az 

élelmiszer előállítás összefüggéseit. Az Európai Unió egyik alapelve szerint az élelmiszerek 

biztonságosságát a „termőföldtől az asztalig‖ biztosítani kell, azaz az élelmiszerláncban 

minden élelmiszeripari vállalkozónak, minden egyes szereplőnek kötelezően gondoskodnia 

kell arról, hogy az élelmiszerbiztonság ne kerüljön veszélybe. Ennek megvalósulásának 

kulcsfontosságú eleme a nyomonkövethetőség megvalósítása az élelmiszerlánc teljes 

hosszában (Codex Alimentarius).  

Az élelmiszer-biztonság megvalósításának legjobb garanciája a hatékony élelmiszer-

biztonsági illetve minőségügyi rendszer bevezetése és működtetése (Kasza et al., 2011). Az 

élelmiszerlánc valamennyi szereplőjétől elvárt tehát, hogy az általa termelt, feldolgozott és 

forgalmazott termékek élelmezés-egészségügyi biztonságát (minőségét és gazdaságosságát) 

szolgáló minőségügyi rendszert hozzon létre és azt megfelelő módon működtesse. Az 

élelmiszerlánc szereplőinek, de különösen az agrárgazdasági termékek előállítóinak 

felelőssége folyamatosan, hiszen a globalizáció eredményeképpen az élelmiszerlánc egyre 

gyakrabban átível országhatárok, sőt kontinensek fölött is. Természetesen az élelmiszer-

biztonsági illetve minőségügyi rendszerek alkalmazásához a vezető elhivatottsága és kellő 

felelősségvállalása, valamint a dolgozók tudatos, lelkiismeretes munkája szükséges 

(Bittsanszky et al., 2015). 

A WHO illetve hazai adatok szerint is (NÉBIH, 2013 és 2014) az élelmiszer okozta 

megbetegedések száma világszerte emelkedik, ami a modern világ közegészségügyének egyik 

legjelentősebb problémájává vált. Ezért az élelmiszer-biztonság területén kiemelkedően 

fontos a nemzetközi együttműködés, főként abból a célból, hogy a kevésbé fejlett országok is 

átvegyék és alkalmazzák a korszerű technikákat az élelmiszer-biztonsági rendszerük 

kiépítésénél és működtetésénél. Az élelmiszer közvetítette megbetegedések számának 

csökkentése érdekében fokozott hangsúlyt kell helyezni a megelőzésre (Fehér, 2008). Az 
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élelmiszerek által okozott humán betegségek megelőzésének és kontrolljának legfőbb eszköze 

az élelmiszerbiztonsági struktúra megerősítése lehet (Clayton et al., 2002; Wallace et al., 

2014). Magyarországon 2013-ban a közétkeztetés területén az élelmiszer eredetű 

megbetegedések létrejöttéhez technológiai hibák illetve fertőzött nyersanyag okozott 

megbetegedést (Bánáti és Lakner, 2012). 

Egy rossz minőségű termék forgalomba kerülése és a fogyasztó által történő elfogyasztása 

nem csak egészségügyi veszélyeket hordoz magában, hanem a bizalom elvesztése és a hírnév 

romlása jelentős üzleti kockázatot hordoz a vállalatoknak. 

Jelenleg csak akkor vizsgáljuk az élelmiszereket mikrobiológiai szempontból, amikor 

feltételezhetően élelmiszer eredetű megbetegedés történt (Fehér, 2008). Ezen esetek 

többségében a lappangási idő miatt a probléma észlelésekor már nehezen lehet diagnosztizálni 

a kiváltó okot, de ha mégis lehetséges, akkor is 3-5 napot várni kell az eredményre, amely 

veszélyes és aggályosan hosszú idő. A gyors mikrobiológiai vizsgálati módszerek a végső 

minőségellenőrzésbe történő bevezetése kiemelten fontos feladat, amely vonatkozhat mind a 

nyersanyagok és késztermékek, mind a környezet (pl. konyhai felületek) vizsgálatára is 

(Bittsánszky et al., 2015).  

Tekintettel az alapanyagok sokszínűségére, a sok országon keresztül történő szállításra, a 

fagyasztott élelmiszerekre vagy a nyomonkövethetőség nehézségeire, egy olcsó és gyors 

vizsgálati módszer alkalmazásával akár minden széria és szállítmány ellenőrzésénél ki lehet 

mutatni a hibás termékeket, továbbá a vizsgálat rámutathat arra is, hogy a gyártó–szállító–

kereskedő hármasból ki követhetett el hibát. 

Kutatásunk során e problémakör megoldásához a magyar fejlesztésű MICROTESTER 

készüléket használatát teszteltük, amely egy olyan élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálati 

módszer, amely a redox-potenciál változásán alapuló élő mikroba számot rövid idő alatt képes 

kimutatni. A MICROTESTER-t jelenleg is alkalmazzák, de más területeken, hiszen a módszer 

elsősorban víz vizsgálatokra lett kifejlesztve. A jövőbeni használati funkcióhoz különböző 

élelmiszercsoportokon történő laboratóriumi kalibráció és a rendszer módszertan megalkotása 

szükséges, amely vizsgálatok folyamatban vannak (Reichart et al., 2007). 

A módszer alkalmazásával előre jelezhetőek a mikrobiológiai szempontból problémát 

jelenthető élelmiszerek, így a termékek forgalomba sem kerülnek, vagy visszavonhatóak a 

forgalomból. 

 

2. CÉLOK 

 

Tanulmányunk célja egy gyors minőségvizsgálati módszer bevezetésének vizsgálata a 

vendéglátóipar és az élelmiszerkereskedelem területén, hiszen minőségbiztosítási 

szempontból a legfontosabb a fogyasztó megelégedettsége. Élelmiszer-biztonsági 

szempontból pedig a havaria helyzetek akkor következnek be, ha a nem megfelelő minőségű 

élelmiszerek eljutnak a fogyasztóhoz.  

A rossz minőségű élelmiszer – noha természetesen a fogyasztók elégedettségét negatív 

módon befolyásolja – önmagában még nem jelent egészségügyi problémát, a legnagyobb 

veszélyt az jelenti, ha az adott élelmiszer forgalomba is kerül és azt a fogyasztók 

elfogyasztják. 

Jelen kutatásunk célja egy, a mikrobiológiai állapotfelmérésen alapuló élelmiszer-biztonsági 

kockázatértékelési rendszer felállítása és annak validálása nyers hús termékek és a 

közvetlenül fogyasztásra szánt élelmiszerek körében. Az általunk vizsgált módszerrel előre 

jelezhető lenne a nem megfelelő minőségű termék élelmiszerláncba történő bekerülése, még a 

forgalomba helyezés vagy a szavatossági idő lejárta előtt, ami a friss termékek illetve húsok 

esetében általában csak a rossz minőségű termék elfogyasztása után történik meg. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

Vizsgálataink keretében vákuumcsomagolt nyers hústermékek élő mikrobaszámának 

meghatározását végeztük el MICROTESTER készülékkel, amely mérési eljárásának elvi alapja 

az, hogy a baktériumok szaporodása folyamán az energia-termelő biológiai oxidációs 

reakciók eredményeként a környezet redox-potenciálja egy meghatározott mikroba 

koncentráció felett jól detektálhatóan csökken. Ennek megfelelően a MICROTESTER készülék 

lehetővé teszi szabványos mikrobiológiai eljárásokban alkalmazott táptalajok felhasználását 

is. Az eltérő mikrobacsoportok redoxgörbéi különböznek egymástól, ezáltal a módszer 

esetenként lehetőséget teremt a szaporodás detektálása mellett a szaporodó mikrobák 

tájékoztató jellegű azonosítására is (Erdősi et al., 2012). 

Kutatásunk alapvető kérdése az volt, hogy a mikrobiológiai állapot és a lejáratig hátralévő idő 

függvényében előrejelezhető-e a húsfélék lejárati határidő előtti megromlása. A mintavételt 

azonos élelmiszer kereskedelmi üzletlánc három üzletében végeztük, háromféle 

vákuumcsomagolt hústermék véletlenszerű beszállításával. A mikrobaszám gyors 

meghatározásához elkészítettük a kalibrációs görbéket. 

A vizsgálathoz a MICROTESTER-1:2010 nevű készüléket alkalmaztuk (MSZ EN ISO 

4883:2003) a kapott vizsgálati adatok feldolgozását és a statisztikai elemzéseket az IBM 

SPSS Statistics 22.0 for Windows statisztikai programcsomag segítségével végeztük. 

 

4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. Mikrobiológiai eredmények összefoglalása 

 

A vizsgált csomagolt nyershús készítmények mikrobaszámát a variancia-táblázat alapján csak 

a lejárati időtől való távolság befolyásolta szignifikánsan (1. táblázat). A mikrobaszámok 

alakulása a vizsgált terméktől és a forgalmazó üzletektől függetlennek bizonyult. A lejárat 

körül ±2 nappal a termékek már romlás közeli állapotban vannak, a csomagolást kinyitva 

többé-kevésbé romlott szag volt érezhető. Általában 10
7
 cfu/g mikrobaszám körül a termék 

romlottnak tekinthető. A romlás-közeli mikrobaszám MICROTESTER-rel végzett 

vizsgálatokkal 2-3 órás méréssel detektálható. A mikrobiológiai állapot alapján a hústermékek 

esetében megbízhatóan előre jelezhető a lejárati idő előtti romlás bekövetkezése. 

 

1. táblázat: Összcsíra lgN alapadatok 3 tényezős variancia-analízise 

Variancia forrás 
Négyzet-

összeg 

Szabad-

ságfok 
Variancia F Szignifikancia 

FŐ HATÁSOK  

Lejárati idő (nap) 25,8555 2 12,9278 33,68 0,0000 

Termék 0,4398 2 0,2199 0,57 0,5699 

Üzlet 0,3529 2 0,1764 0,46 0,6358 

MARADÉK 11,5146 30 0,3838   

Összes 46,0544 36    

Forrás: Saját vizsgálat eredményei 

 

Az Európai bizottság 2073/2005/EK rendelete az élelmiszerek gyártása során technológiai 

higiéniai kritériumokat határoz meg, amelyek betartásával a gyártási folyamat elfogadható 

szinten működtethető. Azonban a forgalmazásra már nem vonatkozik ilyen kritérium, pedig 

sok esetben a gyártó és a fogyasztó közötti út több lépcsős lehet, amely minőségi 

kockázatokat jelent.  
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A forgalmazás során a folyamatos ellenőrzéssel megelőző tevékenységet lehet folytatni. Az 

eljáráshoz a baktériumok szaporodása a MICROTESTER készülék alkalmazásával mérhető az 

Anyag és módszer című fejezetben ismertetett módon. A mérési eljárás elméleti alapjait és a 

MICROTESTER berendezést Reichart et al. (2007) ismertették. 

A MICROTESTER-rel végzett eljárás előnyei a következők: 

- A módszer gyors. A detektációs idő annál rövidebb minél magasabb a mikrobák száma 

ezért erősen szennyezett mintáknál az összes mikrobaszám értéke 3-4 óra alatt 

meghatározható, de a nem vagy kevéssé szennyezett minták esetén is 6-10 órán belül 

rendelkezésünkre áll az eredmény. A hagyományos teleptenyésztéses módszernél ez az 

idő 72 óra. A módszer gyorsasága lehetővé teszi a rövid időn belüli visszacsatolást az 

élelmiszerlánc folyamatára.  

- A módszer olcsó. A méréshez a mérendő mintán kívül kizárólag a tápközeget tartalmazó 

mérőedényre van szükség. Az eljárás során szabványos tápközegek használhatóak, 

amelyek a kereskedelmi forgalomban könnyen hozzáférhetőek, továbbá nem szükséges 

nagy pontosságú hőmérsékletszabályozás sem. 

- A rendszer napi szintű működtetése nem igényel különösebb szakértelmet. A mérések 

elvégzéséhez alapvető higiéniai szabályok betartására van szükség. A redoxpotenciál 

változása független a mérőcella alakjától, méretétől és legtöbb esetben a táptalaj 

összetételétől is, ezért a mérés bármilyen tápközegben elvégezhető. A kalibrálása 

központilag elvégezhető nem szükséges a különböző helyszíneken kalibrálni (Erdősi et 

al., 2012). 

 

4.2. A piaci rés meghatározása 

 

A MICROTESTER alkalmazásának jövőbeni bevezetéséhez első lépésként fel kellett mérni, 

hogy valóban valós igény jelentkezik-e a módszer alkalmazására, milyen veszélyeket 

akadályoz meg és milyen lehetőségeket vet fel az eszköz illetve a módszer alkalmazása, 

illetve milyen előnyökkel járhat a vizsgálati módszer bevezetése az élelmiszerkereskedelem 

és a vendéglátás területén. 

Az 1. ábrán vázoltuk fel az élelmiszerlánc fogyasztóhoz közel eső szakaszainak szerkezetét. 

Az élelmiszergyártás – élelmiszeripar – folyamataiba (az ábrán Termékáram 1. elnevezéssel 

jelölve), már kötelezően be van építve a mikrobiológiai minőség-ellenőrzés, azonban az 

élelmiszerkereskedelem és a vendéglátóipar (azaz Termékáram 2.) ezt jelenleg nem tudja 

biztosítani.  

 

 
1. ábra: Az élelmiszerlánc végső fázisának sematikus ábrája a gyártástól a fogyasztóig 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az élelmiszeripar – a gyártás különböző folyamataiba beépített fejlett minőségbiztosítási 

rendszere segítségével – képes a termék minőségének ellenőrzésére, de a termék elszállítását 

követően nem tudja az áru kezelésének, raktározásának, elkészítésének megfelelőségét 

kontrollálni. Ezt jelöltük az 1. ábrán a kék illetve piros nyilakkal. Kék nyilakkal jelenítettük 

meg az élelmiszeripari gyakorlatban jelenleg is működő mikrobiológiai minőségellenőrzési 

rendszereket, míg a piros nyilak a jelenleg még hiányzó minőség kontroll-lehetőségeket 

szimbolizálják. 

A kereskedelem és vendéglátóipar többségében nem rendelkezik fejlett minőségbiztosítási 

rendszerrel, továbbá korlátozott az élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálatok laboratóriumi 

feltételeinek biztosításának lehetősége. Ebből adódóan a fogyasztók felé áramló élelmiszerek 

(Termékáram 2.) megfelelőségének ellenőrzése is hiányos. Az élelmiszerek fogyasztóhoz való 

eljuttatásának folyamatainak ellenőrzése megoldott ugyan (HACCP alkalmazása), de a termék 

állapotát csak érzékszervi és mennyiségi vizsgálatoknak tudják alávetni, az élelmiszer-

biztonsági kritériumoknak való megfelelést azonban a jelenlegi módszerekkel nem tudják a 

fogyasztóhoz való eljuttatást megelőzően ellenőrizni. 

A fogyasztókhoz kerülő termékek minőségének biztosítása azonban elsődleges fontosságú 

mind a kereskedelem és vendéglátóipar szereplői számára, mind pedig a fogyasztók 

érdekeinek a védelme szempontjából.  

Az ellenőrzés gyakorlati alkalmazásának hiánya jelenti azt a piaci rést, amelyet a vizsgálatunk 

során tesztelt MICROTESTER alkalmazásának bevezetésével be lehetne fedni. A módszer 

innovatív alkalmazásával biztosítható lenne a mikrobiológiai minőségellenőrzés gyakorlati 

alkalmazása az élelmiszerlánc legutolsó szakaszaiban is. 

 

4.3. A piaci előnyök meghatározása 

 

A vizsgált módszer alkalmazásának egyik előnye a gyorsaság, egyrészt a vizsgálat 

gyorsasága, amely rövid időn belül eredményt mutat, másrészt a beavatkozás gyorsasága, 

amelynek – mint korábban utaltunk rá – nemcsak az egészségügyi vonatkozásai fontosak, 

hanem az élelmiszer-vállalkozó (kereskedő illetve vendéglátó vállalkozó) piaci és üzleti 

viszonyaira is hatnak. 

Ha a vizsgálat során megvizsgált minta nem az állapotának megfelelő mikrobiológiai 

szennyezettségi értéket mutat, akkor a forgalmazó az eredménynek alapján gyorsan be tud 

avatkozni az értékesítés folyamatába. Erősen szennyezett minták esetében a mérés ideje 

körülbelül 3 óra. 

A módszer tehát nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a kifogásolható élelmiszerek ne 

jussanak el a fogyasztóhoz. Ez segíti a forgalmazó vállalkozásokat a vásárlói elégedettség 

növelésében és nagymértékben csökkenti az esélyét annak, hogy rossz minőségű élelmiszer 

eladása által megrendüljön a vásárlói bizalom. Amennyiben nem kerül rossz minőségű 

élelmiszer a fogyasztóhoz úgy valószínűsíthető, hogy a keletkező élelmiszer eredetű hulladék 

mennyisége is kisebb lesz (Santana et al., 2009). 

A 2. táblázatban foglaltuk össze az általunk vizsgált gyors mikrobiológiai ellenőrzési módszer 

bevezetésének várható előnyeit. 
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2. táblázat: A gyors minőségellenőrzés bevezetése során várható előnyök 

Fogyasztók előnyei Kereskedelmi vállalatok előnyei Társadalmi előnyök 

- Fogyasztói 

érdekvédelem 
 

- Objektív információk a 

termékminőségre 

- OMT „On Site 

Microbiologically Tested‖ 

védjegy és a védjegy-

használatból adódó piaci 

előnyök 
 

- Fogyasztói bizalom erősítése, 

megtartása 

 

- Élelmiszer-eredetű 

megbetegedések 

megelőzése 
 

- Keletkező 

élelmiszerhulladék 

mennyiségének 

csökkenése 

Forrás: Saját vizsgálat eredményei 

 

Amint az a 2. táblázatból is látható, a módszer bevezetésének előnyeit három fő szempont 

szerint lehet vizsgálni. A fogyasztókhoz kapcsolódó előny elsősorban a fogyasztói 

elégedettséghez kapcsolódik. A minőségről illetve az adott élelmiszer biztonságos voltáról 

szóló többletinformáció a fogyasztók számára fontos, a fogyasztói bizalmat növelő szempont. 

A vállalatok szempontjából komoly versenyelőnyt jelenthet a helyszíni mikrobiológiai 

ellenőrzést tanúsító védjegy megszerzése. Ugyanilyen fontos előnyt jelenthet a vállalkozás jó 

hírnevének megőrzése illetve növelése, valamint a fogyasztói kör bizalmának megerősítése, 

ezáltal a vevői kör megtartása illetve növelése.  

A társadalmi előnyök közül ki kell emelni a vizsgálat bevezetésének közegészségügyi 

vonatkozásait, valamint a társadalmi előnyökhöz szorosan kapcsolódó környezeti 

szempontokat is, az élelmiszerhulladék mennyiségének várható csökkenésével járó pozitív 

hatásokat is. 

 

5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Az általunk vizsgált korszerű élelmiszer mikrobiológiai technológia használatával javítható az 

élelmiszerkereskedelem és vendéglátás minőségi és biztonságos működtetése, folyamatainak 

ellenőrzése. Az élelmiszer gyártás és kereskedelem területén lévő nagyvállalatoknak, az 

élelmezési rendszerekben nagy szerephez jutó közigazgatási és egészségügyi intézményeknek 

feladataik ellátásához elengedhetetlen, a teljes körű, magas színvonalú minőség-ellenőrzési, 

élelmiszerlánc felügyeleti, élelmiszer-biztonsági, és higiéniai feltételek biztosítása.  

Jelentős erőfeszítéseket kell tenni a gyors mikrobiológiai vizsgálati módszerek eljuttatására a 

vállalatok szintjén, valamit a háztartások szintjére is.  

Az egészségügyben, biológiában, mikrobiológiában és az élelmiszer-mikrobiológiában 

tapasztalattal rendelkező szakemberek alkalmazásával az élelmiszer ellátási lánc minőségi 

színvonala növelhető annak érdekében, hogy az integrált minőségirányítási rendszerekkel 

összhangban álló, önállóan tanúsított, korszerű, a nemzetközi szabványoknak megfelelő 

vizsgálati és minősítési rendszer kialakítása, bevezetése, működtetése, folyamatos fejlesztése, 

valamint a független tanúsítások megszerzése, megtartása biztosítható legyen.  

Ez a struktúra hatékonyan tudná biztosítani a működési folyamatok és vezetési tevékenységek 

rendszerelvű megközelítését, következetes végrehajtását, mérését és az eredmények 

visszacsatolását annak érdekében, hogy a tevékenységek, termékek és szolgáltatások 

megfeleljenek az ügyfelek, érdekelt felek igényeinek, elvárásainak, valamint a hatósági és 

jogszabályi követelményeknek. 
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AZ AGGREGÁLT TŐKEIGÉNY GYORS BECSLÉSÉNEK 

LEHETŐSÉGE A BELSŐ KAMATLÁB ESETÉN 
 

POSSIBILITY FOR A QUICK ESTIMATION OF AGGREGATE 

CAPITAL NEEDS IN CASE OF INTERNAL RATE OF RETURN 

 

 

Illés Mária 
egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, vgtilles@uni-miskolc.hu 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS  

 

Az aggregált tőkeigény új vállalatgazdasági kategória. A szerző 2014-ben alkotta meg a 

fogalmat, és szerkesztette meg a mérőszámot. Ezt megelőzően az egyes projektek összesített 

tőkeigényének a problematikája még utalás formájában sem lelhető fel az irodalomban. Az 

aggregált tőkeigény azt mutatja meg, hogy a projekt a teljes életideje alatt összességében 

mekkora tőkét köt le. Az információ a gazdaságosság elemzésének egy új megközelítését teszi 

lehetővé. Vizsgálhatóvá válik, hogy mekkora össztőke eredményezi az adott nettó jelenértéket, 

illetőleg mekkora az az össztőke, mely az adott belső kamatláb szerinti jövedelmezőséggel 

működik. A belső kamatláb jelentőségének és összefüggéseinek elemzése során adódott az a 

felismerés, hogy itt az aggregált tőkeigény becslése jelentősen leegyszerűsíthető. Az egyes 

években lekötött tőkeösszegek meghatározása és összesítése helyett egy egyszerű osztással is 

elvégezhető a becslés. A tanulmány a számítás általános modelljéből levezetve bizonyítja az 

egyszerűsítés lehetőségét, majd példán keresztül mutatja be, és értelmezi az összefüggéseket.  

 

SUMMARY  

 

The aggregate capital needs is a new business economics category provides a new aspect to 

evaluate investment projects. The author has constructed the concept and the index number of 

it in 2014. Before this date this category was not exist. As well, the topic of aggregate capital 

needs was not included in the literature. This category means the amount of capital necessary 

for the project in its full duration. The information allows a new approach of evaluation of 

investment projects. This way it can be examined the total capital amount, which results the 

given net present value, and the total capital amount, which operates according to the given 

rate of profitability. In the case of internal rate of return, the estimation of aggregate capital 

needs may be greatly simplified. Instead of determining of the yearly amounts of tied up 

capital and aggregation of it, the estimation can be carried out with a simple dividing two 

numbers. The study demonstrates the scope for simplification, and presents examples, 

explains the connections. 

 

 

1. BEVEZETŐ 
 

Mintegy nyolc évtizede annak, hogy a beruházások gazdaságosságára vonatkozó irodalom 

hallgatólagosan kettévált pénzügytani és vállalatgazdaságtani szemléletűvé. A pénzügytan 

mikrogazdaságtani alapokra építkezve, magas absztrakciós szinten megfogalmazott 

feltételrendszer mellett vizsgálja a kérdéskört. A gyakorlat szintjéhez közelítve sem oldja fel a 

valóságban nem teljesülő modell-feltételeket. Egyfajta tanácsadási funkciót felvállalva, a 

mailto:vgtilles@uni-miskolc.hu
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valóságban nem érvényesülő, elméleti feltételek mellett kidolgozott összefüggéseket anélkül 

vetíti rá a valóságra, hogy az elemzési feltételeket közelítené a valóságban érvényesülő 

feltételekhez. (A beruházás-gazdaságossági számítások eredményeinek értelmezése 

szempontjából a két meghatározó jelentőségű feltétel, mely a gyakorlatban nem érvényesül: 1. 

A pénzügyi források tetszőlegesen bővíthetők. 2. A tőke visszaforgatása a kalkulatív kamatláb 

szerinti jövedelmezőséggel történik.)  

A vállalati gazdaságtan absztrakciós szintje alacsony. A vállalati gazdálkodás 

összefüggéseit és tendenciáit valóságban érvényesülő feltételek alapján vizsgálja. Ez teszi 

lehetővé azt is, hogy a vállalati tanácsadás terén betöltendő funkcióját elfogadható szinten 

teljesíthesse. A vizsgált témakörben a tanácsadási funkció érvényesülését számottevően 

zavarja, hogy az ugyanahhoz a formulához kapcsolódó gyakorlatias kérdésre esetenként eltérő 

választ ad a két diszciplína irodalma.   

Magyarországon a beruházás-gazdaságossági számítások értelmezésének két fő irányzata 

a fentieknél később, és lépcsőzetesen bontakozott ki. A vállalati gazdaságtanban mérföldkövet 

jelent Megyeri Endrének a beruházás-gazdaságossági számítások módszertanáról megjelent 

jegyzete (Megyeri, 1970). Pénzügytani területen hasonló hatóerővel bír a Brealy - Myers 

(1992) könyv magyarra fordítása.  

A vállalatgazdaságtani és a pénzügytani irodalom gyakorlati ajánlásai között mindaddig 

eltérés lesz, amíg az azonos formulák számítási eredményeit eltérő tudományos 

feltételrendszer mellett értelmezik.  Megjegyzendő, hogy az irodalomban egyre gyakrabban 

merülnek fel a pénzügytan és a gyakorlat viszonyának tisztázására irányuló törekvések.  A 

súlyozott átlagos tőkeköltség tartalmi sajátosságáról Fernández (2011, p. 9.) például a 

következőt írja: „A WACC nem költség, és nem is jövedelmezőségi elvárás, hanem egy 

költségnek és egy jövedelmezőségi elvárásnak a súlyozott átlaga. A WACC-ot 

ʺtőkeköltség -̋nek nevezni félrevezető lehet, mivel az nem költség‖ A felvetésben szereplő 

költségmegtérülési és jövedelmezőségi követelmény összemosása a mikroökonómia által 

használt költségkategóriára vezethető vissza, mely kategória a gyakorlati költségeken túl 

magába foglalja az opportunity cost szerinti megtérülési követelményt is. (Mindemellett 

külön módszertani megfontolásokat igényel a kamatköltség számításba vételének a 

szükségessége és a módja.)  

  Vállalatgazdaságtani (és gyakorlati) szempontból megkérdőjelezhető azoknak a 

pénzügytan által ajánlott gazdaságossági rangsorképző mutatóknak a célszerű 

alkalmazhatósága, melyek a nettó jelenérték összege, annak a kezdőtőkére vetített rátája, 

illetőleg éves gazdasági átlaga alapján javasolja a beruházási projektek rangsorát összeállítani 

(Illés, 2012a, 2015). Félrevezető lehet továbbá a nettó jelenértéket részvényesi értékként 

értelmezni (Illés, 2012b), és nem célszerű a Fisher rátának gyakorlati jelentőséget 

tulajdonítani (2014b). 

A beruházás-gazdaságossági számítások irodalmának általános sajátossága, hogy még 

fogalmi szinten sem foglalkozik a projektbe befektetett összes tőkével, holott a projekt 

gazdasági értéke szempontjából nem közömbös, hogy a teljes élettartama alatt mekkora 

össztőkét vesz igénybe. Ez utóbbi számszerűsítésére egy új vállalatgazdasági kategória, az 

aggregált tőkeigény alkalmas. (Fogalmának és becslésének első publikációja: Illés, 2014a, 

további elvi és gyakorlati összefüggésekkel gazdagított változata: Illés, 2015.) Az aggregált 

tőkeigény megmutatja, hogy mekkora össztőke igénybevétel eredményezi az adott nettó 

jelenértéket, illetőleg, hogy mekkora az a tőkeösszeg, mely a belső kamatláb szerinti 

jövedelmezőséggel működik.  

A fenti kutatási eredmények a beruházási projektek döntő többségét lefedő, tipikus 

hozadéksorú beruházásokra érvényesek. (A tipikus hozadéksor kritériuma: a projekt éves 

bevételeinek és kiadásainak különbségeiből képzett idősor első eleme, vagy e sor elejének 

több eleme kiadási többletet mutat, majd ha a bevételek összege egyszer meghaladja a 

kiadásokét, többé nem fordul elő olyan év, amikor ismét kiadási többlet keletkezne.) 
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A belső kamatláb – tipikus hozadéksorú beruházások esetén – a projektbe befektetett tőke 

jövedelmezőségét mutatja. A módszer irodalmának feldolgozása, és előnyeinek rendszerezett 

feltárása során adódott az a felismerés, hogy itt az aggregált tőkeigény számítása igen 

jelentősen leegyszerűsíthető.  

Jelen tanulmány fő célja, hogy viszonylag tömören rávilágítson a belső kamatláb 

megítélésének szakirodalmi sajátosságaira, majd a vállalati gazdaságtan eszköz- és 

módszertani bázisán, vállalatgazdaságtani szemléletben bemutassa az aggregált tőkeigény 

becslésének a belső kamatláb esetén adódó egyszerűsítési lehetőségét. A vizsgálat itt is csak a 

tipikus hozadéksorú beruházásokra terjed ki. Továbbá a tanulmány egyik alapvető jelentőségű 

kategóriája a hozadék, mely az egyes években keletkező bevételek és kiadások különbsége 

szerint számítódik.   

 

 

2. A BELSŐ KAMATLÁB MEGÍTÉLÉSÉNEK SZAKIRODALMI 
SAJÁTOSSÁGAI  

 

 A két fő beruházás-gazdaságosság vizsgálati módszer közül a pénzügytani 

irodalomban a nettó jelenérték-számításnak van egyértelmű prioritása. Ez a prioritás 

napjainkban többféle irányzat szerint konkretizálódik. (Az irányzatok bemutatása: Illés, 

2015).  

A belső kamatláb és a nettó jelenérték alkalmazásának célszerűsége kapcsán a 

forrásmunkák számottevő részében körültekintő értelmezés és bizonyítás nélkül, mintegy 

rutinszerűen szerepel a belső kamatlábra vonatkoztatott hátrányos tulajdonságok felsorolása. 

A hátrányos tulajdonságok közismert problémaként, s így szakirodalmi hivatkozások nélkül, 

ismétlődnek. Az alábbiakban ezek rövid bemutatása mellett a pontosító megjegyzések, 

illetőleg a cáfolatok is szerepelnek. Nyomatékként előfordul néhány irodalmi hivatkozás is, 

de ezek példaszerűek. (Az összes ilyen hivatkozási lehetőség tételes kigyűjtése nem látszik 

célszerűnek.)  

A felvetett hátrányok fő változatai, és a kapcsolódó ellenvetések:  

 1. A belső kamatláb számszerűsítése nehézkes, szemben a nettó jelenérték viszonylag 

egyszerű számítási lehetőségével. Az utóbbi két évtizedben ez a felvetés egyre ritkábban 

fordul elő, ugyanis a számítógépes programok világában már nem jelenthet gondot az n-edik 

gyök számszerűsítése.  

 2. Egyes esetekben több belső kamatláb is adódhat, ami a nettó jelenérték esetében 

nem fordulhat elő. Következőleg a belső kamatláb módszerével szemben a nettó jelenérték 

általánosan alkalmazható vizsgálati módszer. (Például: Arnold – Hope, 1990; Brealey. – 

Myers, 1992; Baker – Powell, 2005.) 

      Ellenvetés: A több belső kamatláb problémája speciális esetként kezelendő, tekintettel 

arra, hogy csak a nem tipikus hozadéksorú beruházások esetén fordulhat elő. Az való igaz, 

hogy nettó jelenértékből ilyen esetekben is csak egy adódhat, azonban ezeknek a nettó 

jelenértékeknek a gazdasági információtartalma zavaros, sőt, már az előjele is megtévesztő 

lehet. Bizonyítható, hogy a nem tipikus hozadéksorú beruházások gazdaságosságának 

elemzésére a két alapmódszer egyike sem alkalmas. Ilyen esetekben a projekt gazdasági 

sajátosságaihoz illeszthető, a gazdasági folyamatokat tartalmilag követni képes egyedi 

gazdaságossági számításokat célszerű alkalmazni (Illés, 2007). 

3. A nettó jelenérték a belső kamatlábhoz képest gazdagabb tartalmat hordoz, mivel 

egyidejűleg a projektnek a részvényesi értékhez való hozzájárulását is számszerűsíti. A 

legnagyobb nettó jelenértékű projektváltozatok választása vezethet el a részvényesi érték 

maximumához. (Például: Baker – Powell, 2005; Crundwell, 2008; Van Horne – Vachowicz, 

2008.) 

http://www.google.hu/search?hl=hu&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Harold+Kent+Baker%22
http://www.google.hu/search?hl=hu&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+E.+Powell%22
http://www.google.hu/search?hl=hu&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Harold+Kent+Baker%22
http://www.google.hu/search?hl=hu&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+E.+Powell%22
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      Ellenvetés: A részvényesi értékhez való hozzájárulás kérdése mindmáig nincs bizonyítva. 

Viszont logikailag is belátható, hogy a részvényesi érték szempontjából a nettó jelenérték 

csalóka. Egyrészt a projekt élettartamának utolsó éve csak ritkán azonos a részvényesi érték 

számszerűsítésekor alkalmazott időhorizonttal. Rövidebb élettartamú (vagy gyorsabb ütemben 

megtérülő) projekt esetén az időkülönbözet alatt további nettó jelenértékek is elérhetővé 

válnak, ezeket viszont a projekt nettó jelenértéke nem tartalmazza. Másrészt, ha ugyanazon 

összegű nettó jelenértéket két projekt révén is el lehet érni, akkor a kisebb össztőke igényűnek 

a választása esetén a tőkekülönbözet újabb projektbe fektethető, és így további nettó 

jelenértékek válnak elérhetővé. Mindemellett matematikailag igazolható, hogy hosszabb 

távon az a döntési magatartás vezet a részvényesi érték maximumához, mely szerint (a 

kockázattal kezelt, és reálértéken számított) legnagyobb tőkejövedelmezőségű projekteket, 

illetőleg projektkombinációkat valósítja meg a vállalat (Illés, 2012a, 2012b). 

4. A belső kamatláb módszere feltételezi, hogy a tőke újra-befektetésének hozama is a 

belső kamatlábbal megegyező lesz. Az ilyen rátával való újra-befektetésnek gyakran nincs 

reális esélye, szemben a nettó jelenérték esetében feltételezett kalkulatív kamatláb szerinti 

újra-befektethetőséggel. Az automatikusan feltételezett, módszer-specifikus újra-befektetési 

hozamráta kérdéskörben egy rendkívül hosszú, elhúzódó vita van folyamatban. A jelentősebb 

publikációk: Solomon, 1956; Renshaw, 1957; Dudley, 1972; Carlson – Lawrence – Wort, 

1974; Meyer, 1979; Fairchild, 1987; Johnston – Forbes – Hate, 2002. Azt, hogy a vita 

mindmáig nem zárult le, jelzi Rich – Rose, 2014-es írása. A kérdés vitatott voltától 

függetlenül számos forrásmunka tényként, és a belső kamatláb módszer riasztó hátrányaként 

említi a belső kamatláb szerinti újra-befektetési rátára vonatkozó feltételezést.  

     Ellenvetés: Az ebben a kérdésben megfogalmazott ellenvetés logikai jellegű. A téma 

irodalmának a szerző általi feldolgozása és kritikai elemzése folyamatban van. Az 

alábbiakban csupán a gazdálkodási logika mentén megtehető, átfogó jellegű ellenvetés 

szerepel, kizárólag a tipikus hozadéksorú beruházásokra értelmezve. Tipikus hozadéksor 

esetén a belső kamatláb az adott projektbe befektetett tőke jövedelmezőségét méri. Az onnan 

kilépő tőkeelemek „újra-befektetése‖ értelemszerűen már az új projektek jövedelmezőségének 

a témakörébe tartozik. Miért kellene feltételezni, hogy  ezek újra-befektetése a korábbihoz 

hasonló jövedelmezőséggel valósul meg? Az más kérdés, hogy a rangsorképzéssel 

összefüggésben esetenként nem elégséges csupán a projektek önmagukban történő elemzése, 

hanem különböző projektkombinációk együttes jövedelmezőségi vizsgálata is célszerűvé 

válhat (Illés, 2012a).  Azonban ott sem érvényesül olyasféle összefüggés, hogy a projektből 

kilépő tőkeelemek jövedelmezősége automatikusan az eredeti projekt jövedelmezőségével 

lenne azonos.  

5. Gyakori felvetés továbbá, hogy a nettó jelenérték összege utal a projekt nagyságára 

is, szemben a belső kamatlábbal, mely csupán egy ráta. A felvetés gyakran a nettó 

jelenértéknek a részvényesi értékhez való (fent tárgyalt) hozzájárulási koncepciójára 

vezethető vissza, de önálló előfordulása is gyakori. 

 Ellenvetés: A kalkulatív kamatlábat jelentősen meghaladó jövedelmezőségű nagy 

projektnek a nettó jelenértéke valóban utalhat a projekt nagyságára is. Egy mini projekt 

bármilyen jövedelmező is, általában nem képes nagy összegű nettó jelenérték biztosítására. 

Azonban az összefüggés fordítottja nem igaz. A nettó jelenérték összege nem mindig utal a 

projekt nagyságára. Minél közelebb esik ugyanis a belső kamatláb a kalkulatív kamatlábhoz, 

annál kisebb lesz a nettó jelenérték összege. A kalkulatív kamatláb szerinti jövedelmezőséget 

még éppen teljesítő projekt is gazdaságos, teljesíti az elvárást. Ekkor azonban a nettó 

jelenérték nulla, függetlenül a projekt méretétől.   

 A belső kamatláb alkalmazásának a múlt században még jelentős súlyú támogatói 

elsősorban a vállalatgazdászok köréből kerültek ki. Mára az ilyen típusú szakirodalomi bázis 

súlya kisebb, noha a gyakorlati szakemberek egy széles köre napjainkban is ezt a módszert 

helyezi előtérbe.  
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Arshad (2012) a közelmúltban kutatásokat végzett arra vonatkozólag, hogy a 

szakirodalomban milyen arányban szerepelnek a két fő módszer egyikét, vagy másikát 

preferáló nézetek. A témát érintően a különböző tudományágakban 2002 és 2012 között 

megjelent könyvek közül véletlenszerűen kiválasztott negyvenet, és azokat vonta vizsgálat 

alá. A kutatás folyamatának és eredményeinek ismertetése némi betekintést nyújt arra, hogy a 

különböző szakterületekhez sorolható könyvek beruházás-gazdaságossági fejezetei hogyan 

ítélik meg a nettó jelenérték és a belső kamatláb előnyeit, hátrányait. A kutató megállapítja, 

hogy a vizsgált könyvek szerzőinek 52,5 százaléka szerint a nettó jelenérték jobb, mint a 

belső kamatláb. Csupán 10 százalékuk szerint jobb a belső kamatláb a nettó jelenértéknél. A 

maradék 37,5 százalék állásfoglalása szerint egyes esetekben a belső kamatláb, más esetekben 

a nettó jelenérték a jobb. A kutatás a módszerekről vallott nézetek arányainak a megismerése 

szempontjából hasznos eredménnyel zárult. (A megállapítások valamelyes finomítását 

igényelné az a tény, hogy a kutatásba bevont könyvek között a pénzügytanhoz sorolható 

művek aránya valamelyest nagyobb, mint a vállalatgazdasági területről származóké.)  

A szakirodalmi áttekintés és a számszerű arányok kimutatására vonatkozó szakmai 

értékek elismerése mellett ki kell emelni, hogy a kutatás végső következtetése nem fogadható 

el. A kutató szerint ugyanis az a tény, hogy a vizsgált mintába bekerült könyvek 52,5 

százaléka jobbnak tekinti a nettó jelenértéket, azt bizonyítja, hogy a nettó jelenérték jobb, 

mint a belső kamatláb.   

Mivel a kutatás annak a feltárására irányult, hogy az irodalom hol tart a két fő módszer 

megítélésében, melyiknek nagyobb a támogatottsága, a kutatás eredményeit is ennek 

megfelelően célszerű megfogalmazni. Ezek alapján tehát csupán azt lehet megállapítani, hogy 

a vizsgált könyvek közül a nettó jelenérték elsőbbségét vallók vannak többségben, és nem azt, 

hogy melyik módszer a jobb. Ez utóbbi kérdésben csak alapos, korrekt módszertani 

kutatásokra támaszkodva lehet hitelesen állást foglalni. A tudományos bizonyítás nem 

helyettesíthető szavazással. (Volt egy időszak, amikor a tudósok többsége úgy gondolta, hogy 

a nap kering a föld körül. Mégsem volt igaz.) 

A szakirodalmi háttér egy további sajátossága, hogy többnyire nem tisztázottak a 

számítás, illetőleg modellezés érvényességi határai. Esetenként tetten érhető az a kutatói 

törekvés, mely a beruházás-gazdaságossági számítások értelmezhetőségi körét a szóba jöhető 

összes projektre ki kívánja terjeszteni. (Természetesen ily módon is keletkezhetnek jelentős 

tudományos eredmények.) Azonban a projektek teljes körére érvényes modellek esetében 

érvénybe lép a nem tipikus hozadéksorú projektek igen sajátos összefüggés-rendszere. Ez – a 

mai tudásunk szerint – nem teszi lehetővé a klasszikus beruházás-gazdaságossági számítások 

tartalmi elemeinek egyértelmű definiálását. A belső kamatlábnak a beruházási projektek teljes 

körére érvényes, közismert definíciója: az a kamatláb, amely mellett a nettó jelenérték nulla 

(illetőleg az a kamatláb, amely mellett a bevételi és a kiadási sor értéke éppen egyenlővé 

válik). A gazdasági tartalomhoz ezen a szinten nem lehet ennél közelebb jutni. 

A tisztánlátás érdekében indokolt volna két eltérően vizsgálható csoportként kezelni a 

tipikus és nem tipikus hozadéksorú projekteket. Ilyen alapon közelebb lehet jutni mind a belső 

tartalmi összefüggések feltárásához, mind a gyakorlati alkalmazás sajátosságainak alaposabb 

megismeréséhez. Tipikus hozadéksor esetén ugyanis a vizsgálat követheti azt a logikai 

kérdésfeltevést, hogy a projekttel kapcsolatos befektetések mekkora hozamot hoznak 

kamatszerűen értelmezve, illetőleg egy kamatszerűen elvárt hozamhoz képest mekkora 

hozamtöbblet (hozamhiány) keletkezik. A tipikus hozadéksorú projektek esetében maga a 

projekt hozza létre, termeli ki a vizsgálatban szereplő összes hozam-elemet, melyek gazdasági 

tartalma definiálható.   

A nem tipikus beruházások sajátossága, hogy a projektről egyszer már lecsatlakoztatott 

hozadékok egy részét, vagy teljes egészét később újra vissza kell forgatni ugyanabba a 

projektbe (illetőleg ezt meghaladó további tőkebevonás is szükségessé válhat). Mintha menet 

közben a projekt kölcsönadna projekttől független célokra meghatározott összegeket, adott 
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időre, tetszőleges hasznosításra, melyeket adott időpontban visszacsatlakoztat. Az átmenetileg 

feleslegessé váló összegek külső hasznosításának eredménylehetőségei és kockázati feltételei 

viszont általában függetlenek a projekten belüli jövedelmezőségtől. 

 

 

3. A PROJEKT TELJES ÉLETIDEJE ALATT KÉPZŐDŐ ÖSSZES NYERESÉG, 
MINT KIINDULÁSI ALAP 

 

Mint a fentiekben szerepelt, a belső kamatláb (tipikus hozadéksor esetén) azt mutatja meg, 

hogy a projekt teljes életideje alatt képződő összes nyereség mekkora átlagos tőkearányos 

jövedelmezőséget eredményez. A számítás alapmódszere ezt az összefüggést nem domborítja 

ki. A belső kamatláb mélyebb összefüggéseinek vizsgálata céljából a módszert kell 

részletesebb vizsgálat tárgyává tenni, mely kiindulhat a nettó jelenérték formulából is.   

Ha a figyelembe vett kamatláb nulla százalék, akkor a nettó jelenérték összege 

megegyezik a projekt teljes élettartama alatt keletkező nyereség névértékével.  Ez az (1) és a 

(2) formula alapján egyértelmű összefüggés. Az (1) formula a nettó jelenérték-számítás 

tipikus hozadéksorú beruházásokra vonatkoztatott azon változatát mutatja, ahol az összes 

kezdőtőke-igény a nulladik időpontban merül fel. (Ugyanerre az eredményre vezet a tipikus 

hozadéksorú beruházás elhúzódó változatából történő kiindulás is, viszont kevésbé 

szemléletes.) 

                

0  K-B          E -  
i)(1

1
KB  NPV tt0t

n

1t

tt  

      (1) 

Jelölések: 

Bt =  összes bevétel a t-edik évben , 

Kt=  összes kiadás a t-edik évben, 

E0 = kezdőtőke, 

t =  az évek sorszáma (t > 0), 

n =  a projekt élettartama,  

i  =  kalkulatív kamatláb (tőkejövedelmezőségi elvárás).   

 

Ha a kalkulatív kamatláb nulla, akkor a számítás statikus formulává alakul:  

0  i          M E -  K  -B  NPV 0

n

1  t

t

n

1t

t

                      (2)                     

M= a teljes élettartam alatt keletkező, névértéken összegzett nyereség.  

 

A két formula arra is rávilágít, hogy a kalkulatív kamatláb szerinti nyereségelvárás 

fedezetéül a projekt teljes életideje alatt keletkező nyereség névérték-összege szolgál. Minél 

nagyobb a kalkulatív kamatláb, annál kisebb lesz az e felett keletkező névérték-többlet, és 

annak jelenértéke is mely maga a nettó jelenérték. (Részletesebben: Illés, 2014b.) 

Következőleg a belső kamatláb jelenti azt a kamatlábat, amelynek a nyereségösszeg vonzata 

éppen megegyezik a képződő összes nyereséggel. 

 

  

4. A BELSŐ KAMATLÁBHOZ TARTOZÓ AGGREGÁLT TŐKEIGÉNY 
BECSLÉSE  

 

Az aggregált tőkeigény mértékegysége: egységnyi tőke egy éves lekötése. A tetszőleges 

kamatlábhoz tartozó aggregált tőkeigény az egyes évek tőkelekötéseinek összegzése révén 

határozható meg. A számítás folyamata: Az első évben lekötött tőke maga a kezdőtőke. A 
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kezdőtőke megállapítása után az egyes években keletkező pozitív előjelű hozadékokat szét 

kell választani kamatláb (kalkulatív kamatláb) szerinti nyereségre és tőkemegtérülésre. A 

hozadékból a kamatláb szerinti nyereség összegének levonása után maradó rész fordítódik 

tőkemegtérülésre. (Ha valamely évben kisebb a hozadék, mint a kamatláb szerinti nyereség 

összege, akkor a különbözet a még meg nem térült tőkerészt növeli.) Amikor a hozadék 

összege meghaladja a kamatláb szerinti nyereségnek és a még meg nem térült tőkének az 

összegét, akkor nyereségtöbblet keletkezik. Ezt követően a további években keletkező teljes 

hozadékösszeg is nyereségtöbblet lesz. A számítás jellegéből következően az aggregált 

tőkeigény összege – egyébként változatlan feltételek mellett – a figyelembe vett kamatláb 

függvényeként alakul. Minél nagyobb részt von el a hozadékból az adott évi nyereségigény, 

annál később térül meg a tőke (Illés, 2014a).  

A belső kamatlábnak megfelelő aggregált tőkeigény számítása formailag csupán abban 

különbözik az általános esettől, hogy itt a kamatláb szerinti éves nyereségek teljes összege és 

a ténylegesen képződő névérték szerinti összes nyereség azonos. (A kamatláb szerinti 

nyereséghez képest nem keletkezik többletnyereség.)  

A tetszőleges kamatláb esetére kidolgozott modellszerű levezetést illetően annyi 

módosítás történik, hogy az általános formulákban az i-vel jelzett kalkulatív kamatláb helyett 

ebben az esetben az r-rel jelzett belső kamatláb szerepel, továbbá az élettartam utolsó évében 

is szerepel tőkelekötés.  A belső kamatláb szerinti aggregált tőkeigény meghatározásához 

természetesen ismerni kell magát a belső kamatlábat.  

A belső kamatlábhoz tartozó aggregált tőkeigény modellszerű levezetése:  

1. A működés első évében (t = 1) a kezdőtőke teljes értékben le van kötve a projektben: 0E . 

2. A második év során (t = 2) az első év végéig meg nem térült tőkerész szerepel lekötött 

tőkeként, vagyis a kezdőtőke összege csökkentendő az első év során bekövetkező 

tőkemegtérüléssel: r) E - (H - E E 0101 .  

Ahol Ht = a t-edik évben a bevételek és a kiadások különbsége, Et = a t-edik év végén még 

meg nem térült tőkeösszeg. 

3. A harmadik év során a második év végig meg nem térült tőkerész van lekötve: 

r) E - (H - E E 1212 . 

4. A t-edik év során a tőkelekötés összege az előző év végéig meg nem térült összeg: Et-1. 

 Fentiek értelmében az első évet követően az élettartam végéig minden évre 

vonatkozóan külön számítást igényel a tőkelekötés meghatározása. Az egyes évekre 

vonatkozó tőkelekötés számítási modelljét a (3) formula írja le.   

 

                                       nt1        r) E - (H - E E 2-t1-t2-t1-t                                        (3)     

 

Az egyes években megtérülésre váró tőkerészek összegzése révén határozható meg az 

aggregált tőkeigény. Ezt írja le a (4) formula.  

 

      
n

1t

1-t A  E E                                                 (4)    

        

A számítás egyszerűsítésének a lehetősége abból adódik, hogy a belső kamatláb szerint 

számított és összesített nyereségösszeg, valamint a projekt teljes élettartama alatt keletkező 

nyereség névérték-összege azonos.  

A projekt teljes életideje alatt keletkező nyereség névérték-összege az egyes évekre 

vonatkozóan a belső kamatláb szerint számított nyereségösszegeknek megfelelően oszlik 

meg. Így a projekt működésének egyes éveire névértéken számított nyereség az alábbiak 

szerint alakul: 
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Első évre:           rEM 01                       

Második évre:            ) r E - (H - E E        ahol           ;   rEM 01 01l2                 

Harmadik évre:     ) r E-(H - E  E        ahol          ;    rEM 121223                   

 

Egy tetszőleges t >1 évre 

 

               n  t 1          ; r) E - (H  - E E      ahol    ;   rEM 2-t1-t2-t1-t1-tt                      (5) 

Mt = a t-edik évben a belső kamatláb szerint keletkező nyereségösszeg,  

 

 A projekt működési ideje alatt keletkező összes nyereség: 

 1t   r) E - (H- E E   és   ; 1t   E E   ahol    ;   r EM 2-t1-t2-t1-t01-t

n

1t

1t

n

1t

t    (6) 

 

A nettó jelenérték formula tartalmi háttere, és nullára való megoldása értelmében a belső 

kamatláb szerint évente keletkező nyereségek összege megegyezik a projekt teljes élettartama 

alatt keletkező nyereségösszeggel. Így  

      r EM
n

1t

1t  , továbbá  

                                           EM
n

1t

1t r                                                                   (7)                                                                         

 

(7) összefüggésbe az aggregált tőkeigényt behelyettesítve adódik az egyszerűsítés lehetőségét 

mutató (8) formula, miszerint az aggregált tőkeigény és a valódi tőkejövedelmezőség szorzata 

a projekt teljes élettartama alatt keletkező nyereség összegéhez vezet.  

                                                           M r E A                                                              (8)                                                          

 

A (8) formula bármely két adatának az ismerete alapján meghatározható a harmadik.  

Következőleg a teljes élettartam alatt keletkező nyereségösszeg és a belső kamatláb 

hányadosaként kiadódik a vonatkozó aggregált tőkeigény:  

                                                      E 
r

M
A                                                                          (9) 

A (9) összefüggés értelmében a belső kamatláb esetén a viszonylag hosszadalmas számítások 

kiválthatók egy egyszerű osztással. A projekt teljes élettartamára névértéken számított 

nyereségösszeg, és a belső kamatláb hányadosa kiadja az aggregált tőkeigény összegét. A 

formula felhasználásával egyszerűen ellenőrizhető a belső kamatlábhoz tartozó aggregált 

tőkeigény analitikus számításának helyessége is. 

 

 

 

 

5. A HOZADÉK GAZDASÁGI SZEMPONTÚ ÉS SZÁMVITELI TARTALMA 

 

A számszerűsítés módja szerint a hozadék az egyes évek bevételeinek és kiadásainak a 

különbsége. A negatív összegű hozadék befektetésnek minősül. A pozitív összegű hozadék a 

projekt pénzigénye szempontjából többletbevétel, mely a keletkezés évében kilép a 

projektből. A belső kamatlábbal összefüggésben a hozadék tartalma minden évben 

nyereségből és a befektetett tőke egy részének a megtérüléséből tevődik össze. A két 
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összetevő meghatározásának a fentiekben bemutatott gazdálkodás-logikai módszere és 

számviteli megoldása nem azonos. A projektből kilépő összeg tartalmi struktúrájának a 

számviteli meghatározása szabályozza azt a kérdést, hogy a hozadéknak mekkora hányada 

válik adózandó nyereséggé, továbbá újra-befektethető összeggé. Az a tény azonban, hogy a 

projektből kilépő összegek általában nem válnak teljes egészükben újra-befektethetővé, az 

eredeti projekt tőkejövedelmezőségét nem érinti.  

 A hozadék újra-befektetési lehetősége a következőképpen függ a számviteli 

elszámolástól és a nyereségadózás rendszerétől: Elvileg a tőke névérték-megtérülésének teljes 

összege újra-befektethető, míg a nyereségnek csak a nyereségadóval (és az adózott 

nyereségből fizethető osztalékkal) csökkentett része fektethető be újra. A számviteli 

elszámolás illetőleg a nyereségadózás rendszerértől függ, hogy elszámolás-technikailag 

mekkora rész minősül tőkemegtérülésnek, illetőleg adózott nyereségnek valamint 

nyereségadónak.  

Ha a vállalat valamely évben, vagy több éven át veszteséges, akkor a projekt 

nyeresége vállalati szinten nem, vagy nem teljes egészében válik adózandó nyereséggé. 

(Következőleg a projekt számviteli értelemben becsülhető éves nyeresége nem feltétlenül 

válik adózandó nyereséggé) Ismételten hangsúlyozandó azonban: az a kérdés, hogy mi 

történik a projektből kilépő összegekkel már nem érinti a projektbe befektetett tőke 

jövedelmezőségét.  

 

                                            

6.  AZ ÖSSZEFÜGGÉSEK ÁTTEKINTÉSE PÉLDÁN KERESZTÜL 

 

Az alábbi példában szereplő két projekt aggregált tőkeigényének a meghatározása az 

összefüggések gyakorlatias értelmezését szolgálja. A példa egyrészt az aggregált tőkeigény 

ismeretének jelentőségre kíván rávilágítani azáltal, hogy a két olyan projektet mutat be, ahol 

az igen jelentősen eltérő induló tőkeigény ellenére, azonos élettartam mellett csaknem azonos 

összegű az aggregált tőkeigény. Ez utóbbi a két projekt közötti választás szempontjából döntő 

jelentőségű információ. Másrészt a példa a számok segítségével is rávilágít, hogy az aggregált 

tőkeigény egyszerűsített becslési módszere ugyanarra az eredményre vezet, mint a tételes (és 

viszonylag hosszadalmas) számítás. 

Példa: Két projektváltozat közül lehet választani. Az „A‖ projekt kezdőtőke igénye 200 

egység, a „B‖ projekté 500. Mindkét projekt élettartama 3 év, és mindkét projekt belső 

kamatlába 18 százalék. A kockázatokat a bevételi sorok megfelelő korrekciója révén kezelték.  

A reálértékű 18 százalékos tőkejövedelmezőség szerint a projektek jövedelmezősége igen jó. 

A kezdőtőke szerint az a látszat keletkezett, hogy a „B‖ projekt esetén nagyobb tőkeösszeg 

működik a kiváló jövedelmezőségi ráta mellett. A döntés megalapozásához azonban célszerű 

megvizsgálni az egyes projektek aggregált tőkeigényét is. A kiinduló adatokat az 1. táblázat, a 

számítási anyagokat a 2. táblázat tartalmazza.  

 

 

 

 

 

1. táblázat: A két projektváltozat bevételi és kiadási sorai* 

Évek „A‖ projektváltozat „B‖ projektváltozat 

Kiadás Bevétel Hozadék Kiadás Bevétel Hozadék 

0. 200 0 -200 500 0 -500 

1. 840 880 40 340 890 550 

2. 840 880 40 750 790 40 
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3. 400 625,7 225,7 780 788,5 8,5 

Névérték 

összegek 

 

2280 

 

2385,7 

Nyereség 

105,7 

 

2370 

 

2468,5 

Nyereség 

98,5 
* Az összegek dimenziója: egység.  

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

2. táblázat: A két projektváltozat aggregált tőkeigényének analitikus számítása* 

Évek „A‖ projektváltozat „B‖ projektváltozat 

Megtérü-

lésre váró 

tőkeösszeg 

az adott év 

elején 

Az adott évi hozadék és 

megtérülési struktúrája  

(r = 0,18) 

Megtérü-

lésre váró 

tőkeösszeg 

az adott év 

elején 

Az adott évi hozadék és 

megtérülési struktúrája 

(r = 0,18) 

 Hozadék Nyere

-ség  

 

Tőke Hozadék Nyere-

ség 

 

Tőke 

1. 200 40 36 4 500 550 90 460 

2. 196 40 35,3 4,7 40 40 7,2 32,8 

3. 191,3 225,7 34,4 191,3 7,2 8,5 1,3 7,2 

 EA =587,3 305,7 105,7 200 EA =547,2 598,5 98,5 500 
* Az összegek dimenziója: egység.  

Forrás: Saját szerkesztés. 

Mint a 2. táblázat adatai mutatják, azonos élettartam mellett a lényegesen kisebb 

kezdőtőke ellenére az „A‖ változat valamelyest nagyobb össztőkét fialtat 18 százalékos 

jövedelmezőség mellett, mint a „B‖ változat. Az aggregált tőkeigény és a tőkejövedelmezőség 

szorzata valóban a teljes élettartam alatt keletkező nyereségösszeget mutatja. 

(587,3∙0,18=105,7, és 547,2∙0,18=98,5). Más oldalról az aggreált tőkeigény – melynek 

mértékegysége egységnyi tőke egy évi lekötése – valóban 18 százalékos jövedelmezőséggel 

működik. 

A vállalat majdani döntésében természetesen szerepet játszhat az is, hogy az induló 

tőkeösszeg különbségének (300 egység), illetőleg a „B‖ változatnál az első év végén a 

projektből kilépő 460 egységnek a befektetésére milyen jövedelmezőségi lehetőségek 

prognosztizálhatók.  

                                                                                                                                     
3. táblázat: A két projektváltozat aggregált tőkeigényének gyors becslése* 

 Kamatláb  „A‖ projektváltozat „B‖ projektváltozat 

A keletkező nyereség névérték-összege  105,7 98,5 

Belső kamatláb (együtthatós formában) 0,18 0,18 

Aggregált tőkeigény, mint a keletkező 

nyereségösszeg és a belső kamatláb hányadosa 587,2
0,18

105,7
 547,2

0,18

98,5
 

* Az összegek dimenziója: egység.  

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

A 2. táblázat adatai alapján az is érzékelhető, hogy az aggregált tőkeigény 

meghatározásának mekkora volt a számítási igénye.  A 3. táblázat utolsó sora az aggreált 

tőkeigény egyszerűsített számítását mutatja be. A nyereségösszeg és a belső kamatláb 

hányadosa valóban az aggreált tőkeigényt számszerűsíti. Az összeg megegyezik az analitikus 

számítás eredményeként a 2. táblázat utolsó sorának megfelelő rovatában szerepelő összeggel 

.   

Fentiek értelmében a keletkező pozitív előjelű hozadék minden évben kilép a projektből, 

vagyis függetlenedik a projekttől. A projektből kilépő összegek évenkénti nagysága a két 

projektre vonatkozóan igen jelentős eltéréseket mutat. A gazdálkodónak, előrelátóan kell 

foglalkoznia ezeknek az összegeknek a megfelelő jövedelmezőségű újra-befektetésével, mely 
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tevékenységi sorozat a projekt-választástól függően konkretizálódik. (Fentiek értelmében a 

projektből kilépő összegek általában nem válnak teljes egészükben újra-befektethető 

pénzösszeggé, de ez az adott projekt jövedelmezősége szempontjából érdektelen.)  
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ÖSSZEFOGLALÁS  

Versenyképesebbek-e az üzleti hálózatokban jobb pozícióval rendelkező, a hálózatot jobban 

menedzselő vállalatok? Kutatásunkban az üzleti hálózatokban betöltött pozíció, a hálózati 

menedzsment és a vállalati teljesítmény kapcsolatát vizsgáltuk, a BCE Versenyképesség 

Kutató Központja versenyképességi kutatás-sorozatának legutóbbi kérdőíves felmérése 

alapján. A vállalatok hálózati pozíciója és hálózati képességeinek jellemzésekor öt faktort 

azonosítottunk: a hálózati pozíció, a vevői és beszállítói kapcsolatra jellemző együttműködés 

és hosszú távú szemlélet, a kapcsolatmenedzsment képességek, a függés felismerése és a 

kiszolgáltatottság észlelése. E faktorok alapján négy, különböző hálózati pozícióval és 

képességekkel jellemezhető vállalati klasztert különítettünk el, amelyek között szignifikáns 

eltérést mutattunk ki a vállalatok üzleti (működési, piaci, pénzügyi) teljesítménye alapján. Az 

eredmények arra is rámutatnak, hogy a jó hálózati pozíció akkor járul hozzá a kiemelkedő 

üzleti teljesítményhez, ha megfelelő kapcsolati szemléletmóddal és képességekkel párosul. 

 

SUMMARY 

Are firms with better network positions and managing business networks at higher 

effectiveness more competitive? In our research we focus on the connections among network 

positions, network management, and business performance of companies using data from 

latest survey of the Competitiveness Research Centre at Corvinus University of Budapest. In 

our analysis we identify five factors: network position; cooperation and long term view in 

connections with suppliers and buyers; connection management abilities; recognition of 

dependency; and the feel of vulnerability. Based on these factors four clusters of firms were 

established, which showed significant differences in business (operational, market, financial) 

performance. Our results also underline that good network position only contributes to 

outstanding business performance once it goes hand in hand with the right network approach 

and abilities. 

 

BEVEZETÉS 

 

A vállalkozások üzleti kapcsolatok hálózatába ágyazódva működnek: teljesítményükre 

nemcsak belső folyamataik és képességeik, hanem üzleti partnereik (vevőik, beszállítóik), sőt 

mailto:peter.juhasz@uni-corvinus.hu
mailto:imre.dobos@uni-corvinus.hu
mailto:tmandjak@em-normandie.fr
mailto:tmandjak@em-normandie.fr
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partnereik partnereinek teljesítménye, együttműködésük eredményessége és hatékonysága is 

hatással van. Kutatásunkban az üzleti hálózatokban betöltött pozíció és a hálózatban való 

működéshez kapcsolódó képességek és szemléletmód alapján vizsgáltuk a jellemző 

vállalattípusokat és a társaságok üzleti teljesítményét. Arra is választ keresünk, hogy a jó 

hálózati pozícióból automatikusan következik-e a jó üzleti (működési, piaci, pénzügyi) 

teljesítmény, vagy ahhoz más feltételek, jellemzők is szükségesek. 

 

 

ELMÉLETI HÁTTÉR 

 

„Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens része, a szárazföld egy darabja‖ ez, a 

XVI. századi John Donne költő verssora inspirálta a nyolcvanas évek végén Håkan 

Håkanssont és Ivan Snehotát amikor a hálózati koncepciót állították új stratégiai 

megközelítésük középpontjába (Håkansson és Snehota 1989, 2006). A hálózati megközelítés 

a szervezetek „legfontosabb feladatának a tevékenységek és erőforrások hálózatba kapcsolását 

tartja‖ (Håkansson, 2010, p. 90), következéséképpen a szervezet üzleti teljesítménye 

nagymértékben függ a vele kapcsolatban álló, különböző szerepeket betöltő (beszállító, vevő, 

innovációs partner) érintettek tevékenységétől. Egy szervezet üzleti teljesítményét nem a 

megfelelő erőforrások birtoklása biztosítja, hanem az, hogy mennyire képes a szervezet a 

„hálózati kapcsolatrendszerében bekövetkező mozgásokban való részvételre‖ (Håkansson, 

2010, p. 98). 

Ez a szervezeti képesség elsősorban a szervezet kapcsolatainak menedzsmentjében (Ford és 

szerzőtársai 2011) nyilvánul meg. Az üzleti kapcsolat menedzsment egyik kulcskérdése a 

vezetők szemlélete, a másik pedig a szervezet hálózati pozíciója (Håkansson és szerzőtársai, 

2009).  

Az üzleti teljesítmény szempontjából a vezetői szemlélet két jellemzője lehet különösen 

fontos. Az egyik az (1) együttműködés és a verseny megítélése, azaz az egyes érintetteket a 

vezetők elsősorban versenytársnak, vagy inkább együttműködő partnernek tekintik-e. A 

másik lényeges szemléleti kérdés az idő megítélése, nevezetesen (2) a vezetők hosszútávon 

vagy inkább rövidtávon gondolkodnak-e. További lényeges kérdés, hogy miként állnak hozzá 

a vezetők az üzleti hálózatok alapvető jellegzetességének, (3) a kölcsönös függőségnek 

(Axelsson és Easton, 1992) a kérdéséhez. Nevezetesen, felismerik-e, figyelembe veszik-e ezt 

a kölcsönös függőséget. Más szavakkal mennyire tudatosak a hálózat lényegének 

felismerésében és kezelésében. 

A szemléletet és ennek jellegzetességeit, tudatosságát tekinthetjük a kapcsolat menedzsment 

szervezeten belüli összetevőinek. Ugyanakkor (4) a szervezet helyzete a hálózaton belül 

szintén meghatározó jelentőségű. A hálózati pozíció részben azt jelenti, hogy a hálózat többi 

tagja milyen képet alkot az adott szereplőről (Mattsson és Johanson, 1992), részben pedig azt, 

hogy a meglévő közvetlen és közvetett kapcsolatain keresztül az adott szervezet mennyiben 

tudja befolyásolni a hálózat többi tagjának tevékenységét (Ford és szerzőtársai, 2011). A 

hálózati pozíció egyik fontos következménye és egyben eleme is, az adott szervezet 

vonzósága (Tóth és szerzőtársai, 2015; Mandják és szerzőtársai, 2015). 

A KUTATÁS MÓDSZERE 

 

Empirikus kutatásunk a Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató Központja 

legutóbbi, 2013-as kérdőíves felmérésére épül. A Kutató Központ eddig öt alkalommal (1996, 

1999, 2004, 2009, 2013) készített hasonló módszertan alapján kiterjedt, 300-as (vagy annál 
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nagyobb) vállalati mintán tematikus kérdőívekre épülő versenyképességi felméréseket. A 

válaszadó cégek négy-négy felsővezetője (csúcsvezetők, pénzügyi, kereskedelmi/marketing és 

termelési vezetők) által kitöltött kérdőívek átfogják a vállalati stratégia és működés számos 

területét, a vállalatokra vonatkozó tényadatokra és a menedzserek önértékelésére 

(véleményére, észleléseire) is építenek. A vevői és beszállító kapcsolatokra, majd a 

hálózatokra vonatkozó kérdések több fázis óta szerepelnek a kérdőívekben. (A korábbi 

eredményekről lásd Juhász, 2005; Wimmer – Mandják, 2002 és 2003; Wimmer, 2005; 

Wimmer et al., 2011; Mandják et al., 2012.) 

Jelen elemzésünkben a 2013-as versenyképességi adatfelvétellel dolgoztunk (a felmérés első 

eredményeit a kutatás gyorsjelentése foglalja össze: Chikán et al. (szerk.), 2014.) A teljes 

mintában a válaszadók kétharmadát magyar magántulajdonban lévő kis- és középvállalatok 

(kkv) tették ki, további 15 százalékot dominánsan külföldi tulajdonban lévő kkv-k adtak. A 

kkv-k aránya összességében 83, a nagyvállalatoké 17 százalék volt. A fő tevékenységi kört 

tekintve a feldolgozóipari cégek részaránya 45, a kereskedelemben, illetve a szolgáltatások 

területén működők aránya 20, illetve 15 százalék, míg mezőgazdasági, illetve építőipari cég a 

válaszadók közel 8-8 százaléka. (A minta jellemzőiről, reprezentativitásáról részletesebben 

lásd Matyusz (2014) és Csesznák – Wimmer (2014) tanulmányait.) 

A hálózati pozíció és menedzsment képességek, illetve a vevő-szállító kapcsolatok 

(együttműködés, hosszú távú szemlélet, függés) jellemzésére a kereskedelmi/marketing, 

illetve a termelési vezetők értékelését használtuk. A válaszadók ötfokozatú Likert-skálán 

értékelték cégüket, illetve jelezték véleményüket, ahol az 1-es érték a „nem jellemző‖ (vagy 

„egyáltalán nem ért egyet‖), az 5-ös érték a „teljes mértékben jellemző‖ (vagy „teljes 

mértékben egyetértek‖) választ jelezte.  

A kereskedelmi vezetők a hálózatban betöltött szerep (mennyire tekinthető a cég központi 

szereplőnek, aki képes befolyásolni a hálózatot, mennyire vonzó a vevők, illetve a beszállítók 

számára, mennyire képes befolyásolni a fejlesztéseket a hálózatban), valamint a hálózatok 

kihasználása alapján értékelték vállalatukat. A termelési vezetők az üzleti kapcsolatok 

fontosságát, és a legfontosabb vevőikkel, illetve beszállítóikkal való kapcsolatra jellemző 

együttműködést, függést, illetve kiszolgáltatottságot értékelték. Fontos kiemelni, hogy a 

válaszok a menedzserek véleményét, észleléseit tükrözik, ezáltal alkalmasak az általuk 

képviselt szemléletmód vizsgálatára.  

A hálózati pozíció és képességek vizsgálatára faktor-, majd ez alapján klaszterelemzést 

végeztünk. A hiányzó válaszok (elsősorban a termelési vezetők alacsonyabb válaszadási rátája 

miatt) összesen 177 vállalat volt besorolható. (Az itt vizsgálható vállalati kör jellemzői 

hasonlóak a teljes mintáéhoz: a kisvállalatok 13, a közepes cégek 70 százalékos részarányt 

képviseltek. A cégek 70 százaléka hazai többségi tulajdonban volt, az állami kézben lévők 

részesedése 7 százalék volt. A minta felét feldolgozóipari, 19 százalékát szolgáltató 

tevékenységet folytató, illetve további 15 százalékát kereskedelmi cégek adják.) Az így 

kialakult négy, különböző hálózati jellemzőkkel bíró csoportot tovább vizsgáltuk különböző 

vállalati jellemzők (méret, tulajdonos, tevékenységi kör, exportképesség, reagálóképesség, 

versenyképesség és teljesítmény) és a kutatási program korábbi lépéseiben kialakított 

teljesítményklaszterekkel és a válság észlelése alapján kialakított klaszterekkel (részletesen 

lásd Csesznák–Wimmer, 2014) való kapcsolatot alapján. A következőkben a vállalati 

teljesítménnyel és a válság észlelésével kapcsolatos eredményeket emeljük ki. 
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EREDMÉNYEK 

 

A hálózati pozíció és hálózati menedzsment képességek jellemzésre 14 kérdésre adott vállalati 

válaszból indultunk ki. A minta e változók szerinti jellemzését az 1. táblázat tartalmazza.  

1. táblázat A faktorelemzéshez használt kérdések leíró statisztikái 

 

Válaszok megoszlása (százalék) 

N 

Me- 

dián 

Át- 

lag 

Szó- 

rás 1 2 3 4 5 

Értékelje vállalata legfontosabb üzletágát a legfőbb versenytárshoz képest! 

1. Vállalatunk központi 

szereplő az iparági hálóban, 

amely képes hatást gyakorolni 

az ellátási lánc többi 

szereplőjére is.  10,25 16,61 40,99 26,50 5,65 283 3 3,01 1,03 

2. Vállalatunk képes arra, hogy 

a legtöbb kompetens beszállítót 

magához csábítsa. 8,16 18,09 44,33 24,47 4,96 282 3 3,00 0,98 

3. Meglévő beszállítói 

kapcsolatainknak köszönhetően 

vállalatunk az egyik leginkább 

vonzó beszállítónak számít a 

jelenlegi és a potenciális 

vevőink körében. 3,89 6,36 54,42 26,86 8,48 283 3 3,05 1,04 

4. Vállalatunk rendelkezik azzal 

a képességgel, hogy 

befolyásolja a területünkön 

folyó fejlesztéseket.  2,14 7,14 57,50 25,71 7,50 280 3 2,90 1,04 

5. Hosszú távú vállalatközi 

kapcsolatok kialakítása.  3,89 6,36 54,42 26,86 8,48 283 3 3,30 0,86 

6. Üzleti hálózatok 

kihasználása.  2,14 7,14 57,50 25,71 7,50 280 3 3,29 0,79 

Véleménye szerint vállalatának üzleti sikere mennyiben függ … 

7. a vevőktől? 3,02 3,52 18,09 30,65 44,72 199 4 4,11 1,02 

8. a beszállítóktól? 3,03 9,60 26,26 35,86 25,25 198 4 3,71 1,04 

Milyennek értékeli kiemelt/legfontosabb vevői kapcsolatában  

az alábbi tényezőket a megrendelő részéről? 

9. Együttműködés szintje.  1,99 1,99 32,34 39,30 24,38 201 4 3,82 0,89 

10. Az Ön vállalatának 

kiszolgáltatottsága a partner 

felé.  8,00 11,50 43,00 28,00 9,50 200 3 3,20 1,03 

11. Hosszú távú szemlélet 

érvényesülése. 3,98 4,98 29,85 36,32 24,88 201 4 3,73 1,02 

Milyennek értékeli kiemelt/legfontosabb beszállítói kapcsolatában  

az alábbi tényezőket a megrendelő részéről? 

12. Együttműködés szintje.  0,50 1,51 26,63 51,26 20,10 199 4 3,89 0,75 

13. Az Ön vállalatának 

kiszolgáltatottsága a partner 

felé.  6,03 19,60 38,69 28,14 7,54 199 3 3,12 1,01 

14. Hosszú távú szemlélet 

érvényesülése. 1,51 3,02 29,15 47,74 18,59 199 4 3,79 0,83 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Mivel a kiválasztott 14 alapváltozók között több szoros kapcsolatot is kimutattunk, az 

elkülönülő mögöttes tényezők azonosítására főkomponens elemzést végeztünk. A jobb 

értelmezhetőség érdekében Varimax módszerrel rotáltuk a kapott eredményt. Az eljárás öt jól 

definiálható faktort eredményezett. (2. táblázat) 

A kialakult faktorok jól igazodnak a szakirodalom által azonosított tényezőkhöz: a hazai 

mintában is elkülönül a hálózaton belüli pozíció a hálózati képességektől, a kapcsolatbeli 

függés észlelésétől, a hosszú távú és együttműködési szemlélettől. Érdekesség, hogy a 

kiszolgáltatottság érzése jól elkülönül a függőség felismerésétől, vagyis a megkérdezett 

vezetők nem feltétlenül akkor tekintették csak partnereiket kulcstényezőnek a siker 

szempontjából, amikor úgy érezték, hogy erősen függnek tőlük.  

Fontos észrevenni, hogy a mintában ugyanakkor leginkább a kétoldali kiszolgáltatottság a 

jellemző: a vevői és a beszállítói függőség érzete szorosan együtt mozog. Erre utal, hogy a 

vonatkozó két kérdésre adott válaszok egyetlen faktort alkotnak, azaz nem két különálló 

hatást azonosítottunk. 

 

 

2. táblázat: Azonosított faktorok neve és komponensei (legnagyobb sajátértékek) 

Rövidített 

alapkérdés 1
 –
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 p
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 –
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5
 –
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g
 

 

1. Központi szereplő, befolyással 

az ellátási lánc tagjaira 
,868     

2. Vonzó a kompetens beszállítók 

körében 
,808     

3. Vonzó beszállító a vevők 

körében 
,818     

4. Befolyás a fejlesztésekre ,860     

5. Hosszú távú kapcsolatok 

kialakítása 
 ,839    

6. Hálózatok kihasználása  ,717    

7. Sikere függ a vevői partnereitől 

az ellátási láncban 
  ,806   

8. Sikere függ beszállítói 

partnereitől az ellátási láncban 
  ,834   

9. Az együttműködés szintje a 

legfontosabb vevői, illetve 

beszállítói kapcsolatában 

   ,810  

10. A vállalat kiszolgáltatottsága a 

legfontosabb vevői kapcsolatában 
    ,811 

11. Hosszú távú szemlélet megléte 

a legfontosabb vevői 

kapcsolatában 

   ,840  
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12. Együttműködés szintje a 

legfontosabb beszállítói 

kapcsolatában 

   ,706  

13. A vállalat kiszolgáltatottsága a 

legfontosabb beszállítói 

kapcsolatában  

    ,792 

14. Hosszú távú szemlélet megléte 

a legfontosabb beszállítói 

kapcsolatában 

 
 

 ,639  

Forrás: saját szerkesztés 

A mesterségesen létrehozott faktorok immár függetlenek egymástól, így jól használhatóak a 

sokaságon belül elkülönülő homogén csoportok azonosítására. A dendogram elemzése alapján 

négy klaszter elkülönítése látszott indokoltnak: (1) az átlagos hálózati pozícióval rendelkező 

„Nem kapcsolatorientáltak‖, (2) a jó hálózati pozícióval és képességekkel rendelkező, erősen 

kapcsolatorientált „Együttműködők‖, (3) a gyenge pozícióval és hálózati menedzsment 

képességekkel jellemezhető, a függést észlelő és hosszú távú együttműködésre törekvő 

„Társkeresők‖, és (4) a jó kapcsolati menedzsment képességekkel rendelkező, a partnerektől 

való függést felismerő, de hosszú távú együttműködésre nem túlzottan építő (bár a beszállító 

oldalon inkább együttműködő) „Magányos farkasok‖. A faktorok alapján kialakult csoportok 

alapváltozókban felvett értékeit a 3. táblázat mutatja. 

Tekintettel arra, hogy az adott számú klasztert kialakító eljárás csak a csoportok közötti 

eltéréseket maximalizálja, de nem garantálhatja a kialakuló eltérések szignifikáns 

különbözőségét, ellenőriztük, hol mondhatjuk a különbözőségeket statisztikailag is 

relevánsnak. (Elemzésünkben mindenütt 5 százalékos szignifikancia szintet használunk.) 

Mivel azonban az ANOVA teszt az egyes alcsoportok azonos szórásúságát feltételezi (ezt a 

14 kérdésből 5-nél mindenképpen el kellett utasítanunk), az egyes klaszterek páronkénti 

összevetését is elvégeztük (Tamhane teszt). A 3. táblázatban félkövér betű jelöli az egymástól 

így is szignifikánsan eltérő csoportokat. 

3. táblázat: A hálózati klaszterek jellemzése (átlag)  

Rövidített alapkérdés 

1  

Nem 

kapcsolat- 

orientáltak 

2  

Együtt- 

működők 

3  

Társ- 

keresők 

4  

Magányos 

farkasok 

Összesen 

N 41 57 43 36 177 

1. Központi szereplő, 

befolyással az ellátási lánc 

tagjaira 
3,12 3,56 2,21 3,25 3,07 

2. Vonzó a kompetens 

beszállítók körében 
3,17 3,44 2,14 3,06 2,98 

3. Vonzó beszállító a vevők 

körében 
3,10 3,60 2,23 3,31 3,09 

4. Befolyás a fejlesztésekre 3,07 3,42 1,84 2,94 2,86 

5. Hosszú távú kapcsolatok 

kialakítása 
3,12 3,42 3,02 3,47 3,27 

6. Hálózatok kihasználása 3,15 3,49 2,88 3,53 3,27 

7. Sikere függ a vevői 

partnereitől az ellátási láncban 
3,02 4,49 4,44 4,42 4,12 

8. Sikere függ beszállítói 2,61 4,07 4,00 4,17 3,73 
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partnereitől az ellátási láncban 

9. Az együttműködés szintje a 

legfontosabb vevői 

kapcsolatában 

3,66 4,28 4,09 2,92 3,81 

10. A vállalat 

kiszolgáltatottsága a 

legfontosabb vevői 

kapcsolatában 

2,90 3,67 2,86 3,03 3,16 

11. Hosszú távú szemlélet 

megléte a legfontosabb vevői 

kapcsolatában 

3,63 4,33 4,00 2,56 3,73 

12. Együttműködés szintje a 

legfontosabb beszállítói 

kapcsolatában 

3,68 4,25 4,00 3,28 3,86 

13. A vállalat 

kiszolgáltatottsága a 

legfontosabb beszállítói 

kapcsolatában  

2,95 3,47 2,74 3,06 3,09 

14. Hosszú távú szemlélet 

megléte a legfontosabb 

beszállítói kapcsolatában 

3,51 4,14 3,72 3,36 3,73 

Forrás: saját szerkesztés 

Az Együttműködőkre jellemző leginkább a hálózat és partnerkapcsolatok tudatos, egyben 

sikeres kezelése: a cégek a központinak észlelt hálózati pozíció mellett is úgy érzik, 

sikerességük erősen függ társaiktól. A Társkeresők és a Magányos farkasok felismerik a 

partnerektől való függést, de inkább csak az előbbiek törekednének az együttműködésre, 

ugyanakkor ebben kevéssé sikeresek. A Nem kapcsolatorientáltak a legkevésbé tudatos 

kapcsolatmenedzserek: viszonylag jó helyzetben érzik magukat és nem tartják különösebben 

fontosnak az üzleti partnerekkel való kapcsolatokat sikerük szempontjából. Bár hajlandóak a 

kooperációra, nem észlelnek jelentős függést partnereiktől.  

A hálózati klasztereket számos vállalati jellemző (pénzügyi mutatók, tulajdonosi háttér, 

iparági hovatartozás) alapján is megvizsgáltuk. A kutatás egyik legérdekesebb eredménye, 

hogy szignifikáns kapcsolatot sikerült kimutatnunk a hálózati klaszterek és a vezetői 

önértékelés alapján korábban kialakított teljesítményklaszterek (Wimmer–Csesznák, 2015) 

között.  

A teljesítményklaszterek kialakításához használt kérdésekben a felsővezetők pénzügyi, piaci 

és működési jellemzők alapján értékelték cégük teljesítményét az iparági átlaghoz képest. 

Válaszaik alapján faktor-, majd klaszterelemzéssel négy jól elkülöníthető csoport alakult ki. A 

Lemaradókat átlagos működési teljesítmény, gyenge piaci és pénzügyi teljesítmény jellemzi: 

az ide sorolt vállalatok vezetői a belföldi iparági átlagnál kis mértékben jobbnak tartották 

termékeik (szolgáltatásaik) minőségét, az átlagoshoz hasonlónak értékelték a technológiai 

színvonalat és a menedzsmentet, míg az iparági átlagnál gyengébbnek észlelték a piaci 

részesedésüket és a jövedelmezőségi mutatóikat. Az Átlagosan teljesítők az iparági átlaghoz 

hasonlónak értékelték magukat minden vizsgált területen. Érdekes (és a korábbi 

versenyképességi felmérésekhez képest újonnan megjelenő csoport) a Pénzügyi 

teljesítményben elmaradók klasztere: a működési teljesítmény jellemzőiben az iparági 

átlagnál jobbnak tartják magukat, a piaci részesedésüket is valamivel jobbnak tekintik, de a 

jövedelmezőségi mutatóikat az iparági átlag alattinak értékelik. A Vezetők csoportját 
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valamennyi vizsgált teljesítményjellemzőben, a működési, piaci és pénzügyi teljesítményben 

is az iparági átlagot meghaladó teljesítmény jellemzi a vállalatvezetők szerint. (Részletesen 

lásd Wimmer–Csesznák, 2015). 

A hálózati klaszterek és teljesítményklaszterek közötti kapcsolatot mutatja az 1. ábra. 

Az elvégzett Khí négyzet teszt alapján szignifikáns kapcsolat van a kétféle csoportosítás 

között. Az Együttműködők között a várt 20 százaléknál jóval nagyobb, 29 százalék a Vezetők 

aránya, míg a viszonylag jó pozícióból induló Nem kapcsolatorientáltak túlnyomó többsége 

átlagos teljesítményt nyújt.  

A vizsgált vállalatok 23 százaléka tartozott a Lemaradók közé, ám ez az arány a Nem 

kapcsolatorientáltak között csak 8 százalék. Ugyanitt az átlagosan teljesítők aránya 73 

százalék a függetlenségnél várt 47 százalékos sokasági átlaggal szemben. A Pénzügyi 

teljesítményben elmaradók, de működési és piaci tekintetben jól teljesítők a vizsgált kör 10 

százalékát adták, de a Magányos farkasok közt arányuk ennek kétszerese.  

 
1. ábra: A hálózati klaszterekbe sorolt cégek teljesítménye 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Összességében tehát a hálózatokban is nehezen boldoguló Társkeresők a legelégedetlenebbek 

saját üzleti teljesítményükkel, míg az Együttműködők értékelik magukat leginkább 

sikeresnek. Nem mondható azonban, hogy a jó hálózati helyzet feltétlenül együtt járna a jobb 

üzleti teljesítménnyel, hiszen önbevallás alapján az együttműködésre kevésbé törekvő Nem 

kapcsolatorientáltak túlnyomó többsége versenytársaihoz hasonlónak ítéli helyzetét. 

A hálózati pozíció alapján kialakított klaszterek között szignifikáns eltérés mutatható kis 

abban a tekintetben is, ahogyan a gazdasági válságot megélték a vállalatok. (2. ábra) A válság 

észlelésével kapcsolatban a kutatás korábbi fázisában kialakított csoportokat használtuk. A 

vállalatvezetők a válság különböző megnyilvánulási formáit értékelték vállalatuk 

szempontjából (pl. a kereslet visszaesése, fizetőképesség romlása, finanszírozási lehetőségek 

romlása stb.), mely alapján faktor-, majd erre épülő klaszterelemzéssel alakult ki a három, a 

válság különböző megnyilvánulási formáit észlelő csoport: válságot általánosan, több 

területen észlelők, a főként keresleti és vevői oldali problémákkal szembesülők és a leginkább 
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környezeti és finanszírozási gondokat érzékelők csoportja (részletesen lásd Wimmer–

Csesznák, 2015).  

A Magányos farkasoknál az átlagnál jóval magasabb az értékesítési problémákkal 

szembesülők aránya, ami megfelel a várakozásoknak, hiszen az eseti kapcsolatokkal működő 

cégeknek aligha voltak hosszú távú értékesítési szerződéseik. Ugyanakkor e társaságok közt a 

finanszírozási gondok csak elvétve jelentek meg, ami üzleti modelljük stabilitására és 

pénzügyi függetlenségükre is utal. 

 

 
2. ábra: A gazdasági válság hatása a hálózati klaszterekbe sorolt cégekre 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Finanszírozási gondok különösen a Társkeresőknél jelentkeztek. Itt a hálózati pozíciónak 

inkább csak áttételesen lehet szerepe. A jelenség alighanem inkább arra vezethető vissza, 

hogy e csoportban voltak a legnagyobb arányban a saját üzleti teljesítményüket 

konkurenseiktől elmaradónak látók, s valószínűleg e cégek mind belső, mind külső forrásból 

nehezebben finanszírozhatóak. 

Ugyanakkor a stabil üzleti kapcsolatok fontosságára utalhat, hogy a Nem kapcsolatorientáltak 

is komoly gondokkal küzdöttek e téren, noha a csoport 92 százaléka üzleti teljesítményét 

átlagosnak vagy annál jobbnak mondta. Erre utal az is, hogy a jobb hálózati helyzetben lévő, 

de kapcsolatorientált Együttműködőkre kevésbé voltak jellemzők a finanszírozási problémák. 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Kutatásunk is megerősíti azt a szakirodalomban egyre nagyobb figyelmet kapó felismerést, 

hogy az üzleti vállalkozások teljesítményét üzleti partnereikkel való kapcsolatuk, a 

kapcsolatokhoz való hozzáállásuk, hálózati és kapcsolati menedzsment képességeik egyaránt 

befolyásolják. A hálózati képességek értéket teremthetnek, hiányuk pedig elmaradt 

lehetőséget jelent (vagy akár értéket rombolhat).   
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A kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy szignifikáns kapcsolatot sikerült kimutatnunk 

a hálózati klaszterek és az üzleti teljesítmény több szempontú értékelése alapján korábban 

kialakított teljesítményklaszterek között. Az eredmények arra mutatnak rá, hogy a jó hálózati 

pozíció csak akkor járul hozzá a kiemelkedő üzleti teljesítményhez, ha megfelelő kapcsolati 

szemléletmóddal és képességekkel párosul.  

A sikeres kapcsolatmenedzserek, a kapcsolatok fontosságát felismerő és azokat tudatosan 

építő és kezelő vállalkozások közül többen tartoznak a jobb teljesítmény nyújtók csoportjába, 

míg a kapcsolatokra kisebb figyelmet fordítók a viszonylag jó piaci, hálózati helyzetben sem 

feltétlenül tudnak az átlagosnál jobb teljesítmény elérni. Változó környezetben, válság vagy 

jelentős piaci változások idején ezek a képességek fokozottan fontosak, még inkább értéket 

teremtő tényezőként jelenhetnek meg.  

A jól teljesítő vállalatok gyakorlata alapján a vállalati döntéshozók számára megfogalmazható 

fő javaslat, hogy az üzleti kapcsolatok tudatos menedzselésére érdemes törekedni mind a 

vevői, mind a beszállítói oldalon, beleértve a partnerek működése és a partnerekkel való 

együttműködés hatásainak tudatos kezelését és a kapcsolatok tudatos építését. A kapcsolati 

menedzsment képességek fejlesztése és a hálózatokban való tudatos működés hozzájárulhat a 

hálózatokból adódó lehetőségek jobb kihasználásához és az eredményes és hatékony vállalati 

működéshez. 

További kutatások szempontjából a hálózati menedzsment képességek részletesebb elemzése, 

a kapcsolatok különböző szintjei (tevékenységek, információáramlás, személyes kapcsolatok), 

a kapcsolati szemlélet vállalaton belüli elfogadottsága (a kapcsolattartó személy szerepe, 

illetve a vállalati kultúrában való jelenlét), a vevői és a beszállítói oldal kezelésének 

szemléletbeli eltéréseinek vizsgálatában látjuk a főbb, további kutatásra érdemes területeket. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A kormányzat egyértelmű célja a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése. Ennek 

érdekében minden évben változnak az aktuális adózási és számviteli jogszabályok. Egyre több 

érdekeltnek kell adatot szolgáltatnia az adóhatóságnak, azonban még mindig nagy az 

adóbevallások száma. Lehet-e csökkenteni az adóbevallások mennyiségét a számvitel 

segítségével? Én úgy gondolom igen, azonban ez nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog. 

Alapvetően minden adózási információ rendelkezésre áll, illetve rendelkezésre állhat a 

számviteli információs rendszerben. Nincs szükség másra, mint racionalizálásra és 

harmonizálásra. 

 

SUMMARY 

The primary aim of the goverment is the reduction of the corporates‘ administrativ burdens. 

That‖s way each yearchangingthe currenttax and accountingregulations. More and 

morestakeholders shouldprovide datato the tax authorities, but the number of tax return are 

still very large. Is it possible to reduce the quantity of the tax returns with the help of the 

accounting? I think it so yes,butthere is no guaranteethat everybodywill like. 

Basicallyalltaxinformation is availableormay be available fromtheaccountinginformation 

system. Therefore there is noneed foranything else, such asrationalizationandharmonization. 

 

 

1. BEVEZETÉS 

 

A vállalkozások érintő gazdasági események rögzítését, feldolgozását, azaz a könyvviteli 

szolgáltatások ellátását alapvetően két aspektusra oszthatjuk: 

 a vállalaton belül oldják meg a könyvelési feladatokat, azaz önálló 

könyvelő/könyvelési osztály állítja elő a szükséges számviteli információkat és készíti 

el az adóbevallásokat, adatszolgáltatásokat, pénzügyi beszámolót 

 a vállalaton kívüli, független könyvelő iroda végzi megbízási szerződés, vagy egyéb 

szerződéses jogviszony keretében a könyvelési és bérszámfejtési feladatokat, illetőleg 

a vállalat tevékenységével kapcsolatban felmerült adatszolgáltatásokat. 
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1. ábra:Számviteli feladatok ellátási módja 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az általam 2010-ben és 2014-ben lefolytatott felmérésről készített 1. ábra jól tükrözi azt a 

növekvő tendenciát, amely a számviteli feladatok vállalaton kívüli kiszervezését illusztrálja. 

Jól látható, hogy egyre nagyobb százalékban van jelen a számviteli outsourcing, mint 

tevékenység a piacon. 

A könyvelő irodák folyamatos térnyerése és kvázi olcsósága miatt egyre jobban 

koncentrálódik a számviteli és adózási információk sokasága különböző helyi szintű 

adatbázisokba, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyre kevesebb potenciális 

kapcsolattartó kommunikál az adóhatóságokkal, ezáltal egyre nagyobb hatékonysággal 

működhet az adóbevallások kezelése, feldolgozása. 

 

 

2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A cikk összeállítására alapvetően két fontosabb forrás lett felhasználva.  

 Egyrészről egy 2010-ben végzett felmérés, amelynek aktualizálására 2014-ben került 

sor. A minta egy országos felmérésből ered, amelynek reprezentativitását mindvégig 

igyekeztem megőrizni mind az első, mind a második felmérés során. 

 Másodsorban törvényi előírások és jogszabályok feldolgozásával igyekezem a 

hatályos előírásokat figyelembe véve összeállítani a tanulmányt, amelynek érdekében 

több, az Nemzeti Adó és Vámhivatal által publikált információs füzet és egyéb 

nyilvános dokumentációk áltak rendelkezésemre. 



„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

600 

 

A módszertan tekintetében tényfeltáró kutatás végeztem, valamint a személyes 

tapasztalataimra építve vizionáltam egy lehetséges számviteli nyilvántartási rendszert, illetve 

a jelenlegi adatstruktúra egy lehetséges átalakítási, fejlesztési módozatát. 

 

 

3. EREDMÉNYEK 

 

A közigazgatás és az adóztatás korszerűsítésének égisze alatt2000-től kezdődően több 

jogszabályi rendelkezés is született, amelyek elsősorban az információs technológia rohamos 

fejlődésének és az internet világméretű kiszélesedésének és általános elterjedésének 

köszönhették a viszonylag „sima‖ társadalmi fogadtatást. Ezen intézkedések közül 

kétségtelenül kiemelkedő fontosságúnak mondható az elektronikus úton történő bevallás 

előírása, amely mind az adózási, mind a számviteli folyamatokat alapvetően megváltoztatta, 

azonban ezen túlmenően mára már szinte egymás után jönnek az újabb és újabb, az on-line 

módon történő adatszolgáltatási módok. 

 

Adóbevallás elektronikusan 

 

2001-től kezdődően a néhány száz legnagyobb adózó gazdálkodó szervezet esetében írták elő 

ezen technika alkalmazását, majd a kötelezettek körébe folyamatosan vontak be nagyobb 

volumenben adózó gazdasági társaságokat. Ezen túlmenően természetesen mindenkinek adva 

volt a lehetőség arra, hogy önszántából csatlakozzon az elektronikusan bevalló gazdálkodók 

egyre népesebb csoportjához, amelynek eredményeképpen 2006-ban a statisztikák szerint 

közel 80 ezren társultak. A forradalmi változást a 2007-es év tartogatta, ekkor ugyanis 

bevezetésre került általánosan az elektronikus adóbevallás. Az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) meghatározott adózói körnek kizárólag 

elektronikus úton lehet adó- és járulékbevallási, valamint adatszolgáltatási kötelezettségét 

teljesítenie. A törvény értelmében ezen kötelezettek a következők: 

 a munkáltató - ideértve a magánszemély munkáltatót is, 

 a kifizető, 

 a foglalkoztató - beleértve a kiegészítő tevékenységűnek (nyugdíjasnak) nem minősülő 

egyéni vállalkozót, 

 az állami foglalkoztatási szerv, 

 az egyházi jogi személy, 

 a szociális szövetkezet, 

 a szakképző iskolai hallgatót tanulószerződés alapján foglalkoztató, valamint 

 a külföldi munkáltató magyarországi képviselője. 

A kötelezett adózói körnek a havi adó- és járulékbevallásban - többek között - személyre 

lebontott adatok feltüntetésével kell az adóhatósághoz havonta, a tárgyhónapot követő hónap 

12. napjáig elektronikusan bevallást tenni az adó- és társadalombiztosítási kötelezettséget 

eredményező, magánszemély részére teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő 

valamennyi adóról - kivéve a kamatjövedelem adóról -, járulékról és egyéb adatokról.  

 

Az Art. szabályozásából eredően nem kell járulékbevallást beadniuk általában a 

magánszemélyeknek, még akkor sem, ha adószámmal rendelkeznek valamilyen önálló 

tevékenység végzése, vagy például bérbeadás miatt, illetőleg szintén nem keletkezik ilyen 

kötelezettsége a kiegészítő tevékenységű, azaz nyugdíjas egyéni vállalkozónak sem, mert az ő 

adó- és járulékkötelezettségét a személyi jövedelemadó- vagy evabevallásban kell 

szerepeltetnie. Rajtuk kívül azok a társasházak, egész kicsi társadalmi szervezetek, 

alapítványok, egyesületek mentesülhetnek a járulékbevallás és ezzel párhuzamosan az 
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elektronikus bevallás alól, amelyek nem állnak a tb-rendelkezések szerint egy 

magánszeméllyel sem biztosítási jogviszonyt eredményező kapcsolatban. 

 

Az elektronikusan történő adóbevallás bevezetésénél mindenki tisztában volt azzal, hogy ez 

csak akkor tud megfelelően és eredményesen működni, ha a bevallás elkészítéséhez 

mindenfajta technikai és technológiai segítséget megad az adóhatóság az adózók részére. 

Ennek tudatában kezdődtek el a munkálatok egy olyan szoftver kifejlesztésére, amely az 

adózó és az adóhatóság között kommunikál, adatot továbbít, fogad, feldolgoz és megfelelő 

titkosítási eljárással rendelkezik az eléggé érzékeny és egyben titkosnak is mondható, 

adózással és gazdálkodással kapcsolatos adatok cseréjének lebonyolítására. 

Az elektronikus adóbevallás elkészítését és annak elküldését, feltöltését az adóhatóság az erre 

a célra kifejlesztett szoftver, az ABEV névre keresztelt alkalmazással segítette a kezdetekben, 

amely voltaképpen nem más, mint az akkoriban Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal (APEH) 

elnevezéssel működő adóhivatal által rendszeresített bevallások, bejelentőlapok és 

adatszolgáltatások dokumentum tárháza, viszont több, mint pusztán elektronikus bevallási 

nyomtatványok sokasága. A rendszer legnagyobb, és vitathatatlanul óriási előnye, hogy az 

általános ellenőrzési mechanizmusok – mint például az adóazonosító jel, az adószám, vagy 

társadalombiztosítási szám automatikus kontrollja – mellett tartalmazza az egyes sorok 

közötti belső összefüggéseket, ezzel elősegítve a bevallások helyes kitöltését.  

Az ABEV rendszer nemcsak az elektronikusan elküldhető bevallásokat tartalmazta, hanem 

minden, az APEH által kibocsátott nyomtatványt, így azokat is, amelyeket papírra ki lehetett 

nyomtatni, és úgy is be lehetett adni (például az 53-as szja-bevallás), és azokat is, amelyeket 

egyáltalán nem lehetett elektronikusan beadni (például az egyes adatbejelentő lapok). 

Az ABEV rendszer elsődlegesen az APEH számára elküldhető bevallásokra koncentrált, 

azonban a használatából eredő átütő sikernek köszönhetően felmerült az igény más ellenőrző 

szervezetek részéről arra, hogy a már meglévő ABEV keretrendszer által biztosított 

elektronikus űrlap kitöltési és beküldési lehetőségeket más területre vonatkozóan is 

kihasználják. Ennek érdekében a program nevét megváltoztatva ÁNYK, azaz általános 

nyomtatvány kitöltő elnevezésre átkeresztelve már nem csak az APEH, illetve a mai nevén a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkáját segíti a keretrendszer, hanem többek között az 

Országos Egészségpénztár (OEP), a Cégbíróság, a Céginformációs Szolgálat, a Bíróság 

(elsősorban a civil szervezetekre fókuszálva), a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal (MEKH), illetőleg az egyes önkormányzatok által rendszeresített bevallások, 

nyomtatványok is rendelkezésre állnak, kitölthetők és elektronikusan beküldhetők. 

 

Az ÁNYK program esetében háromféle telepítő csomag létezik  

1. A keretrendszer/program telepítését végző csomag, amely kezeli a különböző 

nyomtatványokat, biztosítja a kezelőfelületet és az adattovábbítást a megfelelő 

szervezetek felé. 

2. A nyomtatványok telepítését végző csomagok, amelyek az egyes, az előbbiekben már 

említett, információkat igénylő hatóságok, ellenőrző szervek által koordinált és 

publikált nyomtatvány sablonok. A csomag nevében minden esetben szerepel a 

nyomtatvány azonosítója a könnyebb beazonosíthatóság érdekében.  

3. Az egyes bevallási nyomtatványokhoz elkészített kitöltési útmutatók telepítését végző 

csomagok. A csomag nevében itt is egyértelmű hivatkozás található. 

 

Fontos megjegyezni, hogy a keretrendszer alapvetően Java programkörnyezetben futtatható, 

így a feltelepítés és a használat előtt a Java program megléte szükségeltetik. A telepítő 

csomagok mind .jar kiterjesztésű állományok, amelyek a java rendszer számára futtatható 

programok. Természetesen a keretrendszer telepítését kell először elvégezni, utána lehet 

telepíteni a nyomtatványokat és a kitöltési útmutatókat. 
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Elektronikus számlázás 

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvénybe (a továbbiakban: számviteli törvény) 2004-ben 

lépett be az elektronikus bizonylat fogalma, mely évtől lehet elektronikus számlát is kiállítani. 

Ez a számlázási mód sem Magyarországon, sem Európában nem tekint hosszú múltra vissza, 

ráadásul a várt nagy fellendülés sem következett be az elmúlt években. A technikai fejlődés és 

az internetes gazdaság fejlődése már napjainkban is egyes esetekben megkerülhetetlenné tette 

az elektronikus számlát, mivel ez jelenti jelenleg az egyetlen eszközt arra, hogy a csak 

virtuálisan találkozó üzletfelek eleget tegyenek bizonylatolási kötelezettségüknek. Talán nem 

meglepő, hogy Európa nyugati fele ebben is Magyarország előtt áll, bár idehaza is egyre 

többen választják a számlázás ezen módját. (Az e-számláról részletesen a Számviteli 

Tanácsadó 2014/09. számában volt szó.) 

 

Az e-számla nem más, mint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben 

(a továbbiakban: Áfa tv.) meghatározott tartalommal bíró számla vagy egyszerűsített számla, 

melyet elektronikus formában bocsátottak ki, továbbá mely legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással és időbélyeggel rendelkezik. Egész pontosan az Áfa tv. 259. § 5. pontja 

úgy fogalmaz: amelyet elektronikus úton bocsátottak ki és fogadtak be. Ennek az oka az, hogy 

a törvény az elektronikus számla kibocsátásának feltételeként továbbra is előírja a 

számlabefogadó beleegyezését (ami nem csak formális lehet, vagyis megvalósulhat pl. a 

kapott számla kifizetésével történő hallgatólagos belegyezés révén is), illetve EDI 

alkalmazása esetén a felek előzetes, írásbeli megállapodását. 

Az elektronikus aláírás hitelesen igazolja a számla kiállítójának személyét, továbbá biztosítja 

az elektronikus számla hitelességét, tartalmának megváltoztathatatlanságát, sértetlenségét, stb, 

vagyis az időbélyeggel együtt eleget tesz az Áfa tv. 175. §-ban foglalt követelményeknek. 

Fontos tudni, hogy az elektronikus számla formai, tartalmi és egyéb követelményeit 

meghatározó hazai rendeletek és törvények az európai uniós direktíva (2001/115/EK) alapján 

készültek, vagyis azzal teljes mértékben harmonizálnak, így a magyar jogszabályok alapján 

kiállított e-számla megfelel az uniós követelményeknek is, tehát nincs akadálya annak, hogy 

nemzetközi szinten is használjuk az elektronikus számlázást. 

 

Az e-számla formátuma. 

 txt formátum (text fájl),  

 bármilyen más, úgynevezett print fájl formátum, mely nem formázott szöveget, illetve 

karaktereket tartalmaz, továbbá nem találhatóak a fájlban - a soremelés és az 

oldalkezdet jelzésen kívül - utasítások, és a fájl tartalma (a fájlban szereplő szöveg, 

illetve karakterek) egyértelműen megfeleltethető a kinyomtatott adatoknak (a fájlban 

szereplő karakterek sorozata, tulajdonsága a papírra történő kinyomtatással sem 

változik),  

 csv fájlformátum,  

 dbf formátum,  

 mdb formátum,  

 xls fájlformátum,  

 xml fájlformátum. 

 

Fontos kiemelni, hogy az Áfa tv. alapján az e-mailben elküldött és befogadott pdf állomány is 

elektronikus számlának minősül, azonban az ilyen elektronikus számlák tekintetében az eredet 

hitelességét és az adattartalom sértetlenségét alátámasztó üzleti ellenőrzési eljárásnak fokozott 

jelentősége van, azok tekintetében szigorú üzleti ellenőrzési eljárást kell végezni.  
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On-line pénztárgép 

 

Az e-pénztárgépek megjelölés alatt természetesen az online pénztárgépeket kell érteni, 

amelyre vonatkozóan a nemzetgazdasági minisztérium által kiadott rendelet - 3/2013. (II.15.) 

NGM rendelet - újra szabályozta a pénztárgépek telepítésének és működtetésének szabályait. 

 

Az online pénztárgép gyakorlatilag olyan, új generációs pénztárgép, amely online 

adatkapcsolatra képes a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerverével, és a NAV által 

meghatározott adatokat rendszeres gyakorisággal elküldi ezen az adatkapcsolaton keresztül. 

Ezzel a véletlenszerű adatlekéréssel kiszűrhetők a pénztárgépekkel történő visszaélések, 

illetve ezáltal minimalizálható a blokk nélküli értékesítések darabszáma. 

Az online pénztárgépeket adóügyi ellenőrző egységgel (AEE) kell ellátni, amely a 

következőknek kell, hogy megfeleljen: 

 Folyamatosan gyűjtenie kell a kassza használata során keletkező adatokat, és ezeket 

normál szövegfájlokban kell tárolnia. 

 A NAV szerver utasítására el kell küldenie a tárolt adatokat az adóhatóság részére. 

 Élettartama során az AEE memóriaegysége folyamatosan tárol, sohasem töröl. Ennek 

megfelelően min. egymillió kiadott bizonylat adatainak eltárolására alkalmasnak kell 

lennie (azaz, min. 16 Gb tárkapacitással kell rendelkeznie). 

 A megtelt vagy meghibásodott AEE-t csak cserélni lehet, törölni és újrafelhasználni 

nem. 

 

Azt hiszem, nem kell hosszasan bemutatni, mi is volt a célja az online pénztárgépek 

bevezetésének, ezzel a gyakorlatban felmerülő számlaadási problémát igyekeztek szabályok 

közé szorítani. Az általános bevezetése óta eltelt időszak eredményeit figyelembe véve a 

hatóságok pozitív visszajelzéseket publikáltak. 

 

Digitális audit 

 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kezdeményezésére az általa felállított bizottság 

kialakította a kis-és középvállalkozások könyvvizsgálati tesztelésére és könyvelt adataik 

archiválására önkéntesen alkalmazható adatexport útmutatót. Ennek célja az volt, hogy 

egységes tartalmi és strukturális követelmények megfogalmazásával segítse a kettős 

könyvviteli programot készítő és értékesítő szervezeteket a könyvvizsgálatoknál 

(jogszabályban előírt független könyvvizsgálatoknál és belső auditoknál) szükséges főkönyvi 

tételsor adatexportjának elkészítésében. A javasolt útmutató alkalmazásának a legfőbb érdeke, 

hogy kölcsönös üzleti és szakmai előnyökkel járhat mind az ügyviteli szoftverfejlesztő-

értékesítő szervezetek és ügyfeleik, mind pedig a könyvvizsgálatok és a belső ellenőrzések 

számára. 

A modern adatfeldolgozási technológiák lehetővé teszik a könyvvizsgálat során felmerülő 

fizikai korlátok tágítását, ezzel egyes szempontok szerinti vizsgálatok esetében lehetőség van 

akár teljes körű ellenőrzések elvégzésére is. A rendszerbe foglalt adatok meghatározott 

formátumú digitális letöltését – az adatok exportálását – a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

hathatós szerepvállalásának köszönhetően egyre több ügyviteli, könyvviteli program 

támogatja, amely elsősorban a közvetlen felhasználók szempontjainak kíván megfelelni, tehát 

nem a könyvvizsgálati szempontok az elsődlegesek.  

Az adatexport az ügyviteli szoftverek olyan szolgáltatása, amelyet előre meg nem határozott 

vizsgálatok céljára programozottan vagy egyedi igényre lehet letölteni az adatbázisokból. Az 

adatok importja – azaz további felhasználás céljából történő beolvasása – ebből fakadóan 

széles körű lehet, szolgálhatja az informatikai és a belső ellenőrzések, továbbá a független 
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könyvvizsgálatok céljait is. A könyvvizsgálók az ellenőrzési rendszertesztek és az adatok 

tesztelése során hasznosíthatják az exportált adatokat, a könyvvizsgálati szempontokat 

tartalmazó programozott feldolgozást elősegíti az előre definiált adatszerkezetek és 

formátumok alkalmazása.  

A konkrét vizsgálatok mellett további előnyök adódnak az archiválás digitalizálása és az 

utólagosan esetleg szükségessé váló vizsgálatok lefolytatásánál. Az átvett adatok 

rendszerezése, előkészítése informatikai ismeretek és könyvvizsgálati szempontok együttes 

érvényesítésén keresztül vezethet eredményre.  

Ezt a fajta adatexportot egyre több könyvvizsgálati program képes kezelni, amelynek 

segítségével a könyvvizsgálati munkafolyamatok sokkal hatékonyabban tervezhetők és 

végrehajthatók, az egyes tesztelési eljárások alkalmazásával az esetlegesen felmerülő hibák 

nagyobb arányban kiszűrhetők, ezáltal a könyvvizsgálói bizonyosság is növelhető. 

 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Nem mondhatjuk, hogy nincsenek olyan rendszerek körülöttünk, amelyek nem könnyítik meg 

az adóval, számvitellel kapcsolatos munkafolyamatokat, azonban a rendszereket folyamatosan 

karban kell tartani, frissíteni és fejleszteni szükséges a minél hatékonyabb működés 

érdekében. 

Alapvetően két fejlesztési irányról lehet beszélni: 

 az egyik a jelenleg rendelkezésre álló rendszerek fejlesztése, „felhasználóbarátabbá‖ 

tétele, 

 a másik egy innovatív rendszerelem kifejlesztése, bevezetése, amely nem más, mint az 

e-számvitel. 

 

Jelenlegi e-környezet fejlesztése 

 

A jelenlegi rendszer, gondolva elsősorban az ÁNYK program kezdeti (ABEV) szakaszára, 

amely kimondottan csak a járulékbevallásokra koncentrált, egyre koncentráltabban szolgálja 

ki mind a vállalkozásokat, magánszemélyeket, azaz az adózókat, mind az adóhatóságot és 

társszervezeteit. Alapvetően az ÁNYK programot nevezhetnénk platform függetlennek, 

azonban ez nem teljesen igaz. Köztudott, hogy java felület kell a működéséhez, amely java 

környezet a windows, a linux és az ios rendszereken is futtatható, azonban a technológiai 

fejlődést és kialakult trendeket követni kell, és megfelelően ki kell szolgálni a felmerült 

igényeket. 

Az üzleti világban a mobilitásnak köszönhetően egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az 

okostelefonok, illetőleg a tablet készülékek, amelyeken a java program és ezzel egyetemben 

az ÁNYK keretrendszer nem, vagy csak nehézkesen futtatható. Vannak olyan megoldások, 

amelyek áthidalhatják ezt a problémát, de alapvetően a működést lassítják, nincs optimális 

futtatási környezet. Ennek kiküszöbölésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal informatikai 

munkatársai - amennyiben a már megjelent és publikált információknak hinni lehet – 

megkezdték a szükséges döntések meghozatalát, amelynek eredményeképpen webes felületen 

is futtathatóvá válik majd a közeljövőben az ÁNYK keretrendszer elősegítve ezzel a 

mobilitást és a hatékonyságot. 

 

Számviteli rendszer innovatív fejlesztése 

 

Ami a jelenlegi rendszer innovatív fejlesztését jelenti, van már e-adózás, van e-számla, e-

pénztárgép, e-audit, létezik és általánosan elfogadott, hogy a számviteli feladatok ellátására 

számviteli programcsomagokat használunk, tehát valamilyen szinten létezik az e-számvitel is. 
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Azonban ez még önmagában nem testesíti meg az e-számvitel fogalom mögé társított 

jelentéstartalmat. 

Természetes mindenki számára, hogy a felmerült gazdasági eseményeket megfelelő 

rendszerben a számvitelre vonatkozó előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően rögzíteni 

kell, a számviteli információs rendszer adataira támaszkodva kerülnek elkészítésre az egyes 

adóbevallások.  

 

 
2. ábra: A számviteli információs rendszer kapcsolatrendszere az elektronikus 

szolgáltatásokkal 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 2. ábrán szemléltetve a számviteli információs rendszer szerepkörét jól látható, hogy 

minden elektronikus rendszerrel elég szoros kapcsolatba hozatható: 

 az e-számla kibocsátásakor a kiállításra kerülő számla adattartalma automatikusan a 

számviteli információs rendszerbe adaptálható, hiszen az e-számla kiállításakor 

minden egyes adata a könyvviteli rögzítéshez rendelkezésre áll, tehát ezek a 

rendszerek között azonnal átadásra kerülhetnek; 

 az e-pénztárgép koncepcióját alapul véve, ha az adóhatóság számára megoldott a 

pénztármozgások figyelése, akkor ebből kiindulva a számviteli rögzítéshez szükséges 

információk is rendelkezésre állnak, tehát ezen adatok az e-pénztárgép rendszeréből – 

hasonlóan az e-számla rendszerhez – azonnal, emberi beavatkozás és adatrögzítés 

nélkül átvehető, könyvelhető a számviteli információs rendszerben; 

 a rögzítésre kerülő számviteli bizonylatok adatait felhasználva a számviteli 

információs rendszerből az adott időszakos bevallások adatai, adatsorainak értékei 

kiexportálhatók, azok az ÁNYK-hoz tartozó bevallássablonok leírásai alapján 

generálhatók, tehát automatikusan kitöltött bevallások készíthetők; 

 a számviteli információs rendszer adatállománya az audit xml leírásainak figyelembe 

vételével automatikusan megfeleltethető, azaz a könyvvizsgálati programokba a 

főkönyvi kivonatok, illetve az adott időszak teljes könyvviteli, számviteli adatai 

exportálhatóak. 

 

Ezek után joggal tehetjük fel a kérdést, hogy akkor mit takar az e-számvitel fogalom? A 3. 

ábrát felhasználva, abból kiindulva lehet levezetni a fogalmat.  

E-számla E-pénztárgép 
SZÁMVITELI 

INFORMÁCIÓS 

RENDSZER  

(SZIR) 

E-adózás 

(ÁNYK) 
E-audit 
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Az alapvető kormányzati törekvés, hogy csökkenjenek a magánszemélyek, gazdasági 

társaságok adminisztrációs terhei. Jelenleg az adó és járulékbevallásokat a könyveléssel 

megbízott személyek, esetlegesen gazdasági társaságok, azaz könyvelő irodák végzik. A 

felmerült gazdasági események az időszakoknak megfelelően a számviteli információs 

rendszerben rögzítésre, könyvelésre kerülnek, tehát a számviteli adatbázisban ezek az adatok 

teljes körűen megtalálhatók, hiszen alapvetően innen generálhatók a bevallások értékadatai. 

Az audit xml leírásnak megfelelve a számviteli információs rendszer adatbázisa bizonyos 

szempontokat és előírásokat követve struktúrált, azaz annak felépítése adott. Ezen felül 

köztudott, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé különböző szervezeteknek 

adatszolgáltatási kötelezettségei vannak, amelyek a gyakorlatban azt eredményezik, hogy 

optimális esetben minden információ az adóhatóság rendszerében rendelkezésre áll. 

Mindezeket figyelembe véve kérdésként felmerül, hogy ha a számviteli adatbázis megfelelően 

struktúrált formában rendelkezésre áll, miért nem ezt az adatbázist használja fel az adóhatóság 

közvetlenül? Még mielőtt mindenki a fejéhez kap, gondoljunk csak bele abba, hogy egy 

adóhatósági vizsgálat során milyen információkat kérhetnek az adóhatóság munkatársai: 

főkönyvi kivonat, folyószámla analitika, pénztár analitika, stb. és mindegyiket elektronikusan. 

Ebből fakadóan, ha minden információ az adott adatbázis feltöltésével időszakosan átadásra 

kerülne, akkor gyakorlatilag ki lehetne iktatni az adóbevallásokat, automatikusan és akár real 

time módon valósulhatnának meg az ellenőrzések, amelyek végső soron képesek lehetnének 

kiemelni a tisztességesen működő adózókat, illetve kijelölni a problémás gazdálkodó 

szervezeteket. 

Nem gondolom azt, hogy könyvelői oldalról ez nem lenne elfogadható és támogatható 

törekvés, hiszen az érdek ugyanaz: minden gazdasági esemény legyen lekönyvelve és 

bevallva. Ha például kötelező jelleggel negyedévente fel kellene tölteni egy adatbázist, ezzel 

az éves zárás egy bizonyos része gyakorlatilag négy részre osztódna, az év végi terhelést 

csökkentené. Másrészről – és tudom, hogy ezzel nem vagyok egyedül – a vállalkozásoknak is 

elemi érdekük lenne, hogy ne mindent az év végére, vagy akár tovább toljanak, hanem akkor 

a negyedéves feltöltésekre is fókuszálniuk kellene. Nyilván vannak olyan dolgok, amelyeket 

nem biztos, hogy „negyedelni‖ tudunk, de egy társasági adóelőleg fizetést is már konkrét 

adatokkal tudnánk alátámasztani.  

 

Nézzük milyen módosításokra lenne szükség ahhoz, hogy a számviteli információs rendszer 

adatbázisa megfelelő legyen az adóbevallások kiváltására: 

 a havi járulékbevallásokhoz szükséges alapinformációk feltüntetése, amely alapvetően 

az alkalmazottakkal kapcsolatos információkat jelenti: 

o a járulékbevallásban a 08M lapon szerepelnek az alkalmazottak személyes 

adatai, amelyek közül az adóazonosító jel alapvetően beazonosítja a 

magánszemélyt. Tehát a számviteli adatbázisban elég lenne jelölni az 

adóazonosító jeleket ahhoz, hogy automatikusan vissza lehessen nyerni az 

adatokat. Ehhez tehát csak annyi szükséges, hogy például a 471-es 

számlaszámnál, amely a jövedelemelszámolási számlát jelenti és ezen jelenik 

meg az egyes alkalmazottak bruttó jövedelme, minden egyes számviteli 

szoftver esetében kötelező előírásként megjelenne, hogy a főkönyvi 

számlaszám utolsó 10 karaktere az adóazonosító szám legyen. Így az 

adatbázisban szereplő 471x1234567890 főkönyvi számla egyértelműen 

beazonosítható lenne, mivel az első három karakter jelezné, hogy 

jövedelemelszámolásról van szó, az utolsó 10 karakter pedig azt, hogy 

pontosan kiről van szó. A kettő között lévő, általam „x‖-ként jelölt karakterek 

tetszőlegesek, ezek nyilván az egyes adózók sajátosságait takarják (például ha 

el akarjuk különíteni a fizikai és szellemi dolgozókat, vagy telephelyek szerint 

akarunk nyilvántartást vezetni, stb.). Ugyanilyen szisztematikával könnyen 
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megoldható az egyes járulékokat jelentő főkönyvi számlák elkülönítése, hiszen 

a személyi jövedelemadó esetében a 462x1234567890 jelölné személyenként a 

levont személyi jövedelemadó előleg összegét, vagy a 463x1234567890 a 

levont egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék összegét, és így tovább. 

 az áfabevallás esetében is alkalmazható az előbbiekben megfogalmazott koncepció, 

nyilván a megfelelő adat alkalmazásával, amely az általános forgalmi adó esetében az 

adószámot jelenti. Ez ennek megfelelően a vevők esetében a 311x12345678 

számlaszám lenne, a szállítóknál a 454x12345678 főkönyvi számla. Ezzel nem csak az 

egyes partnerenkénti összesítést lehetne biztosítani, hanem ez egyes adatsorokban lévő 

információk meglétével – mint például a bizonylat sorszáma, a számlán szereplő 

dátumok – akár azonnal az egyes adatbázisok egy algoritmus segítségével össze is 

kapcsolhatók. Alapvetően ez a metodika most is adott, hiszen a 65-ös bevallásoknál az 

értékhatár feletti tételeknél jelentési kötelezettséget jelent. Az adatbázis átadással 

azonban minden tétel láthatóvá válna. 

 

Ezzel a megoldással gyakorlatilag bármelyik bevallás adattartalma biztosítható annak 

függvényében, hogy továbbra is megmaradnak az általános nyomtatványok, mint például a 

1041-es adatbejelentő, amelyen a magánszemélyek alkalmazását illetően további személyes 

adatok vannak. 

Nyilvánvaló, hogy ez csak egy koncepció, egy vitaindító ötlet, amellyel nem csak 

adminisztrációs terheket lehet csökkenteni, hanem a könyvviteli, számviteli szoftverek 

fejlesztését is át lehet gondolni. Nyilván ehhez kell lennie megfelelő minőségi előírásoknak, 

akár szabványoknak, annak érdekében, hogy a szoftverek működése és az előállított adatbázis 

adatok rögzítettek legyenek. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
Az ágensalapú modellezés két legfontosabb jellemzője, hogy a gazdasági szereplőket nem kell 

homogénnek tekintenünk, valamint az ilyen típusú modellek segítségével elemezhetőek a 

gazdasági szereplők között feltételezett kapcsolatok, kölcsönhatások is. Az elmúlt évtizedekben 

a makrogazdasági elemzések legnépszerűbb modellje a DSGE modell volt, amely dinamikus, 

sztohasztikus általános egyensúlyt feltételezve írja le a gazdasági folyamatokat, 

hatásmechanizmusokat, valamint próbál előrejelzéseket adni. A huszonegyedik század első 

évtizedében a gazdasági kutatóknak rá kellett döbbennie, hogy ezek a modellek nem tudták a 

közelgő veszélyt prognosztizálni, másrészt nem tudták megmagyarázni, hogy a válság miért is 

tört ki valójában, megmaradtak a felszíni jelenségek leírásánál. Az ágensalapú eljárások 

ebben a modellezési űrben adhatnak új lendületet a makrogazdasági elemzések területén. 

Olyan módszertani lehetőséget nyújtanak, amelyek korábban az analitikus modellek esetében 

nem voltak megvalósíthatók. 

 

SUMMARY 
The agent-based modelling has two main features. First, economic players must be regarded 

as non-homogeneous and second, this type of model allows analysing the assumed 

interactions and relationships between economic players. In the past few years the DSGE 

models have been the most frequently used models for macroeconomic analyses. They assume 

a dynamic stochastic general equilibrium, describe economic processes and effect 

mechanisms and attempt to produce a forecast. In the first decade of the 21st century, 

economic researchers had to realise that DSGE models failed to forecast impending dangers 

and to explain the real reasons of the crisis. These models described only the surface 

phenomena. The agent-based procedures can lend new impetus to macroeconomic analysis in 

the modelling gap. They can provide new methodological opportunities, which were  

unavailable in the case of analytical models. 

 

1. BEVEZETÉS 

 

A huszadik század végén szakmailag elfogadottá vált DSGE makroökonómiai modellek 

dinamikus, sztohasztikus általános egyensúlyt feltételezve írják le a gazdasági folyamatokat, 

hatásmechanizmusokat, valamint próbálnak előrejelzéseket adni. A 2008-as gazdasági válság 

rávetített ezen modellek hibáira, mert egyrészt nem tudták a közelgő veszélyt prognosztizálni, 

másrészt nem tudták megmagyarázni, hogy ez a válság miért is tört ki valójában, milyen 

mélyen rejlő szerkezeti feszültségek mozgatták és mozgatják a folyamatokat, megmaradtak a 

felszíni jelenségek leírásánál.  
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Ezért a makroökonómiai modellezésben új irányokat kellett keresni. Az egyik ígéretes 

lehetőség az ágensalapú modellekben rejlik. Ezekre a modellekre jellemző az alulról 

építkezés, szereplői nem feltétlenül homogének, közöttük összetett interakciók lehetségesek, 

ezáltal kumulatív folyamatok is értelmezhetők. A tanulmány módszertani elemzés 

segítségével jellemzi az ágens alapú modelleket, megállapítva a más módszerekhez 

viszonyítva a különbségeket és hasonlóságokat, előnyöket és hátrányokat. 

 

2. A MAKROGAZDASÁGI MODELLEZÉS FEJLŐDÉSÉRŐL RÖVIDEN 

 

Természetesen már a merkantilisták, a fiziokraták és a klasszikus közgazdaságtan képviselői 

(Smith, Ricardo, stb.) is foglalkoztak makrogazdasági kérdésekkel. Quesnay Gazdasági 

táblázatok című művében számszerűsíti a makrogazdasági körforgás tényezőit. Ebben az 

időszakban azonban még nem különül el módszertanilag a mikroökonómia és a 

makroökonómia. 

 

Az általános egyensúlyelméletre és a lineáris algebrára alapozott első számszerűsített modellt 

Leontief az 1930-as években jelentette meg. Ezzel az input-output modellel egyszerű 

statisztikai adatokból egy több szektoros gazdaság szektorok közöti termék és jövedelem-

áramlási folyamatok elemzése és tervezése végezhető el. Leontief modelljének magvát a 

termelőágak és a végső felhasználók, illetve az ágazati kibocsátások teljes körére kiterjedő 

kettős nemzetgazdasági elszámolási rendszer, a termék-, illetve költségvetési mérlegek 

képezték. Módszertanilag ez az eljárás tekinthető a számszerűsített általános egyensúlyi 

modellek és a dinamikus sztochasztikus általános egyensúlyi modellek elődjének. (Zalai, 

1998). 

 

A modern, önálló makroökonómia alapjait John Maynard Keynes rakta le. A 1950-es években 

az üzleti ciklusok modellezésére keletkeztek az úgynevezett RBC modellek. Az elmúlt több 

mint hat évtizedben az alap neoklasszikus modellek nagy változásokon mentek keresztül. Az 

első modellek még nem tartalmaztak nominális változókat, mert az újklasszikus 

makroökonómia képviselői azt tartották, hogy a gazdaságot az egyensúlyi pályáról 

reálgazdasági hatások térítik el. Az RBC modellek dinamikus egyensúlyi modellek, ötvözve a 

növekedési modelleket a konjunktúra elmélettel. A kezdeti modellekben a gazdaságpolitikai 

hatásaokat nem vizsgálták, a monetáris változók hiánya miatt a monetáris politika befolyását 

lehetetlen is volt. Később azonban a pénz modellbeli értelmezésével, valamint a 

neoklasszikus tökéletes alkalmazkodást elvetve, a neokeynesi felfogás ármeghatározását 

használva lehetővé vált a monetáris politika hatásainak vizsgálata (Mellár, 2010). 

 

A számszerűsített általános egyensúlyi modellek (CGE) az 1970-es évek végétől kezdve a 

közgazdasági elemzésekben. Ezen modellek jellemzői, hogy a gazdasági részegységek 

működését szimultán egyenletrendszerekkel írják le, elérve ezzel a közöttük lévő 

kölcsönhatások megértését. Jellemző rájuk a részletes ágazati bontás, ezzel is 

kihangsúlyozva a gazdasági szektorok kölcsönös viszonyát. A CGE modellek 

determinisztikusak, hiányoznak belőlük a valószínűségi következtetésekre alkalmas 

módszertani eszközök. A számszerűsített általános egyensúlyi modellek alkalmasak a 

gazdaságpolitikai intézkedések makrogazdasági hatásainak magyarázatára (Révész-Zalai, 

2012). 
 

A reál üzleti ciklus modellek módszertani fejlődésén keresztül eljutunk a dinamikus 

sztochasztikus általános egyensúlyi modellekhez (DSGE). Alapvető továbblépés az RBC 

modellekhez képest, hogy a modellparamétereket nem makroökonómiai aggregátumok 
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segítségével becslések segítségével, hanem mikroökonómia adatokból határozták meg. Ezáltal 

strukturált modelleket kapunk, a gazdaság alulról építkező szerkezetének összefüggéseivel. 

Alternatívát jelentettek a tisztán statisztikai modellekkel szemben, valamint választ adtak a 

Lucas-kritikára is. A DSGE modellek segítségével - a makrogazdasági folyamatok 

megismerése mellett - értékelhetők a pénzpolitikai és a költségvetési politikai beavatkozások 

is. A 2008-es válságig mind az elmélet, mind a gyakorlat szempontjából a szakma által 

elfogadott modelleknek számítottak. A kirobbant pénzügyi válságot azonban ezek a típusú 

modellek sem jelezték előre, azért a kritikák össztüzébe kerültek (Mellár, 2010). 

 

Ez a hiányosság mutatott rá, hogy a makrogazdasági előrejelzések terén alternatív modellezési 

lehetőséget jelenthetnek az ágensalapú modellek. Az ágens-alapú modellezés egy speciális, 

„entitás-alapú‖ módszer, számítógéppel támogatott elemzés és szimuláció. Módszertana miatt 

szoros kapcsolatban áll a komplex rendszerekkel, multiágens rendszerekkel, evolúciós 

programozással és sejtautomatákkal. Az utóbbi időben több ágens alapon működő 

makrogazdasági modellt találhattunk a szakirodalomban (pl.: Bruckner-Wittman, 2007; 

Castle-Crooks, 2006; Hau és társai, 2013; Macal-North, 2010; Margitai-Bech, 2007; 

Troitzsch, 2012) Az ágens-alapú modellezés gyökereit a sejtautomatákban, valamint a a 

mesterséges intelligencia vizsgálatok különböző területein találhatjuk meg (Vág, 2006). 

 

3. AZ ÁGENSALAPÚ MODELLEZÉS JELLEMZŐI  

 

3.1. Általános jellemzés 

 

Más típusú modellezésektől eltérően az ágensalapú modellezés esetén a vizsgált rendszer több 

kis egységből, úgynevezett ágensekből áll, akik a döntéshozók. A rendszer viselkedése a 

szereplők viselkedéséből ered, vagyis rendszerszinten nincs előre meghatározva. 

Emergenciáról akkor beszélünk, ha a rendszerszinten olyan hatásokat észlelünk, amelyek 

közvetlenül nem vezethetők le az egyéni döntési algoritmusokból. Az ágensalapú modellek 

számítógépes szimulációkra épülnek, nem a modellezés előfeltételeiből vezetik le az 

egyensúlyi feltételeket és az azt meghatározó egyenleteket, hanem a számítógép segítségével 

kiszámítják a modell végeredményét. A végeredmény előre nem determinált, attól is függ, 

hogy a szimuláció során milyen értékeket vesznek fel az egyes valószínűségi változók. Ezért a 

modell többszöri futtatására van ahhoz szükség, hogy kapott eredmények kevésbé függjenek a 

valószínűségi változók egy-egy futtatás során felvett értékétől. Ezzel a módszerrel 

megfigyeljük a heterogén ágensek viselkedését és interakcióját. 

 

Ez a modellezés különösen jól használható, ha a modellezési célunk nem egy egyensúly 

elérése, vagy annak vizsgálata, hogy a rendszer milyen feltételek mellett tér vissza az 

egyensúlyba, hanem, hogy képes-e alkalmazkodni a változó körülményekhez.  

Az ágensalapú modellezés az utóbbi időben nagyon sok tudományterületen megjelent, 

használják többek között a mérnöki tudományokban, a fizikában, közlekedésszervezésben, 

valamint a társadalomtudományi kutatásokban is. 

 

3.2. Ágensek típusai 

 

Annak ellenére, hogy ilyen modelleket már több évtizede használ a tudomány, az ágens 

definiálása még a mai napig nem egységes. Alapvetően három eltérő felfogás létezik (Váry, 

2015:53): 

 A modellalkotók egy része egy rendszer bármely önálló komponensét ágensnek 

tekinti, ahol az ágensek viselkedését meghatározhatják egyszerű szabályok, de akár 

összetett adaptív intelligencia is. 
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 A második elképzelés szerint az ágenseknek mindenképpen adaptív, tehát tanulási 

képességekkel kell rendelkezniük. Ezen tulajdonságok segítségével érzékelik 

környezetüket, illetve alkalmazkodnak a környezet változásaihoz.  

 Egy harmadik nézet szerint az ágenseket egy két szintű szabályrendszer irányítja, egy 

alacsony szint, mely az előbb említett környezeti változásra történő reakciót jeleníti 

meg, továbbá egy magas szint, amely szinten lehetséges alapszintű szabályok 

megváltoztatása. 

 

Teljesen mindegy, hogy mely definíciót választjuk egy ágens legfontosabb tulajdonsága, az 

önálló döntések meghozatalára képes, mely „aktív‖ működést követel meg az ágensek 

részéről. Ennek a feltételnek megfelelően az ágens  egy a környezetétől jól elkülönülő entitás, 

aki tulajdonságokkal és szabályokkal rendelkezik, amelyek meghatározzák a döntéseit 

(Macal–North, 2010). Egy előre meghatározott környezetben helyezkedik el, mellyel 

kölcsönhatásban áll. Viszont képes más ágensekkel történő interakcióra is, mely a rendszer 

szempontjából fontos következményekkel jár. Az ágenst előre definiált cél alapján dönt, 

melynek eléréséhez tulajdonságait, erőforrásait, illetve viselkedését használja fel. Nagyon 

fontos tulajdonság, hogy független szereplő, illetve saját maga által vezérelt. Autonóm módon 

képes működni mind környezetében, mind a többi ágenssel való együttműködésben. Képes 

tanulásra a megszerzett tapasztalatok alapján, ezáltal képes alkalmazkodni a környezetéhez. 

Az 1. ábra bemutatja egy ágens rendszertechnikai alapokon nyugvó működési elvét. Az ágens 

működését elsősorban az előre meghatározott működési szabályok befolyásolják. A döntés 

meghozatalában ezen kívül szerepet játszanak még a környezettől, más ágensektől származó 

információk. Természetesen a hozott döntés interaktív módon hat a külső környezetre, 

ágensekre. 

 

 
 

1. ábra: Egy egyszerű ágens működési elve 

Forrás: saját szerkesztés (Schneider, 2010:79 alapján) 

 

 

Az ágensek döntési mechanizmusát a modellek előre meghatározzák. Az ábrázolt működési 

elvnél összetettebb ágensstruktúrát is elképzelhetünk. Abban az esetben a döntési 

mechanizmus bonyolultabb, befolyásolják a működési szabályokon kívül a célok, valamint a 

jelen és a várható állapotok közötti differenciák, viszony is. 
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Az ágensről eddig csak általánosságban beszéltünk. Attól függően, hogy milyen 

tudományterületen használjuk a szimulációt, lehet egy mesterséges intelligenciával 

rendelkező gép, egy szoftver, egy ember, egy párt, vagy ha közgazdasági modellekre 

gondolunk, akkor egy fogyasztó egy vállalat. Összességében elmondhatjuk, hogy minden 

olyan objektum lehet ágens, amelyek az ágens korábban megismert jellemzőivel rendelkezik 

(autonómia, kommunikációkészség, önszervező készség, stb.). 

 

3.3. A modellalkotás kérdései  

 

Egy ágens-alapú modell összeállítása során a következő kérdéseket kell megválaszolnunk, 

ahhoz hogy meg tudjunk tervezni egy modellt (Macal-North, 2010):  

 Milyen speciális problémát tudunk megoldani a modell segítségével? Az ágens-alapú 

megközelítés milyen hozzáadott értéket jelent más elemzési módszerekhez képest?  

 Milyen ágensek jellemzik a modellt? Kik hozzák a döntéseket? Milyen egységek 

rendelkeznek viselkedéssel? Milyen endogén változókat tudunk kiszámolni az ágensek 

segítségével? 

 Milyen környezete jellemzi az ágenseket? Kivel lépnek kapcsolatba? Fontos-e a 

mozgásuk?  

 Hogyan viselkednek? Milyen döntéseket hozhatnak, milyen akciókat tehetnek?  

 Interakcióba lépnek-e egymással az ágensek?  

 Honnan nyerünk adatokat az ágensek viselkedésére vonatkozóan?  

 Hogyan értékeljük a modellt? 

 

4. ÁGENSALAPÚ MODELLEK A GAZDASÁGI MODELLEZÉSBEN 

 

A gazdasági jelenségeket leíró ágens alapú modellek outputja együttműködő ágensek 

tevékenysége eredőjeként jön létre. Valódi emberekhez hasonló modellszereplők, akik a 

megfelelő döntési algoritmusokat használva, képesek lennének a valósághoz hasonló 

kimenetet produkálni. Tehát e modellek nagyszámú heterogén gazdasági szereplő 

interakcióját vizsgálják számítógépes szimulációk segítségével. Alulról építkezve mikroszintű 

elemekből épülnek fel az aggregált makroszintű modellek. A valós viselkedéshez és 

gazdasági környezethez közelebb álló előfeltevések miatt, az eredményeik empirikusan 

plauzibilisebbek (Schneider, 2010). 

 

A modellek az egyensúlyi helyzet feltétlen kialakulását nem feltételezik előre, az nem „előre 

programozott‖. A vizsgálandó kérdés a modellekben, hogy adott működési szabályok mellett 

kialakul-e az egyensúly, vagyis vannak-e a piacoknak egyensúlyi tulajdonságai. A 

makrogazdasági modellek esetében sarkalatos kérdés, hogy megfelelnek-e a Lucas-kritikának. 

A gazdaságpolitikai intézkedések hatásosságának kérdését Lucas 1976-os cikkében részletezi. 

Mivel az ágensalapú modellek szimulációs modellek, ezért a racionális várakozások elve nem 

vehető esetükben figyelembe. Viszont ez a hiányosság kiküszöbölhető a tanulási folyamtok 

megfelelő értelmezésével és algoritmizálásával. A gazdasági ingadozások is szimulálhatók a 

paraméter-beállításokon keresztül úgy, hogy nincs értelmezve jelentős negatív sokk. 

 

4.1. Gazdasági jelenségek modellezése 

 

A gazdaság területén, ágensalapú modellek használatával lehetőség nyílik a mainsream 

közgazdaságtanban elfogadott, racionális gazdasági döntéshozóknál és intézményeknél 

valósághűbb objektumok modellezésére. Ezekre jellemző, hogy: 
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 A szereplők heterogének, egymástól eltérő tulajdonságokkal, képességekkel 

rendelkeznek. 

 Korlátozottan racionális szereplő. ami azt jelenti, hogy a döntése nem minden esetben 

optimális. 

 A döntés időigényes. 

 A gazdasági ágens képes a tapasztalatszerzésre, ezeket a tapasztalatokat felhasználja a 

döntésekben, röviden fogalmazva kognitív, tanulásra képes. 

 A döntési környezet – általában a piac – nem tökéletes, súrlódásos, a piaci 

alkalmazkodás   

 Nem várt és nem tökéletes szimulációs eredmények elfogadása, a szereplők közötti 

nem tökéletes interakciók miatt (pl. eufória, pánik). 

 

4.2. Konkrét példák a közgazdasági felhasználásra 

 

Az elmúlt évtizedben több hazai és nemzetközi ágensalapú közgazdasági modell született. 

Ezekből mutatunk be néhányat, és foglaljuk össze a tanulságaikat. 

 

Hau és társai (2013) egy tradicionális Marshall-Walras modellből indultak ki. Ebbe az 

ágensalapon alkotott modellben először egy-egy szereplőt, nem tökéletes információáramlást, 

és az ár és mennyiségi alkalmazkodás eltérő arányát feltételezték. Majd növelték a szereplők 

számát és a heterogenitást. A megváltoztatott modellfeltételek mellett a rendszer továbbra is 

egy egyensúlyi állapot felé tart, de nem alakult ki egy adott egyensúlyi piaci ár és mennyiség, 

hanem ezek a mennyiségek egy pont körül ingadoztak, de nem szabályosan, hanem 

kaotikusan. Ez arra engedett következtetni, hogy nem elég egy, reprezentatív szereplőt 

vizsgálni, azt feltételezve, hogy több szereplő esetén ugyanúgy viselkedik a piac. Az 

információáramlás tökéletesítésével az ingadozás egyre kisebb amplitúdóval történt. 

Legfontosabb következtetésük az volt, hogy még homogén szereplők feltételezése mellett is, 

a szereplők számának növekedése a piaci működést instabillá teszi. 

 

Váry (2015) ármerevség feltételezése mellett írt le ágensalapú modellel piaci folyamatokat. 

Elemzésének célja annak igazolása volt, hogy az árak merevségének DSGE modellekben 

tapasztalható hatásai csak a főáramú közgazdaságtan specifikus előfeltevéseiből következnek. 

Az eredmények igazolták ezt a hipotézist, mert egy reálisabb ágensalapú modell keretei között 

teljesen más hatásokat figyelt meg. Az ármerevség mértékét az un. Calvo-paraméterrel adta 

meg. Calvo-paraméter megmutatja, mekkora a valószínűsége annak, hogy egy adott vállalat 

egy adott időszakban árat változtat. A DSGE modellekkel szemben megállapította, hogy 

(Váry 2015:74): 

1. Nincsen átváltás az ár és a termelés ingadozása között a Calvo-paraméter 

függvényében. 

2. A Calvo-paraméter növekedésével az átlagos össztermelés nő.  

3. Ha a vállalatok nagyobb súllyal veszik figyelembe a versenytársak árait az árdöntésük 

során, akkor az aggregált változók ingadozása nő.  

4. Ha növekszik a vállalatok közötti ismertségi hálózat sűrűsége, annak nincsenek 

egyértelmű hatásai.  

 

Troitzsch (2012) is foglalkozik a piacok ágensalapú modellezésével. Tanulmányában 

bemutatja, hogy a piaci szereplőket külön heterogén entitásoknak tekintve kialakul-e és ha 

igen, akkor hogyan a piaci egyensúly. Az ágensek különböző tulajdonsággal rendelkező 

vevők (fizetési hajlandóság) és eladók (elvárt bevétel). A modell segítségével rámutat, hogy 

az árak és a mennyiségek a tranzakciók számának növekedésével egyre kisebb mértékben 



„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

614 

 

oszcillálnak az egyensúlyi értékek körül. A folyamat során a vevők és az eladók a fizetési 

hajlandóság és az elvárt bevétel szerint folyamatosan egymásra találnak. Esettanulmányokon 

keresztül két piacra, az ingatlanpiacra és a gyógyszerpiacra készült modellt is bemutat. 

Mindkét piacot - a valóságban is - az eladói és a vevői oldalt is tekintve, erősen heterogén 

szereplők jellemezik. Röviden összefoglalva a következtetéseket, elmondható, hogy az ágens 

alapú modellek hatékonyak a heterogenitás modellezésében. A szereplők magatartásában és a 

piaci környezet jellemzőiben beállt változások hatása jól lekövethető az elemzésekben. 

 

4.3. Az ágensalapú modellek összehasonlítása a hagyományos modellekkel 

 

Érdemes összehasonlítani a hagyományos közgazdaságtan feltételezéseit, modellfeltevéseit az 

ágensalapú modellezés jellemzőivel. A mainstream közgazdasági elméletek alapvetően 

egyensúlyi állapot mellett működő, ideálisan viselkedő szereplőket értelmeztek.  A valós 

gazdasági körülmények dinamikusan változó helyzeteit és a tulajdonságaiban eltérő 

résztvevőit statikus eljárásokkal és homogén entitásokkal nem kezelhetjük. A jelenlegi 

mainsteamhez tartozó dinamikus modellekről tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy 

mikroökonómiai megalapozottságuk nem elégséges, mivel mikroökonómia alkotóelemeik 

nem plauzibilisek empirikusan, továbbá az aggregált adatokra való illeszkedésük is gyenge. 

 

Ha megvizsgáljuk a bemutatott ágensalapú modellezés megismert sajátosságait, akkor az 

alábbi területeken tér el az ágensalapú modellezés a hagyományostól:  

 A gazdasági szereplőket reprezentáló ágensek képesek tapasztalatszerzésre 

(gondolkodásra) és tanulásra. Az ágenseket tanuló algoritmusokkal ruházzák fel. Az 

algoritmusok egyszerűbb esetekben egyénenként azonosak, de összetettebb 

modellekben csoportonként eltérőek is lehetnek.  

 Az előző jellemzőből is adódik, hogy a szereplők viselkedése a modell lefutása során 

fejlődik és változik az egymás közötti interakciók és a környezeti jellemzők 

változásának hatására. A korábban még egoista szereplők altruistákká válhatnak, 

együttműködhetnek, kooperálhatnak. 

 A piaci folyamatok modellezése során jellemző az alulról felfelé irányuló építkezés. 

Önszerveződő piacokat képzelünk el, melyekre jellemző az endogén, belülről jövő 

fejlődés. 

 Az ágensek szervesen összefüggnek egymással  gazdasági kapcsolatok, tranzakciók 

jönnek létre. Ezek természetesen nem költségmentesek, a modellek figyelembe veszik 

a tranzakciós költségeket.  

 A meglévő, illetve az interakciók során kialakuló és folyamatosan változó 

intézmények, szervezetek modellezésére is lehetőség nyílik. 

 

. Érdemes még összehasonlítani a makrogazdasági modellezésben általában elfogadott 

keynesi tanokat átvevő neokeynesi irányzat modelljeinek legfontosabb jellemzőit, az 

alternatívaként megjelenő ágensalapú modellek tulajdonságaival. A 2 táblázatban láthatunk 

egy összeállítást Schneider (2010) alapján a modellek előfeltevéseiről, előnyeiről és 

hátrányairól A neokeynesiánusi modelleknél alapvető a ragadós árak feltételezése. A 

szereplők racionálisak, valamint fontos módszertani jelleg az aggregátumok képzése és 

értelmezése. Az ágensalapú modelleknél kiemelve látjuk azt a két meghatározó tulajdonságot, 

ami a legfontosabb sajátsága a modellnek: heterogén szereplők és a szereplők kölcsönös 

függősége. Nézzük meg, hogy ezekből a modelljellemzőkből milyen előnyök és hátrányok 

születnek. A legjelentősebb különbség, hogy a neokeynesi modellek az egyensúlyra, a 

gazdaságpolitikai intézkedések hatásaira összpontosítanak, az ágensalapú modellek 

mindenekelőtt új ismereteket akarnak szállítani a „kezelőiknek‖ a modellezett folyamatokról. 
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Ha a hátrányokat nézzük meg, akkor a neokeynesiánusi modellekre a túlzott 

rendszerdinamika és a környezettől való elzártság jellemző, amelyek mindenképpen 

hiányosságként jelentkeznek. Az ágensalapú modellek hátránya  a változások parciálisan 

végzett hatásvizsgálata, és a nagy számítástechnika igény. Természetesen ez utóbbi csak 

ideig-óráig jelent valós korlátot. 

 

 neokeynesiánusi modellek ágensalapú modellek 

Feltételek  ragadós árak 

 racionális viselkedés 

 aggregátumok képzése 

 

 ágensek heterogén viselkedése 

 szereplők kölcsönös függősége 

Előnyök  egyensúlyi mechanizmus 

 gazdaságpolitikai orientáltság 

 felismerhető összefüggések a 

változók között 

 a mikro és makroszintek 

közötti kapcsolat egyértelműen 

modellezett 

 kognitív módon kialakított 

Hátrányok  túlzott rendszerdinamika 

 nem veszi figyelembe a társadalmi 

viszonyokat 

 parciális elemzés 

 szimuláció esetén nagy 

számítástechnikai  igény 

 

2. táblázat: A neokeynesiánusi és az ágensalapú modellek összehasonlítása 

Forrás: saját szerkesztés Schneider (2010) alapján 

 

5. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Az elmúlt négy évtizedben a makroökonómiai modellezésben előtérbe kerültek a 

neoklasszikus szintézis alapján kifejlesztett - az elsősorban Robert Lucas munkássága által 

megalapozott - dinamikus, a racionális várakozásokat feltételező analitikus modellek. Ezen 

modellek magyarázóerejének és/vagy előrejelző képességének korlátozottsága miatt, a 

közelmúlttól valós módszertani alternatívát nyújtanak az úgynevezett ágens alapú modellek.  

 

Jelen tanulmányban először röviden bemutatásra került a makrogazdasági modellezés 

fejlődése. Ezután megismerhettük az ágensalapú modellezés jellemzőit, a közgazdasági 

felhasználás lehetőségeit, példákkal is illusztrálva. Az utolsó részben pedig kiemeltük az 

ágensalapú modellek eltéréseit, előnyeit a hagyományosnak nevezhető modellekhez 

viszonyítva. Láthattuk, hogy több területen is (heterogenitás, tanulás, alulról építkezés, 

folyamatos illeszkedés, önszerveződés, stb.) olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek 

felvértezik a modelleket, hogy a következő évtizedekben elfogadott közgazdasági elemzési, 

illetve modellezési eljárássá válhassanak. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Oktatási és menedzsment tréningprogramok gyakori eszközei a szimulációs játékok, amelyek 

résztvevői laboratóriumi körülmények között vizsgálhatják döntéseik hatásait és 

megismerkedhetnek a több-szempontú döntési problémák megoldásának nehézségeivel. A 

szimulációs játékok eredményének értékelésekor problémát jelent, hogy rendszerint nincsen 

egyetlen olyan mutató, amely a résztvevők teljesítményének minden vonatkozását figyelembe 

veszi. Több értékelési kritérium együttes figyelembevételének egyik lehetséges eszköze a 

relatívhatékonyság-vizsgálat (DEA). E lineáris programozásra épülő módszer az elmúlt 

évtizedek kutatási eredményeinek köszönhetően alkalmassá vált a valós értékelési problémák 

számos speciális vonásának figyelembevételére. E tanulmány a dinamikus DEA modellek 

alkalmazási lehetőségét mutatja be termelésszimulációs-játékok kiértékelésére. Az alkalmazott 

output orientált, slack alapú, állandó skálahatékonyságú, dinamikus modell eredményének 

elemzése rávilágít a dinamikus viselkedés elemzésében rejlő lehetőségekre. 

 

SUMMARY 

Simulation games are frequently used in management education and training programs. The 

simulated environment helps the participants to analyze the effect of their decisions without 

disruptive consequences, and they can experience the difficulty of multi-criteria decision 

making. Evaluation of the results of a management simulation games is complicated, because 

there is no any single criterion which reflects all objectives of the game. When several 

performance measures must be considered at the same time Data Envelopment Analysis 

(DEA) can be applied. This method is based on linear programming, and as a consequences 

of the intensive research activity of the past, DEA can by now capture the most important 

characteristics of real life evaluation problems. This paper shows how dynamic DEA models 

can be applied for the evaluation of the results of a production simulation game. The 

presented output oriented constant return to scale slack based dynamic model illustrates how 

the dynamic characteristics of the learning of participants can be analyzed. 

 

 

1. BEVEZETÉS 
 

A termelő- és szolgáltatórendszerek hatékonyságának vizsgálata igen bonyolult probléma, 

mert rendszerint nincs egyetlen olyan mutató, amely kifejezné a vizsgálni kívánt szervezeti 

egység működésének valamennyi fontos célját.  Ráadásul ez egyes célok egymással ellentétes 

cselekvésre ösztönöznek, és időben eltérő lehet az egyes célok fontossága. A nyereség például 

szinte minden profitorientált vállalkozásnál elsődleges. A nyereség növelése érdekében, 

mailto:koltai@mvt.bme.hu
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azonban rendszerint a vevői elégedettséget javító intézkedések szükségesek, amelyek viszont 

rövidtávon kedvezőtlenül hatnak a nyereségre. Egy adott pillanatban nem hatékony működés 

a jövőbeni eredményességet alapozhatja meg. Szükséges tehát az egyes periódusok és a teljes 

időszak együttes vizsgálata. A hatékonyságvizsgálat egyik speciális esete, amikor oktatási és 

menedzsment tréningprogramokban gyakran használt szimulációs játékok eredményét kell 

kiértékelni. Ekkor a játékban résztvevő csoportok működését az ismeretek elsajátításának 

hatékonyságával együtt kell értékelni. Nem csak a szimulációs játék végeredménye, hanem a 

játék eredményeként kialakuló tanulási folyamat jellemzői is a vizsgálat tárgyát képezik. 

Több szempontot is figyelembe vevő értékeléseknél gyakran alkalmazott módszer a vizsgált 

jellemzők valamilyen súlyozott átlagának számítása. A súlyok meghatározása azonban 

szubjektív, a döntéshozó hamis vagy helyes értékítéletén alapul. A súlyszám módszerek egyik 

speciális, a súlyszámokat objektív szempontok alapján meghatározó lehetősége, a 

relatívhatékonyság-vizsgálat, eredeti angol nevének rövidítése alapján DEA (Data 

Envelopmen Ananlysis). A DEA olyan szervezeti egységek működésének összehasonlítására 

szolgál, amelyek azonos vagy hasonló tevékenységet végeznek és szabadon dönthetnek a 

kibocsátás (output) érdekében felhasznált erőforrások (inputok) nagyságáról (Cooper, Seiford 

és Tone, 2007). Az inputok nagyságáról szabadon döntő szervezeti egységet döntéshozatali 

egységnek – az angol elnevezés kezdőnetűi alapján DMU-nak (Decisison Making Unit) – is 

nevezik (Koltai, 2012). A DEA sokféle alkalmazása ismert termelő- és 

szolgáltatórendszerekben. Többek között elektromos áram szolgáltató vállalatok értékelésére 

(Panayotis, 1992), bankfiókok hatékonyságának vizsgálatára (Sherman és Ladino, 1995), 

logisztikai központok teljesítményének elemzésére (Markovits-Somogyi, Gecse és Bokor, 

2011), beszállítók kiválasztására és értékelésére (Dobos és Vörösmarty, 2014), termékek 

rangsorolására (Doyle és Green, 1991) találunk példákat. A DEA alkalmazásának egyik 

kedvelt területe a felsőoktatás. Johnes (2006) több mint 100 angol felsőoktatási intézmény 

hatékonyságát vizsgálta egy beágyazott DEA modell segítségével. Sinuany-Stern, Mehrez és 

Barboy (1994) egy egyetem tanszékeinek működését hasonlította össze DEA segítségével. 

Koltai és Uzonyi-Kecskés (2012) pedig hallgatói csoportoknak egy termelésszimulációs-játék 

során nyújtott teljesítményét értékelte statikus DEA modellekkel. 

A DEA alapja egy természettudományi analógiára, az energia megmaradás törvényére épül. 

Egyszerűen fogalmazva, energia nem keletkezi, csak az egyes energiaformák alakulnak át 

egymásba.  Egy hőerőmű például nem tud több energiát termelni, mint az energiatermelés 

érdekében felhasznált tüzelőanyag energiatartalma. Ha ez igaz az erőműre (és minden más 

technikai eszközre is), akkor feltételezhetjük, hogy a termelő és szolgáltató rendszerek is 

hasonlóan működnek, tehát az output mértéke mindig kisebb, mint az output kibocsátásához 

felhasznált inputok mértéke. A mérték pedig az outputok és inputok súlyozott átlaga, melyek 

hányadosa mindig kisebb vagy egyenlő, mint 1. Ha a súlyozott output és súlyozott input 

hányadosa 1, akkor a szervezeti egységet hatékonynak tekintjük. A DEA (primál) 

alapmodellje arra a feltételezésre épül, hogy minden szervezeti egység szeretné a számára 

legkedvezőbb súlyszámok alapján elvégezni az értékelést. Ha viszont egy vizsgált R 

referencia szervezeti egység számára legkedvezőbb súlyszámokat használja a többi szervezeti 

egység is, és mégis lesz az R egységnél hatékonyabban működő szervezet, akkor R nem 

hatékony. A nem hatékony működés mértékét pedig a meghatározott súlyszámokkal kapott 

súlyozott output és súlyozott input hányadosa fejezi ki. Az R referencia szervezeti egység 

(DMU) súlyszámait (ui, vk) meghatározó matematikai programozási feladat a 

következőképpen írható fel, 
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(1) 

A fejezetben alkalmazott jelölések listáját az 1. Táblázat tartalmazza. Az (1) lineáris 

programozási feladatnak végtelen sok megoldása van. A súlyozott input értékének 

rögzítésével és a változókat tartalmazó hányadosok kiküszöbölésével kapjuk meg a következő 

input orientált primál modellt, 

KkIivu

njxuyv

xu

yvMax

ki

I

i

iji

K

k

kjk

I

i

iRi

K

k

kRk

,,1;,,10≥,

,,10

1

11

1

1





 (2) 

A (2) lineáris programozási modell duál alakja a következőképpen alakul, 
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 (3) 

A (3) input orientált duál modell a DEA egy másik interpretációjára világít rá. A (3) LP 

feladat azt fejezi ki, hogy a vizsgált DMU-k inputjainak és outputjainak lineáris kombinációja 

is egy lehetséges működést jelent. A lehetséges működéseket tartalmazó halmaz (production 

possibility set) legjobb elemét keressük, tehát egy olyan ideális szervezeti egységet, amelynek 

outputja nagyobb vagy egyenlő, mint a vizsgált R szervezeti egység outputja, és inputja 

kisebb vagy egyenlő, mint a vizsgált R szervezeti egység inputja. Az input orientált közelítés 

meghatározza, hogy a vizsgált R referencia DMU inputjai milyen mértékben csökkenthetők 

(θ) úgy, hogy a csökkentett input a lineáris kombinációval kapott ideális DMU-hoz a 

legközelebb legyen, de közben outputja ne csökkenjen. Ha nem csökkenthetők az inputok az 

outputok csökkenése nélkül, akkor a vizsgált szervezeti egység hatékony (θ=1). 

A (2) és (3) LP feladatok a radiális hatékonysági mutatóra épülő, input orientált DEA 

modellek alapesetei (Charnes, Cooper és Rodes, 1978). Ma már a DEA modellek hatalmas 

tárháza áll az alkalmazók rendelkezésére. Attól függően, hogy a felhasznált erőforrások 

csökkentése, vagy a kibocsátás növelése-e a fő cél, input vagy output orientált modell 

alkalmazható (Cooper, Seiford és Tone, 2007). Ha nem az inputok csökkentésének és/vagy az 

outputok növelésének arányát akarjuk meghatározni (radiális hatékonyság), hanem az 

inputcsökkentés és/vagy output növelés közvetlen értékét keressük, akkor a slack alapú 

modellek használhatók (Tone, 1999). Ha a menedzsment befolyásolni akarja az egyébként 

matematikai úton meghatározott súlyszámokat a primál modellben, akkor súlyszám-korlátos 

modellek fogalmazhatók meg (Cooper, Seiford és Tone, 2007). Az inputfelhasználás mérettől 

függő változása a skálahatékonyságot figyelembe vevő modellekkel elemezhető (Banker, 

Charnes és Cooper, 1984). Végezetül, ha több egymást követő periódus hatékonyságát nem 
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egymástól függetlenül kívánjuk értékelni, akkor dinamikus DEA modellekre van szükség 

(Tone és Tsutsui, 2010). 

E cikk célja egy több perióduson keresztül játszott termelésszimulációban résztvevő csapatok 

eredményének vizsgálata dinamikus DEA modellel. A továbbiakban először röviden 

ismertetjük a szimulációs játék legfőbb jellemzőit, feltételeit és célját. Ezt követően 

bemutatjuk az alkalmazott output orientált, slack alapú, állandó skálahatékonyságú dinamikus 

DEA modellt. Végezetül értékeljük a kapott eredményeket és néhány egyszerű példával 

illusztráljuk a dinamikus elemzés segítségével nyerhető információkat. 

 

1. Táblázat: Alkalmazott jelölések listája 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

 

Indexek 

j – döntéshozatali egységek (DMU), csoportok indexe (j=1,…,J), 

i − inputok indexe ( (i=1,…,I), 

k − outputok indexe (k=1,…,K), 

R – vizsgált, referencia DMU indexe, 

t – termelési periódus indexe (1,…,T). 

Paraméterek: 

J − DMU-k, csoportok száma, 

I − inputok száma, 

K − outputok száma, 

T − periódusok száma, 

xij − DMU j input i-ből felhasznált mennyisége, 

ykj  − DMU j output k-ból előállított mennyisége, 

OPjt  – a j csoport nettó profitja a t periódusban, 

IWjt  – a j csoport munkáslétszáma a t periódusban, 

IMjt   – a j csoport t periódusban rendelt anyagmennyisége, 

ICjt   – a j csoport t periódusban kialakított új kapacitásának nagysága, 

IBjt  – a j csoport adósságállományának változása a t periódusban, 

LMjt   – a j csoport anyagkészlete a t periódus végén, 

LCjt   – a j csoport kapacitása a t periódus végén, 

LBjt – a j csoport adósságállománya a t periódus végén, 

LM0   – induló alapanyag raktárkészlet, 

LC0   – induló kapacitás, 

LB0  – induló hitelállomány. 

Változók: 

θ − radiális hatékonysági mutató, 

ui − input i súlyszáma, 

vk − output k súlyszáma, 

SPjt  – a j csoport t időszakhoz tartozó profit-slack értéke, 

SWjt – a j csoport t időszakhoz tartozó munkáslétszám-slack értéke, 

SMjt – a j csoport t időszakhoz tartozó alapanyag-slack értéke, 

SCjt – a j csoport t időszakhoz tartozó kapacitás-slack értéke, 

SBjt – a j csoport t időszakhoz tartozó hitelállomány-slack értéke, 

λjt  – a j csoport t időszakhoz tartozó duál változója, 

ρjt − a j csoport slack alapú hatékonysági mutatója a t periódusban, 

ρj − a j csoport slack alapú hatékonysági mutatója a teljes időszakra. 
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2. A TERMELÉSSZIMULÁCIÓS-JÁTÉK ISMERTETÉSE 

 

A relatívhatékonyság-vizsgálat gyakorlati alkalmazásában rejlő lehetőségeket egy 

termelésszimulációs-játékban résztvevő csapatok eredményeinek kiértékelésén keresztül 

mutatjuk be. A csapatokat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyik mester 

programjának hallgatói alkotják. A szimuláció során egy személygépkocsi motorokat gyártó 

vállalat termelésmenedzsment döntéseit hozzák meg háromfős hallgatói csapatok. A 

vállalatok három különböző motortípust öt eltérő keresleti jellemzővel rendelkező piacra 

szállítanak. A hallgatói csapatoknak minden egyes működési periódusban az alábbi 

döntéseket kell meghozniuk: 

− Az egyes motortípusok termelési mennyisége. Korábbi működési periódusokból ismert 

keresleti információk alapján a következő időszak várható keresletére előrejelzés készíthető. 

A következő év termelési mennyisége az előrejelzés, a rendelkezésre álló termelési kapacitás 

és a késztermék készlet információk felhasználásával határozható meg. 

− Árak és fizetési feltételek. Az eladási árak és fizetési feltételek kedvező változtatásával a 

motorok iránti igény befolyásolható. A döntések a következő működési periódusra vonatkozó 

eladási árakban és a vevők számára nyújtott fizetési feltételekben beálló változásokra 

vonatkoznak.  

− Nyersanyag- és alkatrészrendelés. A különböző nyersanyagokra és alkatrész csoportokra 

vonatkozó rendelések alapja a tervezett gyártási mennyiség, a komponens hierarchia, valamint 

a készlet és pénzügyi információk. 

− Dolgozók és műszakok száma, túlóra. A termelt mennyiség a gyártósor-kapacitás és a 

dolgozói létszám függvénye. Rövidtávon a kapacitás a dolgozói létszám növelésével vagy 

csökkentésével, valamint a termelési műszakok változtatásával, továbbá túlóra alkalmazásával 

befolyásolható. A döntések a következő periódus dolgozói létszámának, a műszakok 

számának, és az igénybe vett túlóra mértékének meghatározására irányulnak. 

− Gyártósor és üzemcsarnok bővítés. Hosszútávon a termelési kapacitás új gyártósorok 

vásárlásával, illetve üzemcsarnok bővítéssel növelhető. A döntések az egyes működési 

periódusokban indított új gyártósor összeszerelésre és az üzemcsarnok területének bővítésre 

vonatkoznak.  

− Hatékonyságnövelő projektek indítása. A termelés hatékonyságának növelése érdekében 

projektek indítására van lehetőség. Az előre definiált projektek eltérően hatnak, valamint 

különböző indítási és fenntartási költséggel rendelkeznek. A csoportok által meghozott 

döntések az egyes periódusokban indítható projektekre vonatkoznak.  

− Hitelfelvétel. A vállalatok működésének finanszírozására három különböző hiteltípus áll a 

csapatok rendelkezésére. Az egyes hiteltípusok eltérő kondíciókkal rendelkeznek. A döntések 

hitelek felvételére illetve a korábbi hitelek visszafizetésére vonatkoznak.  

Minden egyes működési periódus végén, a szimulációs program a hallgatói csapatok döntései 

alapján kialakuló eredményeket a következő jelentések formájában állítja elő:  

− Termelési jelentés. A termelési jelentés összefoglalja a hallgatói csapatoknak az aktuális 

működési periódusra vonatkozó döntéseit, valamint a termelési rendszer állapotát. A jelentés 

összegzi a gyártott és eladott motorok számát, a felhasznált alkatrészek valamint a periódus 

végén raktározott késztermékek és alkatrészek mennyiségét. A termelési jelentés tartalmazza 

továbbá a dolgozói létszámot, a működő gyártósorok számát és azok kapacitását, az 

üzemcsarnok méretét és kihasználtságát. 

− Pénzügyi jelentés. A pénzügyi jelentés tartalmazza az aktuális működési periódusra 

érvényes mérleget, eredmény kimutatást és cash flow jelentést. 

Az értékelés bonyolultsága abból adódik, hogy a csoportok pénzügyi eredményén túl, a 

gyárak működésének a tanulási folyamat következtében elért javulását is vizsgálni szeretnénk. 

A továbbiakban egy dinamikus DEA modellel értékeljük a játékban résztvevő 18 hallgatói 

csapat elért eredményét. A vizsgálatban egyetlen output, a nettó profit, valamint a nyereség 
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eléréséhez felhasznált négy nagy erőforráscsoport felhasználását kifejező négy input, a 

munkások száma, az igénybevett gépi kapacitás nagysága, a rendelt anyagmennyiség értéke, 

valamint a felhasznált kölcsön összege szerepel.  

 

 

3. AZ ALKALMAZOTT DINAMIKUS DEA MODELL 

 

Az alkalmazott dinamikus DEA modell a csapatok által működtetett minden gyár 

hatékonyságát meghatározza minden periódusra, majd a periódus hatékonysági mutatók 

segítségével (ρjt) egy, az egész időszakra érvényes dinamikus hatékonysági mutatót (ρj) 

számol. Az egyes periódusok azonban nem függetlenek egymástól. Egy periódusban a 

felhasználható input értékét egyrészt meghatározza az, hogy mekkora mennyiségről döntött 

közvetlenül a csapat, másrészt, hogy az előző időszakból mekkora mennyiség maradt és 

használható fel a továbbiakban. A dinamikus modellek a döntés miatt közvetlenül 

rendelkezésre álló mennyiséget tekintik inputnak és az előző időszakból áthozott mennyiséget 

– az elfogadott terminológia szerint – kapcsolati folyamnak (link flow) nevezik (Tone és 

Tsutsui, 2010). A termelésszimulációs-játék értékelésekor négy inputot és három kapcsolati 

folyamot alkalmaztunk, a következőképpen: 

− A munkások száma minden időszakban elbocsátás illetve felvétel útján szabadon 

változtatható, így az előző időszak végének munkáslétszáma nincs közvetlen hatással a 

következő időszak működésére. A munkások számához ezért nem tartozik kapcsolati folyam, 

az inputot pedig a t időszakban a j csoport számára rendelkezésre álló munkások száma (IWjt) 

jelenti.  

− Egy adott t időszakban a j csapat rendelkezésére álló anyag mennyiségét az előző időszak 

végi raktárkészlet (LMj,t-1) és a t időszakra rendelt mennyiség (IMjt) együtt határozza meg. 

− Egy adott t időszakban a j csapat rendelkezésére álló kapacitás mennyiségét az előző 

időszak végén rendelkezésre álló kapacitás (LCj,t-1) és a t időszakban kiépített új kapacitás 

(ICjt) együtt határozzák meg. 

− Egy adott t időszakra a j csapat által felhalmozott tartozás az előző időszakból áthozott 

tartozásból (LBj,t-1), valamint a t időszak hitelváltozásából (IBj,t) áll. A hitelváltozás lehet 

pozitív és negatív is, attól függően, hogy a csoport új hitelt vesz-e igénybe, vagy korábbi 

hiteleket törleszt. 

Az inputok és linkek meghatározása után felírhatók az outputhoz és inputokhoz tartozó slack 

értékek, amelyek a tényleges input/output értékek és egy elméleti (lineáris kombinációval 

meghatározott) érték közötti különbség. 

A vizsgált R referenciacsapat nettó profitja a t időszakban (OPRt) kisebb vagy egyenlő, mint 

az összes csapat nettó profitjának legjobb lineáris kombinációja. A különbség a t időszak 

nettó profitjának slack értéke (SPRt), amely a következőképpen határozható meg: 

A vizsgált R referenciacsapat munkásainak száma a t időszakban (IWRt) nagyobb vagy 

egyenlő, mint az összes csapat munkáslétszámának legjobb lineáris kombinációja. A 

különbség a t időszak munkáslétszámának slack értéke (SWRt), amely a következőképpen 

határozható meg:   

A vizsgált R referenciacsapat előző időszak végi anyagkészletének és a t időszakra rendelt 

anyagmennyiségének együttes értéke (LRRt+IRR,t-1) nagyobb vagy egyenlő, mint az összes 

TtOPOPSP Rt

J

j

jtjtRt 1
1

 (4) 

TtIWIWSW
J

j

jtjtRtRt 1
1

 (5) 
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csoport ezen értékeinek legjobb lineáris kombinációja. A különbség a t időszak 

anyagfelhasználásának slack értéke (SRRt), amely a következőképpen határozható meg:   

TtIMLMIMLMSM
J

j

jttjjtRttRRt 1
1

1-,1-,  (6) 

A vizsgált R referenciacsap esetében az előző időszak végén rendelkezésre álló kapacitás és a 

t időszakban kiépített új kapacitás együttes értéke (LCRt+ICR,t-1) nagyobb vagy egyenlő, mint 

az összes csapat ezen értékeinek legjobb lineáris kombinációja. A különbség a t időszak 

kapacitásának slack értéke (SRRt), amely a következőképpen határozható meg: 

TtICLCICLCSC
J

j

jttjjtRttRRt 1
1

1-,1-,  (7) 

A vizsgált R referenciacsapat előző időszak végi összes hitelállománya és a t időszakban 

végbement hitelállomány változása (LBRt+IBR,t-1) nagyobb vagy egyenlő, mint az összes 

csapat ezen értékeinek legjobb lineáris kombinációja. A különbség a t időszak 

hitelállományának slack értéke (SBRt), amely a következőképpen határozható meg: 

TtIBLBIBLBSB
J

j

jttjjtRttRRt 1
1

1-,1-,  (8) 

Két szomszédos időszakot összekötő linkre igaz, hogy mindkét (t, t+1) időszakban a 

linkfolyamok lineáris kombinációinak értéke azonos. Az így felirt folytonossági egyenletek az 

esetünkben definiált három linkre a következőképpen alakulnak: 

Nyersanyag linkekre vonatkozó folytonossági egyenletek: 

11

1

1,

1

TtLMLM
J

j

tjjt

J

j

jtjt   (9) 

Kapacitás linkekre vonatkozó folytonossági egyenletek: 

11

1

1,

1

TtLCLC
J

j

tjjt

J

j

jtjt   (10) 

Hitelállomány linkre vonatkozó folytonossági egyenletek: 

11

1

1,

1

TtLBLB
J

j

tjjt

J

j

jtjt   (11) 

Végezetül az első időszakra vonatkozó folytonossági egyenleteket a kezdeti feltételek 

segítségével adhatjuk meg. Az indulókészlet (LM0), indulókapacitás (LC0) és induló-

hitelállomány (LB0) értékek azonosak valamennyi csapatnál, így a kezdeti feltételek a 

következőképpen írhatók fel: 
J

j

jj LMLM
1

0,1,0 ≥  (12) 

J

j

jj LCLC
1

0,1,0 ≥  (13) 

J

j

jj LBLB
1

0,1,0 ≥  (14) 

Valamennyi slack és dual változó nem-negatív, tehát, 

SPRt, SWRt, SMRt, SCRt, SBRt ≥ 0 

λjt≥ 0, j=1,…,n; t=1,…,T 
(15) 

A vizsgált R csapat akkor hatékony, ha nettó profitja minden időszakban nagyobb vagy 

egyenlő, mint az összes csapat nettó profitjának lineáris kombinációja a vonatkozó 

időszakban, tehát amikor a profit slack értéke minden időszakban zéró. E feltétel egy csapat 
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esetén az egyes periódusok profit slack értékének összegét maximalizáló célfüggvény 

segítségével ellenőrizhető. Ha maximalizáljuk a vizsgált R csapat összes profit slack értékét és 

az zéró, akkor nincs olyan ideális csapat, amely jobban tudna működni a vizsgált csapatnál, 

tehát annak hatékonysága 1. A profit slack értékeket maximalizáló célfüggvény a következő: 
T

t

RtSPMax

1

 (16) 

A (4)-(16) összefüggések által definiált lineáris programozási modell egy output orientált, 

slack alapú, dinamikus DEA modell, amely meghatározza, hogy a vizsgált R csapat hatékony-

e. Ha a csapat nem hatékony, akkor a nem hatékony működés okai azonosíthatók az input és 

output slack értékek segítségével. 

 

 

4. AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

 

Az előbbiekben definiált dinamikus DEA modellben az output slack értékeket közvetlenül 

minimalizáltuk. A hatékonysági érték az 1. pontban ismertetett értelmezés szerint azonban 0 

és 1 közötti értéket vehet csak fel. A profit slack értékek, azonban könnyen a 0-1 

intervallumba transzformálhatók a Tone (1999) által javasolt slack alapú hatékonysági mutató 

segítségével, valamint annak a Silva Portela et al. (2004) által javasol, negatív adatok esetére 

alkalmazható változatával (Sharp, Meng és Liu, 2005). Felhasználva az egyes időszakokra a 

(4)-(16) modell megoldásakor kapott profit slack (SPRt) értékeket, az egyes periódusok 

hatékonysági mutatói a következőképpen számolhatók, 

RtRj
j

Rt
Rt

OPOP

SP

)(max
1

1
 

(17) 

A teljes termelési időszak hatékonysági mutatója pedig a periódusok hatékonysági mutatóinak 

átlaga alapján a következőképpen alakul, 

T

t RtRt
j

Rt

R

OPOP

SP

T
1

)(max
1

1

1
 

(18) 

A termelésszimulációs-játék értékelésekor 18 hallgatói csapat (J=18) eredményét vizsgáltuk 7 

termelési perióduson (T=7) keresztül. Az input és output scalck-ek optimális értékeit a (4)-

(16) lineáris programozási modell segítségével határoztuk meg. Az output slack értékeket a 

(17) és (18) összefüggések segítségével alakítottuk hatékonysági mutatóvá. A dinamikus 

DEA modellt a Lingo lineáris programozási szoftverrel oldottuk meg. Az alapadatokat és a 

végeredményt MS Excel-ben tároltuk, illetve dolgoztuk fel. A teljes időszakra vonatkozó 

dinamikus hatékonysági mutatót (ρt), a hozzá kapcsolódó összes (kumulált) profitot (∑OPj), 

valamint az egyes periódusok hatékonysági értékeit (ρjt) a 2. Táblázat foglalja össze. A 

következőkben néhány jellegzetes eset segítségével mutatjuk be a dinamikus DEA modell 

segítségével kapott információk értelmezését. 

A 2. Táblázat szerint két csapat bizonyult hatékonynak a dinamikus értékelés alapján (Cs7, 

Cs14).  A teljes 7 periódus alatt ugyanakkor a harmadik csapat (Cs3) érte el a legmagasabb 

összes profitot (OP3=1874). A Cs3 csapat hatékonysági mutatója (ρ3) azonban 0,902, ami 

csak a harmadik legmagasabb érték. Hogyan magyarázható meg az, hogy a legmagasabb 

profithoz, nem a legjobb hatékonysági mutató tartozik? A válasz az egyes periódusokhoz 

tartozó hatékonyságok segítségével (ρtj) és a profit (OPjt) periódusonkénti alakulásával adható 

meg. A ρjt értékeket a 2. Táblázat tartalmazza. Láthatjuk, hogy a két hatékony csoport (Cs7, 
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Cs14) ρjt értéke minden időszakban 1. A Cs3 csapat az első időszakban nem volt hatékony 

(ρ1,3=0,567). Ennek okát az 1. és 2. Ábra jelzi. Az 1. Ábra a profit alakulását szemlélteti a 

vizsgált három csapat esetén, továbbá a Cs17 csapatnál, amelynek periódus hatékonysági 

mutatói ugyan többnyire gyengék, de az első időszakban hatékony volt (ρ17,1=1). Az első 

időszakban tehát a Cs7, Cs14 és Cs17 csapatok voltak hatékonyak. Az első időszak működése 

a Cs3 csapatnál nem volt a legjobb és ez tükröződik a teljes időtartamra vonatkozó dinamikus 

hatékonysági mutatóban. Nem arról van szó, hogy a Cs3 csapat rosszul működött, hiszen a 

ρ3=0,902 érték elég magas, továbbá kumulált profitja a legmagasabb, de az igénybevett 

inputok alapján, az első időszakban teljesíthetett volna jobban és akkor az összes 

teljesítménye még jobb lehetett volna. Nem csak azt tükrözik a ρjt értékek, hogy egy csapat 

hatékony-e, hanem azt is, hogy a jó működés mellett hol voltak kihasználatlan lehetőségek. A 

periódus hatékonyságokat (ρjt) ábrázoló 2. Ábrán látható, hogy bár a Cs17 csapat az elején jól 

teljesített, később hatékonysága leromlott, és így összességében a középmezőnyben végzett. 

Az első időszakban hozott döntése azonban nagyon jó volt. A Cs17 csapat későbbi gyengébb 

működése a kumulált profit értékek alakulását szemléltető 1. Ábrán is láthatók. 

 

2. Táblázat: A dinamikus DEA modell eredményének összefoglalása 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 3. Ábra a három legmagasabb kumulált profitot elérő csapat (Cs3, Cs9, Cs14) 

periódusonkénti profitjának alakulását szemlélteti. Az ábrán látható, hogy az első időszakokra 

jellemző kisebb eltérések ellenére a három görbe nagyjából együtt halad és a végén is közel 

azonos értéket ér el. A profit szempontjából tehát hasonlóan teljesítő három csapatról van szó. 

Ha a periódus hatékonysági értékeket (ρjt) mutató 4. Ábrát vizsgáljuk, akkor látható a Cs9 

csapat első időszakban mutatott nem hatékony működése, amely az 5. időszaktól már 

hatékonnyá vált. A korai gyenge teljesítmény megmutatkozik a teljes időszakra vonatkozó 

hatékonysági mutatóban (ρ9=0,737) is. A gyenge teljesítmény okai az input és output slack 

értékek részletes tanulmányozásával deríthetők ki. Ezeket az adatokat itt helyhiány miatt nem 

közöljük, de megjegyezzük, hogy a túlzott anyagrendelés, a felesleges kapacitások kiépítése 

ρjt ρj OP j

t 1 2 3 4 5 6 7

Cs1 0,506 0,578 1,000 1,000 0,528 0,512 0,542 0,614 650

Cs2 0,500 0,675 0,554 0,570 0,507 0,501 0,519 0,541 97

Cs3 0,567 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,902 1 874

Cs4 0,531 0,534 0,536 0,682 0,548 0,548 0,570 0,560 186

Cs5 0,542 0,528 0,552 0,612 0,583 0,593 0,591 0,570 -269

Cs6 0,500 0,513 0,511 0,650 0,502 0,500 0,521 0,524 46

Cs7 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 656

Cs8 0,516 0,620 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,819 1 007

Cs9 0,569 0,592 0,529 0,862 1,000 1,000 1,000 0,737 1 714

Cs10 0,530 0,539 0,884 1,000 0,528 0,503 0,539 0,603 1 051

Cs11 0,541 0,536 0,555 0,773 0,586 0,740 0,822 0,632 987

Cs12 0,505 0,515 0,514 0,637 0,567 0,560 0,583 0,551 183

Cs13 0,503 0,516 0,539 0,542 0,561 0,508 0,522 0,527 675

Cs14 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 729

Cs15 0,660 1,000 1,000 1,000 0,795 0,612 0,567 0,763 879

Cs16 0,716 0,513 0,514 0,591 0,518 0,529 0,530 0,551 197

Cs17 1,000 0,514 0,588 0,552 0,512 0,502 0,529 0,570 667

Cs18 0,500 0,530 0,544 1,000 0,521 0,514 0,532 0,561 799
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és az ehhez használt sok hitel, valamint a rendelkezésre álló inputok ellenére elért viszonylag 

alacsony profit okozta a Cs9 csapat gyengébb teljesítményét a korai periódusokban. 
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Végezetül vizsgáljuk meg két nagyjából azonos kumulált profitot elérő, de nem hatékony 

csapat hatékonyságát. A Cs8 és Cs10 csapat kumulált profitja közel azonos (∑OP8=1007, 

(∑OP10=1051), hatékonysági mutatójuk azonban eltérő (ρ8=0,819, ρ10=0,603). Az 5. Ábra 

alapján megállapíthatjuk, hogy a két csapat profit görbéje nagyjából együtt halad, és a végén a 

Cs10 csapat talán egy kicsivel jobban is teljesít. Az egyes időszakok hatékonysági mutatója 

ezzel szemben azt jelzi, hogy az első időszakokban mindkét csapat gyengén teljesít, majd a 4. 

időszakra mindkét csapat működése hatékonnyá válik. A 4. időszak után azonban a Cs10 

csapat teljesítménye romlik és egy gyenge hatékonysági érték körül stabilizálódik. A 4. 

időszakot követően a Cs10 csapat tehát rossz döntéseket hozott. A hibák az itt nem közölt 

slack értékek részletes tanulmányozásával deríthetők ki. A slcak adatok vizsgálata alapján 

megállapítottuk, hogy a nem hatékony működés a felhasznált inputokhoz képest alacsony 
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profittal (magas profit slack értékekkel) magyarázható. Mivel a Cs10 csapat elegendő 

erőforrással rendelkezett, ezért vélhetőleg előrejelzési problémák, vagy esetleg a 

munkaerőhiány okozta kapacitásprobléma állhat a gyenge teljesítmény hátterében. 

 

 

5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

E tanulmány keretében bemutattuk, hogy egy dinamikus DEA modell segítségével hogyan 

értékelhetők egy termelésszimulációs-játék eredményei. Szimulációs játékok eredményének 

értékelésekor rendszerint nincs egyetlen olyan értékelési kritérium, amelynek segítségével 

egyértelműen meghatározható, hogy ki teljesített a legjobban. Több szempont együttes 

figyelembevételére a többféle output és az ennek eléréséhez felhasznált többféle input 

együttes figyelembevételére alkalmas relatívhatékonyság-vizsgálat (DEA) alkalmasnak 

bizonyult. Az oktatási és tréning programok keretében használt szimulációs játékoknál a játék 

eredményén túl, a játék során megfigyelt tanulási folyamat jellemzői is fontos információt 

jelentenek. Az ismertetett dinamikus DEA modell segítségével a résztvevők döntéseinek 

alakulása, és ezzel együtt a tanulási folyamat néhány fontos jellemzője is vizsgálható. 

A DEA a súlyszám módszerek egy speciális változatának tekinthető, ugyanis ebben az 

esetben az értékelési kritériumok súlyszámait objektív módon, lineáris programozással 

határozzuk meg. E súlyszámok a duál modell megoldásakor explicit módon nem jelennek 

meg, de az értékelésben implicit módon részt vesznek. A súlyszámok explicitté tétele a primál 

modell megoldásával lehetséges. E kérdéssel terjedelmi okok miatt itt nem foglalkoztunk. 

Ugyancsak eltekintettünk a slack értékek részletes elemzésének bemutatásától. A slack 

értékek részletes vizsgálata lehetővé teszi a nem hatékony működés okainak pontos, 

számszerű meghatározását, tehát azt, hogy milyen inputokból pontosan mennyivel többet 

használtunk fel a szükségesnél és az output vonatkozásában pontosan mekkora volt az 

elmaradás. 

A DEA modellek alkalmazásakor alapvető fontosságú az alkalmazott modell megfelelő 

kiválasztása. Annak ellenére ugyanis, hogy a súlyszámok meghatározása objektív, maga az 

értékelés számos szubjektív elemet tartalmaz, ugyanis a megoldandó modell legfontosabb 

tulajdonságait az értékelő határozza meg. Többek között az értékelésnél használt outputok és 

inputok kiválasztása, a modell input és/vagy output orientáltságának eldöntése, továbbá a 

skálahatékonyság figyelembevételének szükségessége az értékelő szubjektív megítélésén 

múlik. Fontos tehát valamennyi résztvevő konszenzusa az alkalmazott modellel kapcsolatban.  

Végezetül megjegyezzük, hogy bár a dinamikus DEA modell alkalmazását egy 

termelésszimulációs-játék kapcsán ismertettük, a modell nem csak szimulációs környezetben 

használható. Ha valóságos termelő- vagy szolgáltatórendszerek működésével kapcsolatban 

rendelkezésünkre áll több egymást követő időszakra vonatkozó input és output információ, 

akkor a múltbeli működés értékelése és a jövőbeni működés javítását célzó elemzések az 

ismertetett eljáráshoz hasonlóan végezhetők el. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A coaching menedzsment vonatkozású térnyerése – a fejlett országok számtalan példáját 

alapul véve – egyre inkább megkérdőjelezhetetlennek tűnik.  A következő esettanulmány egy 

olyan kétnapos szervezeti szintű coaching-folyamatot és annak tanulságait mutatja be, mely 

mintaértékű lehet sok hazai szervezet számára is. Az alábbi, megtörtént esetből kiderül, hogy 

pár jól képzett coach milyen hatékonyan segíthet egy nemzetközi szervezetet abban, hogy a 

bajba jutott vállalat maga tudja megtervezni, majd levezényelni az adott krízishelyzetben 

elengedhetetlen, megoldás-orientált, gyors átalakítási folyamatát. A tanulmány jól példázza a 

coaching kiterjeszthetőségét, mely az egyéni és a team-coaching-on is jóval túlmutatva, jelen 

esetben szervezeti szinten vitte sikerre azt. 
 

SUMMARY 

Management-related expansion of coaching - based on examples of many developed countries 

- are increasingly seems unquestionable. The following case study describes a two-day 

organizational coaching process and its lessons, which could be a model for many domestic 

organizations too. The following real case demonstrates well, that a few well-trained coach 

how can help a troubled international organization to plan and orchestrate a particular, 

solution-oriented, fast conversion process. The study is a good example of the extensibility of 

individual and team coaching on much beyond, that in this case organizational coaching has 

been successful at organizational level. 
 

 

 

Az évek óta veszteségesen működő, szabadidős tevékenységgel foglalkozó 

multinacionális vállalat felsővezetése egy háromnapos szűkebb körű coaching-ot követően 

elhatározta, hogy a figyelmüket attraktívan felkeltő coaching-ot kiterjeszti a vezetés többi 

tagjára is. A cég súlyos gondjaiból fakadó gyors beavatkozási kényszer, és a coaching-ban 

rejlő lehetőségek együttes felismerése, egy kétnapos „kihelyezett‖ szervezet-coaching alapjait 

teremtette meg. Elsődleges célként a túlélést, majd a későbbi sikeres működést tűzték ki, 

melyet a „Top 70‖ vezető coaching-általi formálásával kívántak megvalósítani. (Hozzá kell 

tennem, hogy egy klasszikus coaching-folyamat általában 5-8 alkalmat, és 2-12 hónapot 

jelent, így a bemutatott eset – manapság még – több szempontból is rendhagyó „gyakorlat‖-

nak számít. (a szerző megjegyzése).) A helyzet nyilvánvalóan kritikus volt. A kialakult helyzet 

előtt egy évvel a cég tulajdonosai új CEO-t szerződtetek, akinek fő feladata a vállalat 

krízismenedzselése lett volna, a szervezet újbóli nyereségessé tételének kézzel fogható 

tényével. Az ekkor már évek óta veszteséggel működő vállalat korábbi vezérigazgatója a 

néhai cégalapító egyik fia volt. A cég működését mindig is a kapcsolat-orientált 

„családiasság‖ jellemezte. Egyrészt élvezte ügyfelei bizalmát, jó imázsa volt, világhírnevet 

vívott ki magának. Másrészről szenvedett a szegényes humán-menedzsmenttől, az 

egységesített folyamatok és a belső együttműködés hiányától, ugyanakkor meg kellett 
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küzdenie az egymással – a saját befolyásuk növeléséért – harcoló szervezeti egységek 

ellenségeskedéseivel. Később mindez a számok terén is kiütközött. Az elmúlt tíz évben a cég 

pénzügyi fekete lyuk-ként működött. A dolgozók többsége mindezek ellenére nyíltan 

elutasította a változás szükségességét. Akkoriban úgy tűnt, hogy az autokrata és ambiciózus új 

felsővezetői kör nem érti a vállalat kultúráját és annak eredeti értékeit. A „régiek‖ pedig úgy 

érezték, hogy a történeti múlt integráló hatásából fakadóan kötelességük ellenállni mindenféle 

szervezeti átalakítást célzó akciónak. Azzal érveltek, hogy az elmúlt időszakban számtalan 

tanácsadó próbált már szervezeti változásokat katalizálni, de ezek a kísérletek egytől-egyig 

kudarcba fulladtak ...  

A jelenlegi helyzetet összefoglalva megállapíthatjuk, hogy egy újabb reformációs 

„tévedést‖ a cég már nem képes túlélni. A coach-ok esetleges kudarca az új vezérigazgató felé 

azt az üzenetet hordozná, hogy nehogy megpróbáljon még egyszer bármilyen változási 

folyamatot kezdeményezni, mert abba már ő is biztos belebukik. Ugyanakkor kívánatosnak 

tűnt a „kívülről‖ irányított, „majd mi megmondjuk, hogy mit tegyetek‖-típusú tanácsadás 

helyett, egy – elsődlegesen a szervezet belső erőforrásaira építő – szervezeti-szintű coaching-

ot igénybe venni. (A coaching-nak ez a formája – mint korábban már utaltam rá – most még 

atipikusnak számít, de reméljük már nem sokáig. (a szerző megjegyzése).) A megvalósult 

elképzelésbe résztvevőként a vezérigazgatón kívül bekerült az új tízfős felsővezetői kör, 

hatvan régióvezető, valamint azok a kulcsszereplők, akik a Pénzügy és Számvitel, HR, 

Marketing, és K+F területekről érkeztek. A távoli, nyugodt környezetben lebonyolított 

kétnapos coaching-nak egy hetven főt befogadni képes nagyterem, valamint nyolc – 

csoportmunkák tartására kiváló, flip-chart táblákkal és egyéb szemléltető eszközökkel 

felszerelt – kisebb terem adott helyet. A mester-coach-on kívül három segéd-coach segített a 

folyamat sikerre vitelében.  

Az első nap egy bemutatkozó plenáris üléssel kezdődött, ahol minden résztvevő 

magának választhatta ki ülőhelyét. A terem berendezése egy klasszikus színházéhoz 

hasonlított, ahol nem voltak számozott székek. A sorokban elhelyezett ülőhelyek mindegyike 

a terem eleje felé nézett, néhány, itt-ott elhelyezett flip-chart táblával. Ez a klasszikus 

elrendezés a résztvevőkben azt az érzést erősítette, hogy itt valami felülről-lefelé irányuló 

megközelítésben lesz részük, vagy a vezérigazgató, vagy a kijelölt tanácsadók „diktálásával‖. 

Az első plenáris ülésen a vezérigazgató egy jól fókuszált, rövid bemutatkozó beszéddel 

kezdett. Megköszönte a résztvevőknek, hogy eljöttek, és személyesen kérte őket, hogy 

aktívan vegyenek részt a most kezdődő szervezet-coaching folyamatban. A cég sürgető 

kihívásait összefoglaló gyors helyzetértékelését követően elmondta, hogy mi a kétnapos 

coaching célja: Együttműködés annak érdekében, hogy a vállalatnál javuljon a humán 

menedzsment, a minőség, a pénzügyi eredményesség, melyből azután növekedés és fejlődés 

fakad majd. (Ellinger & Bostrom, 2002) Ezt követően – a teremben elhelyezkedő négy coach 

– röviden bemutatkozott, majd egyikük gyorsan megkérte a résztvevőket, hogy változtassanak 

ülőhelyet szakterületenként tíz-tizenöt fős csoportokat alkotva. A felsővezetői csapat egy 

team-et kellett hogy formázzon, mégpedig úgy, hogy a vezérigazgató ezen csoporton kívül, de 

bárhol helyet foglalhatott. Az így kialakított – vezető nélküli – csoportokat ezután arra kérték, 

hogy egy-egy kört formálva úgy helyezkedjenek el a nagy teremben, hogy a kört alkotó 

személyek a saját körük közepe felé nézzenek. Végül ezek a helyváltoztatások hat csoport 

létrejöttéhez vezettek. Öt szakterület, formális vezető nélkül, plusz egy felsővezetői csapat, a 

vezérigazgató nélkül. Mindez enyhe zavart okozott a résztvevőkben, ami a meglepetés 

erejével hatott. Sok helyen „közös nyelvet beszélő‖, baráti csoportok formálódtak, kezdett 

izgalmassá válni a dolog. Azzal, hogy az egyes csoportokban ülők azonos szakterületről, de 

különböző helyekről verbuválódtak, lehetővé tette számukra saját identitásuk megtartását. 

Innentől kezdve a konkrét szakterület a kétnapos együttgondolkodás fő tárgyává vált, ahol 

mindenki szabadon megnyilvánulhatott. A kezdeti káoszt követően tudatos elvek mentén 

különálló csoportokba formálódó, saját identitással rendelkező teamek az eddigiektől eltérő 
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felelősséget vállalva tették komplex-szé a felsővezetői csapatot, a vezérigazgatót, és a 

„többieket‖ magába foglaló közösséget. Minden felsővezető egy csoportba került, szintén 

elkülönülve a nagy egésztől, és a vezérigazgatótól, sajátos identitással és felelősséggel. Ebben 

a „sok közül egy‖ csapatban sem volt kijelölt team-leader, így ez, és a többi csoport is 

strukturálisan teljesen egyenlővé vált. A vezérigazgató nélküli felsővezetői csapat leginkább 

egy egyénekből álló, sebezhető csoport benyomását keltette. Hasonló okokból a felsővezetői 

csapatától „megfosztott‖ vezérigazgató is csupán sebezhető individuumnak tűnt. A körökben 

elhelyezkedő résztvevők tehát egymás felé néztek, ahelyett, hogy egy irányba tekintettek 

volna. Fizikálisan is egy sokkal komplexebb szervezeti struktúra állt elő. A résztvevők – kissé 

provokáltan – hirtelen új helyzetbe kerültek, ami persze már a szervezet-coaching-nak kívánt 

„megágyazni‖. Hirtelen fókuszváltás következett be, mely leginkább a CEO-tól, és a coach-

októl való elfordulást jelentette. Innentől kezdve a hetven résztvevő figyelme túlnyomórészt 

önmagukra és rögtönzött csoportjukra irányult. Mindez jól példázza, hogy egy teremben való 

elhelyezkedés megváltoztatása hogyan tud energiákat átcsoportosítani, mely további, 

komplexebb észleléseknek és interakcióknak nyit teret. Ez szinte már önmagában is hatékony 

coaching eszköznek tekinthető – mondhatni egy tartalomtól független, az interakciós 

architektúrát átszervező implicit metodológia –, mely a centralizáltság helyett egy többpólusú, 

a résztvevőknek egyenlő („kerekasztal-típusú‖) esélyeket biztosító helyzetet teremtett. 

(Mobley, 1999) 

A csoportok kialakulása után külön-külön termekben, szeparáltan folytatták a munkát. 

Majd minden csoportból egy-egy önkéntest (leendő moderátort) toboroztak, akiket a coach-ok 

egy másik külön teremben készítettek fel annak érdekében, hogy az elkövetkezendő 

csoportmunkák során az egyes csoportokon belül a hatékonyság biztosított legyen. Főként 

három dologra kellett figyelniük: 

 a csoportjuk minden tagja aktív résztvevőként tevékenykedjen, 

 az időkorlátok, határidők betartatására, és 

 egy segéd kiválasztására, aki majd dokumentál, flip-chart táblára ír stb.. 

Az önkéntesek ezt írásban is megkapták azzal a kiegészítéssel, hogy csoportjukba való 

visszaérkezésük után rögtön válasszák ki segédjüket. A coach-ok azt is elmondták, hogy az 

elkövetkezendő két napban még számos ilyen különterembeli szűkebb körű találkozásra sor 

fog kerülni – azonban rotációval, más-más szereposztásban –, annak érdekében, hogy minden 

egyes résztvevő esélyt kaphasson saját csoportjának hatékonyság-növelésére. (Vogelauer, 

2002) 

 Minden csoport ugyanazt az első feladatot kapta. Az alábbi kérdésre kellett precíz, 

részletes választ adniuk:  

„Mit tehetne az X szakterület (minden más szakterület) felelősségteljesen a saját területén 

annak érdekében, hogy a közeli jövőben jelentős hozzáadott értékkel növelje az egész 

szervezet mérhető eredményességét?‖ (Minimálisan egy flip-chart lapot teleírva 

csoportonként!) 

 A második feladatban – hasonlóan az első feladathoz – azt kellett felírni, hogy más 

szakterületek vajon mit(ket) javasolnának a mi szakterületünknek az előbb említett jövőbeli 

teljesítménynövelés megvalósítása érdekében. 

A coach-ok hangsúlyozták, hogy a flip-chartokra kerülő javaslatoknak a lehető 

legkonkrétabbnak, és gyakorlatiasnak kell lenniük. Annyira magától értetődőeknek, hogy az 

is tisztán megértse, aki esetleg nem tudott részt venni a kétnapos rendezvényen. Azt is 

aláhúzták, hogy nem kell mindenkinek mindenben egyetértenie, de ha egy csoportból 

legalább három ember javasol valamit, azt már szó szerint fel kell írni a táblára. Minderre 

elegendő idő állt rendelkezésre.  

A coach-ok a kivitelezés közben kényesen ügyeltek arra, hogy: 
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 nehogy egyhuzamban három percnél többet időzzenek egy-egy csoport 

megfigyelésénél (csupán annak érdekében, hogy minden rendben, az előzetesen 

megbeszélteknek megfelelően történjen), 

 egy csoportnál egyidőben maximum egy coach jelenjen meg, 

 minden csoportot csak röviden, a feladat-végrehajtás elején, közepén, és végén 

ellenőrizzenek (belső folyamatok alakulása, előrehaladás), 

 szinte észrevétlenek maradjanak, 

 a CEO ne kommunikáljon egyik csoporttal sem (a coach-ok viszont röviden 

tájékoztatták őt a coaching-folyamat állásáról, egy átfogó képet nyújtva neki). 

(Passmore, 2006) 

Megjegyzendő, hogy itt újabb meglepetés érte a résztvevőket, akik arra számítottak, hogy a 

kétnapos összejövetel során a saját szakterületünket fogják majd képviselni a „nagy‖ 

szervezeten belül; ezzel szemben most frissen létrehozott új csapatukban szeparáltan kellett 

dolgozniuk. Ez ismét fókuszpont-váltást eredményezett. A más szakterületek számára gyűjtött 

fejlesztési javaslatok saját, szűk fejlesztői körben születtek. Így persze a saját szakterületük 

fejlesztési irányait is meg kellett határozniuk, de szakmai vezetőjük jelenléte nélkül. Ez 

nagyfokú szabadságot eredményezett, új perspektívákat nyitott, lehetővé téve a saját 

felelősség teljesebb átérzését. A felsővezetői csoportban is hasonlóan tettek – minden 

szakterület vonatkozásában –, az adott szakterület vezetőjének jelenlétében, korlátozva annak 

„védekezési lehetőségit‖, s mindezt a CEO távollétében. A felsővezetők korábban sosem 

gyűltek össze a CEO nélkül.  

Az intenzív kiscsoportos foglalkozások késő ebédidőig zajlottak … 

 Ebéd után a résztvevőket a plenáris terembe hívták, és megkérték őket, hogy – a 

korábbihoz hasonlóan – kisebb csoportokban (szakterületek szerint), kör alakokban 

foglaljanak helyet. A felsővezetői kiscsoport ugyanúgy (a CEO nélkül), a CEO pedig külön. 

Ezután a kiscsoportokat megkérték, hogy fizikálisan adják át az adott szakterületeknek, és a 

felsővezetői csoportnak a korábban felírt fejlesztési javaslataikat. Újabb meglepetésként 

hatott, hogy a coach-ok ugyanakkor arra is megkérték őket, hogy egyszerűen tegyék félre a 

megkapott javaslatokat későbbi feldolgozásra konzerválva azokat. Mindenki arra számított, 

hogy azonnal elkezdődik a szakterületek közötti egymásra-mutogatás, védekezéseket sem 

nélkülöző értékelés, mely alól a felsővezetői csoport sem lesz kivétel. Nem ez történt. E 

helyett a coach-ok arra kérték a kiscsoportokat, hogy osszák meg egymással benyomásaikat 

az eddigi munkafolyamattal kapcsolatban. A „folyamatról igen, de a tartalomról semmit‖-

típusú érdeklődés stresszel terhes hatása alatt a résztvevők kezdtek kissé összezavarodni. Az 

egyes kiscsoportok sorra beszámoltak elkülönült munkavégzésük sikerességéről, amit a többi 

csapat figyelmesen végighallgatott. Ebben a fázisban csak a coach-ok tehettek fel kérdéseket 

az egyes kiscsoportoknak, miután azok tíz percben kifejtették csoportjukban szerzett 

élményeiket. A coach-ok az alábbiakhoz hasonló kérdéseket tettek fel: 

 Csoporton belül kik voltak a legaktívabb résztvevők? 

 Kik maradtak leginkább háttérben? 

 Ki fókuszált leginkább a teljesítményre? 

 Ki fordított legnagyobb figyelmet a javaslatok precíz és teljeskörű megfogalmazására? 

 Ki vette ki a részét leginkább a tartalmi munkából? 

 Ki segítette leginkább a folyamat előremozdítását? 

 Megfogalmazódott erőteljes ellenvélemény? 

 Volt olyan csoporttag, aki mediátorként viselkedett? 

 Hogy sikerült a három különböző szerep eljátszása? 

 Hogyan lehetne ezeket a kiscsoportos szerepjátékokat fejleszteni a későbbiekre nézve? 

 Hogyan lehetne a kiscsoportos munkát – tartalomtól függetlenül – fejleszteni a 

későbbiekre nézve?  …  
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Ez, a körülbelül plusz két-órás összegző megbeszélés – és „tükörtartás‖ – a későbbi munka 

fontos, visszatérő részévé vált, ami világosan feltárta a csoportok közötti különbségeket is. A 

coach-ok által feltett kérdések pedig az egyes csoporttagok számára segítették a 

csoportmunkához, és a „nagy egész‖-hez való egyéni hozzájárulásuk mértékét, valamint 

annak típusát azonosítani. A kérdések egy része a kiscsoportok elkülönülten, illetve plenáris 

ülésen mutatott munkamódszere közötti korrelációt igyekezett feltárni. Például: 

 Ha a plenáris ülésen csak egy csoporttag beszélt, míg a többiek hallgattak, akkor 

hogyan dolgoztak a kiscsoportos munkavégzés alatt? 

 Ha a plenáris ülésen egymás szavába vágva nyilvánultak meg a csoporttagok, akkor 

hogyan dolgoztak a kiscsoportos munkavégzés alatt? 

 Ha két csoporttag mindvégig némán hallgatott a plenáris ülésen, akkor ők hogyan 

járultak hozzá a kiscsoportos munkavégzés sikerességéhez? 

 Ha csak két-három „tenor énekelt‖ a plenáris ülésen, akkor ugyanez volt jellemző a 

kiscsoportos munkavégzés során is? 

 Ha az egész csoport feszélyezett volt a plenáris ülésen, csekély mennyiségű 

információt felsorakoztatva, akkor mit jelent ez a kiscsoportos munkavégzésre 

vonatkozóan? 

 Ha a csoporttagok nem értettek egyet a plenáris ülésen, akkor ugyanez lehetett 

jellemző a kiscsoportos munkavégzés során is? 

 Ha a csoporttagokból energia, motiváció és elhivatottság sugárzott a plenáris ülésen, 

akkor ez hogyan formálhatta a kiscsoportos munkavégzést? …  

Kétség nem férhet hozzá, hogy a csoportoknak feltett végső kérdés így hangzott: 

„Egy csapatként gondolkodva, mit tennének annak érdekében, hogy az elkövetkezendő 

kiscsoportos foglalkozások a tagokat aktívabb részvételre sarkallják, és a kívánt közös 

eredményre vezessenek.‖ 

A válaszok „begyűjtése‖ során a coach-ok gondosan ügyeltek arra, hogy a csoporttagok 

válaszai ne egymásét szajkózva ismétlődjenek. Minden csoport meghallgatása után a coach-

ok azért lehetőséget adtak néhány – a folyamatra vonatkozó tisztázó – kérdés feltételére, 

beleértve a CEO-t is.  

Végül is: 

 a prezentációk az adott szakterület sok kiscsoportbeli működési jellemzőjét a felszínre 

hozták, amellett, hogy olyan általános működési indikátorok is kiderültek róluk, mint 

például más szakterületek minőségéhez, vagy kultúrájához való belső viszonyuk, 

 a felsővezetői csoport pedig kívülről is megfigyelhette saját belső folyamatait, anélkül, 

hogy kommentálhatta volna az elhangzó véleményeket, 

 a CEO képet kapott a különbségekről, a különféle rendszer- és csoportfolyamatok 

összetettségéről, a kiegészítő és kulturális elemekről, így járulva hozzá a megfelelő 

stratégiai szemlélet kikristályosodásához, 

 minden résztvevő megérezhette a megfelelően működő belső csoportfolyamatok 

jövőbeli hatékonyságnövelő szerepét, s minden csoport felfedezhetett néhány olyan 

konkrét folyamatfejlesztési elemet, melyre sürgősen nagyobb figyelmet kellene hogy 

fordítson. (Kunos, 2010) 

Második feladatként a kiscsoportoknak újra kellett osztaniuk a három szerepet (moderátor, 

időkorlát-betarttató, író-segéd). Az új önkéntesek egyértelmű szerepleírást kaptak azzal az 

utasítással, hogy azt a csoportjukba való visszatérés után olvassák fel az ott jelenlévők előtt. 

Plusz egy önkéntest kértek fel arra, hogy precízen és a maga teljességében írja le a következő 

feladatot, hogy az egyértelművé váljon majd a kiscsoportos munkavégzésben résztvevő többi 

társ számára is. 
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Minden kiscsoport számára – beleértve a felsővezetői csoportot is – a feladat a következő 

volt: vegyék magukhoz az összes, más szakterületek által megfogalmazott fejlesztő javaslatot 

tartalmazó listát, valamint azt, amit saját magukra vonatkozóan írtak. 

Ezt követően: 

 az összes javaslatot egymás után sorra véve – válogatás és cenzorálás nélkül – 

összegezniük kellett, az esetleges duplikációkat persze kivéve azokból, 

 majd ki kellett választaniuk azt a tíz javaslatot, melyről úgy vélték, hogy 

megvalósításuk nagymértékben hozzájárulhatna a cég eredményeinek javulásához, 

 ezt követően mérhető célokat kellett kitűzniük konkrét határidőkkel, mellyel 

egyúttal bizonyították, hogy mindegyik javaslattal foglalkoztak, 

 végül világos, gyakorlatias, időpontokhoz kötött akcióterveket kellett kidolgozniuk 

az előbb kitűzött célok elérésének érdekében. 

Minden csoport egységesen tíz priorált akciót, célt és határidőt dolgozott ki A4-es papírra, 

hogy azokról később majd szétosztható másolatokat lehessen csinálni. Ezeket végül az adott 

részleg minden dolgozója és annak vezetője is megkapta, csakúgy, mint a vezérigazgató. Ezen 

felül minden csoport kapott egy előrehaladási űrlapot, melyen vezetniük kellett a kivitelezés 

előrehaladásának alakulását. Innentől kezdve ez a lap lett a kiscsoportok fő teljesítmény-

mutatója, melyet aztán még minőségbiztosítási célra is fel lehetett használni.  

A coach-ok úgy gondolták, hogy minden csoportból lesz egy „titkár‖-szerepet magára vállaló 

személy, aki nem ugyanaz, mint a flip-chart-ra író. A „titkár‖ feladata az előbb említett 

előrehaladási lap vezetése volt. Így egyúttal biztosítva volt a világos, precíz megfogalmazás, 

és a határidők felvezetése. Néhány résztvevő kérte, hogy a kétnapos munka végeztével ezeket 

minden távollévő dolgozó is kapja meg e-mail-en keresztül, melyet rögtön el is fogadtak. A 

kitöltésre vonatkozóan – egy, a kiscsoportos munkavégzést megelőző plenáris ülésen – a 

másnap reggeli határidőben állapodtak meg a résztvevők. (Addig elkülönülten dolgoztak az 

egyes kiscsoportok.)  

Megjegyzésként említendő, hogy: 

 az első nap végére a kiscsoportok dolgoztak többet, a fókuszt a plenáris ülésről a 

belső folyamatok menedzselése, és a csoportok közötti együttműködés felé tolva; 

 következésképpen a plenáris ülés központi-szerep-érzete csökkent, s ahogy a 

kiscsoportoknak kiadott feladatok konkretizálódtak, a plenáris ülés egyszerűen 

szimplának hatott; 

 az egyes kiscsoportokat saját szakterület-prioritásaik, céljaik megállapítására, és 

akciótervek kidolgozására kérték – vezetőjüket nélkülözve, mely a résztvevőkben 

az összetartozást és a felelősségérzetet erősítette; 

 minden kiscsoportot olyan helyzetbe hoztak, hogy „önfelhatalmazással‖ élve 

dolgozhassanak a nélkül, hogy a vezetőjük meghatározná a prioritásokat, vagy 

akciókat tervezne; 

 hasonlóan alakult a helyzet a felsővezetői csoportban is, ahol a CEO kihagyásával 

zajlottak az események annak érdekében, hogy a szervezetet, mint „egészet‖ 

tudják szemlélni a felsővezetők. A coaching-folyamat vezérelte felsővezetői csapat 

saját területétől függetlenül, helyi prioritások nélkül, azoknál sokkal fontosabb 

vezetői minőségben végezhette áldásos tevékenységét. 

 

Második nap 

 A kiscsoportos foglalkozásokon a coach-ok ezen a napon is tartózkodtak a túlzott 

felügyelettől, és csak nagyon rövid látogatásokat tettek az egyes csoportoknál. A CEO egyik 

csapatot sem látogathatta. Az egyik coach ideje nagy részét a CEO-val töltötte, meghallgatva 

véleményét a szervezeti kultúráról. A coach segítő kérdésekkel próbálta megfogalmaztatni 

vele a jövőre vonatkozó vezetési és szervezetfejlesztési stratégiáját.     Minden kiscsoportos 
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foglalkozás végén – a következő plenáris ülés előtt – az előrehaladási lapok fénymásolására 

kérték a csapatokat, a többiek szemrevételezési lehetőségének biztosítása céljából.    

A harmadik plenáris ülés 

A harmadik plenáris ülés a másodikra hasonlított, ahol a kiscsoportos munkavégzések 

eredményeinek spontán megosztására koncentráltak – önkéntesek segítségével. A résztvevők 

szabad élmény-megosztásuk révén közelebb kerültek egymáshoz, és a „nagy egész‖-hez. A 

kétórás összefoglaló megbeszélések ekkor már sokkal jobb csapatmunkát mutattak. 

Bizonyítékul szolgáltak, hogy a kiscsoportos munkavégzések hatékonysága nagymértékben 

nőtt, azok megoldás-központúbbakká váltak. Néhányan olykor utaltak rá, hogy vannak 

kevésbé produktív csoporttagok is. A csoportok ekkorra megtanulták az efféle anomáliák 

kezelését, s ezzel együtt az újrafókuszolást a hatékonyság megőrzése érdekében.  

A plenáris ülésre jellemző volt, hogy: 

 a coach-ok által feltett kérdések segítették az egyes kiscsoportokban folyó munkák 

eredményeinek mélységi összefoglalását, a csapatok között érzékelhető 

különbségeket is kitapinthatóvá téve; 

 több időt fordítottak a különféle szerepekhez tartozó kompetenciák 

meghatározására, valamint arra, hogy ezek hogyan javíthatnák a jövőbeli 

hatékonyságot; 

 a coach-ok mindegyik kiscsoporttól megkérdezték, hogy szerintük milyen szerep-

rotáció, és részvételen alapuló csoportmunka segíthetné leginkább saját 

hatékonyságuk növelését a jövőben, állandó munkavégzésük helyszínére való 

visszatérésüket követően. (Passmore, 2006) 

 

Harmadik feladat 

 Ebéd után sor került a harmadik kiscsoportos munkavégzésre, igaz, ezúttal a 

korábbiaktól kissé eltérő felállásban, ami azt jelentette, hogy minden kiscsoporthoz 

csatlakozott a saját szakterületük vezetője. Ebből persze az is egyenesen következett, hogy 

innentől kezdve megszűnt a felsővezetői kiscsoport. Minden kiscsoporton belül megmaradt a 

három szerepkör, kivéve a flip-chart táblára íróit. A frissen érkezett vezetőket arra kérték, 

hogy mostantól kezdve – a korábban kialakított szabályokat szabályoktól eltérően –, kvázi 

döntéshozóként tevékenykedve, saját elképzelésük szerint alakítsák a kiscsoportos 

foglalkozásokat.  

Ennek az utolsó kiscsoportos foglalkozásnak az volt a célja, hogy véglegesítsék a szakterület-

akcióterveket és az előrehaladási lapokat, melyeket azután majd eljuttatnak 

 minden kiscsoport összes tagjának e-mail-ben, és 

 minden felsővezetőnek, beleértve a CEO-t is. 

A releváns kérdés konkrétan így hangzott: „Milyen lépéseket készül bevezetni szervezeti 

egységük annak érdekében, hogy jelentős mértékben járuljanak hozzá az ügyfelek érzékelte 

minőségjavuláshoz, és a mérhető szervezeti eredmények növeléséhez?‖ 

Valójában a hatékonyság növelésének érdekében került sor a kiscsoportok saját vezetőinek 

döntéshozói minőségben való bevonására ebben a fázisban. Ugyanakkor a felsővezetők már 

nem dolgozhattak együtt, így a CEO ekkor még elkülönült maradt kollégáitól. A felsővezetők 

megállapodtak egy későbbi találkozás időpontjában, és megígérték, hogy döntéseikről egy 

hónapon belül e-mailben értesítik mind a hetven résztvevőt.  

Az utolsó kiscsoportos foglalkozás során a coach-ok a háttérben maradtak, és röviden 

tájékoztatták a CEO-t a kétnapos coaching-folyamat eredményeiről, és a jövőbeli 

nyomonkövetésről. (Peterson, 2006) 

Negyedik plenáris ülés 

Az utolsó plenáris ülést – a lezajlott kiscsoportos ülések eredményeivel összhangban – kissé 

módosították. Immár a szakterületi vezetőt is magába foglaló kiscsoportokat arra kérték, hogy 
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a plenáris ülés ellenére maradjanak megszokott formációjukban. Ennek megfelelően már itt 

sem állt össze a felsővezetői kiscsoport. Ebben az új felállásban arra kérték a kiscsoportokat, 

hogy tartsák meg korábbi munkamódszerüket a folyamatra, és nem a tartalomra koncentrálva. 

A coach-ok által ebben a fázisban feltett kérdések azt kívánták felszínre hozni, hogy hogyan 

sikerült az egyes szakterületi vezetők kiscsoportba való integrálása. Majd a szakterületi 

vezetők is lehetőséget kaptak arra, hogy kifejtsék benyomásaikat saját kis csapatuk nélkülük 

elért munkájával, valamint saját maguk megítélésével kapcsolatban. Közös megbeszélést 

kezdeményeztek annak kiderítésére, hogy a jövőbeni „otthoni‖ értekezletek is hasonló 

formában kerüljenek-e majd lebonyolításra a későbbiekben, lehetőséget biztosítva ezzel a 

vezetőknek arra, hogy azok az értekezletek menedzselése helyett inkább a kollektív 

döntéshozatalra tudjanak majd koncentrálni. 

Eredmények: 

 A felsővezetői csoport kifejezte elkötelezettségét, hogy havi rendszerességgel 

minden szakterületre vonatkozóan nyomonkövetést végez. 

 Minden résztvevő megállapodott, hogy kilenc hónapon belül hasonló 

összejövetelt tartanak, ahol értékelik az addigi eredményeket, és megbeszélik a 

következő lépéseket. 

 A vezérigazgató rövid összefoglaló beszédében kifejezte elkötelezettségét a 

kiscsoportokban született minden egyes eredmény megvalósításának 

nyomonkövetése mellett, valamint ígéretet tett egy olyan felsővezetői 

értekezletet összehívására, mely munkájának célja az előzőek biztosítása lesz. 

 
ÖSSZEFOGLALÁS 

 
 Az esettanulmány jól példázza hogy egy egész szervezetre kiterjedő coaching-

folyamat hogyan teremthet olyan tanuló környezetet, ahol a nagy rendszer és az abba ágyazott 

kisebb, de jelentős egységek párhuzamosan tudnak dolgozni saját kihívásaikon, saját 

megoldásaik megtalálása céljából. A levezényelt kétnapos coaching-folyamat a lehető 

legtávolabb állt a tanácsadástól. A coach-ok semmilyen elemzést, vagy konkrét, esetleg éppen 

általánosítható tartalmi tényezőt sem vittek inputként a folyamatba. Nem boncolgattak sem 

egyéni, sem kollektív kapcsolatokat. Figyelmüket inkább az egyénekre, az interperszonális 

kapcsolatokra, és a csoportok közötti viszonyokra irányították. 

 A coaching-munka lényege a kétnapos folyamat aprólékos megtervezésében, majd a 

terveknek megfelelő, szakszerű  lebonyolításban állt. A nagy szervezet kisebb egységei (a 

kiscsoportok) lehetőséget kaptak arra, hogy saját maguk vegyék kézbe az „irányítást‖, ezzel 

teret engedve nekik saját kompetenciáik megoldás-orientált fejlesztésében. Egyszerűbben 

fogalmazva, önállóan dolgozhattak céljaik eléréséért. 

A coach-ok a problémák megoldásainak kidolgozását közvetlenül az alkalmazottaknak 

és vezetőiknek címezték. Az eközben megfogalmazott coaching-kérdések a jövőre vonatkozó, 

a sikeres működést megcélzó szakterület-, valamint vezetői-akciótervekre, illetve 

megoldásokra fókuszáltak. Minden kiscsoportos foglalkozás önirányított formában zajlott, a 

coach-ok csak igen ritkán és rövid ideig tették tiszteletüket a kiscsoportoknál. Ez világossá 

tette a kiscsoportok számára, hogy sikeres szereplésük leginkább saját magukon múlik. Saját 

maguk határozhatták meg munkafolyamataikat, a saját maguk által felszínre hozott problémák 

megoldásainak céljával.  

A plenáris ülések elsődlegesen azt a célt szolgálták, hogy kiderüljenek az egyes 

kiscsoportok működési sajátosságai, és az a mód, ahogy megosztják az információt a „nagy 

közönség‖ előtt. A coach-ok által feltett kérdések főleg az egyes csoportokban zajló belső 

folyamatok jobb megértését szolgálták. A kiscsoportok lehetőséget kaptak a kísérletezésre, 

öntudatra ébredhettek, és levonhatták saját következtetéseiket. 
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A coaching-folyamatnak tulajdonképpen egyszerű célja volt, nevezetesen az addig a  

felsővezetőkre és a CEO-ra irányuló figyelem súlypontjának áthelyezése az egyes 

kiscsoportok – „nagy egész‖-szel összhangban lévő – céljainak elérésére. A kétnapos 

összejövetel mérhető eredménye a szervezet implicit architektúrájának és energia-

polaritásának megváltoztatása volt. Más szavakkal fogalmazva, egy nagy léptékű 

„háromszögelés‖ a szervezeten belül, ahol – létszámtól függetlenül – két, egymással 

kapcsolatban álló egységet – közös célkitűzés segítségével – egy másik irányba fordítottak 

(„háromszögelés‖), szakítva az addigi szemtől-szembeni konfrontációs polaritással.  

A kétnapos összejövetel elején a coach-ok a nagy szervezetet rögtön kisebb 

csoportokra osztották (szakterületek szerint). A plenáris teremben így többpólusú viszonyokat 

teremtettek. A vezetőket elkülönítették beosztottaiktól, mellyel megszűnt a „lentről-felfelé‖ 

irányuló figyelem, s olyan helyzetbe hozták az egyes csoporttagokat, hogy azok hierarchiától 

függetlenül tekinthettek egymásra.  

A második coaching-feladat a kiscsoportok kiteljesedését szolgálta, szakítva az addigi 

– a beosztottakból sokszor ellenállást kiváltó – felsővezetői, vagy CEO-utasításokkal. A 

felsővezetői kiscsoport csupán egy lett a sok közül. 

A kiscsoportos munkavégzés során a csapatok megfogalmazhatták saját 

szakterületükre vonatkozó fejlesztési javaslataikat. A „háromszögelés‖-től kezdve minden 

egyes résztvevő és kiscsoport a saját felelősségét átérezve koncentrálhatott az egész szervezet 

számára üdvözítő fejlesztések megvalósítására. Attól kezdve mind „egy irányba‖ néztek, 

félretették korábbi ellenállásukat, és közös megoldásban kezdtek gondolkozni. 

A sikereken felbuzdulva, a 20.000 főt foglalkoztató nemzetközi vállalatnál az ezt 

követő négy évben tovább folytatódtak az egyéni-, team- és a coaching-összejövetelek … 
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ÖSSZEFOGLALÁS  

AZ ELVÁRÁSI RÉS EGY ÚJABB, EKLATÁNS PÉLDÁJÁVAL TALÁLKOZHATTUNK A 

BRÓKERBOTRÁNYOK ÁLDOZATAINAK KÁRTÉRÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ VAGYON 

BIZTONSÁGBA HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN, AMELY ALAPJÁN A BÍRÓSÁGI 

ELRENDELHETI A DÖNTÉSI ÉS RENDELKEZÉSI JOGKÖRREL FEL NEM RUHÁZOTT 

KÖNYVVIZSGÁLÓK VAGYONÁNAK ZÁROLÁSÁT, HA VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ, HOGY AZ A 

CÉG, AHOL ŐKET MEGVÁLASZTOTTÁK EZEN TISZTSÉGÜKBE, BŰNCSELEKMÉNYT 

KÖVETETT EL. ÓRIÁSI KIHÍVÁS ÉS LEHETETLEN HELYZET ELŐTT ÁLL TEHÁT A 

JÖVŐBEN MINDEN AUDITOR: A MÉRLEGADATOKBÓL KIINDULVA LÁTNIA 

KELLENE, HOGY TÖRTÉNT-E BŰNCSELEKMÉNY AZ ADOTT 

CÉGNÉL.ELŐADÁSOMBAN BEMUTATOM AZOKAT A JELEKET, ÖSSZEFÜGGÉSEKET, 

AMELYEK CSALÁS GYANÚJÁRA UTALHATNAK, S AMELYEK ALAPJÁN VISSZAÉLÉSEK, 

SZÁNDÉKOS HIBÁK ELKÖVETÉSE VÉLELMEZHETŐ. 

  

SUMMARY 

WE HAVE MET ANOTHER, CONVINCING EXAMPLE OF EXPECTATION GAP IN THE 

ACT ON SECURING WEALTH TO COMPENSATE VICTIMS OF BROKERAGE SCANDALS 

BASED ON WHICH THE COURT MAY ORDER TO BLOCK AUDITORS‘ ASSETS WHO 

HAVE NOT DECISION-MAKING POWER AND RIGHT OF DISPOSITION, IF THEY HAVE 

LIKELY COMMITTED A CRIME AT THE ENTITY WHICH APPOINTED THEM AS 

AUDITORS. THEREFORE EVERY AUDITOR IS FACING HUGE CHALLENGES AND 

IMPOSSIBLE SITUATION IN THE FUTURE: CRIME SHOULD BE DETECTED BASED 

ON BALANCE SHEET DATA. IN MY SPEECH I WILL PRESENT THE SIGNS AND 

CONTEXTS WHICH MIGHT IMPLY SUSPICION OF FRAUD AND BASED ON WHICH 

WE MIGHT PRESUME MISABUSE AND INTENTIONAL FAULT.  

 

 

1.BEVEZETÉS 

Minden gazdálkodó szervezetnek kötelező egy-egy üzleti évről elkészítenie és közzétennie 

egy olyan beszámolót (pénzügyi kimutatást), amely a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 

helyzetéről és azok alakulásáról objektív információkat, megbízható, valós összképet nyújt a 

piac valamennyi szereplője (tulajdonos, befektető, hitelező, üzleti partnerek, menedzsment, 

költségvetés stb.) számára jövőbeni döntéseik megalapozása érdekében. Ez a legfőbb 

mailto:janos.lukacs@uni-corvinus.hu
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hasznosságuk. (Lakatos, 2009.) E beszámolókat – amelyek mérlegből, eredménykimutatásból 

és kiegészítő mellékletből állnak – nemzetközi számviteli irányelvek, standardok és/vagy 

nemzeti törvények által előírt szabályok szerint vezetett könyvekkel kell alátámasztani.  

A mérlegben a gazdálkodó szervezet anyagi és nem anyagi javai összetétel (eszköz) és eredet 

(forrás) szerint, egy adott pillanatban (a mérleg forduló napján) megragadva, összevontan és 

pénzértékben kerülnek beállításra.  

Az eredménykimutatás egy adott időszakra (az üzleti vagy naptári év elejétől a végéig) 

vonatkozóan, ugyancsak összevontan és pénzértékben mutatja be a gazdálkodó szervezet 

jövedelmi helyzetét, az eredmény keletkezésére ható főbb tényezőket, az eredmény 

kialakulását, összetevőit: a bevételeket és a ráfordításokat.  

A kiegészítő mellékletben kell megjeleníteni azokat a számszerű adatokat és szöveges 

magyarázatokat, mennyiségi és minőségi jellemzőket, amelyek a mérleg és az 

eredménykimutatás szintjén nem foglalhatók rendszerbe, de a megbízható és valós összkép 

kialakítása szempontjából jelentőséggel bírnak. (Bosnyák, 2013.) Ebben kerül sor a vagyoni, 

pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelésére, az eszközök és a források összetételének, a saját 

tőke, a kötelezettségek, a likviditás és a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség 

alakulásának részletezésére, indokolására, az alkalmazott értékelési elvek és módszerek 

bemutatására. Fontos része a cash flow-kimutatás, amely a gazdálkodó szervezet pénzügyi 

helyzetét, a pénzfolyamatok alakulását részletezi működési, befektetési és finanszírozási 

szempontból.   

Az elmúlt évtizedek ismétlődő botrányai, felszámolásba és csődbe ment cégek tömegei láttán 

logikusan és joggal vetődhet fel mindenkiben az a kérdés, hogy mennyire lehet megbízni egy 

beszámoló adataiban, ha nem jelzi előre az összeomolás veszélyét. Hogyan lehet igaznak és 

hűnek nevezni azt a képet, ami akár már a következő pillanatban összetörhet? Miért nem lehet 

az egyes mérleg- és eredménykimjutatás sorok értékeinek nagyságából, összefüggéseikből, 

ellentmondásaikból, következetlenségeikből észrevenni a csalás, a megtévesztés, a kreatív 

számviteli és szoftver-trükkök jeleit? A rendszeresen ismétlődő hatósági ellenőrzések 

(felügyeleti, adóhivatali) és a folyamatosan elvégzett tulajdonosi (felügyelőbizottság, 

könyvvizsgáló) és vezetői ellenőrzés ellenére hogyan fordulhat elő akár több éve tartó 

adathamisítások, számviteli információs rendszer megkettőzések, fiktív ügyletek és 

korrupció?  Hogyan maradhatnak a beszámolóban csalásból eredő lényeges hibás állítások?   

Tanulmányomban ezekre a kérdésekre próbálok meg választ keresni, magyarázatot adni, 

egyben szeretném helyreállítani a számviteli és a könyvvizsgálati szakmában vetett bizalmat. 

 

A téma aktualitását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egy új törvény szerint zárolhatják a 

könyvvizsgáló vagyonát
42

 akkor is, ha bűncselekmény elkövetésében tevékenyen és 

szándékosan ugyan nem vett részt, elvárt módon, a szabályokat betartva dolgozott, döntési és 

rendelkezési jogkörrel ugyan nem felruházott, de az adott gazdálkodó szerv működésének 

tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzését ellátta, így a vezetés, az alkalmazottak által 

elkövetett bűncselekményekben gondatlanságból közreműködhetett. Mindemellett a 

brókerbotrányok miatt további szigorító intézkedések és jogszabályok születtek
43

, amelyek 

leginkább elrettentésről, fenyegetésről szólnak, a könyvvizsgáló félelmét és óvatosságát 

növelik, de nem feltétlenül szolgálják a könyvvizsgálat minőségének javulását. Ilyen 

megszorításoknak minősülnek többek között a következők: 

 a könyvvizsgálói felelősségbiztosítás alsó limitjének 5-ről 500 millió forintra emelése; 

 a könyvvizsgáló cég ötévenkénti rotációjának bevezetése; 

                                                 
42

 Lásd erről bővebben a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről 

szóló 2015. évi XXXI. törvényt. 
43

 Ilyen például az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében 

történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény 56-78. paragrafusa. 
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 a könyvvizsgálaton kívüli tevékenység végzésének teljes tilalma; 

 a könyvvizsgálat közfelügyeleti hatósága intézkedések körének jelentős bővülése; 

 a hivatásbeli titoktartási kötelezettség feloldása, a vezetői levél tartalmának 

bemutatása a felügyeleti szervek felé; 

 a könyvvizsgálók eddigi minősítésének megvonása, és külön vizsga letétele. 

 

Ezen intézkedések egyike sem foglalkozik a kockázat alapú könyvvizsgálat módszertani, 

eljárásbeli fejlesztésével, nem ad segítő támpontokat ahhoz, hogy milyen jelekre kell a 

könyvvizsgálónak a jövőben időben odafigyelnie, mire kell rávilágítania, mit kell és hogyan 

megelőznie,  milyen technikákkal lehet kiküszöbölni a vezetés túlkapásait. A kockázatok 

becslése mindig is szakmai megítélés kérdése lesz, azt nem lehet pontosan mérni és 

meghatározni. A könyvvizsgálói kockázatok legfőbb okozói nem a tévedések, a véletlenül 

elkövetett könyvelési hibák, hanem a szándékos csalások és hamisítások. (Mohl, 2013.)  

 

 

2.BETARTOTTÁK-E A SZÁMVITELI ALAPELVEKET? 

 

2.1. A tevékenység folytatásának elve  

 

Recesszió idején, illetve olyan gazdasági környezetben, ahol évente húszezer vállalkozás 

megy tönkre könyvvizsgálati szempontból az egyik legkritikusabb és kockázatosabb terület 

annak megítélése, hogy a gazdálkodó a belátható jövőben is – azaz legalább a tárgyévet 

követő üzleti évben – fenn tudja-e tartani működését, folytatni tudja-e tevékenységét, nem 

várható-e a működés beszüntetése.   

Ezen alapelv érvényesülésével kapcsolatban bizonyos mérlegadatok, illetve az azokból 

képezhető mutatószámok nagyon jó jelzőrendszernek bizonyulnak, és alkalmasak megfelelő 

léptékű „térkép‖ készítésére, kvalitatív és kvantitatív elemzések végzésére, az ok-okozati 

összefüggések feltárására, illetve a következmények és következtetések levonására, 

rávilágíthat a hiányosságokra, problémákra. Ilyen ráták lehetnek például a tőkefeszültség 

mutató (idegen tőke/saját tőke), az eladósodási fok (idegen tőke/össztőke), a likviditási ráta 

(forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek), működésbiztonsági mutatók (saját 

tőke/befektetett eszközök), a hitelképességet, fizetőkészséget és likviditást jellemző 

különböző mutatószámok (lejárt, azonnal esedékes tartozások/összes kötelezettség), a 

forgóeszközök összetétele, illetve számos jövedelmezőségi, megtérülési és hatékonysági 

mutatószám (adózott eredmény/árbevétel, adózott eredmény/átlagos eszközállomány), 

továbbá bevétel és költségszerkezet vizsgálat. Egy reprezentatív felmérése szerint a magyar 

vállalkozások méretüktől függően eltérően ítélik meg a vagyonnal kapcsolatosak 

információkat, de az eredményt mindenki fontos mutatónak tartja. (Lakatos, 2009.) 

 

Ezeket az adatokat, mutatószámokat azonban nem helyes ágazattól, cégmérettől függetlenül 

értelmezni, így a pontosabb jövőbeni kép megítéléséhez további – mérlegen kívüli – adatok 

elemzésére is szükség lehet. Például a hitelszerződések részleteinek megismerésére, a vevők 

és szállítók korosítására, a tulajdonosok tőkeerejének és befektetési szándékainak ismeretére, 

az eszközök mobilizálhatóságának vizsgálatára, biztosítékok, garanciák meglétére. Nem 

elegendő csak a múltbeli, bázis adatokból kivetíteni a jövőképet, mert a múltbeli tendenciák 

akár félrevezetőek is lehetnek, hanem tájékozódni kell a piaci környezetről, annak várható 

alakulásáról, az üzleti tervekről, rendelésállományról, esetleges jogszabályi vagy kamatláb 

változásokról, a cég piaci pozíciójáról, a kvalifikált munkaerő fluktuációjáról, a peres ügyek 

számáról, kimenetelének esélyeiről stb. Az elmúlt időszak elemzése csak tüneteket mér. 

Előfordulhat az is, hogy a negatív kép mögött egy egészséges hosszú távú cél húzódik meg. 
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Ha lényeges bizonytalanság áll fenn, illetve az események vagy feltételek potenciális hatása 

és bekövetkezésük valószínűsége olyan mértékű, hogy az már a jövőbeni működést 

veszélyezteti, akkor azt a kiegészítő mellékletben be kell mutatni, és a könyvvizsgálói 

jelentésben is fel kell rá hívni a figyelmet. 

 

A következő négy tartalmi számviteli alapelv betartásának, illetve megsértésének vizsgálata is 

fontos szempont a beszámolóban szereplő adatok jóságának megítélésekor, de ezeket sem 

lehet pusztán a mérlegadatokból kiolvasni, megtalálni, igazoltnak elfogadni.   

 

 

2.2. A teljesség elve  

 

A teljesség elve azt jelenti, hogy a beszámolóban minden olyan gazdasági eseményt be kell 

mutatni, ami az eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre hatást gyakorol. 

Azokat is, amelyek a mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését 

megelőzően váltak ismertté, és azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt üzleti 

évgazdasági eseményeiből erednek, a mérleg fordulónapja előtt még nem következtek be, de a 

mérleg elkészítését megelőzően ismertté váltak. A teljesség elve nem a beszámolási időszak 

meghosszabbodását jelenti, hanem csak kiterjeszti a kötelezettséget azon események 

hatásvizsgálatára is, amelyek a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között 

váltak ismertté, és olyan jellegűek, amelyek a fordulónapi mérlegtételének értékelésében 

változásokat okoznak. 

A teljesség elve tehát akkor érvényesül, ha a könyvekben – és így a beszámolóban – minden  

tranzakció, gazdasági esemény rögzítésre és bemutatásra kerül, ami az adott üzleti évben 

bekövetkezett, függetlenül azok kedvező vagy kedvezőtlen hatásától, vagyis a vezetés semmit 

nem titkol el, nem hagy ki, illetve nem kerülnek a nyilvántartásba valótlan ügyletek sem.   

A legtöbb vétlen hiba abból adódik, hogy a teljesítés napját másképpen definiálja a számviteli 

és az áfa törvény, illetve sokszor keveredik a pénzforgalmi szemlélet a naturál szemlélettel 

(csak akkor kerül egy számla lekönyvelésre, ha már ki is fizették). Ezek a hibák 

egyenlegközlők kiküldésével, külső megerősítésekkel, a leltározáson való részvétellel, 

egyeztetésekkel kideríthetők és korrigálhatók. Sokszor a nemzetközi számviteli standardok és 

a magyar számvitel között még meglévő különbségek értelmezéséből fakad a teljesség hiánya 

vagy eltúlzása. Ilyen eset lehet a bérbe vagy lízingbe, illetve a kezelésbe vett vagyon 

kimutatása. Az immateriális vagyon körében is számos olyan elemmel találkozhatunk (mint a 

képességek, a motiváció, a fogyasztói hűség, adatbázisok), amelyek belátható időn belül (sőt 

egyesek valószínűleg soha) nem fognak közvetlenül megjelenni a mérlegben, ugyanakkor 

gazdasági hasznuk megkérdőjelezhetetlen a bevételi oldalon.  (Deák, 2006.) A tőkeműveletek 

(jegyzett tőke emelése vagy leszállítása) is sokszor nem a cégbírósági bejegyzés napjával, hanem 

hibásan már a tulajdonosi döntés pillanatában elszámolásra kerülnek.  
A teljesség elvének szándékos megsértése leggyakrabban a készleteknél, a követeléseknél és 

kötelezettségeknél, az elhatárolásoknál, a bevételeknél és az igénybe vett szolgáltatásoknál 

fordul elő, melyeket az auditornak sokkal nehezebb észrevenni, megtalálni, mint a vétlen 

hibát. Ezek attól függően, hogy miben érdekelt a menedzsment vagy az eredmény 

eltitkolásához vagy nem realizált eredmény kimutatásához vezetnek. Példa az előzőre, hogy 

nem állítják be a mérlegbe a meglévő készleteket (vagy nem a készültségi fokuknak 

megfelelő értékben), nem számláznak ki fordulónap előtt elvégzett teljesítményeket, fiktív 

ügyletekkel, nem alátámasztott elhatárolásokkal növelik a ráfordításokat. A fordított esetben 

úgy növelik az eredményt, hogy olyan készleteket, bevételeket is kimutatnak, amelyek nem 

léteznek, nem történtek meg, dokumentumokkal nem alátámasztottak, illetve nem számolnak 

el indokolt értékvesztéseket, nem képeznek céltartalékokat a várható veszteségekre és a 

jövőbeni költségekre, nem veszik figyelembe a fordulónap után bekövetkezett események 
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hatásait. A teljesség elve akkor is sérül, ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget az 

elszámolási kötelezettségeinek. Például, ha a pénzügyi helyzetéről nem szolgáltat adatot az 

MNB részére, vagy nem küldi be a KSH-nak a beruházási vagy a munkaügyi statisztikát. 

Ugyancsak a teljesség elvével függ össze a számviteli politika aktualizáltságának vizsgálata 

is: keresztül vezették-e a számviteli politikában a jogszabály módosítások miatti változásokat, 

megfelelően indokolták-e a saját hatáskörben végrehatott számvitel politikai változtatásokat, 

illetve következetesen alkalmazták-e az abban foglaltakat.   
 

 

2.3. A valódiság elve  
 

A valódiság elvének követelménye azt jelenti, hogy a könyvekben rögzített és a 

beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatónak, bizonyíthatónak, 

kívülállók által is megállapíthatónak kell lenniük, értékelésüknek pedig meg kell felelnie a 

törvényekben, standardokban, számviteli politikában előírt értékelési elveknek és az azokhoz 

kapcsolódó értékelési eljárásoknak. 

Külső mérlegolvasóként a valódiság elvének érvényesülése nehezen ellenőrizhető. Esetleges 

megsértése ugyan lehetnek olyan ráutaló jelek, mint az értékhelyesbítés és az értékelési 

tartalék több éven át változatlan értéken szerepeltetése, a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni 

ügyletek, illetve az irreális mértékű készpénzforgalom, ismeretlen eredetű, jogcím nélküli 

pénzmozgások a bankszámlán, az indokolatlan, szokatlan méretű és nem piaci feltételű 

tulajdonosi kölcsönök, az időbeli elhatárolások mérlegfőösszeghez viszonyított nagy aránya, 

az off-shore cégekkel folytatott ügyletek, a kiugróan magas, ténylegesen nem folytatott üzleti 

tevékenység számlázásából fakadó irreálisan magas árbevételek, költségek, a cég profiljába 

nem illő áru vagy szolgáltatás ügyeletek, ismétlődő igénybe vett szolgáltatások (tanácsadás, 

közvetítés, takarítás, építőipari, informatikai szolgáltatások, munkaerő kölcsönzés, hirdetés, 

reklám), nem bizonyítható export és import ügyletek, aránytalanul magas összegű jegyzett 

tőke emelés, elengedett kötelezettségek, vagy más által kiegyenlített kötelezettségek. 

Mindezen jelenségek gyanút ugyan kell, hogy ébresszenek a könyvvizsgálókban, de a 

bizonyossághoz további vizsgálatokra van szükség, ami esetleg külső szakértő igénybevételét 

indokolhatja.  

 

Az eszközök és források közül soknak nincs érzékelhető piaci értéke. Az elméleti piaci érték 

ilyenkor becsléssel és egyéb matematikai-statisztikai módszerekkel határozható meg, ami 

megkérdőjelezheti az érték megbízhatóságát, relevanciáját, összehasonlíthatóságát és 

valódiságát, s magukban hordozzák a szubjektív értékítéletből eredő kockázatokat. Így egyes 

jelenségek túl-, míg mások alulértékelésével kerülnek „valós értéken‖ a mérlegbe. Becslésből 

fakadó pontatlanságok lehetnek a mérlegben a céltartalékoknál, az elszámolt 

értékcsökkenéseknél és értékvesztéseknél, illetve az időbeli elhatárolások képzésénél 

elsősorban abból fakadóan, hogy hiányzik a vezetés semlegessége az információk elkészítése 

és bemutatása során. A becsléseknél tehát döntő tényező a bizonytalanság, nagy a lényeges 

hibás állítások kockázata, nehezen szerezhetők be a könyvvizsgálati bizonyítékok, illetve 

azoknak csekély a bizonyító erejük, éppen ezért a becslések eredményeinek kiértékelése 

nehéz, a becslési eljárások folyamatos felülvizsgálatot igényelnek a könyvvizsgálótól, 

állandóan szem előtt kell tartva, hogy a becslések ésszerűségéről mindig elegendő és 

megfelelő bizonyítékot kell szereznie. A becslések jóságára kizárólag a később bekövetkezett 

események szolgálnak bizonyítékkal. 

A könyvvizsgálónak a számviteli politika ellenőrzése során ki kell térnie az értékelési 

szabályzat megfelelőségének vizsgálatára is: ki a felelős az adatok helyességéért, mi a köre és 

a meghatározás módja a piaci értéken értékelt eszközöknek stb. 
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A mintavétel is magában hordozza annak veszélyét, hogy sérülhet a valódiság elve, vagyis a 

mintavételnek is vannak kockázatai és tévedési lehetőségei. Előfordulhat ugyanis, hogy a 

minta alapján eltérő döntésre jutunk, mintha a teljes sokaságot vizsgáltuk volna. Éppen ezért 

bizonyos speciális auditok esetén – például uniós támogatások igénybevétele – nem is 

engedélyezet a mintavételen alapuló ellenőrzés, hanem tételes, azaz 100%-os ellenőrzést ír elő 

a megbízó. 

 

Olykor az átláthatatlan szervezeti struktúra, vállalatirányítási rendszer, fiktív 

ügyfélszámlákkal meghamisított nyilvántartások és jelentések, valamint nagyméretű 

kötvényprogramok utalhatnak a valódiság elvének megsértésére. A dematerializált 

értékpapírok leltározhatatlansága is visszaélésekhez, olyan kötvények  eladásához vezethet, 

amelyeket ki sem bocsátottak. Nehezen leplezhető le a könyvvizsgáló által az is, ha hamis 

aranytömböket adnak át biztosítékként, melyeket egyes pénzintézetek már akár el is fogadtak. 

Nehezebb a csalás feltárása akkor is, ha nem az alkalmazott követi azt el, hanem a cégvezetők 

tudtával, irányításával megvalósult visszaélés történik: kimutatások kozmetikázása, 

meghamisítása, informatikai rendszerek, adatállományok megváltoztatása.  

 

 

2.4. Az óvatosság elve  

 

Az óvatosság elve azt jelenti, hogy nem mutatható ki a beszámolóban bizonytalan pénzügyi 

realizálású bevételből származó eredmény, ugyanakkor a várható kockázatokkal és a 

feltételezhető veszteségekkel mindenképpen csökkenteni kell a tárgyévi eredményt, azaz a 

teljesség alapelvével összhangban értékvesztést, értékcsökkenést és céltartalék képzést akkor 

is el kell számolni, ha az azokat kiváltó tényezők a mérleg fordulónapja és a mérleg készítés 

időpontja között válnak ismertté, illetve akkor is, ha a vállalkozás veszteséges. 

Az eladósodott, a veszteségesen működő és a társasági adókedvezménnyel rendelkező 

vállalkozások, illetve azon cégek, amelyek vezetői érdekeltségi rendszere eredményfüggő, 

nagyobb valószínűséggel választanak jövedelemnövelő számviteli stratégiát. (Bosnyák, 

2003.) Sokszor banki nyomásra, támogatások elérése, illetve pályázati feltételeknek való 

megfelelés vagy bónusz miatt növeli „mesterségesen‖ a menedzsment az eredményt például 

indokolt értékvesztések, céltartalék képzések elmaradásával. Igen súlyos Bt. kategóriának 

minősül az, amikor a devizás árfolyamváltozások miatt óriási veszteségek, pénzügyi lyukak 

keletkeznek, s azok betömését ügyfélszámlák jogtalan megcsapolásával próbálja megoldani a 

vezetés. Kritikus területként kell kezelni a kapcsolt felekkel folytatott tranzakciókat, a 

cégcsoporton belül vállalatok közötti eredményáthelyezéseket, az alul- és felülértékeléseket, a 

terv szerinti értékcsökkenések nem következetes alkalmazását, megváltoztatását, a szokatlan, 

akár a piaci trenddel szembemenő bevétel és/vagy profit növekedéseket, a bonyolult, 

áttekinthetetlen pénzügyi tranzakciókat, a szezonális sikereket, az év végén felhalmozódó, 

kiugró teljesítményeket és a szokásos üzletmeneten kívüli ügyleteket is.  

 

 

2.5. Az összemérés elve  

 

Az összemérés elvének alkalmazása azt jelenti, hogy egy üzleti év eredményének 

meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a 

bevételeknek megfelelő költségeit és ráfordításait kell figyelembe venni, függetlenül annak 

pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell 

kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek. 

Tipikus esete az összemérés elve megsértésének, amikor egy működési költségekre kapott 

támogatást az irányelvek és a jelenlegi törvényeink is csak akkor engedik bevételként 
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kimutatni, ha a támogatást nyújtó fél már ellenőrizte és elfogadta a támogatás felhasználásáról 

készült elszámolást. Amíg ez nem történt meg, addig a folyósított összeget kötelezettségként 

kell a könyvekben szerepeltetni, ennek ellenére az összemérés elve igazán akkor 

érvényesülne, ha e kapott vagy járó támogatások abban az időszakban jelenének meg, amikor 

a vele összefüggő költségek felmerültek. 

Építőiparban is sokszor találkozhatunk azzal a jelenséggel, hogy leszámlázásra kerülnek a 

megrendelő felé olyan teljesítmények is, amelyeket a kivitelező vagy annak az alvállalkozói 

még nem végeztek el. Ilyenkor maximum előleget és nem árbevételt számolhatna el a 

vállalkozás. Ennek a fordítottja is sérti az összemérés elvét, amikor a végszámla nem a 

szerződésben szereplő összegről, hanem a visszatartásokkal, a jó teljesítési garanciákkal 

csökkentett értékről szól.   

A könyvvizsgálónak mind a veszteséggel történő értékesítés, mind pedig a kiugróan magas 

árrés vagy fedezeti összeg elérés kockázati tényezőnek, kritikus, további mélyebb vizsgálatra 

érdemes területnek számít. Itt említjük meg a nyitóegyenlegek ellenőrzésének fontosságát is, 

mivel már a bázis évi adatok is tartalmazhatnak olyan téves állításokat, amelyek lényeges 

hatással lehetnek a tárgyidőszaki beszámolóra. Például már az előző évben hibás lehet az 

aktivált bruttó érték meghatározása, az értékcsökkenés elszámolás vagy az időbeli 

elhatárolások arányosítása. 

Ha az előző könyvvizsgáló minősített véleményt adott ki a beszámolóról, akkor a tárgyévi 

audit során meg kell vizsgálni, magyarázatot kell kérni az ügyféltől arra vonatkozóan, hogy az 

okot adó körülmények fennállnak-e még, és hogy van-e áthúzódó hatása a minősítésre okot 

adó körülményeknek.  

 

 

2.6. A kiegészítő és formai alapelvek 

 

A hat kiegészítő (az időbeli elhatárolás, az egyedi értékelés, a bruttó elszámolás, a tartalom 

elsődlegessége a formával szemben, a költség-haszon összevetés és a lényegesség elve) és a 

három formai alapelv (világosság, folytonosság, következetesség) be nem tartásának 

gyakorisága, illetve következményeinek súlya elenyésző a tartalmi elvek megsértéséhez 

képest. Ráadásul egy mérlegolvasó számára kevésbé feltűnőek, szembeötlőek, mint a tartalmi 

hibák. A könyvvizsgálónak azonban a beszámoló ellenőrzésekor ezeknek az alapelveknek a 

betartására is figyelemmel kell lennie. 

 

 

3.KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Bármennyire is szeretnénk a mérleg és eredménykimutatás adataiból megtalálni azokat a 

számokat, amelyek jelezik a hamis szándékot, a megtévesztést, ki kell jelentenünk, hogy 

nincsenek egyértelműen erre utaló jelek és összefüggések a beszámolóban. A 

könyvvizsgálónak ahhoz, hogy elfogadja a beszámolóban szereplő állítások helyességét meg 

kell győződnie, bizonyosságot kell szereznie a vagyon létezéséről, előfordulásáról, 

tulajdonjogáról, a gazdasági események, tranzakciók megtörténtéről, rögzítéséről, a megfelelő 

értékelésről, a számítások pontosságáról, a vagyoni elemek, a bevételek és a ráfordítások 

besorolásról és a beszámoló közzétételéről. Ezekhez további hosszabb és mélyebb vizsgálatra 

van szüksége, amit adatbányászattal, szerződések, bizonylatok, könyvelési dokumentumok 

áttanulmányozásával, megtekintésével érhet el. Szemrevételezéssel meg kell győződnie a 

vagyontárgyak létezéséről, esetenként fizikai vizsgálatokat, összehasonlításokat kell végeznie,  

újabb és újabb információkat, visszaigazolásokat, megerősítéseket kell bekérnie, számszaki 

felülvizsgálatokat kell végrehajtania,elemző eljárásokat kell lefolytatnia, melyekből esetleg 

fény derülhet a visszaélésekre. 
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Előfordulhatnak persze a beszámolóban olyan látványos, triviális hibák is, amelyek inkább a 

szakmai hozzá nem értésről, mint sem a csalás szándékáról tanúskodnak. Ilyenek lehetnek 

például, ha nem egyezik az eszköz a forrás összesennel, az értékhelyesbítések az értékelési 

tartalékkal, ha negatív a lekötött tartalék vagy a tőketartalék, ha a mérlegben más az 

eredmény, mint az eredménykimutatásban, ha a mérlegben a saját termelésű készletek záró és 

nyitó értékének különbsége eltér az eredménykimutatásban megadott saját termelésű 

készletek állományváltozásától, ha a mérleg és eredménykimutatás struktúra nem egyezik 

meg a törvényi előírásoknak stb.   

 

A csalás megelőzése és feltárása elsődlegesen a gazdálkodó egység irányításával megbízott 

személyek és a vezetés felelőssége. A könyvvizsgáló azért felelős, hogy kellő bizonyosságot 

szerezzen arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak akár csalásból, 

akár hibából eredő lényeges hibás állítást. A könyvvizsgálat eredendő korlátai miatt fennáll 

annak az elkerülhetetlen kockázata, hogy esetleg nem tár fel a pénzügyi kimutatásokban 

szereplő néhány lényeges hibás állítást. (ISA 200) 

 

A könyvvizsgáló egyfajta híd szerepét tölti be a tulajdonosok, a befektetők, a menedzsment, a 

hitelezők és a hatóságok között. Híd és nem villámhárító. Biztosítja az átláthatóságot, erősíti a 

bizalmat, segíti az átjárhatóságot a magán és a közérdek között, de nem egy nyomozóhatóság 

A könyvvizsgálat hatóköre azonban nem terjedhet ki a vizsgált gazdálkodó szervezet jövőbeni 

életképességének, hatékonyságának és eredményességének biztosítására.  

Ennek ellenére  a könyvvizsgálónak mindi átfogó válaszokat kell adnia a csalásból eredő 

lényeges hibás állítás becsült kockázatainak a kezelésére:  

• fokozott szakmai szkepticizmust kell érvényesítenie;   

• a beszámoló lényeges állításait dokumentációkkal kell alátámasztania, melyek jellege 

és terjedelme a könyvvizsgálati kockázatok mértékének függvényében változhat; 

• bizonyítékokat, megerősítéseket kell beszereznie a menedzsment lényeges ügyekkel 

kapcsolatos magyarázataihoz és nyilatkozataihoz;  

• olyan könyvvizsgálati eljárásokat kell megterveznie és végrehajtania, amelyek jellege, 

ütemezése és terjedelme reagál az állítások szintjén fennálló, csalásból eredő lényeges 

hibás állítás becsült kockázataira; 

• előtérbe kerül az IT alapú audit és a különféle adatelemzési módszerek használata, bár 

a könyvvizsgálati szoftverek alkalmazása munkájuk során sokszor a formalizmus felé 

viszi el a könyvvizsgálókat.  (Mohl, 2013.) 

 

Az egyre gyakoribbá, kifinomultabbá, szofisztikáltabbá váló csalási trükkök miatt a 

könyvvizsgálat is egyre kockázatosabb tevékenységnek számít. A könyvvizsgáló kockázata 

azonban nem függhet a könyvvizsgálat kockázatától, ezért az alábbi technikákkal csökkenteni 

kell a feltárási kockázatot: 

 a könyvvizsgálati eljárások számának növelésével;  

 a lényegességi küszöbérték csökkentésével; 

 a kritikus területek kijelölésének növelésével;  

 az alapvető könyvvizsgálati eljárások növelésével: magasabb mintavétel, leltáron való 

részvétel arányának növelése, kiegészítő eljárások, negatív egyenlegközlők helyett 

pozitív visszaigazolások kérése, értékelések ellenőrzése, elemzések; 

 a kockázat alapú megközelítés erősítésével;  

 interjúk, megbeszélések, kontrollok, informatikai tesztek elvégzésével; 

 a teljességi nyilatkozat tartalmának bővítésével;  

 a jelentés dátumának helyes kiválasztásával;  

 a jelentés esetleges visszavonásával, illetve a megbízás megszüntetésével.  
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A brókerbotrányok óta a könyvvizsgálókra vonatkozó szabályok és szankciók folyamatosan 

szigorodnak, amely azonban elsősorban csak túlzott óvatosságra kényszeríti a 

könyvvizsgálókat, és kevésbé segíti, ösztönzi a minőségi munkavégzést. 

A könyvvizsgálókat a felelősségre vonás alól kizárólag a könyvvizsgálati standardok 

következetes és szigorú betartása védheti meg. Úgy tűnik, hogy a könyvvizsgálat a jövőben 

mindenkitől többlet időráfordítást igényel majd, ami nem biztos, hogy az ügyféllel kötött 

szerződésben áremeléssel ellentételezhető. E nélkül viszont mindenhol hatékonyság romlás 

prognosztizálható. 
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ÖSSZEFOGLALÁS  

 

Pénzt vagy életet. Nem, pénzért ötletet, de leginkább ötletre pénzt. Eljutnak-e a kreatív elmék 

szüleményei a megvalósítás fázisába vagy forráshiány miatt az íróasztal fiókjának mélyén 

landolnak? Gátjai vagy segítői a pénzintézetek az első hallásra merésznek tűnő 

ötletekmanifesztálódásának?Léteznek-e földrajzi értelemben vett különbségek a projektek és 

közösség általi finanszírozásaik között? Tud-e újat mutatni a marketingesek számára az 

interneten szerveződő közösségi tőke-allokáció? Lehet-e piacot kutatni és forrást gyűjteni 

párhuzamosan? Kik döntsenek az ideák születésszabályozásáról, bankárok vagy a közösségi 

fogyasztók? Mindezekre a kérdésekre az idő és a közösségi finanszírozás hál‘ istennek már 

megadta a választ, a kérdés igazából már csak az, hogy megmarad ezen a szintjén a 

megtakarítók és felhasználók új típusú összekötettése vagy kilép a medréből és átalakítja a 

kockázati tőke és üzleti angyalok  világát.  

 

1. A CROWDFUNDING KIALAKULÁSA 

 

Modern korunk piackutatási technikája, vagy a gazdasági válság és crypto-currencyk által 

megtépázott pénzügyi világ újabb alternatívája, esetleg kettő az egyben? Nem könnyű 

pozícionálni, mindenesetre a közösségi hálók újabb lehetőségre nyitottak ablakot a start-up 

cégek elképzelései és minden egyéb innovatív ötlet megvalósítása, pénzügyi támogatása, 

forrás pótlása kapcsán.  

A crowdfunding az egyik leginkább transzparens tőkeközvetítési módszer, mely nem csak 

abszolút átlátható, hanem a csatlakozási lehetőségeket tekintve is teljesen nyílt, hiszen 

internet kapcsolaton és a szabad tőkén kívül nem igényel egyéb erőforrást.  

Az adott projekt támogatottságát élő adatok alapján lehet nyomon kísérni, ami segíthet a 

szakismeretekkel nem rendelkező befektetőknek is a döntéseik meghozatalában. Jelen 

állapotában politikai befolyástól és pénzintézeti költségektől mentes, hiszen közvetlenül köti 

össze a megtakarítókat a forráshiánnyal rendelkező innovátorokkal. Természetesen a banki 

közreműködés nem iktatható ki teljesen, figyelemmel a számlavezetési tevékenységre. 

A modell alanyai az ötletgazda, az ötlet mögé felzárkózó támogatók, - akik egyaránt lehetnek 

magánszemélyek, gazdasági társaságok vagy pénzügyi befektető intézmények - és a 

közvetítést végző platform. A modell születésének idejét nehéz lenne meghatározni, mert az a 

szellemiség, hogy a hozzájárulók pénzéből valósul meg egy elképzelés, igen régóta jelen van 

életünkben, elég csak a részvénytársaságok megszületésére vagy az adófizetésre gondolni, bar 

az utóbbi esetében hiányzik az önkéntesség és az innováció.   Az mindenesetre bizonyos, 

hogy példának okáért az amerikai Szabadság-szobor, melyet a francia nép adományozott az 

amerikaiaknak is ezen ideák mentén valósult meg.  

A crowdfunding elterjedésére jellemző, hogy az Intel Coorporation egyik alapítójáról 

elnevezett, 
44

időközben lassúló – Moore törvényét
45

 messze túlszárnyaló gyorsaságú - 

fejlődése, minden várakozást felül múl. Mára a világ 160 országában találhatunk 

                                                 
44

http://www.engadget.com/2015/07/16/intel-skylake-chips-delayed/ 
45

 Moore törvény - Moore eredeti megállapítása az Electronics Magazine 1965. április 19-i számában „Még több 

komponens megvalósítása az integrált áramkörökben‖ című írásában található 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1965
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_19.


„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

649 

 

alkalmazókat, akik élnek az ötlet megvalósítás eme lehetőségével. A 2014-es esztendőben, a 

támogatók világszerte 16,2 milliárd dollár értékben engedték át megtakarításaikat a 

meggyőzően vállalkozó innovátorok számára (Belleflamme et al, 2015).Az is sokat mondó 

lehet, hogy 2015. június végén államcsődöt jelentő Görögország megmentésére is indult 

crowdfunding kampány az egyik legnépszerűbb hozzájárulást gyűjtő – 
46

www.indiegogo.com 

– honlapon, de láthattunk már 
47

orszarvú génállomány mentést is ilyen módon abszolválni. 

A hozzájárulások nagyságára jellemző, hogy míg a projektek átlagos tőke igénye 150.000 

dollár körül mozog, addig a támogatási összegek középértéke 6400 dollár, mely jelentősen 

elmarad az üzleti angyalok  25.000 és 500.000 dollár közötti befektetései és a venture capital 

típusú invesztorok ennél is magasabb összegeihez képest (Linde és Prasad, 2000).  

A közösségi tőke bevonzásának faktorai a projektgazda ismertségén kívül, korábbi sikerek, és 

projektek minőségi mutatója, egyes esetekben földrajzi pozíciók. Utóbbiak esetében korábbi 

beidegződések utóhatásainak csapdájában vergődnek, hiszen a korábban sikereket elérő 

újítók, kénytelenek voltak a szellemi és pénzügyi tőke centrumok közelébe áthelyezni 

működési centrumukat. Ezt a kötöttséget azonban, ha lassan is, de feloldani látszik az internet 

biztosította távollévők közötti interakciók egyszerűsödése. 

A Pebble (smartwatch) technológiai cég alapítója, Eric Migicovsky a cég kezdeti sikerei 

elején termékét csak a Blackberry mobil operációsrendszer felhasználóinak szánta. Látva a 

kedvező fogadtatást, szerette volna kiterjeszteni terméke kompatibilitását az android és iOS 

felhasználókra, azonban az angyali tőke
48

 és kockázati tőkefinanszírozással foglalkozó 

társaságok – a Pebble sikerei ellenére - sorra elutasították. Migicovsky számára nem maradt 

más, mint a közösséghez való fordulás, amiben a Kickstarter volt segítségére. A kampány 

100.000 dolláros tőkecéllal indult, melynek fejében 35 dolláros kedvezményt biztosított a 

kiskereskedelmi 150 dolláros árhoz képest, a támogatók számára. További akciók is 

elérhetőek voltak, jelesül 2 okosórához lehetett jutni 220 dolláros áron. A tőkecélt az első két 

órában elérte a kampány, majd az első tizenkét órában 500.000 dollárt meghaladó tőke gyűlt 

össze, míg a harmadik nap végére 2.656.389 dolláron zárult a gyűjtés. A kedvezményes árért 

cserébe tőkeinjekciót adó támogatók száma 18.867 főt ért el a három nap alatt. Mire a 90 

napos kampány lezárult, eladtak 85.000 darab okosórát és hozzájutottak 10.266.845 dollárnyi 

forráshoz, a 68.929 fős „közösségtől‖. A Pebble vállalata 2013 őszére 190.000 okosórát adott 

el és megnégyszerezte az alkalmazottainak létszámát (Carni, 2014). 

 

2. CROWFUNDING TÍPUSOK 

 

A közösségi finanszírozásnak alapvetően két fő irányzata– további tagózódásokkal - terjedt el 

a termékhez kapcsolódó és a hozam alapú (Belleflamme et al, 2015). Az első esetben a start-

up által elképzelt és a innovátor típusú fogyasztók bizalmának köszönhetően 

megfinanszírozott terméket lehet bevezető áron megvásárolni. Természetesen az ötletből csak 

akkor lesz termék, ha kellő számú érdeklődő szavaz bizalmat a terméknek, amely egyben azt 

is jelenti, hogy akkora kereslet áll rendelkezésre amekkora képes a fedezeti pont feletti 

tartományba helyezni a jószágot. Így ötvöződik  a piackutatás és a finanszírozás egy lépésben. 

Hiszen, ha a vállalkozás nem tud kellő számú olyan vásárlót, támogatót szerezni, aki hajlandó 

megelőlegezni a gyártási, piacrajutási költséget, akkor az ötlet marad a fiókban.  

A crowdfunding több, mint forrásszerzés, hiszen egyúttal megmutatja a  fogyasztói bizalmat 

is a termék iránt. Részben kivált bizonyos marketing feladatokat – kereslet előrejelzés, 

fogyasztói igények felmérése, fogyasztói kockázat eliminálása – másrészről kreatív ötletekhez 

                                                 
46

https://www.indiegogo.com/projects/greek-bailout-fund#/story 
47

http://www.engadget.com/2015/07/12/crowdfunding-black-rhino-dna/ 
48

magas kockázati hajlandósággal bíró egyéni befektető 

http://www.indiegogo.com/


„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

650 

 

is juttatja a vállalkozást, hiszen a támogatókat a fejlesztésekbe is bevonja. Igazából involválja 

a fogyasztókat a termékszületésének folyamatába, hiszen bármennyire is elcsépeltnek 

hangzik, nélkülük nem jött volna létre. A termék alapú közösségi finanszírozás további két 

ágra bontható, Keep It All (KIA) és AllOrNothing (AON). A KIA esetében függetlenül attól, 

hogy az előre meghatározott pénzügyi forrás összegyűlik-e vagy sem, az összeg 

felhasználható a projekt kivitelezésére, bár ismételten szükség lesz a kreativitásra a hiányzó 

tőke pótlása miatt. Az AON esetében csak a limitösszeg elérése esetén indul a megvalósítás. 

Jellegéből adódóan az AON típusú modell sokkal népszerűbb, hiszen komolyabb 

tervszerűséget sugall, amely nagyobb fogyasztói bizalomra számíthat. Ugyanakkor az AON 

által megvalósult projektek nagyobb kapitalizációval bírnak és sikerességi rátájuk is 

magasabb, valamint esetükben a kockázat porlasztás is hatékonyabb. A közösségi 

szolgáltatásokat nyújtó site-k az Indiegogo kivételével vagy csak KIA (RocketHub, 

GoFundMe, Sponsume) vagy csak AON (Kickstarter, FoundedByMe, PeopleFund.it) típusú 

forrásgyűjtést tesznek lehetővé. A közvetítő vállalkozások 4% körüli jutalékért hozzák össze a 

támogatókat és az ötletgazda vállalkozásokat. 

 

 
2.ábra a Venture Capital és a vállalatok fejlődésének finanszírozási szintjei, forrás: Cumming és Johan 

 

A projekthez kapcsolódó pénzbeli hozzájárulások szintjét az ötletgazda szabadon határozza 

meg, általában több lépcsőt hoznak létre és minden szinthez különböző mértékű ellentételezés 

járul. A legkisebb hozzájárulást igénylő fokozatnál lehet, hogy csak egy egyszerű köszönet és 

a „szülői érzés‖ egy töredéknyi része a viszonzás. Míg magasabb összegű támogatás esetén 

akár valamilyen kulcs szerep is szóba jöhet például a termékfejlesztés területén. A felsőbb 

támogatási szinteken gyakran jár magából a termékből is egy dedikált vagy dedikálatlan 

példány, mely gyakran párosul limitált megjelenéssel.  

Léteznek olyan rendszerezések, melyek négy csoportba sorolják a közösségi finanszírozási 

modelleket. Leginkább az angolszász szakirodalom tipizálása szerint különböztethetünk meg 

adományozás-típusú, jutalomalapú, elő-rendelés és részesedés alapú platformokat. Az 

adományozó modell esetében a támogatók nem támasztanak semmilyen elvárást a 

támogatásért cserébe. A jutalomalapú tőkejuttatás lényege, hogy az invesztitorok terméket 

vagy szolgáltatást kapnak a forrásbővítésért cserébe. Előrendelés típusú platform esetén a 
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jószág a fejlesztés bizonyos fázisain már túljutott és a támogató a piaci megjelenést 

megelőzően jut hozzá a termékhez, mely előny még kiegészülhet némi árkedvezménnyel is 

(Mollick 2014). Amennyiben a termék nem érné meg a piaci megjelenés fázisát, akkor a 

befektető, kénytelen viselni a korábbi befektetésből adódó veszteségeket. A negyedik típusú 

modell esetén a támogató, részvények formájában szerez részesedést a vállalat eredményeiből 

(Belleflamme 2013).  

 

 

 

3. FORRÁSPÓTLÁS VAGY SZÉLES BÁZISÚ INNOVÁCIÓ 
 

Mint a legtöbb internethez kötődő szolgáltatás, így a crowdfunding-modell alkalmazása is 

ledönti azt a gátat, mely a klasszikus szolgáltatások nagyon sajátos jellemzője, miszerint a 

fogyasztó és szolgáltató azonos helyen és azonos időben kell hogy tartózkodjanak. Igazából 

leszámol azzal az akadállyal, hogy a kreatív elméleti tudásnak – földrajzi tértől függetlenül – 

csak akkor van esélye a gyakorlati alkalmazásban való megmérettetésre, ha valamilyen tőke 

áramlási útvonal közelébe vándorol.  

Bár a földrajzi vetületeket nézve a konstrukció terjeszkedése figyelhető meg, a felhasználók 

és a támogatók közötti távolság egyre növekszik, ezen sajátosság a projekt nem minden 

fázisában jellemző. A kampány kezdeti szakaszaiban még mindig megfigyelhető a 

regionalitás szerepének túlsúlya (Agrawal et. al, 2011). 

A közösségi finanszírozás talán legnagyobb  értéke, hogy lehetőséget biztosít az elmékből 

kipattanó szikrák hízlalására, legyenek azok akár a gyéren lakott kanadai vagy az onnan távol 

eső szibériai szürkeállomány produktumai. Megszünteti a geográfiai elszigetelődést, lerövidíti 

az ötlettől a megvalósulásig tartó szakaszt, kiveszi a precíz, de nem mindig kellő intuícióval 

megáldott bankárok kezéből a „születés szabályozás‖ lehetőségét.  

Az is inspiratívan hat a fejlesztőkre, hogy a sikertelenség nem jár olyan következményekkel, 

mint egy klasszikus hitelfinanszírozás esetén, hiszen a hitelezők/befektetők, már a kezdetek 

pillanatában, hasonló sikereket jósoltak a termék piacra kerülése kapcsán és valamilyen szintű 

felelősség megosztás is kialakul. Sokkal inkább porlasztódik a pénzügyi kockázat, hiszen 

sokkal többen és sokkal kisebb tőkével támogatták az ötlet megvalósítását, mint egy szűk 

tulajdonosi körrel rendelkező kereskedelmi banki hitelezés esetén. A tőke forrásának 

differenciájáról, a tőkeköltségről, valamint a hozzáférési szintről nem is beszélve. A 

crowdfunding esetében globális szinten meríthet  az innovátor, és a tőke volumen csak a 

fejlesztő promoteri képességeitől és termékei elfogadottságától függ. Egy pénzintézeti 

finanszírozás esetében, számos más szempontnak is meg kell felelni, a különféle pénzügyi 

megtérülési mutatóktól kezdve a menedzsment által támasztott igényeknek.  
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1. ábra – a crowdfunding összegének fejlődése világszerte 2010-2013 között, forrás: saját szerkesztés 

 

Másrészről azok a felhasználók, akik fogékonyak a minden szempontból legújabb típusú 

megoldásokra egyúttal innovatív vénával is rendelkeznek, ezért gyakran már a korai 

stádiumban bevonhatók a termékfejlesztési folyamatokba. A közösségi finanszírozás 

népszerűségének okai között fellelhető a „mi van ha ez lesz az új google?‖érzése. Ki ne 

szeretne részese lenni egy új techbirodalom megszületésének vagy a legtrendibb kütyü 

akárhányad rendű „szülő anyja‖ lenni.  

A projektekkel kapcsolatos információk teljes részleteséggel elérhetőek a projekter oldalán és 

a crowdfunder site-ok is naprakészen szolgáltatják a befektetők számára legfontosabb 

információt több ezer innovatív ötlet tőkeallokálásának vonatkozásában. A klasszikus 

finanszírozási formákkal szemben a közösségi finanszírozási formák korlátlan számú ötlet 

tőkeszomját képesek enyhíteni, és a tőkelimit is csak az ötletgazda marketing 

kompetenciájának és a crowdfunder oldal látogatottságának a függvénye.  

Nem csak a kísérletezgető hajlamú vállalkozások jellemzője az innovatív magatartás, hanem a 

fogyasztói csoportok szegmentálásakor is találkozhatunk egy olyan vásárló réteggel, akiket 

korai elfogadóknak is neveznek, miután Ők hajlandóak viszonylag magasabb árért a jószágok 

kezdeti – gyakran nem teljesen kiforrott – szakaszában megszerezni az áhított kütyüt vagy 

szolgáltatást. 

 

 

4. FEJLŐDÉSI MEZSGYÉK 

 
A tulajdoni hányadot, részvényesi pozíciót megtestesítő részvény alapú konstrukció nem csak 

a támogatók hanem a spekulatív tőke számára is vonzerőt jelenthet, hiszen a részvények 

tulajdonlását követően  jogos igény támasztható a vállalkozás későbbi eredményeiből való 

részesedésre. Az ilyen jellegű tőkeáramlásnak rövid távon a felhasználó nem feltétlenül látja 

hátrányát, hiszen az ötlet megvalósításakor számára indifferens a tőke származási helye, ha a 

tőkeköltség alacsony vagy esetleg nulla. Más kérdés a másodlagos piac hiányának a hatása, 

mely jelentős számú béta-érzékeny befektetőt tarthat távol, hiszen a közvetlenül kibocsájtott 

részvények tovább értékesítése - forgatása - nem megoldott.  

Jellemző tulajdonsága a közösségi finanszírozásnak, hogy a non-profit típusú társaságok, 

magasabb arányban használják a forrásgyűjtés eme módszerét, mint a for-profit vállalatok 

(Glaeser és Sleifer, 2001). Ez több okra vezethető vissza. Az egyik ok, hogy a kampányok 
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során a projekttel kapcsolatosan megosztásra kerül sok olyan információ, mely a későbbi 

szabadalmazási eljárás során problémát okozhat és ez érzékeny területe az innovatív start-up 

vállalkozásoknak. Másrészről a crowdfunding kampányok sajátossága, hogy a piackutatási 

tevékenységet úgymond a forrásgyűjtési folyamatba beépítve végzi, így még hatékonyabbá 

teszi a non-profit társaságok vékony büdzséből folytatott on-line marketing tevékenységét.   

A következő években kiderülhet, hogy mit veszíthettünk az egyik oldalról túlszabályozott 

pénzügyi rendszereken, melyek, mint láthattuk a legutóbbi pénzügyi és gazdasági válság 

idején, csak részlegesen regulázhatóak, és a szabályok ellenére is megszülik a maguk kis 

szörnyeit, akárcsak a fedezethiányos származtatott pénzügyi termékeket. Kiderült, hogy ma 

már nem lehet gátja az innovációnak a forrás hiány vagy az agyon regulázott, szemellenzős 

bankári szemlélet.  

A kérdés mára átfogalmazódott, most már tudjuk, hogy nem veszhetnek el új munkahelyek, 

zseniális ötletek, innovatív megoldások csak azért, mert egy döntéshozó rosszul ítéli meg, míg 

a közösség hajlandó áldozni rá.  

A kérdés igazából az, hogy az internet „longtail‖49-je, mennyire képes összekötni a 

megtakarítókat a megtakarítások felhasználóival, a pénzügyi tevékenységet folytató 

intézmények nélkül, illetve, hogy a bankári lobbi ki tudja-e terjeszteni befolyást a közösségi 

finanszírozás fölé. 

A követ eldobták, hogy meddig repül, az csak a közösség erején múlik. A közösségi 

finanszírozás kinőtte a szolid próbálkozások ruháját, mára nem csak marketing eszköz, 

ötletforrás, hanem talán, a következő elszámolási és pénzeszköz rendszer bölcsője is egyben. 
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ÖSSZEFOGLALÁS  
AZ (EUROPEAN COMMISSION [2009]) SZERINT A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK 

SZÁMOS KRITÉRIUMA VAN, AMELYEK ALAPJÁN - MÉRETNAGYSÁGTÓL 

FÜGGETLENÜL – EBBE A KATEGÓRIÁBA TARTOZNAK. A CSALÁDI TULAJDONÚ, 

ILLETVE A CSALÁDOK ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁLLALKOZÁSOK, A FEJLETT 

PIACGAZDASÁGOK ORSZÁGAIBAN VALAMENNYI VÁLLALKOZÁS 75-95%-ÁT ADJÁK 

ÉS A VILÁG GDP-JÉNEK KB. 65%- ÁT TERMELIK MEG.  

MAGYARORSZÁGON IS EGYRE NAGYOBB JELENTŐSÉGGEL BÍRNAK.  A MAGYAR 

GAZDASÁG EGÉSZÉT TEKINTVE – A MIKRO ÉS A NAGYVÁLLALATI KÖRT IS 

BESZÁMÍTVA – KB. 40 SZÁZALÉKOS LEHET A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK 

RÉSZESEDÉSE A GDP-BŐL. EZ A SZÁM IS JELZÉSÉRTÉKŰ, HOGY ERRE A 

VÁLLALKOZÓI KÖRREL – MINT FONTOS NEMZETGAZDASÁGI TÉNYEZŐVEL – 

FONTOS FOGLALKOZNI.  

A CSALÁDI CÉGEKNEK SZÁMOS KÉRDÉSE ÉS DILEMMÁJA VAN, AMI NEM CSODA, 

HISZ E KÖRBEN A CSALÁDI VISZONYOKNAK LEGALÁBB AKKORA SZEREPE VAN, 

MINT A GAZDASÁGIAKNAK. A SOK – SOK DILEMMA KÖZÜL MEGHATÁROZÓAN A 

FELELŐS ÁTÖRÖKÍTÉS KÉRDÉSÉVEL KÍVÁNOK FOGLALKOZNI, - MÉGPEDIG AZ 

EDDIG ÖSSZEGYŰJTÖTT 50 CÉGESET LEGIZGALMASABB ÉS LEGINKÁBB 

TANULÁSOS HELYZETEINEK ELEMZÉSE ALAPJÁN.  

 

SUMMARY  

ACCORDING TO THE EUROPEAN COMMISSION (2009) A FAMILY BUSINESS HAS 

NUMEROUS CRITERIA BASED ON WHICH – INDEPENDENTLY OF THEIR SIZE – THEY 

BELONG TO THIS CATEGORY. FAMILY OWNED OR FAMILY CONTROLLED 

COMPANIES GIVE THE 75-95% OF ALL COMPANIES IN THE DEVELOPED MARKET 

ECONOMIES COUNTRIES AND THEY PRODUCE CIRCA THE 65% OF THE WORLD‘S 

GDP.  

THEY HAVE INCREASINGLY BIGGER SIGNIFICANCE IN HUNGARY ALSO. 

CONSIDERING THE WHOLE HUNGARIAN ECONOMY – INCLUDING MICRO AND 

LARGE COMPANIES – FAMILY BUSINESS‘ SHARE OF THE GDP CAN BE CIRCA 40%. 

THIS NUMBER IS ALSO A SIGNAL THAT IT‘S IMPORTANT TO DEAL WITH THIS 

ENTREPRENEURIAL CIRCLE, ALSO AS AN IMPORTANT NATIONAL ECONOMIC 

FACTOR. FAMILY BUSINESSES HAVE NUMEROUS QUESTIONS AND DILEMMAS, 

WHICH IS NOT SURPRISING, BECAUSE IN THIS TYPE OF BUSINESS FAMILY 

RELATIONS ARE AT LEAST AS IMPORTANT AS ECONOMIC FACTS AND INTERESTS. 

mailto:enoszkay@metropolitan.hu


„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

656 

 

OUT OF THE MANY DILEMMAS I WISH TO DEAL WITH THE QUESTION OF 

RESPONSIBLE TRANSMISSION – BASED ON THE ANALYSIS OF THE COLLECTED 50 

COMPANIES‘ MOST INTERESTING AND MOST EDIFYING CASES.  

 

1.BEVEZETŐ 

 

A családi cégek igen jelentékeny szerepet töltenek be a piacgazdaságokban, úgy a 

foglalkoztatás, mint a GDP megtermelésében. A cégek 75-95%-át adják és a világ GDP-jének 

kb. 65%-át tulajdonítják nekik, dacára, hogy valóban többségében ezek kisvállalkozások.  

Az EU statisztikák alapján valamennyi vállalkozásból 70- 80 % a családi vállalkozások aránya, 

az összes foglalkoztatottakon belüli arányuk 40 - 50 % körüli, míg a GDP-ből 40-70%-os a 

részesedésük. Bár az EU-ban a családi cégek körében a többség szintén a KKV szektorban 

helyezkedik el (10 fő körüli az átlagos létszám), de a legnagyobb vállalatok között is bőven 

találunk családi vállalkozásokat. 

Az USA-ban kissé más a helyzet, ahol is, a GDP-ből való részesedésük kevesebb, mint az EU-

ban (50 %) azonban foglalkoztatásban betöltött szerepük jelentősebb (kb.80%).  

A magyar családi cégekről keveset tudunk, mivel önállóan rájuk nézve nincs KSH 

adatgyűjtés, csupán a vállalkozásokról, köztük a KKV-król. Sajnos, sokan így még mindig a 

családi cégeket velük azonosítják, pedig közöttük több nagyvállalat is van már. 

A KKV –ról szóló statisztikák szerint a szektor adja a hazai vállalkozások 99%-át. A kis- és 

középvállalkozások a magyar GDP kb. 45 %-át állítják elő, miközben a hazai 

foglalkoztatottak 60 %-át. Az kedvezőtlenebb tény, hogy a KKV szektoron belül az 

alkalmazott nélküli un. önfoglalkoztató, illetve 1-9 fős vállalkozásokat együttesen képező un. 

mikrovállalkozások aránya az összes működő vállalkozás 95,1 %-a. (Valószínű, hogy ezek 

között a többség családi cég.)  

Természetesen vannak nagyobb családi cégek is. Ezek egy részét Magyarországon az un. 

hosszútávon felelős magyar családi vállalatokat tömörítő szervezet, FBN-H
50

 fogja össze. Az 

FBN- H 2013 - ban, saját tagjainak körében (jelenleg sajnos mindössze csak valamivel 50 –

nél több családi vállalkozás cég a tagjuk, s így reprezentatívnak nem tekinthető az összes 

hazai családi cég szempontjából) felmérést készített. Az egyesületbe tömörült családi 

vállalatok összesített árbevétele a 2013-ban meghaladta a 275 milliárd forintot, miközben a 

foglalkoztatottságuk sem elhanyagolható a magyar gazdaság számára. Tízezres 

nagyságrendben alkalmaznak munkavállalókat, és átlagosan négy családtag dolgozik a saját 

tulajdonú cégekben, vezető pozícióban, (2013-ben 20 milliárd forintos beruházást terveztek, s 

ezzel további, több mit 200 új munkahely megteremtése vált lehetővé.) Az export 

tevékenységük a tagcégeknél átlagosan mintegy 25 százalékos volt 2013-ig.  

Mindent egybevetve a fentiek alapján általában is állítható, hogy összességében a családi 

cégeknek komoly súlyuk van a gazdaságokban. De a társadalmi meghatározottságokban is, 

mivel többségükben sok olyan – a társadalmak számára fontos – értékeket képviselnek és 

hordoznak, mint pl. mint a munkavállalókért való felelősségérzet, az előállított termék 

szeretete és a függetlenség, hosszú távú szemléletmód, a sokoldalúság és az életre szóló 

elkötelezettség, stb.  

A fenti tényezők okán sem „mindegy‖, hogy mi történik a családi cégekkel, s azokon belül. 

Pedig permanens veszélyben vannak, s nem csak nálunk. Ugyanis - szintén az EU 

statisztikákból tudható, hogy – még a fejlett piacgazdaságok átlagában is - a családi 

vállalkozások kb. 30 - 35 %-a nem éli túl az un. generációváltást. Pl. a francia kamara adatai 

szerint a nyugdíjba vonuló tulajdonostól - tervezetten és látszólag módszeresen - átvett, 

családban maradó cégutódlást követő hét év alatt, minden harmadik cég tűnik el örökre, de 

                                                 
50 Pontos megnevezése: Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesületet 
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van, amely még az átadást sem éli túl. Maga az átadás processzusának is közel 20% esik 

áldozatul
51

.  

A családi vállalkozások átadása kapcsán keletkező hatalmas „elhullási‖ veszteségnek, mint 

jelenségnek, számos háttér oka és nehézsége van. Az egyik legnagyobb gondot okozó hogy 

több szinten történő (anyagi, érzelmi és családdinamikai) kezelést igényel(ne) a dolog. Az 

átadás nehézségei sokszor széthúzást eredményeznek az ellentmondásos logikák között, 

hiszen egyszerre kell úgy megerősíteni a céget, hogy az fokozza a családi összetartást, 

kialakítani és/vagy tudatosítani cégvezetési dinasztia értékrendjét, de vigyázni kell arra is, 

hogy a családi cég új „feje‖ (noha biztos, hogy saját koncepciója van!), képes legyen a cég 

eddigi sikereit működésével - „törésvonal‖ nélkül – fenntartani (Noszkay 2011). Ezek, a 

túlságosan megterhelő nehézségek gyakran a nyugdíjas korú cégtulajdonost arra késztetik, 

hogy tovább maradjon a cég élén, mint ahogy azt a kora és/vagy egészségi állapota 

megengedi. 

 A családi vállalkozásokkal kapcsolatos átadási, átöröklési kérdésekkel - úgy tűnik - 

Magyarországon is egyre inkább fogunk találkozni (egyes becslések szerint ez hazánkban 

aktuálisan már több mint 150 - 200 ezer családi vállalkozás érintett) két tényező kapcsán 

egyre nagyobb aktualitással: 

- az egyik, hogy hazai vállalkozások (s köztük többen az eddig legsikeresebbek is) nagy 

része épp most jut abba a helyzetbe, hogy a cégalapító „atyák‖ elérjék a nyugdíj 

korhatárt.
52

  

- másik, probléma, hogy Magyarországon az átörökítés kérdéskörével, sem a családi cégek 

alapító atyái, de kutatói – oktatói szinten is csak néhányan (ld. pl. Filep 2012), sőt a 

tanácsadói szakmán belül is csak elvétve foglalkoznak (ld. pl. Noszkay 2011, 2013) a 

témát megillető súllyal, így nem csoda, ha nincs meg hozzá a megfelelő szakértelem. 

Pedig a vonatkozó szakértelem tekintetében igen jól felkészült, tanácsadói hálózattal 

ellátott országokban is, még az „odafigyelő‖, s az utódlásra készülő és azt megtervező 

családi cégek esetében is esélyes a bajba jutás, sőt a totális megsemmisülés.  

Az átörökítés témájával foglalkoznunk kell, hisz minden családi cég (még a legkisebbek is), 

amelyek nem élik túl a generációváltást, komoly veszteséget okozhat, nem csak a 

családoknak, de a nemzetgazdaságoknak is.  

Az is tény, hogy a családi cégekkel foglalkozni (akár kutató, akár tanácsadói szinten) 

egyáltalán nem könnyű, mivel a legtöbbjük igazi „családi ügynek‖ tartja, ami csak a cégükre 

tartozik. Ráadásul egy felelős átörökítési folyamat valóban több év, s a többségnek nincs 

annyi pénze arra, hogy ennyi időn át tanácsadó segítségét igénybe vegye. Az viszont már 

inkább a vonatozó menedzsment kultúra hiányosságainak tudható be, hogy a többségnek 

semmilyen vonatkozó ismeretük sincs az átörökítés veszélyeiről, nem hogy annak – valós 

kimenetet biztosító – menedzsment – szakmai módjairól.  

A fenti probléma alól kivételnek számítanak a FBN-H tagjai, amelyek – épp az Egyesület 

segítségével – rendszeresen foglalkoznak ezzel a kérdéssel, igénybe vesznek – ha szükséges – 

tanácsadói és jogi szakértemet is. Ráadásul a hazai Egyesület tagja a Családi Vállalatok 

Európai (EFB), és nemzetközi egyesületének (FBN-I) is, így rendszeresen értesülhetnek a 

cégek és vehetik át 27 ország 4000 családi cégtulajdonosának vonatkozó tapasztalatait.  

Miután a Az Európai Unió – mielőtt megalkotta a saját Family Business meghatározását - 

2009-ben felmérte a világszerte használatos családi cég meghatározásokat, s 90 féle 

                                                 
51 Ezzel szemben számos piacgazdaságban úgy próbálnak valamit tenni, hogy igyekeznek mindenféle (pl. tanácsadói, 

kamarai támogatások, oktatás, kiadványok stb.) módon a családi cégek segítségére lenni (ld. pl. Chambres de Commerce et 

d‘Industrie de Bretagne 2010 -2011).  
52 A rendszerváltás nagy cégalapító „bumm‖-jának idején, az egyik szaklap megalkotta tipikus magyar vállalkozó „profilját‖, 

ami szerint az akkori évek tipikus magyar vállalkozója: férfi, mérnök, s korát tekintve 40- 45 közötti. Nos, ha ez az akkor 

alapított cégek zömére igaz, akkor épp napjainkra valóban jelentékeny számban jelentkezhetnek az átöröklés gondjaival   

küzdő cégek. (A Változás –és Válságmenedzserek Országos egyesülete - VOE kliensei között máris találkozunk velük, 

sajnos a többségüknek az átadás nagyon komoly válságtényezőként jelentkezik;- épp a késői, kapkodó megoldások okán.)   
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megfogalmazást talált. Így szükségszerűnek tűnik, hogy mi is tekintsük át, mit is nevezünk 

családi cégnek. (Erre annál is inkább szükség lehet, mivel a hazai közvélekedésben még 

mindig sokan a családi cégeket azonosítják a KKV-k bizonyos körével. Mi több vannak sokan 

– igaz jobbára nem szakemberek – akik egyesen azonosnak tartják a kettőt!)    

 

2.MIT  NEVEZÜNK CSALÁDI VÁLLALKOZÁSNAK (MEGHATÁROZÁS ÉS 

JELLEMZŐK) 

2. 1.  Családi cég meghatározása 

Az Európai Unió 2009-ben (European Commission [2009]) a világon használatos 90 féle 

megfogalmazásból a következőket határozta meg, s fogadta el mérvadónak:  

Családi vállalkozásnak
53

 minősülnek, méretüktől függetlenül, azon gazdasági társaságok, 

amelyek irányításában a tulajdonos mellett legalább még egy családtag részt vesz, valamint a 

család tulajdoni hányada meghatározó szerepet (nyílt részvénytársaság estén minimum 25+%; 

Zárt részvénytársaság esetén minimum 50+%) biztosít a családnak a tulajdonosi döntésekben. 

A vezetésre és a mindennapos munkavégzésre egyaránt jellemző, hogy a család több 

generációja vesz benne részt. A kérdés persze az is a cégben való részvétellel összefüggésben, 

hogy egyáltalán ki tekinthető a családi cég „családi‖ részének, ami – sajnos – szintén a családi 

vállalkozások kutatása és vizsgálatai, s elemezései kapcsán szintén mostohán kezelt témakör. 

Elterjedt és használt rendszerezés szerint (a rendszerezés megalkotójának Stein (2007) 

tekinthető)  a struktúrálás az egyes családtagok részvételének fokozatait alapul véve, az 

alábbi: 

-  azok a családok, ahol minden tag, de legalább két családtag informálisan vagy formálisan 

részt vesz a vállalkozásban, tagja a vállalkozó családnak is; 

-  csak azon családtagok tartoznak a vállalkozó családba, akik informálisan vagy formálisan 

részt vesznek a vállalkozásban. 

- a vállalkozó családnak csak azon családtagok a tagjai, akik formálisan vesznek részt a 

vállalkozás működésében. 

 

2. 1.  Családi cég jellemzői 
 

A családi cégeket több, olyan markáns jellemző különbözteti meg a kizárólag üzleti alapon 

működőktől, amely eltérések: 

- egyfelől nehézséget okozhatnak a családi cég menedzselésében, mint átörökítésében; 

- másfelől épp erősségeiket képezhetik, és hosszútávon fennmaradásukat szolgálhatják.  

Íme, néhány fontos tulajdonság, amelyekkel a családi cégeket általában jellemezi szokták:  

a.) Közös jellemzőkként szokás megjelölni általában becsületességet, megbízhatóságot, 

törvények tiszteletét és a minőségi munkát, becsületességet. (Ezek a cégtulajdonságok 

érthetők, ha arra gondolunk, hogy nagyon sok családi cég, több éves fennállása alatt egy – egy 

család nevét viseli, tehát nem mindegy, hogy milyen fény vetül a vállalkozó tulajdonosra és 

generációira.) 

                                                 
53

 Érdekes, hogy a FBN-H, bár szintén elfogadja és használja a EU-s meghatározást, a hazai családi cégeket 

tovább bontja - a kelet-közép-európai gazdasági fejlődés által indokolva – a családi cégek elhatárolását, az 

alábbiak szerint: 
„Magyarország - Top 100 – Családi Vállalatok: 50+ főt foglalkoztató évi legalább 1 milliárd Forint hozzáadott érték típusú 

(árbevétel–ELÁBÉ) forgalmat legalább generáló vállalatok, amelyek tulajdonosi köre meghatározóan egy családból kerül ki 

és a cégvezetésben a tulajdonoson kívül legalább egy családtag részt vesz. 

Magyarország - Hot 500 – Családi Vállalkozások: 15-49 főt foglalkoztató évi 300-999 millió Forint hozzáadott érték típusú 

(árbevétel–ELÁBÉ) forgalmat generáló vállalkozások, amelyek tulajdonosi köre meghatározóan egy családból kerül ki és a 

cégvezetésben a tulajdonoson kívül legalább egy családtag részt vesz.„ (FBN-H http://www.fbn-h.hu/) 
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b.) Ki szokás emelni még a családfői tekintélyt is jelképező, a tulajdonos-vezető (különösképp 

az első generációt képviselő alapító atyára), atyáskodó (paternalista) stílust.  Vagyis azt a 

magatartást, ami a családokra általában is jellemző, ahol is az apa a családtagokat 

maximálisan védelmezi, óvja. A családi cégek esetében ez kiegészül a maximális 

felelősségvállalással, a saját üzleti elképzelések kitüntetett hangsúllyal kezelésével, - sokszor 

ezzel a családtagokat távol tartva az önállóságtól és a választás és/vagy változtatás 

lehetőségétől. (Leach 2007, Mellerio, 2011). Ilyen körülményeket teremtve nem könnyű a 

potenciális örökösnek a helyzete, hisz egyfelől egy kemény drillben (bár ezt az apa sokszor 

védőburoknak éli meg), szinte soha nem tapasztalhatja meg azt a felelősséget és kockázattal 

járó terheket, amely pl. a döntéshozatallal jár. S eközben kell bmutatnia az alapító atyának (de 

az alapító atyának is eldöntenie) a potenciális örökös alkalmasságát, sőt tehetségét.  

c.)  Lényeges tényező még a családi vállalkozások hosszútávra való „berendezkedése‖, 

vonatkozó (sokszor tudattalanul is megnyilvánuló) ösztönös törekvése. (Ez a fajta törekvés 

kvázi genetikai gyökerű, hisz, mint ahogy a családok többsége tervez gyermeket, 

gondoskodik az utódlásról, hasonlóan a családi cégekben is él ez a törekvés.) Azonban ez nem 

keverendő össze a családi cégek stratégiájával, s végképp nem a tervezési tevékenységével. 

(Sokszor inkább épp az a baj, hogy a hosszútávú törekvéseiket nem, vagy egyáltalán nem 

szolgálja az általuk követett stratégia.)  

d.) Végül - és eddigi tapasztalataim szerint, mindenképp ez tekinthető a legmeghatározóbb, az 

értékrend. Ezek két szintet képezhetnek. Az integrálást szolgálni képes szint, amely azonban 

csak a hosszútávon fennmaradni képesek jellemzője - a család és a családi cég következetes, 

kvázi szakrális értékrendje (áldozatvállalás és a felelősség a családért, a munkatársakért, 

hűség, stb.). 

Miközben létezik egy másik szint, amelyet egy nagyon gyakorlati ellentmondás „ural‖, 

tekintve, hogy a család és a cég - mint rendszerek - immanens értékei eltérők. A család ui. 

egyfajta „fogyasztási egység‖, meghatározó értéke a szeretet, kapcsolatai a családi 

szerepekkel függnek össze, amelyek a családi hierarchiában meghatározók, stb. Míg a 

vállalkozás javakat előállító, profit orientált, szervezeti hierarchiája és – kultúrája a 

működésének logikájából következő, stb.  

Azonban, csak azon családi cégeknek van esélyük- amint az előbbiekben már említettem – 

hosszútávon, következetesen fennmaradni, amelyeknek sikerül a család és a vállalkozás 

értékei között harmóniát létrehoznia. Ez úgy teremthető meg, ha az üzleti stratégia 

meghatározása során a család és a vállalkozás érdekei között sikerül egyfajta összhangot 

képezni, és fenntartani is, azáltal, hogy a családi és a vállalkozási stratégiákat és terveket 

képes a családi cég vezetése összeegyeztetni.   

Általában a szóban forgó, komplex értékrendet az alapító családtag(ok) alakítja ki, és ez az 

értékrend - amennyiben a család értékrendjével adekvát – képes a családi vállalkozás stabil, s 

a cég, mint rendszer számára megőrző, támogató, irányt szabó hagyomány
54

 jellegű 

tényezőjévé „érlelődni‖ az évek folyamán.  

 

3. A CSALÁDI CÉGEK FELELŐS ÁTÖRÖKÍTÉSÉRŐL 

 

Elöljáróban fontos megjegyezni, hogy hazánkban az átörökítés problémája a nemzetközi 

összehasonlításban is „élesebb‖, mivel a szocializmus fél évszádnyi tőkés gazdálkodási 

kihagyása, valamint a polgári osztály teljes felszámolása, gyakorlatilag a nulláról való 

                                                 
54

 Hamvas Béla szerint: „A hagyomány nem rendszer, hanem rend. A rend arról ismerhető fel, hogy önmagát állandóan 

javítja. A rendszer organizáció, a rend organizmus. A rendszer, ha valahol nem jó – márpedig mindig kiderül, hogy valahol 

nem jó – összeomlik. Ha a rend valahol nem jó, önmagát kijavítja. A hagyomány nem rendszer, hanem rend, minden 

számunkra ismert alakjában, a kínaiaknál, a hinduknál, a hébereknél, a görögöknél. A rend nem zárt és statikus épület, 

hanem nyílt irány és út.‖  (Hamvas, [2008] 182.p.)  

http://www.amazon.fr/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Olivier%20Mellerio
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építkezést tételez. Ezen a történelmi tényből következően az elkövetkezendő néhány évben 

fog eldőlni 

- egyáltalán újrateremtőik - e, vagy sem a felelős átörökítés kultúrája
55

; Vagyis, a családi cégek 

többsége képes lesz-e olyan érett családi vállalkozássá válni, ahol több nemzedék 

dolgozik együtt, s képes lesz-e a vállalkozásukat generációról generációra örökítve 

cégdinasztiákat (céggenerációkat) felépíteni.  

Ugyan igen sok minden szól, s sok előnye is van a családi cégek generációkon való 

megtartására. Így: 

- a családi vállalkozás által képviselt értékek (pl. a családtagok és a munkavállalókért vállalt 

felelősségérzet, a bizalom, a függetlenség, az előállított termékek iránti elkötelezettség;  

-  a család nevének megőrzése (érzelmi és szimbolikus értelemben); 

- megfelelően fenntartható családi cég estében a biztonság (anyagi és erkölcsi értelemben 

egyaránt). 

Vagyis kétségtelen, hogy vállalkozás családon belül tartása, a következő generációnak való 

átadása, valódi és hosszútávon is reális előnyöket biztosít, amit egyetlen családnak, de a 

nemzetgazdaságnak sem, nem szabad veszni, hagyni. Azonban nemzetközi viszonylatban is 

sok cég, de a hazai családi cégek esetében különösképp alapvető a dilemma: vajon van-e 

akkora „felismerő képesség‖ (s nem csak az alapító atyákban, de a családtagokban is), hogy 

mindezt átlássák, s megfelelő időben, s kellő energiát szánva rá, foglalkozzanak az átörökítés 

folyamatával.  

Persze ennek a dilemmának további, sok más, további dilemmája van, így: 

- van- e a családi cégen belül olyan, számításba jöhető utód, aki esélyes a cég átvételére; 

- életkori inkompatibilitás (idős szülő, fiatal gyermek),  

- van, de túl nagy a korkülönbség az átadásra készülő atya és a gyermekei között; 

- a gyermek más pályára készül és/vagy saját útját akarja járni (esetleg inkább alapítana 

egy saját céget);  

- az előd nem akar, nem tud visszavonulni, nem tervezi az utódlást; 

- a gyermekei nem becsülik a vállalkozást és/vagy nem képesek kockázatokat 

felvállalni;   

- a vállalkozás nem igazán képes a fennmaradásra (pl. nincs igazán piacképes 

portfóliója, állandó hiánnyal küszködik, nincs semmilyen stratégiája, a „pillanatnak 

él‖, stb.) 

Nem kívánunk a fenti dilemmák közül mindegyik – a szakirodalom által - sokat, sokak által 

taglalt részleteire kitérni, mivel ez terjedelmi korlátok miatt úgy sem lehetséges. 

Megemlítenénk azonban, hogy megfelelő átöröklési processzus híján minden élet-, vagy 

versenyképes cég esetében – örökös utódlás híján – még az tulajdonos atya nyugdíjba 

vonulása előtt (de akár elhalálozása esetén is), minden jobb megoldásnak ítélhető, mint 

megvárni a felszámolást. Hiszen számos megoldás inkább célszerű lehet, úgy a család, mint a 

nemzetgazdaság érdekeinek szempontjából.   

Felszámolás/végelszámolás helyett, például számításba jöhet: 

- a vállalkozás teljes megosztása testvérek között – ha az üzletileg is reális (amennyiben 

az örökhagyó már aktív korában felismerte, hogy eleve esélytelen, hogy a következő 

generáció együttműködjön, s a céget sem szeretné eladni);  

- a vállalkozás eladása, ha nincsenek örökösök, vagy a potenciális átvevők más hivatást 

választottak;  

                                                 
55 A probléma az, hogy a felelős átörökítés kultúrája nem csak „cégmenedzsment‖, de még csak nem is kizárólag 

„vállalkozói kultúra‖ kérdése. Annál sokkal mélyebb társadalmi - pl. a család társadalmilag elfogadott és értékelt helye és 

szerepe, a családon belüli szocializáció a generációk közötti kölcsönös tisztelet és megértés, illetve a testvérek egymáshoz 

való viszonya, stb. -  kérdései is. 
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- tanácsadó segítségével interim menedzsert megbízni, amennyiben az utód alkalmas, 

csak még kora és/vagy gyakorlata végett nem veheti át plusz kockázatok nélkül a céget; 

- hivatásos menedzsment kinevezése (megfelelő kontroll mellett, de a tulajdont 

meghagyva), - ha nincs megfelelő utód a családon belül.  

 

Nyilván egészen más a helyzet, ha van megfelelő potenciális utód(ok), s az átörökítőben is 

meg van az a hajlandóság, hogy az utód(ok) megfelelő felkészítése és az átadás kellő 

gondossággal végigvitt processzusa mentén, megfelelő időben átadja a céget.  

Még így is, ilyen tudatos elhatározás és az utód(ok) megfelelő családi – és üzleti 

szocializálása esetén is, a családi vállalkozások életében az utódlásnál nincs kevésbé 

konfliktusokkal terhelt időszak és folyamat. A családi vállalkozásokban felmerülő 

feszültségek, konfliktusok megoldását nehezíti, hogy a családi viszonyok azokat minduntalan 

átszövik, keresztezik. A konfliktusok közül kiemelkedők és legsúlyosabban esnek latba az 

apa-fiú(k) konfliktusai, ill.  a testvérek rivalizálása, a lánytestvérek háttérbe szorítása. Ez 

utóbbiak, még megfelelő, az átadást indító „megegyezés‖ (átvevői szerep - felosztások, 

cégértékek és stratégiai irányok, stb.) esetén is, képesek akár, nem csak megzavarni a családi 

vállalkozás operatív működését, de elmérgesedő, nem kezelt konfliktusok esetén az átadási 

folyamatot is ellehetetleníteni. 

 

Tekintve, hogy pár éve egyre gyakrabban találkozunk a Változás – és Válságmenedzserek 

Országos Egyesülete tagjaihoz forduló kliensek között olyan családi cégeket, amelyek nem, 

vagy nem időben, ill. nem a megfelelő módon foglalkoztak az átörökítés kérdésével, 

belefogtunk – néhány fő részvételével
56

 - egy olyan kutatásba, amely első körben 

meghatározóan a KKV szektorhoz tartozó családi cégeket vette célba. (Kutatóként nem 

céloztuk FBN-H tagjait, tekintve, hogy a szövetség ad a felelős átörökítés kapcsán, olyan 

szakmai támogatást tagjainak, aminek a hatására időben elkezdenek foglalkozni a felelős 

átörökítés folyamatával.)  

Eddigi tapasztalataink tanácsadói és válságkezelési tapasztalataink igen lesújtók KKV 

körökben. A kutatásaink esetpélda alapú feldolgozásában (ez utóbbi a felmért 50 cégnek kb. 

1/3 teszik ki) a VOE valamely szakembere által kezeltek vannak. Azonban jóval nagyobb 

arányban találkoztunk olyan, KKV körbe tartozó családi céggel, amelyet – a vonatkozó első 

felmérés után – etikai okokból kollégáink nem vállalhattak el, mivel nyilvánvalóan 

menthetetlen állapotban voltak, s ami egyértelműen egy másik szakma, a felszámolás, körébe 

tartoznak. (S hozzá kell tennem, hogy ez utóbbiak számossága kb. a duplája volt annak, 

amelyeket a VOE szakemberei egyáltalán felvállalhattak, s még ez utóbbiak közül is csak, 

mindössze néhány családi cégről mondható el, hogy van/volt esélye az átörökítés sikerére, 

ugyanis a túlnyomó volt az olyan cég, 

- amelyeken épp csak olyan szintig lehetett segíteni, hogy a cég eladható állapotba 

kerüljön;  

- de nem kis számmal voltak olyanok is, akik – miután szembesültek az átadási processzus 

milyen aktivitásokat követelne tőlük, - megváltak a tanácsadó szakembertől.  

Vagyis megítélésünk szerint – legalábbis, amit a kutatásunk alapján tapasztalhattunk - a 

családi cégek átörökítésének kérdésében hazánkban igen komoly gondok tapasztalhatók.  

A következő részben bemutatjuk kutatási felmérésünk főbb szempontjait, s eddig leszűrt 

tapasztalatait, főbb dilemmáit.  
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  A magam részéről már egy évtizednél is régebb óta foglalkozom a kutatási témáim között a családi cégek problémáival. E 

munka során nem csak szakirodalmi, de vonatkozó saját, ill. más VOE tagok tanácsadói eseteiből is feldolgozásokat 

végeztem. A tapasztalatok súlyossága azonban arra késztetett, hogy ne csak az esetek feldolgozásával jussunk közelebb a 

hazai átörökítés kérdéseihez, hanem egy nagyobb körben végzett felmérés segítségével is.  
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4. CSALÁDI CÉGEK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁSI TAPASZTALATAINKRÓL 

- EDDIGI VIZSGÁLATAINK TÜKRÉBEN 

 

Amint azt már a Bevezetőben is említettük kb. 50, KKV körbe tartozó (a többségük 10 fő 

alatti, s néhány 100 fős) családi cégre alapozott kutatásunk kétféle empirikus forrásra 

támaszkodik: 

- az egyik (kb. 15 cég), a saját-, ill. a VOE szakemberei által – a családi cégek köréből 

származó klienseinél - végzett turnaround (változás/válságmenedzselési)/tanácsadási 

munkák eseteinek feldolgozása; 

- félig strukturált interjúk (kb. 35 cég
57

) készítése a családi cégeknél (meghatározóan az 

alapító atyával, s a többségénél a potenciális utóddal/utódokkal is). 

 

4.1. A felmérésről…. 

Egy jó pár évvel ezelőtt, a kutatás úgy kezdődött el, hogy saját tanácsadói eseteimen (a 

későbbi klienseimhez „fogást‖ keresve) gondolkodtam el, majd dolgoztam fel. Már az első 

tapasztalásaim eléggé lesújtóak voltak ahhoz, hogy mind tudatosabban forduljak a kollégák, 

hasonló cégeknél végzett, munkái felé. Mivel a hozzánk (VOE) forduló cégek általában a 

rosszul, vagy sehogy nem kezelt, sőt - általában az alapító atya elhalálozása után - súlyosan 

elhanyagolt családi cégek köréből kerülköznek ki, egy, néhány főből álló szakember csapattal 

elhatározzuk, hogy megnézzük a családi cégek azon körét is, amelyek szintén átörökítés előtt 

állnak. (A lehetséges családi cégek és interjú alanyainak „megtalálásába‖ bevontuk a 

TANOSZT szervezte gyakorlatokon résztvevő, tanácsadói szakirányos, levelező mester-, ill. 

posztgraduális változás- és válságmenedzser képzésben részvevő hallgatóink közül, 

elsősorban az ilyen cégekben dolgozó és/vagy kapcsolati tőkéjükön keresztül segíteni 

szándékozó hallgatóinkat. Tekintve, hogy a családi cégek nagyon zárkózottak, nehezen 

megközelíthetők, különösképp „intim‖ kérdések tekintetében, erre mindenképp szükségünk 

volt.)  

Mielőtt összegeznénk felmérési tapasztalatainkat bemutatjuk hipotéziseinket, ill. a félig 

strukturált interjúk un. „kötelező‖ kérdéseit tükröző feltevéseinket. Ezeket tekintve abból 

indultunk ki és valószínűnek tartottuk, hogy - mivel a VOE szakembereihez csak baj esetén 

fordulnak a cégek - a kvázi véletlenszerűen kiválasztott családi cégek kedvezőbb képet 

fognak mutatni. Annál is inkább mivel igyekeztünk olyan cégekhez közelebb jutni, ahol a 

következő kritériumok voltak inkább jellemzőek. Így: nem spekulációkra épül, hanem profilja 

alapítása óta némi folytonosságot képez, a cég legalább 18 – 25 éves múlttal rendelkezik, a 

tulajdonos alapító és/vagy első generációs, s a cég a fennállása óta mutatott növekedést, ill. 

némi fejlődést is. (Ui. úgy véljük, így még jobban érthetők, miért vannak részünkről a 

fokozódó aggodalmak.)  

Néhány, de fontosnak ítélt hipotézissel indultunk neki. Ezek az alábbiak voltak: 

- a cég fennállásának évei alatt napjainkra már kialakult a cég (a cég tulajdonos) által 

vallott cég értékrend; 

- van a cégnek valamilyen szinten megfogalmazott stratégiája; 

- a vállalkozás működtetése viszonylag stabil (formalizált) rendben működik; 

- az általunk tapasztalt átlagnál kedvezőbben állnak az átörökítési problémához és van már 

erre vonatkozóan tervük, stratégiájuk; 

- léteznek megfelelő szempontok alapján alkalmasnak ítélt örököse(i) jelöltje(i) a 

tulajdonosnak (s az örökös kiszemelése valamilyen – a családi érzelmeken túlmutató – 

komolyabb szempontok alapján történik); 
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 Az interjúkban részt vett cégek közül 12 gép-, és autóipari beszállító cég, 8 hagyományos, nagy részben kézi 

technológiákra épülő (manufaktúra jellegű) cég, 6 mezőgazdasági és/vagy élelmiszeripari cég, s 2 kereskedelmi 
tevékenységet folytató, s 7 tudásigényes szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozás.   
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- az átörökítőnek vannak tervei, hogy, valami olyan fajta fokozatok mentén adja majd át a 

céget, amely időben is segíti az örökös jelöltet a felkészülésre, s nem fog hirtelen 

rázuhanni az „egész‖.  

A felmérést képező interjúkérdések
58

 is a fenti, a hipotézisekben megfogalmazott kérdésekre 

fókuszáltak.  

 

4.2. Kutatási eredmények  

A kutatási eredményeket, vonatkozó tapasztalatainkat a hipotéziseink sorrendjében foglaljuk 

csokorba. (Ezen tapasztalatok nyilvánvalóan az interjúban részt vett cégre vonatkoznak. A 

tanácsadói - a VOE változás- válságkezelésben részt vett cégeknél tapasztaltak ugyanis egytől 

– egyig olyan hiányosságokat mutattak nem csak az átörökösítési felfogásban és folyamatban, 

de gazdálkodási és üzleti hiányosságok mentén is, hogy közülük mindössze néhány esetben 

sikerült megmaradni, de akkor sem „átörökösítési helyzetben‖, hanem megörökléssel (a cégfő 

elhalálozása okán), míg a többi a válságkezelés után feljavítva, eladásra került.) Az interjús 

felméréseink szereplőinek – minden hiányosságaik dacára – sokkal jobbak az átörökítési 

esélyei, de – mint olvasható – igen sok kezelésre szoruló probléma tornyosul előttük.   

- Mennyire jellemző a családi cégekre a megfogalmazott és betartásra esélyes értékrend  

Nagyon érdekes megfigyelésre juthattunk ebben a kérdésben. Az érdekes tapasztalat az, hogy 

az un. nagyon élőmunka intenzív ágazatokhoz tartozó, tradicionális, vagy akár ősi 

hagyományokkal is bíró technológiák (ebben meghatározó a szőlőtermelés, a borkultúra, a 

gyümölcs termesztés ill. pálinka készítés, a tejágazat egyes területei, a kenyér és száraztészta, stb.) 

vagy az ipari jellegű, de szintén hagyományokra épülő technológiájú cégek (pl. pipa készítés, 

minőségi szabóságok, a népi hagyományokra is épülők (pl. szőttesek, szőnyegek, hímzések, stb.) 

a többségükben rendelkeznek értékrenddel, sőt a család által is vallott és elfogadott, összehangolt 

értékrenddel.  

Ezek közül is stabilak értékeik megfogalmazásában és őrzésében, azok, ahol nem csak a 

tulajdonos és jelenléte, elkötelezettsége és motivációja alapvető, de az adott cég és technológia 

tradicionális kvalifikációit biztosító specialitásai is (pl. bizonyos receptúrák, az íz és ízlés – 

igények, stb. ill. a nagyformátumú előd örökségére, speciális tudására, szakértelmére épül). S 

hazánkban még mindez kiegészül azzal is, hogy azon családi cégekben – még ha ez a 

rendszerváltás után nem is volt olyan tudatosan kezelve, mint napjainkban – ahol valahogy 

megőrizhető volt a technológia kultúrája (pl. a kis háztájiban, vagy az egyszemélyes „maszek‖ 

cégek üzemeltetésével, stb.) ott viszonylag gyorsabban és jól tetten érhető az az 

értékregenerálódás, mint ahol a családban semmilyen előzménnyel sem bírt az adott termelés.  

A minden hagyományt nélkülöző, és abszolút „történelmi múlt‖ nélküli családi cégek esetében 

(pl. általában a gépipari és a többi cég) is tapasztalhatók voltak eltérések. Pl. a gépipari 

technológiák (vagy egyáltalán olyan technológiákat alkalmazó cégek) esetében, ahol a 

technológiai eljárások nagyon kemény előírásoknak kell megfelelniük, azoknál kb. a 2/3 már 

elindult azon az úton, hogy foglalkozzon az értékrend kialakításával is.  

- Vállalati stratégia 

A vállalati stratégia kérdésében átlagosan – a tejes felmértek körében – sokkal 

kedvezőtlenebb a helyzet. Még a stabil értékrenddel bíró családi cégek esetében is, kb. a 

felének nincs igazán értékelhető stratégiája. A többségük fejében valamiféle „ködbe vesző‖, s 

csak nagyvonalakban körvonalazott stratégia (a tulajdonosok nevezik annak) létezik. Azonban 

olyan igényesen kialakított, majdani teljesüléseit is számon tartható/‖mérhető‖ stratégia 

kidolgozásába nem fektetnek kellő energiát. E tekintetben sokkal jobban állnak a 

tudásigényes szolgáltatásokat produkáló cégek, náluk azonban az a baj, hogy szinte alig van 

                                                 
58

 Az interjúk többségében a vezetés- és szervezés szakos, tanácsadó szakirányos hallgatóink segítettek, de néhány EMBA- s 

hallgatóink is vállalkozott erre. A hallgatók többsége olyan volt, aki valamilyen módon érdekelt (maga is családi cégnél 

dolgozik, vagy pl. ezt választotta szakdolgozati témájául, stb.) 
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köztük olyan, ahol szóba jöhető örökössel bírnak/vagy számolnak. (Többségüknél a 

számításba jöhető örökösök inkább saját cégben gondolkodnak, vagy épp a potenciális átadó 

gondolja azt, hogy nincs ahhoz kellő tehetsége a potenciális jelöltnek, hogy hosszútávon 

növekedni tudjanak, ezért inkább a későbbi eladást tervezik. Azt azonban hozzá kell tennem, 

hogy e cégek köréből kerültek ki többségükben kb. 18 évnyi működésű cégek, s a tulajdonos 

atyáknak is van még a nyugdíj kor eléréséig kb. 8 -10 évnyi idejük.  

- A családi cég műkötetésének szabályozottsága  

Ez utóbbinak a léte azért alapvető, mert – még ha örökösödési processzus nélkül is „szakad 

rá‖ és kell átvennie valamelyik utódnak hirtelen (betegség, vagy haláleset okán) az örökség, 

jóval könnyebb dolga adódhat, mint a családfő által „kézi vezérelt‖ (szinte minden csak a 

kockásfüzetből nyomon követhető és rekonstruálható vállalkozása.) Sajnos, ez a dolog a 

vizsgált cégek többségénél igen csak „hadilábon‖ áll. Viszonylagos, s jó értelemben vett 

kivételt képeznek a gépipari, ill. „kemény‖ technológiai eljárásokra alapuló cégek, amelyek 

üzemeltetése – egy méretnagyságon túl – másképp gyakorlatilag elképzelhetetlen. A 

megfelelő és áttekinthető szabályozottság egyébként a vizsgált cégek esetében kb. a 65 %-ra 

volt jellemző.  

A szabályozottság tekintetében legkedvezőbb helyzetben a gépipari beszállító cégek 

bizonyultak, ami nem meglepő, hiszen működésüket a megrendelőjükhöz szükségszerű 

igazítaniuk. 

- Az átörökösítési terv és az örökös kiválasztása  

Sajnos, épp ebben a kérdésben a legrosszabbak a tapasztalataink. A vizsgált cégek 2/3 –ánál 

semmilyen átörökösítési elképzelés, terv, nem hogy átörökítési folyamat, sincs. Azon családi 

cégek, amelyek technológiái hagyományokkal, ősi technológiai rendelkeznek – legalább 

abban a tekintetben a hazai átlagnál jobb helyzetben vannak, mivel hogy, sokuknál egyfelől a 

családi értékek reneszánszát élik, másfelől sokkal kedvezőbb az un. természetes, szerves 

fejlődésű családi szocializáció. Vagyis az a mozzanat, hogy szinte gyermekkoruk óta: 

 megtanulják megbecsülni – mivel jobban „beleszövődik a mindennapjaikba – a 

hagyományos technológiák kultúrájából fakadó tevékenységeket;  

 miután a cégek többségénél – már gyermekkortól - bevonják az utódokat a 

munkafolyamatokba, konkrétabban is megismerik a ténylegesen a cégnél zajló 

technológiai munkafolyamatokat.  (Bár ez néha kétélű, mivel vagy megszeretik azt, 

vagy egy életre elmegy tőle a kedvük. Egy biztosan mondható, hogy valamilyen 

kényszerhelyzetben – még ha átmenetileg is – de jóval biztosabb kézzel képesek 

irányítani azt, mint olyan társaik, akiket – részben kíméletből, vagy a 

cégtevékenységnek, valamilyen zárt, esetleg balesetveszélyes, technológiai 

rendszerének, részeiből, vagy egészéből rendre kívül maradtak.  

Sokkal mostohábban működik az utód felkészítése kapcsán – szinte valamennyi cég estében - 

az un. üzleti szocializáció. Vagyis az a nagyon fontos felkészítési folyamat, amely magára az 

üzleti – gazdálkodási – menedzsment tevékenységbe vonná be az utódot. Ez ugyanis az a 

kényes terület, amit senkivel, sokszor még házastársával sem oszt meg a családi cég feje 

(különösképp pl. az üzleti adatok sarokszámait illetően). Ez nagyon nagy baj, nem csak a 

bizalmatlanság légköre miatt, hanem azért is, mivel az örökös így nem szerezhet rutint a 

menedzselés kérdésiben. (Sokszor ott áll egy hirtelen tragédia után tanácstalanul, mivel nem 

csak, hogy nem ismeri a cég partnereit, a cég bankjában sem járt még érdemben el egy 

komolyabb ügyben sem, de még a vállalkozás termékparamétereivel, aktuális 

megrendeléseivel sincs tisztába, így egyik percről a másikra egyetlen egy tárgyalást sem tud 

érdemben lefolytatni.) 

Pedig az üzleti szocializáció nagyon hasznos lehet, egyfelől a jelölt üzleti alkalmasságával is 

jobban van esélye az átörökítőnek és utódnak is szembesülnie, másfelől a jelölt is 

megszerezheti azt a fontos rutint, ami a vállalkozás mindennapjai kapcsán alapvető 
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követelmény. Nem beszélve arról a bizalomról, sőt önbizalomról, ami nélkül semmi szín alatt 

nem lehet jól és tartósan együttműködni cégfőnek és utódnak.  

Az utód kijelölés kérdésében szintén azon - jobbára hagyományokkal és ősi termelési 

kulturális gyökerű - cégek állnak jobban, ahol, és akiknél a jelölt(ek) már gyermekkoruk óta 

részt vesznek a munkafolyamatokba. Ez esetben ugyanis a jelölt valódi viszonyulása és 

motivációja a családi cég tevékenysége iránt, az átörökítő számára nyilvánvalóbbá válik. (Az 

persze egy teljesen más kérdés, hogy előfordul ilyen cégfők esetében is, hogy az érzelmek 

„átírják‖ a józan megfontolásokat,  - de sokkal ritkábban.)  

 

5.  KÖVETKEZTETÉSEK 

Mindent egybevetve, összességében – noha igyekeztünk régóta nem csak működő, de fejlődő,  

az évek alatt növekedést is produkáló - olyan családi cégeket kiválasztani, amelyek lehet, 

hogy induláskor valamilyen gazdasági kényszer következtében kezdtek el vállalkozni, de 

napjainkra már jelentőséggel bíró szereplőivé váltak gazdaságunknak. Ha megnézzük 

gazdasági eredményeiket a többségük árbevétele már több milliárd Ft, likviditásuk stabil, s 

évről évre elfogadható nyereséget is realizálnak. Tehát minden okunk meg van azt állítani, 

hogy akár egyetlen ilyen cég elveszése, valóban nem csak a család számára, de a 

nemzetgazdaság számára is, sajnálatos veszteség. Azonban, ha mindez egyszerre többel is – 

hisz az átörökítési anomáliáival összefüggő kockázatok valódi fenyegetettségek – történne a 

gazdaságban, komoly kiesést is jelenthetne. Pedig – igaz nem túl nagy mintájú felmérésünk 

tanulsága szerint – sok megmenthető volna, a felelős átörökítési folyamat felvállalásával.  

Számunkra úgy tűnik, hogy az átörökösítési hiányosságok többsége mögött nem annyira a 

családi cég fejének, ill. a család tagjainak a nem törödömsége áll, inkább a vonatkozó nem 

tudás, az un. átörökítési kultúra teljes hiánya. (Persze ebbe nyilván belejátszik az is, hogy sok 

tulajdonos családfő „halhatatlannak‖ hiszi magát, a családtagok meg ilyen helyzetben nem 

szívesen vállalják fel, a valósággal való szembesítést, s az ezzel az esetleges, s súlyos 

konfliktusokat, súlyos családi viszályokat.)  

Azt gondoljuk, hogy nagyon sokat segítene a hazai helyzeten, ha a felelős átörökítés 

kérdéseiben az oktatás, képzés, az elemi szintű tudnivalók, és a tanácsadás tekintetében a 

kamarák, és a felsőoktatás is, megfelelő szerepeket vállalnának. Hasonlóan más fejlettebb 

piacgazdaságokhoz, ahol is komolyan és időben foglalkoznak azzal, hogy a felelős átörökítés 

valamennyi szereplőjét időben felkészítsék.  
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ÖSSZEFOGLALÁS  

Az üzleti életben részvevő szervezetek igényeinek és a gazdálkodási lehetőségeinek változási 

üteme jelentősen eltér a felsőoktatás hagyományos szerveződési megoldásai által kínáltaktól. 

A gazdálkodási szakok alkalmazkodási készsége és képessége alapvetően meghatározhatja a 

következő időszakban azokat lehetőségeket, amelyek támogathatják, vagy éppen ellenkezőleg 

lassíthatják a megfelelő folyamatokat. A hazánkban is – lassan követve a nemzetközi 

gyakorlatot – megjelentek és folyamatosan teret nyernek az üzleti kommunikáció új elemei, 

amelyek – többek között - a pénzügyi és számviteli területeken rendezik át a korábbi 

struktúrákat. Változik az üzlet, változnia kell az oktatásnak, képzésnek is.   

 

SUMMARY  

In business life, the rate of change of requirements of the participant organization and of the 

opportunities of economy is significantly different from that the solution of traditional 

organizational of higher education offer. The adaptability and skills of economy courses 

determine the possibilities which can support or - on the contrary - can slow down the due 

process in the next periods. In our country – following slow the international practice – the 

new elements of business communication appear and continuously expand which – among 

other – rearrange the previous structures in the financial and accounting areas. The business 

changes, so the education and the training must to change, too. 

 

 

1. ÜZLET VERSUS OKTATÁS?  

 

1.1. A képzés indokoltsága  

 

 

Egyetemi évei alatt valamelyik pénzügyi tantárgy előadásán minden közgazdász biztosan 

hallotta idézni André Kostolany tőzsdeguru szavait, amelyek lényege – a sok esetben eltérő 

közvetítés ellenére is mindig – az volt, hogy ne a közgazdászok próbálkozzanak a tőzsdén 

pénzt keresni, mert ehhez elsősorban nem üzleti ismeretek, hanem pszichológiai érzék 

szükséges. Tehát a tőzsde = pszichológia, a tőzsdén nem az akadémikus közgazdász, hanem a 

filozófus sikeres. (Kostolany, 1992) Tudjuk azonban, hogy a tőzsde csak egy kis – bár nagyon 

lényeges – része az üzleti életnek valamint azt is, hogy Kostolany szavai ellenére jelentős 

számú pénzügy-matematikai könyv állított fel és javasolt közgazdaságilag alátámasztott 

modelleket a tőzsdei befektetésekhez. Valamint tudjuk azt is, hogy az üzleti világ már 

másképpen működik, valamint azt is, hogy az „akadémiai‖ közgazdász mellett, már a 
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„professzionális‖ közgazdász jelleg is megjelent, vajon Kostolany szerint ez utóbbi kategória 

milyen eredménnyel tőzsdézhet?  

 

Mivel általánosan elfogadott, ma már nem szükséges részletesen alátámasztanom, 

bizonyítanom azt a következtetést, hogy napjainkban nem kérdés, hogy az üzleti 

tevékenységhez szükséges feltételrendszer kialakítása és működtetése olyan összetett 

feladatokat jelent, amelyek elvégzése során nem nélkülözhető a magas szintű, folyamatosan 

fejlesztendő és széles körre kiterjedő gazdálkodási ismeret. Természetesen ez nem azt jelenti, 

hogy egy kisvállalkozó adott céllal, szűk körben nem dolgozhat eredményesen, hanem azt, 

hogy adott nagyságrend felett a vállalkozás szükségszerűen szembesülhet akár a létét is 

fenyegető olyan kihívásokkal, amelyekkel csak kimunkált ismeretekkel tud megküzdeni.  

 

Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy adott alapvető, vagy specifikus készségek hiánya 

eredmény csökkenést okozhat, hanem arról, hogy akadályozatja, vagy akár ellehetetlenítheti 

egy vállalkozás működését. Ebből következően a közgazdaságtan üzleti ágaként 

meghatározott terület, amely a gazdálkodási kérdéseken belül az üzleti tevékenységre 

koncentrál - az elméleti ismeretek prioritásának elismerése - mellett olyan követelményekkel 

kell, hogy szembenézzen, amelyeknek csak a gyakorlathoz is alkalmazkodni képes oktatási 

rendszer segítségével tud megfelelni. Így már másképpen fogalmazható meg az első gondolat: 

nem üzlet versus oktatás, hanem üzlet és az azt támogató oktatás lehet az igazi hívó szó, ez 

fejezheti azt a szükségszerűséget, amelyre oktatási rendszert lehet és kell alapozni.  

 

1.2. A képzés szintje  

 

 

Ezzel összefüggésben folyamatosan szembesülünk a kérdéssel, hogyan tudják az egyes 

képzési szintek támogatni az üzleti a kihívásban kétségtelenül kulcsfontosságú humán 

erőforrások megfelelő színvonalú és struktúrájú rendelkezésre bocsátását. Természetesen a 

műszaki, jogi és más területek mellett nagyon jelentős szerepet kap ebben a vonatkozásban is 

a gazdálkodási folyamatokban résztvevő, illetve azokat irányító, megfelelő ismeretekkel 

felruházott szakemberek tevékenysége. Ezek a beosztottak és vezetők a korábbiakhoz képest 

már lényegesen keményebb, hazai és külföldi versenyben kell helytálljanak, folyamatosan 

változó környezethez kell alkalmazkodjanak. 

 

Különösen jelentős feladat hárul a felsőoktatásra, mivel az üzleti életben részvevő szervezetek 

igényeinek és a gazdálkodási lehetőségeinek változási üteme jelentősen eltér a felsőoktatás 

hagyományos szerveződési megoldásai által kínáltaktól. A gazdálkodási szakok 

alkalmazkodási készsége és képessége alapvetően meghatározhatja a következő időszakban 

azokat lehetőségeket, amelyek támogathatják, vagy éppen ellenkezőleg lassíthatják a 

megfelelő folyamatokat.  

 

A hazai üzleti életben is – lassan követve a nemzetközi gyakorlatot – megjelentek és 

folyamatosan teret nyernek az üzleti kommunikáció új elemei, amelyek – többek között - a 

pénzügyi és számviteli területeken rendezik át a korábbi struktúrákat. Változik az üzlet, 

változnia kell az oktatásnak, képzésnek is.  Kérdés, hogy milyen irányba kell elindulni, 

milyen mértékben lehet, illetve lesz képes az adott terület felismerni a szükségszerűségeket és 

kihasználni a lehetőségeket. 
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2. LEHETŐSÉG ÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉG, AZ ÜZLETI KÉPZÉS FŐ IRÁNYAI 

 

2.1. Komplex feladatrendszer – egyedi megfelelés 

 

 

Az üzleti tevékenységhez meghatározó nagyságrendben információk szükségesek, ezek 

elérése, illetve kialakítása egymással szoros kapcsolatban lévő, de egymástól jól definiáltan 

megkülönböztethető információs rendszerek segítségével, valamint eltérő, de viszonylag jól 

körülhatárolható módszerekkel lehetséges. Minden terület jelentősége önmagában is 

indokolható, jelen gondolatmenet lényegének megragadásának szándékával úgy igyekszem 

szűkíteni a témát, hogy közben hangsúlyozom; komplex feladatrendszerről van szó, amelynek 

esetében kizárólag az egyes részterületek elemeinek meghatározása, vizsgálata és értékelése 

indokolhatja ezt az eljárást. Viszont ez egy összefüggő „lánc‖, amely nem tartalmazhat 

gyenge láncszemeket, mert ez esetben nem érhető el a kívánt cél, így indokolt külön-külön 

értékelni a rendszerelemeket. A következőkben egy területre figyelemmel – nem tűzve ki 

célul a teljes vertikum áttekintését, csak néhány aktuális kérdést érintve – igyekszem 

megfogalmazni a szükségesnek tartott lépéseket. 

 

Válasszuk ki erre a célra a vezetői információs rendszeren belül a kontrolling rendszerekhez is 

kötődő pénzügyi és számviteli információkra koncentráló számviteli, illetve vezetői 

számviteli információs rendszert, annak okán, hogy ez a rendszer sajátosságaiból következően 

gyakorlatilag minden más, az üzleti életet jellemző területtel összefüggésbe hozható. 

(Gondoljunk – többek között – a számvitel jellemzői közül a rendszerelvre, teljesség igényére, 

a pénzértékben történő kifejezés követelményére, a bizonylati elvre, stb.) Mind a szakmai 

elvárások, mind a nemzetközi üzleti gyakorlatban használt terminológia megköveteli, hogy 

leszögezzem, így – számviteli információs rendszer - ez a kategória önmagában nem teljes 

mértékben állja meg a helyét, a pénzügyi-számviteli információ, valamint pénzügyi-

számviteli információs rendszer, mint elnevezés, meghatározás, illetve tartalom felel meg 

leginkább a valós üzleti gyakorlatnak. Ennek oka az, hogy a napjainkban általánosan 

pénzügyi tevékenységnek nevezett kör foglalja magában a számviteli feladatokat ellátó 

szervezetek és személyek munkáját is. 

 

 2.2. Tantárgyi megjelenés a nemzetközi üzleti képzésben  

 

 

A hazai felsőoktatási gyakorlatban az gazdálkodással foglalkozó tudományterületek közül az 

üzleti ágon található képzések tartalmaznak pénzügyi és számviteli tantárgyakat, ezen belül 

mind az alapképzésben, mind a mesterképzésben nyilvánvalóan a pénzügyi-számviteli 

alapszakon és a számvitel mesterszakon jelennek meg elsősorban ezek a diszciplínák. A 

kérdés az lehet, hogy az egyes szakok esetében milyen arányokat képviselnek az ilyen jellegű 

tárgyak, illetve megvizsgálva üzleti kultúrában fejlettebbnek tekinthető országok hasonló, 

tehát üzleti jellegű képzéseit, ott milyen arányokat láthatunk. Véletlenszerű kiválasztás után - 

mivel ez egy első közelítés, valamint természetszerűleg jelentős számú képzés jöhetne 

számításba -, lényeges mértékben leegyszerűsítve a vizsgálatot, a külföldi intézmények 

kiválasztásánál a következő szűkítő szempontokat követtem: 

 

- a bolognai rendszerű alapképzésekhez hasonlítható üzleti képzéseket angol nyelven 

folytató intézmények, amelyek nagyságrendileg – pl. hallgatói létszám - a hazai 

méretekhez közel állnak 
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- olyan képzések, ahol a tantárgyak elnevezései és tartalma döntő többségben 

megfeleltethető a magyarországi követelményeknek, ugyanez igaz a tematikák 

tartalmára is 

- a szabadon választható tárgyakat nem vettem számításba 

- Európán – a kontinensen - kívüli intézmények kerültek előtérbe, ahol az üzleti kultúra 

– hazánkhoz viszonyítva – vélhetően nagyobb eltéréseket mutat 

 

A kiválasztást követően – a módszertan meghatározásának érdekében – az egyes programok 

áttekintése után adódott a lehetőség arra, hogy az önálló tantárgyak számát tekintsem a 

vizsgálat tárgyának, mivel más tényezők – így a kontakt órák száma, és a kredit értékek - a 

tantárgyi programok vizsgálata során nem mutattak az arányok szempontjából szignifikáns 

eltérést.  

 

Belátható, hogy az adatbázis, valamint a módszertani megoldások nem eredményeznek 

reprezentatív mintát, illetve tételes értékelésre sem adnak lehetőséget, valamint a levonható 

következtetések is behatárolt körben mozoghatnak. Azonban viszonylag egyszerűen és 

gyorsan azt megmutathatja, hogy az adott üzleti jellegű képzések esetében a kiválasztott 

diszciplínák a tantárgyi struktúrában mennyiségileg milyen arányokat képviselnek az összes 

tantárgyhoz képest. Ebből következtetni lehet az adott területek jelentőségére, hozzájárulására 

a képzési célok eléréséhez. 

 

Az előzőekre figyelemmel a következő intézmények – aktuális, hozzáférhető tanrendjei 

kerültek vizsgálatra:  

  

- Northern Arizona University USA, Arizona, Flagstaff 

- University of California Los Angeles Extension USA, Los Angeles 

- University of New South Wales Ausztrália, New South Wales, Sydney 

- Bond University Ausztrália, Queensland, Brisbane,  

- University of Sunderland London Campus Anglia, London 

- Robert Gordon University Skócia, Aberdeen  

- Swinburne University of Technology Sarawak Campus Malajzia, Kuching 

 

Az elérhető adatok nem adtak lehetőséget a teljes vizsgálatra az University of Sunderland 

London Campus Anglia, London, valamint a Robert Gordon University Skócia, Aberdeen 

esetében ezért a kör tovább szűkült, így öt egyetem pénzügyi-számviteli tantárgyainak adatait 

vizsgáltam. 

 

Ezekben az intézményekben – kizárólag az üzleti képzéseket tekintve - a következőképpen 

alakult a tantárgyak, ezen belül a pénzügyi-számviteli tantárgyak száma és aránya: 

 

1. táblázat: Tantárgyi adatok az üzleti képzésben külföldi egyetemek példáján 

Egyetem neve 

Összes tantárgy 

az üzleti 

képzésben 

Ebből 

számviteles 

tárgyak 

Ebből 

pénzügyes 

tárgyak 

%-os megoszlás 

számvitel & 

pénzügy 

Northern 

Arizona 

University 

47 2 2 9% 

University of 

California Los 

Angeles  

34 1 6 21% 
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University of 

New South 

Wales 

9 1 1 22% 

Bond University 

Queensland 
100 7 10 17% 

Swinburne 

University 

Kuching 

72 3 9 17% 

 

 

Mint a táblázatban látható, a pénzügyi és számviteli tárgyakat együtt kezelve, ezek aránya 

többségében húsz százalékot közelében mozog, kivéve a Northern Arizona University 

esetét, ahol ez a tíz százalékot közelíti. 

 
1. ábra: Tantárgyi arányok az üzleti képzésben öt egyetemen 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

2.3. Tantárgyi megjelenés a hazai egyetemi képzés üzleti ágában a Miskolci Egyetem 

példáján 
 

A nemzetközi adatokkal történő összevetés érdekében tekintsünk a Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Karának öt üzleti ághoz tartozó képzésére is! A bolognai rendszer életbe 

lépését követően a hazánkban a központilag előírt és akkreditációs feltételként szabott képzési 

és képesítési követelményrendszer által meghatározott keretek között kell kialakítani az egyes 

üzleti ágon belül értelmezett szakok tantárgyi struktúráját. Ebből következően viszonylag sok 

feltételnek szükséges megfelelni, így a szakokkal szemben támasztott tartalmi elvárások közel 

hasonló jellegű tantárgyakat eredményeznek a különböző intézményekben. Mivel ezek is 
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üzleti jellegű alapképzések, az előzőekhez – tehát a külföldi egyetemek azonos jellegű 

tantárgyszámához - hasonlóan mutassuk ezeknek a szakoknak az adatait is! 

 

  

2. táblázat: Tantárgyi adatok képzési ágon a Miskolci Egyetemen 

Szakok 

Összes tárgy az 

Üzleti 

képzésben 

Ebből 

számviteles 

tárgyak 

Ebből 

pénzügyes 

tárgyak 

%-os megoszlás 

számvitel & 

pénzügy 

Emberi 

erőforrások 
42 1 2 7% 

Gazdálkodás és 

menedzsment 
47 3 2 11% 

Kereskedelem 

és marketing 
45 2 1 7% 

Nemzetközi 

gazdálkodás 
45 1 2 7% 

Pénzügy és 

számvitel 
46 14 14 61% 

Turizmus - 

vendéglátás 
45 1 2 7% 

 

Nem meglepő módon a Pénzügy és számvitel szak tantárgyszáma emelkedik ki, a vizsgálat 

szempontjából. A többi szak esetében - a Gazdálkodás és menedzsment szak néhány 

százalékkal magasabb adatai mellett – a szakok egységesen hét százalékon állnak. 

 

 
2. ábra: Tantárgyi arányok az üzleti képzésben a Miskolci Egyetemen 

Forrás: Saját szerkesztés 
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3.  NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS ÉS EREDMÉNYEK 

 

Lássuk, mit kaptunk! Az öt külföldi egyetem a pénzügyi-számviteli tárgyak arányát tekintve 

9-22% között mozog, de a legalacsonyabb arányt felmutató intézmény nélkül, vagy az 

intézmények számával súlyozott átlag alapján - gyakorlatilag az összes tárgy ötöde – 18-20%-

a sorolható ide. Ez lehet a viszonyítási alap, természetesen figyelemmel a korábban már 

említett, a reprezentativitásra, valamint a módszertanra vonatkozó egyszerűsítő eljárásokra, 

amelyek ugyan korlátok közé szorítják a levonható következtetéseket, de egy szűk 

mozgásteret engedélyeznek.  

 

Mivel a hazai adatokkal történő nagyságrendi összehasonlítás jelentheti az egyik célt, meg 

kellett vizsgálni ennek feltételeit. Az öt kiválasztott külföldi egyetem szakosodás nélküli 

üzleti képzést jelöl meg, ezeket nem az egyes szakokhoz, hanem az üzleti ágnak nevezett 

magyarországi struktúrához indokolt hasonlítani. Ezt akkor lehet értékelhető módon 

megtenni, ha azonos módon kezeljük a hazai szakokat is, vagyis egy üzleti képzésnek tekintve 

mind a hat felsorolt szakot – kiszűrve a tantárgyi átfedéseket. A Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Karán a felsorolt hat alapképzési szakon 152 tantárgy oktatására kerül 

sor, természetesen vannak minden szakon, több szakon, illetve csak egy szakon oktatott 

tárgyak. A halmozódás kiszűrését követően a 152 tárgy elnevezésében nincsenek átfedések. 

14 számviteli és ugyancsak 14 pénzügyi tárgy jelenik meg önállóan, ezeket összegezve és az 

összes tárgyhoz viszonyítva 18%-os arányt kapunk, mint a következő ábrán látjuk: 

 

 
3. ábra: A pénzügyi és számviteli tárgyak aránya  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Amennyiben csak ezt tekintjük, úgy fogalmazhatnánk, hogy a Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Karán az üzleti ághoz tartozó képzésekben – viszonyítva a kiválasztott 

külföldi egyetemekhez – nagymértékben hasonló arányban találhatók meg pénzügyi és 

számviteli tantárgyak. Azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tényeket: a hazai üzleti 

ágban minden szak elsősorban a szakot gondozó szervezeti egységekhez tartozó 

diszciplínákat helyezi előtérbe a saját szak esetében. Ez a szak szűkebb célrendszerét tekintve 

racionális eljárás, illetve akkreditációs szempontból is megfelelő, viszont az szélesebb 

értelemben használt üzleti gondolkodás, információkezelés, valamint több más cél elérését 

nem feltétlenül jól szolgálja. A 2. táblázatban láttuk, hogy ennek következtében a Pénzügy és 

számvitel szakon a „saját‖ tantárgyak aránya 61%, valamint – bár itt külön nem vezettem le, 

de - a helyzet közel azonos a többi szak esetében is. Ezért ebben a formában nem is 

hasonlítható össze a kiválasztott külföldi intézményi kör és a hat szakból álló hazai struktúra.  
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Ehelyett - mivel a pénzügyi és számviteli tantárgyakról van szó -, az üzleti ágból ki kell 

emeljük a Pénzügy és számvitel szak más szakon nem oktatott tárgyait, és az így kapott új 

tantárgyszámhoz kell viszonyítanunk a más szakokon megmaradó pénzügyi – számviteli 

tárgyak számát. Pénzügy és számvitel szakos tárgyak nélkül – kivéve a mindössze 5 többi 

szakon oktatott tárgyat -129 az összes tárgyszám, ehhez viszonyítva az 5 tárgyat, mindössze 

4%-ot tesz ki ez az arány, mint a következő ábrán ez látható. Ez viszont lényeges mértékben 

elmarad a vizsgált külföldi adatoktól. 

 

 
4. ábra: Nem pénzügy és számvitel szakon oktatott tárgyak aránya 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Ez gondolatmenet, amely inkább figyelemfelhívás, egy következő gondolati kör előzménye 

mintsem kimunkált eredményeket összefoglaló mű lehet. Amennyiben úgy fogalmazunk, 

hogy a tanulmányban leírtakat minden más szak tárgyaira vonatkozóan el lehet végezni, 

vélhetően hasonló, a „saját‖ tárgyakat preferáló eredménnyel, akkor valószínűsíthetően 

igazunk van. „A társadalomtudományok módszertana szükségképpen összetett, plurális. 

Nyelvezet és módszertan, de mindenekelőtt neveltetés és szocializáció, és ezekből fakadó hit 

kérdése, ki mikor, melyik módszertant helyezi előtérbe.‖ (Zalai, 2014) 

 

Azonban a pénzügy-számviteli információrendszer megismerése az üzleti életben – úgy, mint 

az üzleti tanulmányok során is – az első lépések egyike kell hogy legyen. Az itt megjelenő 

hiányosságok, hibák kumulálódnak, akadályozzák az üzleti, de a tanulási folyamatokat is. 

Megfogalmazható, hogy mindkét – e gondolati körben szorosan összefüggő – területnek 

nagyobb szerepet célszerűbb szánni, nem önmagáért, hanem a teljes üzleti, vagy képzési 

folyamat eredményes lezárása érdekében.  

 

Mint láttuk, az itt leírtak nem is célozták, de messze nem elégítenek ki minden igényt. Mik 

lehetnének egy teljeskörű, módszertanilag egyértelműen megalapozott tudományos kutatás 

feltételei? Megítélésem szerint feltétlenül szükség lenne az üzleti képzést megfelelően átfogó, 

jól strukturált, a módszertani szabályok hiánytalan alkalmazását lehetővé tevő nemzetközi és 
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hazai adatbázis kialakítására. Ezen belül részletesebben szükséges lenne elemezni az egyes 

képzések célrendszerét, felépítését, várhatóan óraszám, kredit, követelményrendszer 

mélységig is el kellene végezni elemzéseket. Megítélésem szerint a hivatkozott pénzügyi-

számviteli információs rendszerhez kötődő ismeretek oktatásának újragondolása, 

lehetőségeinek bővítése az üzleti tevékenységek fejlődésére pozitív hatással lenne.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Nadler a változtatások négy sikerkritériumát fogalmazta meg, az átmenet folyamatára és az új 

állapotra vonatkozóakat is, az előbbiek csak szervezeti, az utóbbiak szervezeti és egyéni 

szintűek. Javaslatot teszünk az átmenet folyamatára vonatkozó egyéni szintű kritériumra. 

Az első nadleri sikerkritérium azt mondja ki, hogy a tervezett állapotnak be kell következnie. 

Ez azonban csak a változtatások Buono- és Kerber-féle utasított megközelítésekor 

használható, a tervezettnél már nem mindig, a kalauzoltnál pedig soha. Javaslatot teszünk e 

kritérium tágabb megfogalmazására, amely mindhárom megközelítés esetén használható. 

Több szerző formulákban fejezte ki a változtatás sikerének feltételeit. A formulák többsége 

küszöbszintet tartalmaz, amely alatt nem indul el a változás, de van egy, amelyik küszöbszint 

nélküli arányosságot feltételez bizonyos tényezők és a létrejövő változás között. Javaslatot 

teszünk egy olyan modellre, amelyben módosított formulánk küszöbszinttel és küszöbszint 

nélkül is érvényes két különböző tartományban. 

 

SUMMARY 

Nadler postulated four success criteria of changes both for the transition process and for the 

new state; in case of the former only on the organizational level, in case of the latter both on 

the organizational and individual levels. We propose an individual level criterion for the 

transition process as well. Nadler‘s first success criterion requires the planned new state to 

come true. But this criterion can be used only in the case of directed changes defined by 

Buono and Kerber, it cannot always be applied to planned changes and can never be applied 

to guided changes. We propose a more general first criterion, which can be used for all the 

three approaches. Some authors expressed the preconditions of change success in formulas. 

Most formulas comprise a threshold value below which the change project cannot be 

launched. But there exists one formula without such a threshold, presuming proportionality 

between some factors and the change. We propose such a model in which our modified 

formula is valid both with and without a threshold in two different domains. 

 

 

1. BEVEZETÉS 

 

A változtatások sikerének kritériumait Nadler (1988) fogalmazta meg. Azokat a feltételeket 

pedig, amelyeknek a változtatási folyamat előtt és közben létre kell jönniük ahhoz, hogy 

végül teljesüljenek a sikerkritériumok, több szerző (pl. Beckhard, 1969, 1975;Beckhard, 
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Harris, 1977, 1987;Buchanan, Boddy, 1992; Carnall, 2007; Dannemiller, Jacobs, 1992; Koller, 

2014a, 2014b; Latham, 2015)többféle formulába foglalta, részben egymásnak ellentmondó 

felfogásokban. Előadásunkban mind a sikerkritériumok, mind a feltételi formulák kritikai 

elemzését és továbbfejlesztési javaslatát mutatjuk be. A különböző felfogásokon alapuló 

formulák közötti ellentmondás feloldására egy olyan modellt javasolunk, amelynek két 

különböző tartományában a két különböző felfogású (általunk kissé módosított) formula 

érvényes. 

Mind a sikerkritériumok, mind a feltételi formulák posztulátumok, amelyek nem vezethetők 

le semmiből, nem bizonyíthatók vagy cáfolhatók, „csupán‖ megvitathatók. Egyének, 

csoportok, szervezetek preferenciáin, gyakorlati tapasztalatain, szakmai meggyőződésein, 

szubjektív megítélésein alapulnak. Nem igaz vagy hamis mivoltuk alapján fogadjuk vagy 

vetjük el őket, mert ezek a fogalmak nem is értelmezhetők rájuk. Különböző személyek, 

csoportok vagy szervezetek a saját változtatási próbálkozásaik különböző sikerkritériumait és 

feltételeit tarthatják fontosnak a maguk számára  hasonlóan pl. a döntési kritériumokhoz és 

azok relatív fontossági súlyaihoz a döntésmódszertanban. Javaslatainkat ebben a szellemben 

adjuk közre, nem az értelmezhetetlen „igazunkat‖ bizonygatva mások „tévedéseivel‖ 

szemben, hanem a témáról folytatható tartalmas szakmai eszmecsere reményében. 

 

 

2. A VÁLTOZTATÁSOK SIKERÉNEK KRITÉRIUMAI 
 

2.1. Nadler sikerkritériumai 

 

A szervezetek életében létrejövő változások során a korábbi állapotból a kívánt új állapotba 

egy átmeneti fázison átjutunk el. Ha meg akarjuk fogalmaznia változtatás sikerének 

kritériumait, akkor erre az átmenetre is gondolnunk kell, nemcsak a kívánatos új állapotra. 

Ebben a szellemben írta le Nadler(1988, pp. 722-723), hogy a változtatás annyira tekinthető 

sikeresnek, amennyire teljesülnek az alábbi kritériumok. 

1. A szervezet eljutott korábbi állapotából az új állapotba. 

2. A szervezet működése az új állapotban megfelel a várakozásoknak, azaz a tervezett módon 

működik. 

3. Az átmenet a szervezetnek okozott túlzott ráfordítások nélkül ment végbe. 

4. Az átmenet a szervezet egyes tagjainak túlzott mértékű ráfordításai nélkül ment végbe. 

A „szervezet‖ (organization) az angolszász menedzsment szakirodalom szóhasználatában a 

teljes szervezet vagy szervezeti egység egészét, teljességét jelenti, mindennel (folyamataival, 

technológiájával, emberi, fizikai, pénzügyi és információs erőforrásaival stb.) együtt. A fenti 

kritériumok tehát korántsem csak a hétköznapi magyar szóhasználat szerinti „szervezeti 

változtatásokra‖ (azaz a szervezeti felépítés megváltoztatására, átszervezésre) vonatkoznak, 

hanem bármilyen változtatásra (technológiaváltásra, a munkafolyamatok megváltoztatására 

stb.), ami a szervezet keretein belül zajlik. A fenti kritériumokban a „szervezet‖ helyett a 

„rendszer‖ kifejezés is állhatna, de inkább Nadler eredeti szóhasználatát követtük, mert ez a 

kritériumrendszer így vált közismertté világszerte. 

Az első két kritérium a változtatás eredményességére (effectiveness), a második kettő pedig a 

hatékonyságára (efficiency) vonatkozik. A „ráfordítás‖ a lehető legáltalánosabban értendő, 

nem csupán gazdasági szempontból: a többletmunka, a konfliktusok stb. mind-mind 

beleértendők. 

Fontos a 3. és 4. kritérium közötti különbség: hiába érte meg a változtatás a szervezet 

egészének szintjén vizsgálva, ha egyes személyeknek vagy csoportoknak túl nagy árat kellett 

fizetniük érte, akkor ők könnyen ellendrukkerekké, sőt szabotőrökké válhatnak, ennek minden 

következményével együtt. 
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2.2. Nadler sikerkritériumainak kritikai elemzése 

 

Nadler (1988, p. 723) az alábbi megjegyzést fűzte a kritériumaihoz: „Természetesen nem 

minden szervezeti változtatástól várjuk el, hogy teljesítse ezeket a kritériumokat, de ilyesfajta 

sztenderdek célkitűzési mintául szolgálhatnak változtatások tervezéséhez.‖ Olyannyira 

egyetértünk Nadler megjegyzésével, hogy1. kritériumát nem is fogadjuk el, mint általános 

érvényű kritériumot, még célkitűzési mintául sem. Hogy miért nem fogadjuk el, ahhoz 

ismernünk kell a különböző tipikus változtatási megközelítéseket. 

Buono és Kerber (2009, 2010) a változtatások menedzselésének háromfajta megközelítését 

különbözteti meg: utasított, tervezett és kalauzolt változtatást. 

 Az utasított változtatást (directed change) a szervezet csúcsán rendelik el, a hatalomra, 

tekintélyre, rábeszélőképességre, engedelmességre építve. A csúcsmenedzsment 

megtervezi és kihirdeti a változást, amelyet üzleti érdekre hivatkozva, logikus, racionális 

érvekkel, érzelmi húrokat pengetve, valamint saját vezetői hitelességükre építve 

fogadtatnak el a szervezet tagjaival. A kitűzött cél nem módosítható, azt kell bevezetni, 

amit elrendeltek. A változtatások bevezetésének gyors, határozott módja. 

 A tervezett változtatás (planned change) gondolatát a szervezet bármely szintjéről 

kezdeményezhetik, de természetesen ekkor is a csúcsáról fogják a szükséges hatalommal 

lehetővé tenni a megvalósulását. A változtatás felső szintű védnökei és a végrehajtással 

általuk megbízott ügynökei az érintettek széleskörű bevonására és elkötelezetté tételére 

törekednek, aminek köszönhetően jóval kisebb mértékű lesz az ellenállás és a 

termelékenységcsökkenés, mint az utasított változtatások esetében. Nem egyszerűen csak 

megtervezik és kihirdetik a változást, hanem a kulcsfontosságú érintettek bevonásával egy 

„úttérképet‖ készítenek az elképzelt változtatásról. A kitűzött cél és elérésének úttérképe 

szükség esetén némileg módosítható. 

 A kalauzolt változtatás (guided change) a szervezet tagjainak a szervezet céljai iránti 

elkötelezettségére és a megvalósításukhoz való hozzájárulására épít. Maximálisan 

törekszik kihasználni a szervezet tagjainak szakértelmét és kreativitását a meglévő 

gyakorlatok és modellek átalakítására, új elképzelések és nézőpontok kipróbálására. Iteráló 

folyamat, amely egy kezdeti interpretálással és tervvel indul, tanul a változtatási 

erőfeszítések tapasztalataiból, megosztja mindenkivel a tanulságokat, szükség esetén menet 

közben újrainterpretálja és újratervezi a változtatást. Az így létrejövő tanulási – 

innoválási – fejlesztési spirál az esedékes változtatás folytonos tökéletesítésén túl az új 

megoldások kigondolására és a változtatásra való képességet is fejleszti. 

Mindhárom megközelítésnek megvan a maga előnye és hátránya. Mindig a konkrét 

szituációtól függ, mikor melyiket érdemes alkalmazni. A szituációhoz nem illő, rosszul 

megválasztott megközelítés komoly bajok forrása lehet. Buono és Kerber a szituációs 

tényezőket is részletesen tárgyalja, kérdőívet is szerkesztett azok vizsgálatára, de ezek már 

kívül esnek mostani előadásunk témakörén. 

A tervezett változtatáscélja (és persze a megvalósítási terve is) módosulhat, ha azt az 

implementálás során szükségesnek látjuk. Lehet, hogy az eredeti célkitűzés nem sikerült 

kifogástalanul, pl. mert akkor még hiányoztak hozzá fontos információk, amelyek azóta a 

tudomásunkra jutottak; vagy a kitűzött cél a maga idejében helyes volt ugyan, de időközben 

megváltoztak a körülmények. Hiba lenne tagadni a módosítás szükségességét, és konokul 

haladni tovább az eredetileg elképzelt irányba, amelyről már látszik, hogy nem a legjobb. 

Nadler 1. sikerkritériuma tervezett változtatásokra csak változatlan cél esetén alkalmazható. 

Kalauzolt változtatás esetén pedig kezdetben nem is világos teljesen, hová kellene eljutnunk, 

csupán körülbelüli elképzelésünk van egy kedvezőbb új állapotról. Az elérendő célt nem 

tudjuk pontosan definiálni, így teljesülését vagy nem teljesülését sem tudjuk kimondani. 

Nadler 1. sikerkritériuma kalauzolt változtatásokra nem értelmezhető. 
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A 3. és 4. kritérium az átmeneti fázisra vonatkozik, különbséget téve a szervezeti és az egyéni 

szint között, amely megkülönböztetés nagyon fontos. Ha különböző személyektől vagy 

csoportoktól nagyon különböző mennyiségű munkát vagy bármilyen másráfordítást követel 

az átmenet, amely különbség nem indokolható meg elfogadhatóan,akkor ellenállás alakulhat 

ki azok körében, akik rosszabbul jártak. „A változtatások interpretálásának kognitív tárgyú 

kutatása (pl. Isabella, 1990) azt mutatja, hogy meglehetősen szűk önérdeket tükröző 

hiedelmek reprezentálják a változtatásokat, és a szervezeti célok elérése csak másodlagos 

szerepet játszhat.‖ (Lines, 2005, p. 14) 

A 2. kritérium az új állapotra vonatkozik, szervezeti szinten. Úgy gondoljuk, hogy az egyéni 

és a szervezeti szint az új állapotban is egyaránt fontos, ugyanazért, mint amit az átmenet 

kapcsán írtunk erről. Ha egyes személyek vagy csoportok számottevően rosszabb helyzetben 

találják magukat másoknál, és ez a különbség nem indokolható meg elfogadhatóan, akkora 

változás ellen fordulnak. Következésképpen az új állapotra vonatkozóan is egy szervezeti és 

egyéni szintű sikerkritérium-párra van szükség, hasonlóan az átmeneti fázishoz. 

 

2.3. A módosított sikerkritériumok 
 

A fenti kritikai elemzés alapján a változtatási sikerkritériumok módosítására a következő 

javaslatot tesszük: 

1. A szervezet működése az új állapotban megfelel a szervezet várakozásainak. 

2. A szervezet működése az új állapotban megfelel a szervezet egyes tagjai várakozásainak. 

3. Az átmenet a szervezetnek okozott túlzott ráfordítások nélkül ment végbe. 

4. Az átmenet a szervezet egyes tagjainak túlzott mértékű ráfordításai nélkül ment végbe. 

Az első kritérium utasított változtatások esetén Nadler első kritériumával válik azonossá, 

hiszen ha szigorúan azt kell végrehajtani, amit elrendeltek, akkor elégedettségre csakis az 

eredeti elképzelés megvalósulás adhat okot. Tervezett változtatás esetén azonban az eredeti 

elképzeléstől eltérő eredménnyel is elégedettek lehetnek az érintettek, kalauzolt változtatás 

esetén pedig már nem is beszélhetünk pontosan meghatározott, mindenki számára világos 

eredeti elképzelésről, így annak megvalósulásáról sem. Ez az új kritérium tehát sokkal 

általánosabban használható, mint a régi. 

A fenti négy pontot a sikeres változtatás kritériumainak nevezzük, eltérően az eredeti 

„eredményes változtatás‖ kifejezéstől, mivel mind az eredményesség vagy hatásosság 

(effectiveness), mind pedig a hatékonyság, hatásfok vagy gazdaságosság (efficiency) 

kritériumai egyaránt megtalálhatók közöttük, és világosan meg kell különböztetni őket 

egymástól. Első és második pontunk eredményességi kritérium, a változtatás hatására, 

eredményére vonatkozik, azaz hogy mennyire elégedettek a létrejött új állapottal. Harmadik 

és negyedik pontunk viszont hatékonysági kritérium, az átmenet folyamatának hatásfokára, 

gazdaságosságára vonatkozik, azaz hogy mennyire elégedettek az eredmény/ráfordítás 

hányadossal. 

 

3. A VÁLTOZTATÁSOK SIKERÉNEK FELTÉTELI FORMULÁI 
 

3.1. Ismert feltételi formulák 
 

Míg Nadler azokat a kritériumokat fogalmazta meg, amelyekkel a már lezajlott változtatások 

sikerességét utólag megítélhetjük, addig más szerzők azokat a feltételeket foglalták 

formulákba, amelyekről gondoskodnunk kell a változtatások kezdeményezése és 

megvalósítása során ahhoz, hogy sikeressé válhassanak. A formulákba foglalt feltételek 

fennállása és a sikerkritériumok teljesülése között tulajdonképpen ok-okozati összefüggés 

van,bár korántsem csak a formulákba foglalt tényezőktől függ a siker. A formulák a 

változtatás érintettjeinek attitűdjére legnagyobb hatást gyakorló tényezőket tartalmazzák, 



„Mérleg és Kihívások” IX.Nemzetközi Tudományos Konferencia  

680 

 

amelyek szükséges, de nem elégséges feltételei a sikernek. A rendelkezésre álló erőforrások, a 

törvények, az időjárás, a tőzsdei árfolyamok stb.,illetve mindezek időközben bekövetkező 

módosulásai mind-mind jelentős hatással vannak a változtatási erőfeszítések sikerére. 

Egyik formula sem konzisztens dimenzionálisan (egyik ismertetendő változata pl. energiát 

hasonlít költséghez), de nem is ez a céljuk. Nem valódi matematikai képletek, nem arra 

szolgálnak, hogy mérhető (pl. fizikai vagy gazdasági) mennyiségek közötti összefüggéseket 

mutassanak be, csupán elveket szemléltetnek, érzékeltetnek. 

Több szerző többféle formulát írt fel, továbbá ugyanazon szerzőre hivatkozva is találunk 

többféle alakot, sőt néhol hivatkozás nélkül bukkannak fel más művekből már ismerős, 

legfeljebb kismértékben módosított változatok. E formulák egy részének fejlődéstörténetét 

Koller (2014a, 2014b) és Latham (2015) írásai tisztázták és dokumentálták, de néhány másik 

változatáról, amelyeket előadásunkhoz szintén felhasználtunk, nem tesznek említést. 

Előadásunknak nem célja e hiányos fejlődéstörténet kiegészítése, csak az egyes változatok 

bemutatása, összehasonlítása, kritikai elemzése és továbbfejlesztési javaslatunk ismertetése. 

A sikeres változtatás feltételeit David Gleicher, az Arthur D. Little tanácsadója, az 1960-as 

években egy szimbolikus formulában fejezte ki, de nem publikálta, hanem mások írták le, rá 

hivatkozva (Beckhard, 1975, Beckhard, Harris, 1977; Buchanan, Boddy, 1992), vagy éppen a 

hivatkozást elmulasztva (Beckhard, Harris, 1987). Gleicher szerint: 

C = A B D>X 

ahol C: változás, 

 A: az elégedetlenség mértéke a status quo-val, 

 B: világos elképzelés a kívánatos helyzetről, 

 D: az első gyakorlati lépések a kívánatos helyzet irányába, 

 X: a változtatás „költsége‖. 

Buchanan és Boddy (1992, p. 59) a fenti betűjelek helyett a tényezők könnyen megjegyezhető 

kezdőbetűit használva írta fel Gleicher képletét, kissé más sorrendben, és ami a legfontosabb: 

rövidített formában. A bal oldali egyenlőséget a változással elhagyták belőle, és csak a jobb 

oldali egyenlőtlenséget hagyták meg: 

K D V>C 

ahol K: az első gyakorlati lépések ismerete, 

D: elégedetlenség a status quo-val, 

 V: vonzó jövőkép, 

 C: az elmozdulás(anyagi és pszichológiai) „költsége‖. 

Fontos az a zárójeles megjegyzésük, hogy a „költség‖tágan értendő, hasonlóan Nadler 

(fentebb tárgyalt) hatékonysági kritériumainak „ráfordítás‖ fogalmához. Beletartozik 

mindenfajta áldozat, amelyet az érintetteknek meg kell hozniuk a változásért, legyen az 

bármilyen természetű. 

Dannemiller és Jacobs (1992) szintén a tényezők kezdőbetűit használta, bár kissé másképp, 

mint Buchanan és Boddy. A formula tartalmát is módosították, a költség helyére az ellenállás 

került az egyenlőtlenség jobb oldalán: 

D V F>R 

ahol D: elégedetlenség a dolgok jelenlegi állásával, 

 V: jövőkép arról, amilyen lehet, 

 F: első,konkrét lépések, amelyek megtehetők a jövőkép irányába, 

 R: ellenállás. 

Carnall (2007, pp. 210-211) hivatkozás nélkül közölte Gleicher formulájának egy újabb 

változatát, részben visszatérve Gleicher eredeti betűjeleihez, kissémás sorrendben. Az 

újdonság az benne, hogy az egyenlőség bal oldalán nem változás szerepel, hanem a 

változtatás energiája: 

EC = A B D 
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EC>Z 

ahol EC: a változtatás energiája, 

 A: az érzett elégedetlenség a jelen szituációval, 

 B: a gyakorlati előrelépés ismeretének szintje, 

 D: közös jövőkép, 

 Z: a változtatás érzékelt költsége. 

Hasonló jellegű formulát fogalmazott meg Pettigrew is (konkrét műre való hivatkozás nélkül 

idézi: Buchanan, Boddy, 1992, p. 68), de részben más tényezőkkel: 

C V  L >I 

ahol C: szignifikáns nyomások és érvek a változás mellett, a szervezet 

  belső és külső kontextusában, 

 V: jövőképpel rendelkező vezetés megléte, 

 L: a változtatási kezdeményezés érzékelt legitimitása, 

 I: a szervezet tehetetlensége (inerciája), amelyet a jelenleg domináns 

  ideológiák tartanak fenn. 

Pettigrew „C‖ tényezője lényegében ugyanazt fejezi ki, mint a többi változatban szereplő 

elégedetlenség a fennálló helyzettel. Abban viszont különbözik ez a jelképes szorzat a 

többitől, hogy hiányoznak belőle a megteendő gyakorlati (első) lépések, és új benne az „L‖, a 

legitimitás. Az egyenlőtlenség jobb oldalán is más áll: „I‖, a tehetetlenség (inercia), ami itt 

nem pejoratív jelentésű szó. Minden szervezetre jellemző valamekkora tehetetlenség, amikor 

irányt kell váltania, gondot csak az inercia túl kicsi vagy túl nagy mértéke okozhat. 

A feltételi formulák általunk ismert legújabb változatában Latham (2015) a korábbi, 

háromtagú szorzatok helyett egy négytagút javasolt: 

D V FS B>R 

ahol D: elégedetlenség a status quo-val, 

 V: ellenállhatatlan jövőkép, 

 FS: első lépések, 

 B: hihetőség, 

 R: ellenállás a változással szemben. 

Az új tényező „B‖, a hihetőség, amelynek három komponense van: összhang és integráció, 

fenntarthatóság,valamint logika (ok-okozat). Az összhang és integráció a másik három 

szorzótényező konzisztenciáját jelenti. A fenntarthatóság arra vonatkozik, hogy a változás 

mennyire intézményesülhet annak köszönhetően, hogy várhatóan eredményesnek bizonyul 

majd. A logika pedig az „FS‖ tényező meggyőző mivoltát jelenti:vajon az első lépések az 

elégedetlenséget kiváltó helyzetből a jövőkép irányába visznek-e? 

Az összes előzőtől eltérő jellegű összefüggést fejez ki az a Beckhardnak(1969)tulajdonított 

képlet is,amelyet Bancroft (1992, pp. 54-55) idézett az alábbi formában: 

C = (A B D) / X 

ahol C: változás, 

 A: elégedetlenség a status quo-val, 

 B: jövőkép, 

 D: világos akciós lépések, 

 X: költség. 

Míg a korábban idézett képletek mindegyike küszöbszintet tartalmaz, addig ez az utóbbi 

változat nem. Ez nagyon fontos, lényegbevágó különbség. 

3.2. Az ismert feltételi formulák kritikai elemzése 
 

Egyik képlet sem valódi matematikai összefüggést fogalmaz meg, a bennük szereplő tényezők 

nem számszerűsíthetők, az egyenletek és egyenlőtlenségek két-két oldalának dimenziói sem 

egyeznek (ha egyáltalán meghatározható minden egyes tényező dimenziója). Valójában nem 
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kvantitatív, hanem „csupán‖ kvalitatív összefüggéseket szemléltetnek. Ennek ellenére fontos 

tulajdonságuk, hogy a képletek mindegyik változatában szorzatok szerepelnek: ha bármelyik 

szorzótényező nulla, akkor a szorzás eredménye is nulla lesz, függetlenül a többi tényező 

nagyságától, azaz a változtatás megvalósítása vajmi kevés reménnyel kecsegtet. 

Fontos különbség az utolsóként bemutatott Bechard-formula és az összes többi között, hogy a 

legtöbb képlet egy-egy küszöbszintet tartalmaz, ami alatt nem indulhat el a változás, míg 

Beckhard formulájában nincs ilyen küszöbszint, ez utóbbi szerint valamekkora változás 

mindig végbemegy. Ez a két felfogás látszólag ellentmond egymásnak, amely látszólagos 

ellentmondást továbbfejlesztési javaslatunkban igyekszünk majd feloldani. 

Gleicher eredeti képletében nem tartjuk szerencsésnek az egyenlőség bal oldalán álló 

változást akkor, amikor az egyenlőtlenség jobb oldala egy küszöbszintet határoz meg. Hiszen 

nullánál nagyobb, de a költségnél, mint küszöbszintnél kisebb értékű szorzat esetén az 

egyenlőség valamekkora változást ígér, miközben az egyenlőtlenség ellentmond ennek, azt 

mutatva, hogy nem történhet változás. A küszöbszintes változatok közül a baloldali 

egyenlőséget a változással egyedül Bancroft (1992) vette át, Carnall (2007) mással 

helyettesítette, a másik négy idézett változat szerzői pedig egyszerűen elhagyták. Carnall a 

változás helyett a változtatás energiáját írta az egyenlet bal oldalára, ami feloldja az 

ellentmondást, mert nem ígér változást a küszöbszint alatt. Mind Carnall módosítását, mind 

pedig a bal oldali egyenlet elhagyását jobb megoldásnak tartjuk Gleicher eredeti változatánál. 

Dannemiller és Jacobs (1992), valamint Latham (2015) az egyenlőtlenség jobb oldalára 

költség helyett ellenállást írt. Ezzel a módosítással nem értünk egyet, mert eleve ellenállást 

feltételez a változtatási kezdeményezéssel szemben, márpedig a fogadtatás közömbös vagy 

támogató is lehet. (A változtatási kezdeményezésekre adott reakciók teljes spektrumáról 

bővebben ld. pl.: Choi, 2011; Conner, 1993; Giangreco, Peccei, 2005; Oreg, Vakola, 

Armenakis, 2011; Rafferty, Jimmieson, Armenakis, 2012; Wittig, 2012.) Nem ellenállást kell 

felülmúlni (a szorzat értékének növelésével és/vagy az ellenállás mérséklésével), hanem meg 

kell nyerni az elképzelésnek az érintetteket. Ennek része lehet ellenállás csökkentése vagy 

ellensúlyozása is, de korántsem azonos vele. Ha a szorzat értéke magasan felülmúlja a 

költségeket, akkor az érintettek akár kitörő örömmel is fogadhatják a kezdeményezést. Az 

érintettek valójában költségeket mérlegelnek, nem automatikusan állnak ellen bármilyen 

változásnak. 

Szerencsésnek tartjuk viszont Pettigrew mindkét módosítását, a tehetetlenség (inercia) 

állítását az egyenlőtlenség jobb oldalára, valamint a legitimitás beiktatását a szorzótényezők 

közé. A tehetetlenség nem ellenállást jelent, hanem a változtatásra való képességet és 

hajlandóságot, illetve azok hiányát. Olyasmi ez, mint a hajók tőkesúlya: nélküle fürgébb 

volna a hajó, de egyúttal labilisabb is, egy nagyobb hullám könnyen fölboríthatná. Nehezíti az 

irányváltást, de stabilizálja a hajót, illetve a szervezetet. Ha túl kicsi az inercia, 

meggondolatlanul belevágunk mindenbe. Ha túl nagy, akkor nem mozdulunk még 

nyilvánvalóan változásért kiáltó esetekben sem. Ha egészséges nagyságú a szervezet 

tehetetlensége, azt is meg kell tudni mozdítani. A legitimitás pedig arra vonatkozik, hogy az 

érintettek mennyire találják helyénvalónak, elfogadhatónak a változtatás módját, a 

kezdeményezők és megvalósítók személyét, viselkedését, az érintettekkel való bánásmódot, 

ami nyilvánvalóan fontos tényező, további magyarázatot nem igényel. 

 

 

3.3. A javasolt feltételi formula 

 

A küszöbszintet tartalmazó és a küszöbszint nélküli megközelítés közötti ellentmondás 

feloldható. Ehhez a félvezető diódák analógiáját hívjuk segítségül, amelyet az egyszerűség 

kedvéért a továbbiakban csak nyitóirányú feszültség rákapcsolásának esetére korlátozva 

tárgyalunk. Analógiánk egyébként – témánk szempontjából lényegtelen félvezető-fizikai 
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eltéréssel – záró irányú feszültségre is értelmezhető volna. Azért választottuk a nyitó irányt, 

mert el szerettük volna kerülni a dióda zéró irányú viselkedésére jellemző ún. „letörési 

feszültség‖ elnevezés által kelthető negatív asszociációkat, a keletkező ellenállás letörésében, 

leküzdésében való egyoldalú gondolkodást. Nem szeretnénk hozzájárulni még egy 

szerencsétlen szóhasználattal sem ahhoz, hogy bárki eleve így álljon hozzá a változtatások 

menedzseléséhez, pontosabban az áterőszakolásához. A „nyitófeszültség‖ szó viszont pozitív 

asszociációkat kelt: az érintettek nyitottságának elérését, az ügynek való megnyerésüket 

juttatja eszünkbe. 

Amíg a diódára kapcsolt feszültség el nem ér egy bizonyos küszöbértéket, addig a dióda nem, 

illetve elhanyagolható mértékben vezet áramot. A küszöbértéket, az ún. nyitófeszültséget 

meghaladó feszültség hatására vezetni kezd, és a fölött az átfolyó áram erőssége a 

feszültségtől és a dióda (nagyon kicsi) soros ellenállásától függ. 

Analógiát látunk a változtatási kezdeményezések fogadtatása és a félvezető diódák 

viselkedése között. A küszöbszintet tartalmazó változtatási formulák a Lewin (1948) által 

felengedésnek (unfreezing) elnevezett kezdeti szakaszban a „dióda nyitófeszültségét‖ írják 

le:ez alatt nem „folyik áram‖, nem indul el a változás, e fölött viszont igen. A 

„nyitófeszültség‖ fölött, a lewini mozgatás, elmozdulás (moving) fázisában értelmezhető egy 

olyan típusú, küszöbszint nélküli összefüggés, mint amilyet az utolsóként bemutatott formula 

fejez ki. Vagyis ez a kétfajta megközelítés nem mond ellent egymásnak, hanem kiegészíti 

egymást. 

Kérdés, hogy mit tartalmazzon a képlet. Ami Pettigrew változata kivételével mindegyikben 

szerepel, az Gleicher három klasszikus tényezője: elégedetlenség a meglévő állapottal, vonzó 

jövőkép, világos (kezdő) lépések az előbbiből az utóbbiba. Ezt a hármat mi is alapvetően 

fontosnak tartjuk és átvesszük. Amint láttuk, Pettigrew (idézi: Buchanan, Boddy, 1992, p. 68) 

a legitimitással, Latham (2015) pedig a hihetőséggel egészítette ki a három klasszikus 

tényezőt. Mindkettőt hasznos kiegészítésnek tartjuk és elfogadjuk. 

A következő kérdés, hogy minek tekintsük a tényezők szorzatát. Az ismert formulák vagy a 

létrejövő változással, vagy a változtatás energiájával teszik egyenlővé a szorzatot, vagy 

semmivel sem. A létrejövő változás és a változtatás energiája közül mi az utóbbit választjuk, 

mert - mint tisztáztuk - a változás mértéke korántsem csak az érintettek attitűdjére gyakorolt 

vezetői hatástól függ, márpedig ezek a formulák csak arra vonatkoznak. 

E = D V S B L 

ahol E: a változtatás energiája, 

D: elégedetlenség a status quo-val, 

 V: vonzó jövőkép, 

 S: világos (főleg kezdő) lépések, 

 B: hihetőség, 

 L: legitimitás, 

További kérdés, hogy mit tekintsünk küszöbszintnek, a dióda nyitófeszültsége 

megfelelőjének. Kritikai elemzésünkben már megindokoltuk, miért ellenezzük az ellenállás 

szerepeltetését, és miért tartjuk jónak a tehetetlenség (inercia) fogalmának használatát. A 

költségről még nem esett szó. A költség annál jobb, minél kisebb. Ha változásmenedzsment 

formulába írjuk, akkor azt jelenti, hogy annál jobb, minél könnyebb véghezvinni a 

változtatást: ha alig „kerül valamibe‖, nosza rajta, vágjunk bele! Ez azonban azt a veszélyt 

rejti magában, amit az inercia kapcsán leírtunk: meggondolatlanul vághatunk bele a 

változtatásba. Nemcsak az lehet rossz, ha túl nagy a tehetetlenség, hanem az is, ha túl kicsi. 

Ezért jobbnak tartjuk a tehetetlenség fogalmának használatát, mert az– a tőkesúly analógiáját 

felidézve– eszünkbe juttatja, hogy a túl kis inercia éppen olyan rossz lehet, mint a túl nagy.A 

költség fogalma nem ezt juttatja az eszünkbe, hanem hogy minél kisebb, annál jobb– ami nem 

feltétlenül igaz. Azonkívül a szervezet tehetetlensége tágabb fogalom, amely mástól is 

függhet, mint az éppen szóban forgó változás– bármilyen tágan értelmezett – költségétől. 
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Továbbá nem kizárólag egy-egy konkrét változásra értelmezhető, mint a költség,hanem a 

szervezet általánosabb, hosszabb időtávon jellemző tulajdonsága. A tehetetlenség persze 

konkrét esetekben nyilvánul meg, de korántsem elszigetelten, a szervezet addigi történetétől 

függetlenül, ellentétben a költség fogalmával. 

Ha a változtatás energiáját az általunk preferált küszöbszinthez, a tehetetlenséghez 

hasonlítjuk, akkor formulánkban ugyanúgy dimenzionális inkonzisztencia lép fel, mint egyes, 

fentebb bemutatott szakirodalmi előzményeiben. Ezt nem tartjuk súlyos hibának, hiszen ‒  

mint tisztáztuk ‒  nem valódi kvantitatív összefüggésekről van szó, hanem elvek 

érzékeltetéséről. De meg is szüntethető ez az inkonzisztencia, ha nem az energiát hasonlítjuk a 

tehetetlenséghez, hanem a változtatás energiájának hatására (is)kialakuló attitűdöt, hiszen az 

összes ilyen formula lényegében erre vonatkozik. Így az alábbi összefüggéseket írhatjuk fel: 

ha A(E)<I, akkor C=0 

ha A(E) ≥I, akkor C~A(E) 

ahol  A(E): a változtatás energiájának hatására (is) kialakuló attitűd, 

I: a szervezet tehetetlensége (inerciája), 

C: a létrejövő változás, 

~: arányosság. 

Az 1. ábrán felvázoltuk a fenti összefüggések grafikus reprezentációját, a dióda 

karakterisztika gyakran használt törtvonalas közelítésének analógiájára. Valójában a dióda 

karakterisztikája kissé ívelten halad a nyitófeszültségnél, a törtvonalas közelítés mégis 

gyakran használatos, mert elég jól közelíti a valós görbét. Mivel a változásmenedzsment sem 

egzaktabb, mint az elektronika és a félvezető-fizika, mi is nyugodtan használhatunk 

törtvonalas közelítést a dolog lényegének érzékeltetésére. 

 
1. ábra: A javasolt feltételi formula grafikus reprezentációja 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A fent bemutatottak korlátjaként megjegyzendő, hogy ahol C= szerepel a régi képletekben, és 

C~ az általunk javasoltban, ott egyik esetben sincs precízen definiálva, mit is jelent a változás 

az adott összefüggésben, annak mely jellemzőiről van szó tulajdonképpen. A C-től 

konkrétabbat azonban nem lehet mondani, mert esete válogatja, hogy a teljesen megvalósuló 

elképzelések megvalósításának sebessége, időigénye fog különbözni a szorzat nagyságától 

függően; vagy pedig a változtatások megvalósításának teljessége vagy részlegessége, 

kompromisszumos vagy kompromisszummentes mivolta; netán a létrehozott változás 

C 

C=0 

C
~

A
(E ) 

E = D V S B L 

 A(E)

E) 
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tartóssága vagy valamilyen más jellemzője. Csupán annyit állíthatunk, hogy a szorzat 

befolyásolja a változtatási kezdeményezésekkel elérhető eredményt, ennél több 

általánosságban nem kijelenthető ki. A korábbi formuláknak ezt a korlátját az általunk 

javasolt formula sem oldja fel. 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Munkánk első lépéseként a Nadler-féle sikerkritériumokat finomítottuk, a változtatások 

Buono és Kerber által megfogalmazott megközelítéseit is felhasználva. Úgy gondoljuk, hogy 

korunk szüntelen, turbulens változásai közepette az előzetes terv teljesülésének mellőzése a 

siker kritériumai közül hozzájárulhat számos változtatás rugalmasabb megvalósításához és 

kiértékeléséhez. Az egyéni szint beemelése az átmenetre vonatkozó kritériumok közé 

elősegítheti, hogy a változtatások implementálásért munkálkodó menedzserek ne arctalan 

tömegként, egységes masszaként tekintsenek az érintettekre, hanem differenciáltan 

foglalkozzanak velük. 

A második lépésben a feltételi formulák továbbfejlesztésére tettünk javaslatot. 

Sajátváltozatunk hozzáadott értékét abban látjuk, hogy míg a korábbi küszöbszintes formulák 

vagy semmit sem mondtak a küszöbszint fölötti tartományról, vagy értelmezhetetlenek voltak 

amiatt az önellentmondás miatt, hogy az egyenlőtlenséggel egy időben egyenlőséget is 

tartalmaztak(mintha a küszöbszint alatt a változás végbe is menne, meg nem is), addig az 

általunk javasolt változat a küszöbszint alatti és fölötti tartományt egyaránt jellemzi anélkül, 

hogy önellentmondást tartalmazna. A dióda analógiáját kellően szemléletesnek tartjuk ahhoz, 

hogy ne feledkezzünk meg róla: a küszöbszint túllépésével még nem tettünk meg mindent a 

sikerkritériumok minél jobb teljesülése érdekében, hanem azon felül is tennünk kell érte. 
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THE FIGHT AGAINST CORRUPTION 

 

 
Pulay Gyula 

dr., számvevő igazgató, Állami Számvevőszék, 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10.  

tel:  36 1 484 9293 email: felugyeletivezeto_pulay@asz.hu 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Magyarországon a korrupció elleni harcot sokáig a korrupt egyének és a bűnüldöző szervek 

küzdelme jellemezte. Az integritásközpontú vezetés bevezetésével a harc egy újabb, több 

sikerrel kecsegtető tere nyílik meg: a szervezet saját maga és munkatársai integritásának 

erősítésével, az integritást veszélyeztető kockázatok szisztematikus feltárásával eredményesen 

léphet fel a korrupció megelőzése érdekében. Az integritásközpontú vezetés egyik alapvető 

feladata a szervezeti és a személyi integritás összehangolása. Az előadás felvázolja az 

összehangolásra alkalmas modellek három típusát, és részletesebben bemutatja az ún. 

„hírvivő modellt‖, amelynek központi eleme a szervezet küldetésének és a dolgozói 

hivatásának az összehangolása. 

 

SUMMARY 

In Hungary the fight against corruption was characterised by the struggle between the 

corrupted individuals and the law enforcement bodies. A new and more promising theatre of 

war was opened by the introduction of the integrity oriented management: the organisation 

can effectively prevent corruption by strengthening its own integrity and the integrity of its 

staff and by the systematic exploration of the risks of corruption. One of the basic task of the 

integrity oriented management is the harmonisation between organisational and personal 

integrity. The lecture describes three types of models apt for the harmonisation, and presents 

in more details the so called ―messenger model‖. The central element of this model is the 

reconciliation of the mission of the organisation and the vocation of its employees. 

 

BEVEZETÉS 

 

Magyarországon a korrupció elleni harcot sokáig a korrupt egyének és a bűnüldöző szervek 

küzdelme jellemezte. Az utóbbiak viszonylag szerény eredményeket értek el. A korrupció 

elleni fellépésnek az eredményesebbé tétele érdekében a 2000-es évek közepén az Állami 

Számvevőszék (ÁSZ) feltérképezte más európai számvevőszékeknek a korrupció 

megelőzésnek érdekében tett erőfeszítéseit. A holland számvevőszék által kidolgozott 

módszer látszott a legalkalmasabbnak a magyarországi adaptálásra. Erre az Európai Unió által 

finanszírozott ún. „twinning light‖ program adta meg a technikai segítségnyújtási és pénzügyi 

keretet. A program keretében a holland szakértők megismertették a magyar számvevőkkel a 

holland központi közigazgatásban bevezetett integritási programot. A holland megközelítés 

érdekessége az volt, hogy ők közvetlenül nem a korrupció visszaszorításával, a korrupt 

hivatalnokok kiszűrésével és megbüntetésével foglalkoztak, hanem azzal, hogy miként lehet 

egy közigazgatási szervezetet és annak a dolgozóit ellenállóvá tenni a korrupciós veszélyekkel 

szemben.  
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Operáció vagy az immunrendszer erősítése? 

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a holland megközelítés paradigmaváltás a korrupció elleni 

küzdelemben. Ahhoz hasonlít, mint amikor egy beteget nem operációval vagy kórokozókat 

közvetlenül elpusztító orvossággal gyógyítanak, hanem az immunrendszerét erősítik meg, 

hogy az képes legyen a betegség legyőzésére. A szervezet erős immunrendszerét, azaz a 

korrupcióval szembeni ellenálló-képességét nevezték a hollandok szervezeti integritásnak, az 

ellenálló-képességet erősítő szabályokat, eljárásokat, módszereket, magatartásformákat pedig 

integritásnak.  

A paradigmaváltás dimenzióit az 1. számú táblázatban foglaltam össze. A táblázat a 

korrupció elleni küzdelemnek 6 olyan dimenzióját sorolja fel, amelyben a korrupció elleni 

küzdelem hagyományos megközelítésével szemben az integritásközpontú megközelítés új 

lehetőségeket, eszközöket visz a korrupció elleni harcba. Hagyományos megközelítés alatt azt 

értem, amikor az erre hivatott hatóságok próbálják a korrupciós eseteket felderíteni, a 

korrupciót felszámolni, elkövetőit pedig megbüntetni. Fontos különbség, hogy az 

integritásközpontú megközelítés nem magának a korrupciónak a feltárásával foglalkozik, 

hanem a korrupció kockázatát tudatosítja, majd tesz intézkedéseket a kockázat 

bekövetkezésének megakadályozására.  Kiemelendő továbbá, hogy az integritásközpontú 

megközelítés esetén a korrupció elleni küzdelem nem rabló-pandúr, amely „játékban‖ kevés 

pandúr üldöz – mérsékelt sikerrel – sok banditát, hanem egy olyan védvonal-rendszer 

kiépítése, amely munkában sok ezer közpénzt használó szervezet, sok tízezer vezetője, 

dolgozója vesz részt. Aligha kell bizonyítanom, hogy ilyen „haderő‖ mozgósításával a 

korrupció elleni küzdelem is sokkal eredményesebb lehet. 

 

1. táblázat: A korrupció elleni küzdelem hagyományos és integritásközpontú 

megközelítésének fő jellemzői 

Jellemzők Hagyományos megközelítés Integritásközpontú 

megközelítés 

A küzdelem tárgya Maga a korrupció A korrupció kockázata 

A küzdelem célja A korrupció leleplezése A korrupció megelőzése 

A küzdelem helyszíne Az egész ország A szervezet 

A küzdelem főszereplői A hatóságok A szervezet vezetői 

A küzdelem eszközei Jogalkotás, nyomozás, 

megtorlás 

Integritáskontrollok 

A küzdelem eredményei Korrupciós esetek feltárása 

és megbüntetése 

A szervezet korrupcióval 

szembeni ellenálló-

képességének megerősítése 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

AZ INTEGRITÁS FOGALMA 

 

Az integritás szó a latin in-tangere kifejezésből ered, melynek jelentése: érintetlen. Más 

szóval, a kifejezés olyasvalakit vagy valamit jelöl, aki vagy ami romlatlan, sértetlen, 

feddhetetlen, továbbá az erényre, megvesztegethetetlenségre, a tisztaság állapotára is utal. Az 

integritás fogalmát személyek és szervezetek működésének jellemzésére egyaránt 

alkalmazzák.  

A 8-10 éve a Magyarországon még szinte ismeretlen integritás szó, mára már meghonosodott 

a magyar közszférában. Jól mutatja ezt, hogy 2015-ben már több mint 2500 költségvetési 

szerv töltötte ki az ÁSZ által kiküldött integritás-kérdőívet.  
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2013 februárjában jelent meg az 50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletet az államigazgatási 

szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről, amely 

meghatározza az integritás fogalmát. A jogszabály a szokásos módon kiemeli, hogy azt adott 

fogalmat csak a rendelet alkalmazásában kell így értelmezni, azaz meghagyja a lehetőséget 

más meghatározások használatára. A kormányrendelet meghatározása szerint az integritás: 

„az államigazgatási szerv működésének a rá vonatkozó szabályoknak, valamint a hivatali 

szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és 

elveknek megfelelő működése‖.  

 

Kézenfekvő, hogy ebből az államigazgatási szervekre meghatározott definícióból induljunk ki 

az integritás valamennyi szervezetre vonatkozó definíciójának kialakításakor. Ennek során a 

„célkitűzéseknek megfelelő működés‖ megfogalmazástindokolt kivenni az általános igényű 

definícióból, mivel a nem államigazgatási szervek esetében a célok nem feltétlenül 

közérdekűek. Például a profit maximálása vagy a piaci részesedés növelése egyáltalán nem 

biztos, hogy olyan célok, amelyeknek az elérése a szervezet integritását növeli. Általában is 

igaz, hogy az integritással kapcsolatos fogalmaknak az államigazgatásra meghatározott 

definícióit nem célszerű egy az egyben alkalmazni a közszféra – és különösen nem a 

magánszféra – szervezeteire, hiszen az államigazgatásra a nagyfokú jogi szabályozottság 

jellemző, és itt általában kevesebb teret engednek az önkéntes szabálykövetésnek, mint a 

közszféra egyéb területein. E kötöttségek ellenére az államigazgatási szervekre vonatkozó 

definíció is kiemeli, hogy nemcsak az irányító szerv, hanem magának a hivatali szervnek a 

vezetője is meghatározhat olyan célokat, értékeket, elveket, amelyeket a szervezetnek 

követnie kell integritásának kibontakozása érdekében. E tekintetben számomra példaértékű az 

a munkaügyi központ, amelynek a vezetése az álláskeresők emberi méltóságának tiszteltét 

helyezte értékrendje középpontjába, és a központ kirendeltségének munkatársai minden nap 

fehér blúzban, illetve ingben dolgoztak, hogy ünneplő ruhájukkal is kifejezzék a segítségükre 

szoruló ügyfeleik iránti tiszteletüket. Jó példaként említhető a közszféra egy másik területéről 

az a gimnázium, amely célul tűzte ki, hogy nevelési-oktatási tevékenysége során érvényesíti 

az iskola névadójának pedagógiai elveit, ami egy sajátos szint és többletértéket vitt be a 

középiskola mindennapi életébe. 

 

A jogszabályi definíció problémás pontját abban a megfogalmazásban látom, amely a 

szervezeti integritást, mint a szervezetre vonatkozó szabályoknak megfelelő működést 

fogalmazza meg. Természetesen egy szervezetnek, különösen egy államigazgatási szervnek a 

jogszabályoknak megfelelően kell működnie, ez a tisztességességhez hozzá tartozik. Az 

integritás azonban elsősorban nem a szabálykövető, hanem az értékkövető magatartást jelenti, 

ez pedig sok esetben többet jelent a szabályok puszta betartásánál. E megfontolások alapján a 

szervezeti integritás definícióját a következőképpen javasolom meghatározni: A szervezeti 

integritás a szervezetnek a rá vonatkozó jogszabályokban, valamint az irányító szerve 

(tulajdonosa) és a szervezet vezetése által meghatározott értékeknek, elveknek megfelelő 

működését, magatartását jelenti. Ez a definíció tehát azt emeli ki, hogy az integritás az 

értékeknek, elveknek megfelelő működés szinonimája, ahol értékeket és elveket jogszabály, 

az irányító szerv (tulajdonos) és a szervezet vezetője is meghatározhat. 

 

Szervezetirányítási szempontból az integritás azt jelenti, hogy a szervezetnek van egy, 

pozitív, szilárd értékrendje és ezen értékek mentén működik. Ez utóbbi azt feltételezi, 

hogy a dolgozók is azonosultak a szervezet értékrendjével és aszerint cselekszenek. Ezen a 

ponton találkozik a szervezeti integritás és a személyi integritás.  

 

A személyi integritás legáltalánosabban azt jelenti, hogy egy adott személy helyes, azaz 

értékkövető, erkölcsös magatartást folytat, megvallott elvei és tettei, magatartása összhangban 
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vannak egymással, és a társadalmi (közösségi) elvárásokkal. Ez két dolgot feltételez. Egyrészt 

azt, hogy az adott személynek van egy határozott, az őt körülvevő közösségek elvárásainak 

megfelelő értékrendje. Másrészt azt, hogy van képessége és bátorsága a saját értékei szerint 

cselekedni. Következésképpen aszemélyiintegritás éppen az ellentettje a helytelen dolgozói 

magatartásnak, azaz a csalásnak, a korrupciónak és mindenféle hivatali hatalommal 

való visszaélésnek.  

 

A korrupció elleni küzdelem és az integritás tehát összekapcsolódik, hiszen minél magasabb 

színvonalú az integritása egy szervezetnek és a szervezet dolgozóinak, annál ellenállóbb a a 

szervezet a korrupcióval szemben. Következésképpen a szervezet és a szervezet dolgozói 

személyi integritásának az erősítése a korrupció megelőzésének, a korrupciós kockázatok 

mérséklésének az egyik fontos eszköze. Ebből adódóan egy szervezet integritását úgy is 

meghatározhatjuk, mint a szervezet ellenálló-képességét annak, hogy dolgozói helytelen 

magatartásukkal kárt okozzanak. 

 

Ebben a megközelítésben az integritás nem általában jelenti egy szervezet szabályos 

működését, hanem csak azt, hogy a szervezet a helytelen dolgozói magatartás miatti 

kockázatokat csökkentette le nagyon nagymértékben. Csalás, korrupció tehát egy ilyen 

szervezetben nemigen fordul elő, de nem szándékos számviteli pontatlanságokat ettől még a 

dolgozók elkövethetnek és hiányos lehet a munkavédelmi szabályozás is.  

 

A KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK ELEMZÉSE 

 

Az integritásközpontú megközelítésnek nemcsak elvi jelentősége, hanem gyakorlati haszna is 

van, mivel logikája lehetővé teszi a korrupció elleni védővonalak eredményes kiépítését. 

Ennek módszere nagyon egyszerű. Először fel kell mérni a szervezetet fenyegető korrupciós 

kockázatokat, majd ki kell építeni és működtetni kell azokat az ún. integritáskontrollokat, 

amelyek e kockázatok bekövetkezésének megelőzését szolgálják. 

 

A kockázatok elemzése szempontjából eredményesnek bizonyult a holland módszernek az az 

innovációja, amely szerint megkülönböztetik az ún. eredendő korrupciós kockázatokat és 

azokat a tényezőket, amelyek a korrupciós kockázatokat növelik. A korrupciós kockázatoknak 

ezt a csoportosítását vette át az ÁSZ is. Korrupciós kockázat alatt azt értjük, hogy az adott 

intézménynek a más személyekkel és szervezetekkel folytatott együttműködése során milyen 

valós, vagy vélt lehetőségek merülnek fel, amelyek az együttműködő fél számára jogosulatlan 

előnyöket jelenthetnek, az adott intézmény – vagy tágabb értelemben a közszféra számára – 

pedig valamilyen kárt okozhatnak. Ez lehet anyagi természetű, a szolgáltatások színvonalában 

jelentkező vagy bizalomvesztéssel járó kár. Ezen általános értelmezési kereten belül az 

intézmények jogállása és feladatköre alapján lehet azt meghatározni, hogy mikor és milyen 

tevékenységek (pl. közhatalom gyakorlása vagy közösségi javak elosztása) vonatkozásában 

állhat fenn a korrupció veszélye. Ezt nevezzük eredendő veszélyeztetettségnek. Vannak 

emellett olyan működéssel összefüggő tényezők (például szervezeti átalakulás vagy külső 

pénzügyi támogatás elnyerése, gyakran változó és bonyolult jogi szabályozás), amelyek az 

intézmény típusától függetlenül növelik a korrupciós veszélyeztetettséget. Ezeket nevezzük a 

korrupciós veszélyeket növelő tényezőknek. 

 

A korrupciós kockázatok feltárásánál célszerű néhány nagyon egyszerű feltételezésből 

kiindulni.  Eszerint: 

 fennáll a korrupció lehetősége, a korrupció veszélyét hordozza (eredendő kockázat), 

minden olyan tranzakció, ahol közösségi forrás (például közpénz, közvagyon, hatósági 

engedély, meg nem fizetett bírság) kerülhet a magánszféra szereplőihez; 
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 a korrupció kockázatát növelő tényező 

o a korrupcióval elérhető haszonszerzés növekedése, ami a korrupció révén 

megszerezhető erőforrások anyagi értékével, vagy ritkaságértékével arányos; 

o a kontrollok hiánya, a felelősségre vonás, a lebukás kockázatának csökkenése, 

ami a kontrollok színvonalával, a szankció mértékével függ össze. 

E veszélyeket a kockázatokat mérséklő kontrollok, az ún. integritáskontrollok kiépítésével és 

működtetésével lehet kezelni.  

 

 

MIK AZOK AZ INTEGRITÁSKONTROLLOK?  

 

Az integritáskontrollok fogalmának meghatározásához célszerű a szervezeti integritásnak 

abból a definíciójából kiindulni, miszerint az a szervezet ellenálló-képességét annak, hogy 

dolgozói helytelen magatartásukkal kárt okozzanak. Ebből ugyanis azt következik, hogy az 

integritáskontrollok azok a szabályok, előírások, eljárások, módszerek, amelyek 

megakadályozzák a dolgozók helytelen magatartását.  

A szervezeti integritás megvalósítását szolgáló, azaz a helytelen dolgozói magatartást 

megelőző, akadályozó, a helyes dolgozói magatartást elősegítő kontrollokat két csoportba 

lehet sorolni. Az első csoportot az ún. „kemény‖ integritáskontrollok alkotják, amelyek a 

helytelen dolgozói magatartást megelőző, akadályozó kontrollok (például „négy szem elvének 

érvényesülése, rotáció, panaszkezelés, összeférhetetlenségi előírások). Ebben az 

összefüggésben „lágy‖ kontrolloknak a dolgozók személyi integritását erősítő kontrollokat 

(például képzés, teljesítményértékelés, nyitott légkör, vezetői példamutatás) nevezzük.  

A „kemény‖ és a „lágy‖ kontrollok megkülönböztetésre más elhatárolási elvek is léteznek. 

Van olyan megkülönböztetés, amely „kemény‖ integritáskontrollnak a dolgozó magatartását 

közvetlenül szabályozó előírásokat (például etikai kódex) nevezi, „lágy‖ integritáskontrollnak 

pedig a dolgozó magatartását közvetetten befolyásoló kontrollokat (például küldetés 

megfogalmazása, képzés) tartja. 

Az ÁSZ saját felmérései, ellenőrzései során egy jogias felosztást alkalmaz. Eszerint a 

„kemény‖ integritáskontrollokról akkor beszélünk, ha azok alkalmazását jogszabály, belső 

szabályzat kötelezően előírja. Míg lágy‖ integritáskontrolloknak nevezzük azokat, amelyek 

alkalmazását (pl. magatartási kódexet) a szervezet önként vezette be.  

Az integritásirányítás fejlesztése jelenleg itt megáll, holott van még egy fontos vezetői feladat, 

nevezetesen a szervezeti és a személyi integritás összehangolása, mivel e nélkül valódi 

értékkövető magatartást nem lehet tartósan elérni. Ezért kutatásom az összehangolás 

lehetséges módszereit, modelljeit próbálja feltérképezni. 

 

JAVASLATOK A SZERVEZETI ÉS A SZEMÉLYI INTEGRITÁS 

ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK MODELLJEIRE 

 

A szervezeti integritást a következő ismérvek jellemzik: A szervezet  

 értékek, elvek mellett köteleződik el (nyilvánosan is); 

 az értékrendjének megfelelő (helyes) magatartást vezetőitől és dolgozóitól elvárja; 

 felméri és tudatosítja a kinyilvánított elveknek és értékeknek nem megfelelő 

(helytelen) dolgozói magatartás kialakulásának kockázatait; 

 e kockázatok bekövetkezésének megelőzésére, illetve a kockázatok mérséklésére, 

kezelésére megfelelő kontrollokat alakít ki, amelyek 

o akadályozzák a helytelen dolgozói magatartás kialakulását, 

o segítik a dolgozókat a helyes magatartás elérésében és fenntartásában; 

 Ellenőrzi és folyamatosan javítja a kontrollok működését. 
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A felsorolásból is látszik, hogy a szervezeti integritás megteremtésének az előfeltétele a 

dolgozók személyi integritásának az erősítése. Ez rávilágít arra a napjainkban már egyre 

gyakrabban hangoztatott követelményre, hogy a vezetőnek felelőssége munkatársai 

személyiségének a fejlesztése is. Természetesen elsősorban azoknak a jellemvonásoknak a 

fejlesztése szükséges, amelyek a szervezeti értékek megvalósítása szempontjából fontosak 

(például pontosság, kitartás, illemtudás, tolerancia). Ebből a szempontból elengedhetetlen, 

hogy a dolgozó azonosuljon a szervezeti integritáshoz tartozó, a szervezet által kinyilvánított 

és követett értékekkel. Fontos, hogy a szervezet értékrendje és a dolgozó értékrendje között 

hasonlóság legyen, de legalább legyen egy közös rész, amely lefedi a szervezet legfontosabb 

értékeit. Például egy türelmetlen, mindig a maga igazát kereső munkatárs aligha tudja 

erősíteni egy olyan szolgáltató szervezetnek az integritását, amely az ügyfél-központú 

magatartást határozta meg szervezete legfőbb értékeként. 

 

A szervezeti és a személyi integritás összehangolásának – ismereteim szerint – még nincsenek 

tudományosan kidolgozott modelljei. Kutatásom alapján a megoldást három irányban célszerű 

keresni. Az első irány az, amikor a szervezet vezetése a szervezeti értékeket tekinti 

dominánsnak, és a dolgozóktól elvárja, hogy teljes mértékben azonosuljanak ezekkel az 

értékekkel. Az azonosulást hangzatos küldetésnyilatkozattal, az összetartást erősítő 

tréningekkel, közösségi programokkal is segítik. Ezt az irányt „naggyá teszlek” modellnek 

lehetne nevezni, mivel a szervezet értelmet ad a dolgozó munkájának (életének), motiválja őt 

a jobb teljesítményre, és ezzel párhuzamosan egzisztenciális biztonságot nyúlt neki. A jól 

megvalósított „naggyá teszlek‖ modell alkalmas lehet annak elérésére, hogy a dolgozó „ne 

lógjon ki a sorból‖, azaz ne kövessen el helytelen, a szervezet integritását sértő magatartást. A 

multinacionális vállalatok és a direkt marketing cégek esetében találhatjuk meg a modell 

néhány markáns elemét. A közszolgálat egyes területeinek életpálya modelljeit is lehetne 

ebben az irányban fejleszteni, hozzájárulva ezzel a korrupció visszaszorításához. 

 

A másik irány éppen az első ellenkezője. Az ezt az irányt választó szervezet vezetése a 

dolgozói számára az önmegvalósítás lehetőségét kínálja fel. Tartalmas és nagy felelősséggel 

járó feladatokat ad a munkavállalóknak, bevonja őket a szervezet érintő legfontosabb 

döntések, köztük a szervezeti értékrend kialakításába. A szervezet belső szabályozása az 

önállóságra, az elszámoltathatóságra épít. A dolgozó önképzését, önfejlesztését a munkáltató 

sokoldalúan támogatja. E modellben, amit nevezhetünk „Nálunk kiteljesedhetsz” 

modellnek, a dolgozó önként azonosul a szervezeti értékekkel, hiszen azokat ő maga is 

formálta, és azok érte is vannak. A szervezeti értékekkel való önkéntes azonosulás erős fékje 

lesz a helytelen dolgozói magatartásnak. A modell korlátját abban látom, hogy ezt az 

önállóságot kevés szervezet tudja megadni a dolgozói részére, mivel az elvégzendő feladatok 

ismétlődő jellegűek, technológiailag leszabályozottak, kevés teret engedve az önállóságnak. 

A harmadik irány az előzőekben tárgyalt két irány ötvözete. A szervezetnek itt is határozott 

küldetése van, de ezt a küldetését megpróbálja összehangolni dolgozói hivatásával. Az erre a 

megközelítésre épülő modellt „hírvivő modellnek‖ nevezem. A hírvivő elnevezés onnan ered, 

hogy hírvivő nem postás, aki átadja a bontatlan borítékot, és az abban levő hír a postás 

személyétől függetlenül lehet jó hír vagy rossz. Esetében a hír továbbadása nem szakítható el 

a hírvivő személyétől. A hírt csak akkor lehet eredményesen továbbadni, ha a hírvivő hiteles 

személy, azaz ő maga is azok szerint az értékek szerint él, amit hirdet. 

A hírvivőnek ez a szerepe minden olyan tevékenység esetében érvényesül, amelynek a 

minősége függ az azt végző személy hitelességétől. Ilyen minden szolgáltatás, amely 

eredményesen csak akkor végezhető, ha ügyfél megbízik a szolgáltatás nyújtójában. Erre 

példa a igazságszolgáltatás, az egészségügyi szolgáltatás, a pénzügyi szolgáltatás, az 
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államigazgatás, a számvevőszéki munka. Ez utóbbi okán ennek a modellnek a kidolgozásával 

részletesebben foglalkoztam. 

 

A HÍRVIVŐ MODELL 

 

A modell lényege, hogy összehangoltan fejleszti a szolgáltatást és a szolgáltatást nyújtó 

személyt.  Ez a szervezet vezetése részéről új szemléletet igényel. A hírvivő modellben 

ugyanis az alkalmazott nemcsak eszköze a szervezeti célok elérésének, hanem a célok elérése 

azon múlik, hogy az alkalmazott munkája során követi-e a szervezet által fontosnak tartott 

értékeket. Más szavakkal az eszköznek önértéke van, azaz önmagában is értékes eszköz 

nélkül a nyújtott szolgáltatás sem lenne már ugyanaz. Példaként a pártatlan bíró, hiszen, ha 

nem pártatlan, akkor nem tud igazságosan ítélni.  

 

Mit igényel a gyakorlatban a szolgáltatás és a szolgáltatást nyújtó személy összehangolt 

fejlesztése? Sok minden szóba jöhet. Ezek közül a legfontosabbakat emelem ki: 

 A szervezet küldetésének és az egyén (az alkalmazott) hivatásának az 

összekapcsolását. A szervezetnek tehát kinyilvánított küldetéssel kell rendelkeznie, és 

meg kell fogalmaznia azokat az értékeket, amelyek e küldetés megvalósításához 

leginkább szükségesek.  Számba kell vennie, hogy milyen értékeket valló, milyen 

elkötelezettségű dolgozókra van szükség e küldetés beteljesítéséhez. 

 A szervezetnek részletes stratégiával kell rendelkeznie küldetése megvalósításához, 

ami egyaránt tartalmazza a termékfejlesztési (szolgáltatásfejlesztési), a 

szervezetfejlesztési és a személyzetfejlesztési célokat, ezek összehangolásának és 

elérésének a legfontosabb eszközeit.  

 Olyan szervezeti kultúra megteremtése, amely a szervezet küldetése megvalósításához 

szükséges értékeket erősíti. A megfelelő szervezeti kultúra azt eredményezi, hogy a 

dolgozó élményszerűen megtapasztalja érdemes az kinyilvánított értékek szerint 

végeznie a munkáját. Ennek nyomán meggyőződésévé válik a követett értékrendszer 

helyessége.  

 A feladatok egyszerű delegálása helyett az alkalmazottak felhatalmazását 

(empowerment) felelősségteljes feladatkörök ellátására. A kettő közötti alapvető 

különbség az, hogy a delegálás leviszi a feladatot alacsonyabb szintre, az 

empowerment pedig felemeli a dolgozót a feladatkör felelős ellátásához szükséges 

magasabb szintre. Ezáltal a szervezet küldetésének megvalósítása és a dolgozó 

hivatásának kiteljesítése egy úton halad. 

 

INTEGRITÁSKÖZPONTÚ VEZETÉS, PARADIGMAVÁLTÁS A VEZETÉSBEN IS 

 

A fentiekben leírtak azt mutatják, hogy az integritásközpontú vezetés nem merül ki a 

korrupció elleni kockázatok feltárásában és megelőzésében, hanem egy új szemléletet visz a 

vezetésbe. A szervezet integritását a középpontba állító vezetés ugyanis azt tapasztalja, hogy a 

helytelen, azaz a szervezet értékeivel ellentétes dolgozói magatartás visszaszorítása, és helyes 

dolgozói magatartás erősítése a szervezet minden célja elérése szempontjából alapvető 

jelentőségű. Ezért célszerű a vezetői munka középpontjába állítani a szervezeti integritás 

megteremtését és erősítését. Ennek pedig az egyik alapvető eszköze a szervezeti integritás és 

a személyi integritás összehangolására képes, a szervezeti célokhoz jól illeszkedő modell 

megtalálása. A kutatást ezért célszerűnek látom ebben az irányban folytatni. 
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ÖSSZEFOGLALÁS  

A televízió-reklám a tömegkommunikáció egyik széles körben alkalmazott eszközének 

tekinthető. Döntő többségükben zenék is hallhatóak, melyek képesek lehetnek elősegíteni a 

reklám által keltett üzenet átadását. Többféle tulajdonsággal jellemezhetők, így több szempont 

szerint is osztályozhatjuk őket. Különféle paraméterek alapján, feltáró jelleggel elemeztük a 

legmagasabb márkaértékkel rendelkező vállalatok 2012-2013-ban vetített reklámzenéit, arra 

a kérdésre keresve a választ, hogy a filmekben alkalmazott zenék szempontjából mi számított 

gyakori megoldásnak, valamint arra is, hogy a filmek készítőinek milyen mértékben sikerült 

összekapcsolniuk a képernyőn látható eseményeket a zenével. 

 

SUMMARY  

Television advertising is one of the most widely applied means of mass communication. In 

their majority, some kind of music can be heard, which may be able to facilitate the message 

conveyed by the advertisement. We can characterize them according to different criteria. 

Based on various parameters the analysis of the music heard in the commercials of the 

brands with the highest corporate brand value in 2012-2013 is presented in this study, by 

looking for an answer of the following questions; what sort of music were used in the 

television advertisements, what can be seen as common solutions for these years in them, and 

also, what kind of linkage can be found between the events shown on the screen and heard in 

the music. 

 

 

1. BEVEZETÉS 

 

A reklámüzenetre a reklám központi elemeként is tekinthetünk. Magát a reklámot testesíti 

meg, s a tervezés – melynek egyik leglényegesebb részét a kreatív munka képezi -, a 

kivitelezés, illetve gyártási folyamat eredményeként jön létre. A kreativitás a sikeres reklámok 

egyik nélkülözhetetlen forrása. Segítségével a reklám marketingkommunikációs hatása 

jelentős mértékben növekedhet. Az újdonság és egyediség, mely képes lehet támogatni a 

fogyasztók figyelmének felkeltését, komoly kihívást jelenthet a tervezési, illetve 

megvalósítási folyamatban résztvevők számára (Sas, 2007; Bronchard – Lendrevie, 2004). A 

kreativitás és a kommunikációs eszközök megfelelő alkalmazása esetén jöhet létre az a fajta 

értékteremtés a reklámokban, mely által jobb, hatásosabb eredmény fog születni ahhoz képest, 

mintha a vállalat csupán a jól bevált megoldásokat, technikákat, megközelítéseket alkalmazná 

reklámkampánya során. 
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A vásárlói viselkedés előrejelzése illetve befolyásolása a marketing egyik fő, s egyben 

legösszetettebb feladatának tekinthető (Törőcsik, 2003). A vásárlói döntésre többlépcsős 

folyamatként tekinthetünk, s egy termék sikere e tekintetben jelentős mértékben képes 

függeni attól, hogy a vásárlási folyamat különféle szakaszaiban miként szerepel (Józsa, 2003).  

A reklám sikerének egyik lényeges forrásaként tekinthetünk a kreatív üzenetre, mely köré 

akár az egész reklám is épülhet. Megjelenése többféle formában is lehetséges. A cél 

elsősorban az, hogy felkeltse az emberek figyelmét, illetve fenn is tartsa azt. Elmondható 

azonban, hogy bár nehéz konkrét javaslatokat, vagy bármilyen konkrét útmutatót adni e téren, 

az egyediség, és a márka mégis kiemelkedő szerepet képes betölteni (Papp-Váry. 2009). Más 

oldalról nézve „a fogyasztókkal való kreatív kapcsolatteremtés a kreatív gondolkodás és 

végrehajtás olyan keveréke, amely az interakcióra és az élményekre fókuszál – pontosan 

azokra a dolgokra, amelyek a fogyasztókat valójában érdeklik‖ (Mányai, 2009, 122. o.).  
A kreatív üzenet kommunikálásához többféle lehetőség, eszköz is rendelkezésre állhat a 

marketingkommunikáció megvalósítása során. Vizsgálatunk alapjául a reklámeszközök közül 

az egyik legmarkánsabb, a nézők széles körének vetített televíziós reklámok szolgáltak. A 

tömegkommunikáció népszerű, gyakran alkalmazott típusa ez, s az információ tömeges 

mértékben továbbítódik általa széles közönséget megcélozva. A reklámról, a 

marketingkommunikáció egyik legszélesebb körben alkalmazott összetevőjéről elmondható, 

hogy egy „személytelen üzenet, amit tömegkommunikációs eszközök igénybevételével 

közvetítenek.‖ (Vágási, 2007, 227. o.).  

A reklámzenékre, mint a reklámok háttér-tényezőinek egyikére is tekinthetünk (Gorn 1982). 

A reklámfilmek egyszerre több csatornán, illetve eszközzel képesek hatni a nézőkre, mivel 

elemei egymással különböző irányú és erősségű kölcsönhatásban képesek állni. Így közülük 

egyet kiragadva nehéz egyértelmű következtetéseket levonni annak hatásáról (Bruner 1990; 

Kellaris-Kent 1991). A zenére akár úgy is tekinthetünk, mint egy többtényezős ingerhalmazra, 

mely a kérdéses médiumon keresztül találkozik a hallgatókkal (Bruner 1990), s ez a találkozás 

különféle eredményeket szülhet.  

Számos kutatás kimutatta, hogy a reklámok audiovizuális elemei által keltett pozitív érzések 

összessége a termékkel kapcsolatos racionális érvek mellett hasonló fontosságúnak tekinthető 

(Honomichl, 1981). Clynes szerint a megfelelő zeneválasztás képes lehet olyan 

mechanizmusokat beindítani a nézők körében, melyek számos emocionális reakció kiváltását 

eredményezhetik (Clynes, 1977; Clynes, 1980).  

Amennyiben a reklámokban felhasznált zenéket kívánjuk jellemezni, azok idővel kapcsolatos 

tulajdonságai mellett a hangszínek számítanak a leggyakrabban kutatott csoportoknak (Bruner 

1990). Az időbeli ismérvek közül kiemelendő a zenék tempóinak vizsgálata (Milliman 1982, 

1986). A zenék különböző jellemzői közül szintén a tempók hatását vizsgálva Seidman azt 

tapasztalta, hogy a gyorsabb zenék örömet és izgatottságot, míg a lassabb zenék szomorúbb 

hangulatot, illetve nyugalmat eredményeztek a vizsgálatban résztvevőknél (Seidman 1981). 

Különböző tempók – gyors, közepes, lassú - és tonalitások – dúr, moll és atonális zenék - 

hatását vizsgálta Kellaris és Kent, egyenként változtatva azokat.  

A zenék jelenléte (Wilson, 2003; Guéguen et al., 2007), illetve a rájuk jellemző időbeli 

ismérvek közül kiemelendő a zenei tempók vizsgálata. A lassabb tempójú, illetve halkabb 

zenék tovább képesek marasztalni a vásárlókat (Milliman, 1982, 1986; Wilson, 2003).  
A márkák értékének becslésére többféle módszertan létezik. A módszerek számviteli, 

valamint becsült, illetve különféle fogyasztói döntéshez kapcsolódó vizsgálati adatok 

felhasználásával számítják a márkák eszmei értékét. Érdekességük, hogy sok esetben 

számottevő eltérések figyelhetők meg a listák eredményei között (Brandirectory 2013; 

Ranking the Brands 2013; Milward Brown 2013). Olyan esetek is előfordulhatnak, amikor 
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egy adott márka nem is szerepel egy másik módszertan alapján elkészített top-100-as listán. A 

fenti tapasztalatok miatt inkább irányadó információnak tekinthetjük ezeket a becsült márka-

értékeket semmint konkrét, önmagában értelmezhető mutatónak, illetve pontos sorrendnek. 

Tapasztalva az említett jelenségeket, a vizsgálatba sorolandó egyes márkák kiválasztásához a 

három lista összevetésével egy negyedik, összevont sorrend került alkalmazásra (1. táblázat). 

A listából kihagyásra kerültek azok a márkák, melyek a három módszer által meghatározott 

sorrend szerint nem szerepelnek legalább kettő top-100-as intervallumában
59

. A 

tanulmányban - a fenti módszer szerint meghatározott - 20 legértékesebb márka reklámjainak 

feltáró jellegű, zenei szempontból történő elemzése szerepel. Az egyes márkák 2012-2013-

ban vetített reklámjainak összegyűjtése után a filmek mintába történő besorolása következett. 

Az egyes márkák 5-5 reklámfilmje került megvizsgálásra, így összesen 100 film képezte a 

mintát. A reklámfilmek közti kiválasztás során lényeges szempont volt, hogy többféle termék 

reklámja kerüljön elemzésre, továbbá az is, hogy minél inkább különbözzenek a bennük 

fellelhető zenék tekintetében. A kiválasztásra került márkák az alábbi táblázatban láthatóak. 

 

1. táblázat: A vizsgált márkák 

Helyezés Márka 

1. Apple 

2. Microsoft 

3. IBM 

4. Coca Cola 

5. AT&T 

6. Verizon 

7. Amazon.com 

8. McDonald's 

9. Walmart 

10. GE 

11. BMW 

12. Toyota 

13. HP 

14. Samsung 

15. UPS 

16. Orange 

17. Mercedes-Benz 

18. Ford 

19. Shell 

20. Nike 

Forrás: Brandirectory, a Ranking the Brands és a Milward Brown márkalistái 

felhasználásával saját szerkesztés 

                                                 
59

 A vizsgálat nem tartalmazza a Google és Facebook reklámjait, mivel ezek a márkák nem 

alkalmaztak televízió-reklámot. 
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Az egyes reklámfilmek több szempont szerint kerültek elemzésre. Először a zenei 

szempontok szerint történő vizsgálatukat végeztük el a hangnem, metrum, tempó, dinamika 

meghatározásán keresztül. Összefoglaló értékelés során kialakult kép után a zenék és a filmek 

kapcsolata került górcső alá. A tapasztalatokat felhasználva a képi és zenei események közti 

kapcsolatok erősségeire vonatkozó értékelések, illetve a metrum-, és szerkesztésbeli hibák, 

valamint a reklámfilmben fellelhető verbális információk feltérképezése képezték az elemzés 

további részét. 

 

3. EREDMÉNYEK 

 

A reklámok zenéiben leggyakrabban pop-zenékkel találkozhatunk. A ballada-jellegű, illetve a 

komolyzenék, valamint az electro/dubstep stílusú zenék nagyjából ugyanolyan arányban 

jelentek meg a mintában. Ezek közül utóbbi jellemzően harsány, intenzív hatású műfajnak 

tekinthető. A rock-, és a minimál-zenék alacsonyabb arányban voltak megfigyelhetőek a 

mintában (1. ábra). 

 
1. ábra: A vizsgált reklámzenék tempó-tartományok szerinti megoszlása 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az 2. ábrán látható, hogy a legnagyobb arányban a közepes sebességűnek számító allegro 

tartományba tartoznak a reklámfilmek, ezután a második csoportot az andante, majd a 

harmadik csoportot a moderato intervallumba tartozó reklámzenék alkotják. E két utóbbi, az 

átlagosnál lassabb tempójú zenéket tartalmazó tempó-kategóriákat a gyorsabb presto, 

valamint a lassabb adagio, illetve a kimondottan lassúnak számító larghetto tartományokba 

tartozó reklámok követik. A mintában szereplő reklámfilmek esetében nem tapasztalható a 

szélsőséges tempójú zenék alkalmazása; míg a leglassabb 64 bpm, addig a leggyorsabb 190 

bpm sebességű
60

, a zenék átlagos sebessége 118,57 bpm. 

 

                                                 
60

 Bpm, azaz beat per minute, a zenék sebességének mérésére szolgáló mutatószám. 
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2. ábra: A vizsgált reklámzenék tempó-tartományok szerinti megoszlása 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A vizsgált reklámzenék valamivel kevesebb, mint a fele dúrban íródott. Tekintettel arra, hogy 

a hallgatók a dúrban írt zenéket általában vidámabbnak tartják (Kesztler, 1952), ez az arány a 

reklámzenék területén valamelyest alacsonynak tekinthető. A zenék közel negyedére (25%) 

valamilyen moll, míg a fennmaradó 29 százalékukra valamilyen más modalitás jellemző (3. 

ábra).  

 

 
3. ábra: A reklámzenék hangnemei 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A zenékre jellemző metrum tekintetében elmondható, hogy a mintát a 4/4-ben íródott zenék 

dominálják. A páratlan metrumok szempontjából elmondható, hogy a 6/8-os lüktetésű zenék 

valamint a 3/4-es metrummal jellemezhető reklámzenék közel azonos arányban, 2, illetve 3 

százalékos arányt képviselve jelentek meg. (4. ábra). 
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4. ábra: A vizsgált reklámzenékre jellemző metrumok 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

A reklámfilmek döntő többségében valamilyen közepes dinamikájú zene hallható. Eltolódás 

figyelhető meg azonban az erőteljesebb dinamikák irányában. A forte, illetve a még 

hangosabb fortissimo-ban írt zenék a minta mintegy ötödét teszik ki, halkabb zenékkel jóval 

ritkábban találkozhattunk. A leghalkabb pianissimo tartományba eső reklámzene nem volt 

megfigyelhető a mintában (5. ábra). 

 

 
5. ábra: A vizsgált reklámzenékre jellemző dinamikák 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A reklámfilmeket és a bennük alkalmazott zenéket vizsgálva elmondható, hogy döntő 

többségében – több mint kétharmadában - jelentős vagy kimondottan szoros kapcsolat 

figyelhető meg a képi és hangi események között. Ez kedvezőnek tekinthető, mivel a reklám 

potenciálisan képes erősíteni hatását a nézőkben, hiszen a filmbeli eseményeket – akárcsak a 

filmzenék esetében – képes kihangsúlyozni, kiemelni a zene (Guéguen et al., 2007). Így 

elmondható, hogy a tetszés, illetve a figyelemfelkeltő- és megtartó képesség tekintetében a 

fenti megoldások hasznosak lehetnek a reklámfilm sikere szempontjából (6. ábra, 7. ábra).   
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6. ábra: A film és zene kapcsolatának erőssége a vizsgált reklámfilmek esetében 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 
  

7. ábra: A film és a zene összehangolásának koncepciója 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az előbbiek mellett azonban fontos azt is kiemelni, hogy a vizsgált filmek több mint a felében 

zeneszerkesztési szempontból vett hibák fordulnak elő. A reklám hatásának tekintetében ezek 

potenciálisan negatív hatással lehetnek a nézőre, hiszen zenei szempontból nem a megszokott 

formulák, egységek hallhatóak, továbbá az ilyen hatás képes lehet megtörni a reklámfilm 

zenei folyamatát, lendületét (Szabó-Józsa, 2010). E hibák többfélék lehetnek. Leggyakrabban 

egyszerű vágáshibák, illetve változó tempók voltak megfigyelhetőek. A reklámfilmben 

hallható csend utáni visszatérés pontatlansága is viszonylag gyakran megjelenik (10 %), 

ahogyan a zenék pontatlan, nem szokványos kezdése is megfigyelhető volt a vizsgált 

sokaságba tartozó reklámfilmek esetében (9 %). A fenti jelenségek különböző kombinációi 
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szintén megfigyelhetők a vizsgált reklámfilmek esetében. Az esetek több mint tizedében 

egyszerre többfajta hibával is találkozhatunk (8. ábra). 

 

 
 

8. ábra: Zeneszerkesztési hibák megjelenése a vizsgált magyar reklámfilmek esetében 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A reklámokban található hallható szöveges információkat vizsgálva, látható, hogy a reklámok 

jelentős többségében elhangzik ilyen. A verbális információk között találkozhatunk narrátor 

általi szöveggel, dalszövegek alkalmazásával, valamint a szereplők beszédével, illetve a 

reklámfilmek több, mint harmadában ezek különféle kombinációival (9. ábra).  

 
9. ábra: Verbális információk a reklámfilmekben 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK  

 

A fenti eredmények tükrében láthatjuk, hogy a legnagyobb márkaértékkel rendelkező márkák 

termékeinek reklámfilmjeiben alkalmazott zenék zeneelméleti szempontból az esetek 
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többségében gyakran alkalmazott megoldásokat tartalmaznak. A zenék döntő többsége 4/4-

ben íródott, ami a populáris zenékben a legelterjedtebbnek számító metrum. A zenékre 

jellemző tempók, illetve tempótartományok szerinti megoszlások kapcsán szélsőségekkel 

ritkán, csupán elvétve találkozhatunk. Hangnemek tekintetében is hasonló a helyzet. A 

leggyakrabban használt dúr hangnem mellett jelentős arányt képviseltek az alapvetően 

szomorúbb csengésű, intenzívebb hangzású moll, valamint dór modalitású zenék. Érdekes 

tapasztalat, hogy az előbbiek mellett, bár kisebb arányban, más modális hangnemek is 

megjelentek. A reklámfilmek döntő többségében jelentős vagy szoros kapcsolat figyelhető 

meg a film és a benne alkalmazott zene között, mely potenciálisan növelheti a reklám nézőre 

gyakorolt hatását, mint ahogyan a különféle verbális információközlések különféle, illetve 

kombinált módon történő alkalmazása is. Mindezek mellett elmondható azonban az is, hogy a 

zenék több, mint a felében pontatlan vágásokkal találkozhatunk, ez pedig ronthatja a 

marketingkommunikációs eszköz hatását. 

Kutatásunk feltáró vizsgálat volt, amely Magyarországon, de lényegében nemzetközileg is 

először tett kísérletet a zene és reklám kapcsolatának részletes elemzésére. További munkánk 

során a fogyasztói, reklámnézői vélemények tükrében kívánjuk kutatni a zenék 

reklámhatékonyságban játszott szerepét. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A GRAFÉN EGY ATOMNYI VASTAGSÁGÚ GRAFIT LEMEZ. A KUTATÓK – AZ UTÓBBI 

ÉVEKBEN - SZÁMOS LEHETSÉGES FELHASZNÁLÁSI MÓDOT ÉS IZGALMAS 

ALKALMAZÁSI TERÜLETET TALÁLTAK E CSODÁLATOS ANYAG SZÁMÁRA. AZ 

UTÓBBI ÉVEKBEN A GRAFÉNNNEL KAPCSOLATOS SZABADALMAK IRÁNTI 

ÉRDEKLŐDÉS IS ERŐSÖDÖTT. KÍNA, AZ USA ÉS DÉL – KOREA IS NAGY FIGYELMET 

MUTAT A GRAFÉN SZABADALMAK IRÁNT. AZ ÚJ TECHNOLÓGIAI VERSENY 

ELINDULT. 
 

ABSTRACT 

GRAPHENE IS A ONE – ATOM - THICK SHEET OF CARBON ATOMS. THE 

RESEARCHERS HAVE FOUND DOZENS OF POTENTIAL APPLICATIONS AND 

EXCITING PROPERTIES OF THIS WONDER MATERIAL IN A RECENTLY YEARS. 

GRAPHENE IS SET TO REVOLUTIONIZE A LOT OF INDUSTRIES. THERE ARE A 

SURGE IN GRAPHENE BASED PATENTS OVER THE LAST FEW YEARS. CHINA, USA 

AND SUTH KOREA SHOW GREAT INTEREST IN GRAPHENE PATENTS. THE NEW 

TECHNOLOGY COMPETITION LAUNCHED. 

 

 

1. A GRAFÉN FORRADALOM 

 

A grafén, alapvetően egy kétdimenziós, szénatomokból álló anyag, amelynek vastagsága egy 

atomnyi méretű. Valójában nem más, mint a grafit egy atomnyi vastagságú rétege, amit 

grafénnek neveztek el. Novoselov, és Geim (2004, Manchester) állítottak elő először ilyen 

anyagot: „grafit filmet‖. Eljárásuk ahhoz hasonlítható, mintha egy leveles tésztából készült 

süteményt, rétegeire bontva próbálnánk elfogyasztani. A híressé és 2010-ben Nobel díjassá 

vált kutatók hasonló eljárását dolgoztak ki a grafit rétegek lehántására. Jelképesen és 

valóságosan egy ragasztó szalaggal addig téptek le grafit rétegeket a grafit tömbről, amíg a 

szándékolt elemei vastagságig el nem értek. 

Az új anyag, különleges tulajdonságai révén sokoldalúan használható. A különlegességet, 

létező más anyagokhoz viszonyítva érzékelhetjük igazán: a gyémántnál keményebb, az 

acélnál 200-szor erősebb a kiugróan magas szakítószilárdsága miatt, a réznél jobb elektromos 

vezető, hőálló, a guminál rugalmasabb, víznek, olajnak zsírnak ellenálló, jól keverhető más 

anyagokkal és átlátszó.  

Alkalmazási lehetőségei ma még kiaknázatlanok, de gyors ütemben születnek a vele 

kapcsolatos szabadalmi bejelentések és termékelképzelések.  

A grafén ipari alkalmazásának jelentőségét az adja, hogy más anyagokkal keverve, speciális 

nanokompozitok hozhatók létre, amelyek az adalék anyag különleges tulajdonságai révén, a 
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mai anyagokhoz képest teljesen új minőséget képviselnek. Nem véletlenül emlegetik 

szakértői körökben is „wonder material‖-ként, amely jelzővel és a hozzákötődő 

várakozásokkal kissé a „mágikus csoda‖ kategóriájába is átemelték. Tényleges hasznossága 

ma még nem ítélhető meg pontosan, de a kibontakozó lehetőségek káprázatosak. Kutatói 

körökben is emlékezetes volt az a híradás: az első fém – grafén szendvics szerkezetű 

kompozit anyagok előállításakor szerzett tapasztalatról. Az előállított anyag teljes súlyának 

0,00004 %-át kitevő grafén adalék, több százszorosára növelte az anyag szakítószilárdságát. 

Tudjuk, hogy az autóipar vagy a repülőgépgyártás terén az ultraerős anyagok új távlatokat 

nyitnak. 

 

Egy új anyag, technológia ipari méretű elterjedéskor a fenti jelenségek gyakran – ismétlődő 

módon - lejátszódnak. A korai túlzott várakozások kapcsán persze kétségek is felmerülnek, 

mindaddig, amíg az áttörést előidéző un. domináns termékek aztán radikálisan át nem 

alakítják a piacokat, mind az alapanyaggyártásban, mind a felhasználói (végtermékgyártói) 

oldalon. Különös így van ez, az un. disruptív innovációk esetében. A nano termékek pedig 

tipikusan ezt az innovációs típust testesítik meg. 

A grafén napjainkban, abban az állapotban van, amikor már valós technológiai háttérrel 

rendelkező újdonságként, és a kiforratlan technológiai ígéretként egyaránt számolni kell vele. 

De még messze vagyunk az uralkodó technológia és termékek kialakulásától, ill. ezek piaci 

beépülésétől. Mindezek ellenére azonban csak a nagy érdeklődés a jellemző magatartás, mind 

a kutatási, mind a felhasználói, mind a befektetői piacokon. Az aktív szereplők a későbbi, 

feltételezett siker időszakra gondolva építgetik piaci pozíciójukat, miközben az áttörés várat 

magára. A grafén felfedezésében kiemelkedő szerepet játszó Geim, nem véletlenül fejtette ki 

véleményét, miszerint: „ …. mindenki aggódik a grafén piaci térnyerésének elhúzódása miatt, 

de nem azt keresi, hogy mit kell tennie saját magának, hanem azt figyeli, hogy mit tesznek a 

versenytársak, és csak a hátrányok elkerülésére koncentrál!……‖ (WEALTHDALY, 2013) 

 

 

2. A GRAFÉN CÉGEK TECHNOLÓGIAI ÚTKERESÉSEI 

 

A grafén kutatások két markáns iránya ismerhető fel: az egyik, a grafén előállítási módszerek 

fejlesztése, amely révén az anyag gyártása a laboratóriumi méretekből átléphet az ipari méretű 

eljárások irányába. A másik, a grafén nanokompozitok fejlesztése, amely megalapozzák a 

széleskörű ipari felhasználást, elindítva a termék megújulások és teljesítménynövekedések 

áradatát. (akkumulátorok, képmegjelenítés, gyógyszeradagolás, stb.) 

A leggyakrabban emlegetett jövőbeni alkalmazási lehetőségek: 

 hajlítható, átlátszó, színezhető, mintázható, zsírtaszító felületű érintőképernyős  

eszközök, 

 fedő rétegként alkalmazva, bármely felületen kijelzőt tudunk elhelyezni, 

 a napelemek hatékonysága több tízszeresére növelhető, 

 az ablakokra felvitt filmréteggel napelemként és képernyőként használható 

felületeket lehet kialakítani, 

 a mikroprocesszorok teljesítménye tovább növelhetővé válik, 

 az adatátviteli sebesség a terabites tartományba vihető át, 

 az akkumulátorok súlya, töltési ideje másodpercekre csökkenthető, miközben 

kapacitások megsokszorozhatóvá válik, 

 a könnyű, törhetetlen, hajlékony, korrózióálló, vízlepergető szerkezeti elemek a 

járműgyártást alakíthatják át, 

 a különleges szűrök (membránok) lehetővé teszik a víz és más folyadékok, 

tökéletes szűrését, alacsony költségszinten.  
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Napjainkban a grafén kutatások legnagyobb problémája, a piaci elterjesztésre alkalmas, 

reprodukálható, tömegtermelésre alkalmas magas minőséget garantáló technológia 

megtalálása. Az atomi méret és a nagyipari gyártási klasszikus, megfogható és látható 

dimenziói ma még nehezen egyeztethetők össze. A kritikus pont a kiváló minőség, amelynek 

létrejöttét megakadályozzák az előállítás kapcsán kialakuló szerkezeti rendellenességek, a 

szennyeződések, a torzult szemcsehatárok, a grafén lapok hullámosodása. Ezek mind 

kedvezőtlenül befolyásolják az elektromos és az optikai tulajdonságokat és azok hatásait.  

Problémát okoz a mai eljárások során használt toxikus anyagok sokasága miatt keletkező 

mérgező gázok és veszélyes hulladékok jelenléte is. Zöld eljárások még nincsenek. Valójában 

a grafén termelés ma még nagyon költséges, és nagyon kis tömegszerűséggel folyik, ami 

drága végterméket eredményez. Példaként említhetjük, hogy szerkezettől, tisztaságtól függően 

a grafén film ára 400 USD/gramm körül mozog. Ugyanezt réz fóliára ültetve 1.220 USD 

körül lehet a piacon beszerezni. A nanolemezek (5 – 8 nanometer vastagságban) 330 – 350 

USD/kg áron érhetők el. Ezek az árak komoly korlátjai a gyorsabb piaci elterjedésnek, sőt 

egyes területeken (memóriagyártás) a korábbi (mai) technológiákra épülő tömegtermelés 

alacsony árai miatt, ma a piacra lépés is nagyon nehéz. Az új technológia ma még kis 

tömegszerűségi foka következtében elérhető magasabb árak miatt. Ez minden 

technológiaváltás idején ismétlődő jelenség. Mindezek ellenére a grafén piaci elterjedése 

néhány éven belül ugrásszerűen fog nőni, hiszen ígéretes fejlesztések folynak a háttérben, 

mind a minőség javítása, mind a tömegtermelés feltételeinek megteremtése érdekében. 

Hasonló technológiaváltások idején ugyanezt az állapotot már többször átéltük (félvezetők, 

polimerek, üvegszálak, kevlár, stb.) így optimistán készülhetünk a frontáttörésre. 

 

A ma fejlesztései az alábbi fő irányzatok köré csoportosíthatók: 

 ME (Micromechanical Exfolation) - micromechanika hasítás: az eredeti Geim 

módszer továbbfejlesztései (pl. őrlés golyósmalomban); 

 EGnSic (Epitaxial Growth on SiC) - epitaxiális növesztések szigetelő felületekre:SiC ; 

 CVD (Chemical Vapour Deposition) eljárások: grafén Ni, Co vagy Cu felületekre; 

 CRGO (Chemical Reduction Graphite Oxide) – gafit oxidok kémiai redukciója; 

 CNU (Carbon Nanotube Unzipping) - szén nanocsövek felhasítása és kiterítése; 

 LPE (Liqvid Phase Exfoliation – grafitos oldatok lemezesítése: kémiai 

beavatkozásokkal; 

 

Grafén technológiák  fejlesztési irányai 

1. táblázat 

S. Eljárás 

megnevezése* 

Termék Mérethatár Alkalmazási 

terület 

Jellemzők 

1. ME 
(Micromechanical 

Exfolation) 

nanopellet 5 - 100 µm 

közöt

t 

-kutatási célok - -kis v-  -szűk 

választék 

- -drága  -drága 

eljárás 

- -maga  -átlagos 

minőség 

- -egyen -

egyenetlen 

felületek 

 

2. EGnSic (Epitaxial 

Growth on SiC) 

nanofilm 50 µm alatt -tranzisztor 

-félvezető 

memória lapkák 

-nagyon drága 

hordozóanyag 

-drága eljárás 
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-kapcsolók 

 

-kiváló minőség 

-kiforrott 

technológia 

-alacsony 

termelékenység 

3. CVD (Chemical 

Vapour 

Deposition) 

nanofilm 75cm alatt -flexibilis 

érintőképernyő 

-kijelzők 

-napelemek 

-közepes 

választék 

-kiváló minőség 

-drága eljárás 

4. CRGO (Chemical 

Reduction 

Graphite Oxide) 

nanopelletek 

és porok 

nm-től 

néhány 

 µm-ig 

-vezetőképes 

festékek és tinták 

-polimer töltőanyag 

-elektróda 

-szenzor 

-kondenzátor 

-alacsony eljárási 

költség 

-széles választék 

-alacsony 

tisztasági fok 

-gyakori 

hibalehetőség a 

változó minőség 

miatt 

5. CNTU (Carbon 

Nanotube 

Unzipping) 

nanoszalag 1 – 5 µm -kompozit 

keverékanyag 

-kapcsolók 

-tranzisztorok 

-microelektronikai 

alkatrészek 

-közepes 

választék 

-magas 

termelékenység 

-alacsony eljárási 

költség 

-magas minőség 

6. LPE (Liqvid Phase 

Exfoliation 

nanolemez nm-től 

néhány  

µm-ig 

-elektródák 

-szenzorok 

-polimer 

töltőanyagok 

-kiváló 

variálhatóság 

-közepes 

minőség 

-alacsony 

termelékenység 
*Léteznek más kémiai eljárások is: amelyek végtermékei – nem valódi grafén anyagok – hanem többrétegű grafén porok. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A szabadalmak intézmények és technológiák közötti megosztása alapján a nagy 

multinacionális cégek a CVD eljárás mellett köteleződtek el. A Samsung, az IBM, a Hitachi, a 

HP, a Fujitsu mind ezen a területe fejleszt gőzerővel. A termékfejlesztésük középpontjában a 

„high-end‖ termékkörök állnak. (opto - elektronikai alkatrészek és termékek,)  

Ezzel szemben az új piacra lépő start – up-ok az ME ill., a kémiai eljárások (CRGO) irányába 

mozdultak el. Kiemelkedő képviselőik: Nanotech Instruments, Vorbeck Materials, XG 

Sciences. Termékfejlesztéseik fókuszában a „low-end‖ termékek állnak. (tinta, festék, 

elektródák) 

Az egyetemei és akadémiai kutató intézetek sokkal diverzifikáltabb megközelítést 

képviselnek. A koreiaiak a CVD eljárást favorizálják, a kínaiak az EGnSic, és az ME 

eljárásokat fejlesztik, de ezen belül az egyes egyetemek szakosodnak.  Az amerikai kutatók a 

CRGO és a CNTU eljárásokra koncentrálnak. A technológiák harca mögött, tehát a nemzeti 

stratégiák is felismerhetők. 
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3. A GRAFÉN HYPE 

 

A Gartner nemzetközi piackutató intézet 1995-ben használta először a specifikus technológiák 

elterjedésének jellemzésére. A „hype‖ angol kifejezés: a felfújt, túllihegett sajtó hírre 

vonatkozó jelző, ebben az összefüggésben a túlértékelt technológiára utal. A görbe ráirányítja 

a döntéshozók figyelmét arra, hogy az újdonságokat hajlamosak vagyunk olyan 

tulajdonságokkal (funkció, teljesítmény, minőség) felruházni – biztos ismeretek nélkül – 

amelyeket azok később nem igazolnak, és törvényszerűen kiábránduláshoz vezetnek, az 

alkalmazási tapasztalatok reális kiértékelése során. 

 

 

 
1. ábra 

Gartner Hype cycle 

Forrás: Gartner Institute. http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-

cycle.jsp 

 

A „Hype görbe‖ a technológiák bevezetésének folyamatát követi végig: a piacra lépéstől, az 

első kiugró sikerekig, az első kiábrándulási – csalódási visszaeséseken keresztül, a stabil 

alkalmazások kialakulásáig. A görbének öt jellegzetes szakaszát szokták elkülöníteni: 

 Technológiai áttörés: az újdonság megjelenik és speciális érdeklődést kelt, 

alkalmazása iránt erős az igény. 

 Túlértékelés csúcsa: nem reális elvárások és ragaszkodó lelkesedés kialakulása és 

tetőzése. Vannak kiemelkedően sikeres adaptációk, de az alkalmazások többsége 

kudarchoz vezet. 

 Kiábrándulás: A ki nem elégített elvárások miatt bekövetkezik az illúzióvesztés. A 

népszerűség hirtelen eltűnik, ugyanolyan gyorsan, mint ahogy – a semmiből – 

megteremtődött. Az alkalmazási kényszer gyorsan eltűnik. 

 Megvilágosodási lejtő: a technológia hasznos alkalmazási körének kikristályosodása, a 

reális értékítélet létrejötte, a jó gyakorlatok alapján. 

 Stabil teljesítmények síkja: A széles körben bevált, hasznos megoldások elterjedése, a 

stabil alkalmazások révén megindul a technológia második, harmadik generációjának 

kifejlesztése és elterjedése. Ebben a szakaszban dől el, hogy a technológia a tömeg 

használat területére kerül át vagy megmarad a szűk körű alkalmazások világában. 

 

A dolgok, az újdonságok túllihegése a modern elektronikus média egyik fő jellegzetessége és 

mesterségesen generált jelensége. A jelenség fontos szerepet játszik az új média társadalmi 

elfogadásának folyamatában. Tipikusan jól érzékelhető volt ez például az Apple iPod 

bevezetése során, amikor a sajtó a szuperlatívuszok szintjén adott hírt a termékről, annak 
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gyors elterjedéséről, kiváló minőségéről, miközben a valóságos piaci részarány a nagyon 

szerény – az elvárásoktól messze elmaradó – volt és a készülékek 16%-a komoly 

meghibásodásokat mutatott. Az Internetre épülő új technológiák elterjedése kapcsán ez a 

jelenség már sokszor megismétlődött. A görbe értelmezéseit kritizáló szakemberek elsősorban 

arra hívják fel a figyelmet, hogy valójában itt nem egy természetes jelenségről van szó, hanem 

egy tudatosan és mesterségesen gerjesztett hisztériáról, amelyben minden elemhez valamilyen 

manipuláció fűződik, így ezekre építeni sem logikailag, sem tartalmilag nem érdemes.
61

 A 

Gartner 2015 évi jelentésében, a feltörekvő technológiák csoportjában, a kezdeti induló 

zónába sorolva vannak jelen a grafén technológiák és az erre építendő termékek. 

 

4. LÉTEZIK A „GRAFÉN LUFI”? 

 

A technológia orientált vállalkozások piacra lépésének ma már ismerjük a visszatérő módon 

jelentkező jellegzetességeit. Mivel a folyamat mindig a piac radikális átrendeződését váltja ki, 

ezért természetes módon kiváltja a spekulációs szándékú piaci szereplők megjelenését is, 

hiszen a piaci torta újraszeletelésének lehetősége, új, gyorsan elfoglalható piaci pozíciókat 

kínál. 

Gazdasági értelemben, lufiról akkor beszélünk, ha egy adott szektorba, hirtelen, rövid idő 

alatt, sok befektetés áramlik, mesterségesen gerjesztett keresletre alapozva. Ilyenkor beindul 

egy meglapozatlan, illúziókra épülő, növekedési spirál. Nagyszámban jelentkeznek az új 

alapítású vállalkozások, a befektetők, a kockázati tőke képviselői. Érzékelhetővé válik a 

túlárazás jelensége a tőzsdén. Az egész légkör irracionális elemeket hordoz. Senki nem a 

valós pénzügyi folyamatokat értékeli, hanem különböző megalapozottságú illúziókat vesznek 

figyelembe. Felülnek a divathullámok sugallatainak, és megpróbálnak ügyeskedve időben 

kiszállni. Az egész viselkedési mód a „fertőzési hullámként‖ vagy „hordamagatartásként‖ is 

ismert jelenségre épül. A lufiban működő cégekről utóbb kiderül, hogy soha nem termeltek 

nyereséget, nincs valós produktum és maradandó érték.  

Az ilyen típusú válságok, az egyedi jellemzőik mellett közös vonásokkal is rendelkeznek. 

Kindleberger – amerikai közgazdász – írta le elsőként, a válságok elméletéről szóló 

könyvében, az általános jellemzőket. (Kindleberger, 2005) Szerinte minden az újdonságra, az 

innovációkra vezethetők vissza: amelyek a reálgazdasági, a szabályozási, és a pénzügyi 

természetű átalakulásokat gerjesztenek. A válságok kulcseleme a hitelezés hirtelen 

átalakulása. A hitel a gazdasági – pénzügyi rendszerek működésének alapja. Ezek egyre 

szofisztikáltabbá válnak, miközben, új láthatatlan kockázatokat hoznak létre. A hitelválság – 

tőzsde válság - gazdasági válság lánc, egy ördögi kör, amely mindenesetben állami 

beavatkozásokhoz vezet.  

 

A közgazdaságtan megkülönbözteti a racionális és a spekulatív árbuborékokat. A racionális 

az, amikor az ár ugyan magas és növekvő trendet mutat, de a piaci szereplők ésszerű 

várakozásai alátámasztják ezt az árfolyamot, mivel a fundamentális értékekkel való kapcsolat 

kimutatható. A spekulációs buborék esetében az ár és annak növekedése már olyan kirívóan 

magas, hogy reálisan nem várható el olyan bevételi növekedés, amely az aktuális árat 

alátámasztaná. A kialakuló befektetői eufória, rendszerint egyes térségek vagy szektorok 

túlfinanszírozását eredményezi. A sikeres spekulánsok az árnövekedésnek azt az üdvözítő 

pillanatát várják, amikor a folyamatból kilépve, még jelentős hasznot lehet realizálni. 

A spekulációs árbuborék mindig két fázisban fogható meg. Az első: a tisztes hozam váltja ki a 

befektetők érdeklődését, az ár elindul felfelé. A második: az áremelkedésből származó extra 

nyereség felkelti az érdeklődők figyelmét, de ekkor már nem az értékpapír mögötti 

                                                 
61 A jelenséget, gazdaságtörténeti példákon keresztül mutatja be részletesen Szakály (2012) könyvében. 
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reáltevékenység a vonzó, hanem a tőkenyereség lehetősége. Az árfolyamfelhajtás az új 

belépők fontos tevékenységévé válik. Ekkor lépnek a színre az un. „özvegyek és árvák‖, a 

későbbi nagy vesztesek, akik rosszul időzítve fognak kiszállni az áresés idején, mivel nem 

képesek a folyamatok naprakészen követni és ésszerűen minősíteni. (Kindleberger, 2005) 

Az Internet, mint a huszadik század új infrastruktúrájának alapja, megváltoztatta a világ 

információs és kommunikációs technológiájának fókuszát, ill. kultúráját. Olyan új 

kommunikációs terek és üzleti megoldások bontakoztak ki, amelyek újfajta vállalati 

növekedési pályákat és kockázatokat teremtettek. 

Az Internetes, Új Gazdaság kialakulása során igen markáns jelenség volt, az új – üzleti 

múlttal nem rendelkező – vállalkozások és vállalkozók színre lépése. (dot.com korszak) Ezek 

a vállalkozások kivétel nélkül valamilyen új technológia hordozói és fejlesztői is voltak egy 

személyben. 

Az új típusú vállalkozások magukra vonták a figyelmet azzal, hogy nagyon gyors növekedést 

értek el, kvalifikált munkaerő igényt generáltak, tranzakciós költségeik minimalizálása 

érdekében sok tevékenységüket outsourching formájában szervezték meg, szellemi termék 

tulajdonuk domináns szerepet játszott növekedésükben és folyamatosan innováció intenzív 

aktivitást mutattak. Fejlődésük során - nem csupán Amerikában, hanem szerte a világban - 

bizonyos értelemben, egyfajta szubkultúrát testesítettek meg.  

A tradicionális üzleti felfogásban nagyon egyszerű mutatószámokon keresztül értékelték a 

vállalkozások üzleti értékét. Figyelték a nyereséget, az osztalékot és ezek időbeni változásait. 

Az Internetes világban, ezek helyett, a hálózati mutatókra, az elsőként elért potenciális 

fogyasztókra kezdtek koncentrálni. Ez vezetett el oda, hogy nem figyeltek kellően a 

jövedelmezőségre. 

A befektetői várakozások arra az elvre épültek, hogy a hálózati rendszerekben, aki először lép 

színre, az hódíthatja el a potenciális vásárlók kritikus tömegét az adott üzletágban, így 

monopoljellegű előnyöket élvezhet. ekkor terjedt el az a felfogás, miszerint: a „hálózati 

effektus‖ elv mindent eldönt, vagyis „a hálózati szolgáltatás értéke a hálózati tagok számának 

növekedésével arányosan nő‖.  

A piacra lépés sebessége így elsődleges szemponttá vált és a gyorsasági versenyt az 

internetlázba esett kockázati tőketársaságok és tőzsdei befektetők készek voltak finanszírozni. 

Az internet-társaságoknak nyereség, sőt árbevétel nélkül is sikerült csillagászati árakon 

tőzsdére menniük az új korszak letéteményeseként, a jövőbeni nyereség reményében. 

Általános vélekedés volt, hogy az Internet, az ipari forradalomhoz hasonlóan, újra rendezi a 

gazdasági erőviszonyokat. 

 
A világ időről időre a lufi jelenségek áldozatává válik, annak ellenére, hogy világosan 

ismerjük a jelenség mozgatóerőit. Ezek ugyan, az egyes technológiai érákhoz kötődő 

jellemzőket is hordoznak, de valójában azonos gyökérről táplálkoznak. A technológiai 

buborék okait elemezve - a korábbi hasonló válságokat is kísérő - általános tényezőket 

emelhetünk ki: 

 

 Korlátozott racionalitás: a környezeti reakciók a nyomás alatt hozott döntéseket az 

általánosnál erősebben befolyásolják. (sürgetettség, kevés információ, 

véleményformálók előtérbe kerülése) 

 Likviditási bőség: alacsony kamatszint, bő forrás kínálat, mivel hitelből is befektetnek 

a kockázatot vállaló személyek és intézmények. 

 „Van még nagyobb bolond is‖ érvényesülése: a befektetők hisznek abban, hogy 

lesznek még utánuk is kockázatot vállalók, így bíznak az eszközeik 

továbbértékesíthetőségében. (piramis játék) 

 Kiterjesztés: a befektetők hozam elvárásai, a múltbeli hozamokhoz kötődnek és addig 

éltetik az új befektetést, amíg ez a hit, életben tartható. 
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 Csordaszellem: a befektetők a trendek szerint cselekszenek és ez egy önmagát 

beteljesítő előrejelzésként működik, mivel egy viselkedésminta követése alapján jön 

létre.  

 Erkölcsi torzulás: a résztvevők (befektetők és közvetítők) felelőtlen viselkedésre 

hajlamosak, amikor az árfelhajtó előnyöket élvezik és még nincsenek kitéve a 

kipukkadás kockázatának. 

 
 
5. PUBLIKÁCIÓS ÉS SZABADALMI ELEMZÉS A GRAFÉN VILÁGBAN 

 

A 21. század első nagy tudományos átrendeződését a nanotechnológiák váltották ki. Az 

elmúlt évtizedben 2 millió publikáció és mintegy 1 millió szabadalom jött létre ezen a kutatási 

területen. 

Az innováció elmélettel foglalkozó kutatók szerint a nanotechnológiák az új Schumpeter-i 

technológiai hullám megtestesítői, amely hatása kiterjed a technológiai ágazatok és az 

iparágak sokaságára: alapanyaggyártás, energetika, IKT, gyógyszergyártás – gyógyászat, 

autóipar, ruházati ipar, sportszergyártás, és új iparágak kialakulásának alapjait gerjeszti. (Pl.: 

nano műszeripar, bio – IKT ipar) 

A nanotechnológiák ma még csupán a jövőbeni nagy teljesítménynövekedések, a hirtelen 

teljesítményváltozások, a drasztikus méretcsökkentések, az új alapanyagok kialakulásának 

várományosai és ezek mind inkább várakozások mintsem valós technikai eredmények. A 

nanotechnológiai fejlesztések sikerei ma még, inkább abban nyilvánulnak meg áttörő módon, 

hogy megkezdődött a nagy piaci átrendeződés: megjelennek az első nanotechnológiákra épülő 

termékek, a nagy piaci szereplők a K+F kapacitásaikat átrendezik a nanovilág irányába, a start 

– up cégek elindulnak a technológiai fejlődés új alternatív irányaiba, a befektetők felfedezik 

az új feltörekvő technológiákat megjelenítő cégeket. 

 

A nanotechnológiák a világ és a világgazdaság fejlődésében új paradigmák mentén hoznak 

változásokat. A nanotechnológiákra épülő innovációk speciális tulajdonságai: 

 a teljesítményváltozás nem evolúciós úton növekszik, hanem szakadások mentén új 

teljesítmény tartományok válnak elérhetővé (nanokompozitok); 

 a nanoanyagok új hatásmechnizmusokat generálnak (nanogyógyszer = 

hatóanyag+adagolás együtt); 

 a nanotechnológiák összekötik az élő és az élettelen világot a kialakuló hibrid 

technológiák révén (biotechnológiák és IKT összefonódása); 

 a nanotechnológiák önmagukban hordozzák az új ipari ágazatok kialakulásának a 

lehetőségét és az új piac kikényszerítését. (grafén) 

 

A grafénről szóló híradások, tudományos publikációk száma az elmúlt években az egekbe 

szökött. Bármely keresőben, tudományos portálon, vagy könyvtári gyűjteményekben nézünk 

utána a kifejezésnek, mindenhol sok ezer hivatkozást és dinamikus növekedést érzékelhetünk. 

A Google Scholar adatbázisából három fogalomhoz kötve gyűjtöttem le a 2001 – 2014 közötti 

években a publikációk számát. Az anyagtudományi technológiaváltás általam vizsgált 

korszakához kötve az alábbi fogalmakhoz kapcsolódó publikációkat szűrtem le: 

 graphene, 

 nanocomposite, 

 graphene nanocomposite. 

 

A keresés eredményeit jól igazolják a kutatói érdeklődés robbanásszerű megnövekedést és 

ezen keresztül a publikációk szerzői mögött meghúzódó kutató műhelyek érdeklődésének 
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változását is. (1. ábra) A keresés bármely nyelven íródott, írásos közleményekre kiterjedt, 

beleértve a szabadalmakat is. 

 

 
1. ábra: technológiai fogalmakhoz kötődő publikációk számának változása 

Forrás: saját szerkesztés, Google Scholar adatbázis alapján, 2015.08.04. napi 

lekérdezés alapján 

 

A kutatói érdeklődés mellett mindig fontos jellemző a kutatások eredményességét 

szimbolizáló szabadalmi mutatók is. Az ilyen elemzéseknél azonban figyelembe kell venni, 

hogy a szabadalmaztatási eljárásokban a valós kutatási eredmények megvédésének szándéka 

és a jövőbeni üzleti lehetőségek előzetes kiaknázása lehetőségeinek megteremtés egyaránt 

szerepet játszik. 

 

Fayerberg (2011) kutatásai e téren iránymutatóak a grafén témakörben is. Általános 

tapasztalat az új technológiák megjelenésekor, hogy a feltörekvő piacok mindig különösen 

élénk érdeklődést mutatnak a K+F új eredményeire épülő szabadalmak iránt. Mind a 

bejelentett, mind az elfogadott szabadalmak elemzése alkalmas a jövő fontos irányzatainak 

azonosítására és az ezekre épülő termék megoldások korai felismerésére. A vállalkozások erre 

építhetik fel piacra lépési stratégiájukat és áttekinthetik a jövő versenyének fontos szereplőit. 

Ez azért is fontos, - mivel jól tudjuk, hogy - a korai időszakban benyújtott szabadalmak, sok 

esetben, már a jövőbeni piacra lépési korlátok felépítését is szolgálják. A grafén gyűjtőszó 

alatt bejegyzett szabadalmak nagyon sokféle valóságos dolgot takarhatnak. Lehet a szó eredeti 

értelmének megfelelő, valódi kétdimenziós grafén film, de lehet a grafén, sokrétegű grafén 

lemez is, vagy éppen lehet az ezek létrehozására alkalmas eljárás végeredménye is. A korai 

piacra lépők gyakran jegyeztetnek be a valóságosnál szélesebb terültre vonatkozó megoldást, 

a jövőbeni elsőbbségi pozíciók megalapozása érdekében.  

A szabadalmaztatási stratégiák két megfontolásra épülve alakulnak ki. Az elsődleges és a 

másodlagos szándék jól felismerhető már a bejelentés megfogalmazásában is. A „composition 

of matter‖ típusú kezdettel ellátott kérelmek tipikusan ezt a területfoglaló, akadályépítő 

stratégiát testesítik meg. Geim és Novoselov a forradalmi találmányukat nem rögzítették 

egyetlen szabadalomban sem. A munkahelyük (University of Manchester) neve alatt sem 

található grafénre vonatkozó szabadalom. Ezzel szemben az első piacra lépő cégek 

mindegyike több szabadalmi bejegyzést tett alig változó tartalom mellett. Tipikusan ilyen 
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magatartást testesít meg a Nanotek Intruments Inc. (USA), amely 12 olyan szabadalmat 

birtokol, ami közel ugyanazt a tartalmat hordozza, csak a kiterjesztése más. Például az első 

szabadalmuk a grafén lemez létrehozására irányul. A másik kérelmük már a nagy hosszúságú 

és szélességű nano léptékű grafén lemezecskékről szól, amelyeket a 3 – 100 nanometeres 

mérettartományba illeszt be.  

A másik tipikus területfoglaló - pozícionáló szándékú bejelentések a „methodes‖ kategóriába 

sorolhatók. Többségük nyilvánvaló piaci akadályokat épít előre, a késői csatlakozók számára. 

Jó példa erre a Georgia Tech Research Cor. (USA) szabadalmi kérelme: „Vékony grafén film 

termékek és azok előállításának módszere‖. A leírt módszer két lépcsős: először létrehozunk 

egy grafén réteget egy alaplemezen, majd erre tetszés szerinti számban, újabb és újabb 

rétegeket helyezünk el. Valójában egy terméksorozatot ír le virtuálisan a szabadalom. 

A fenti szabadalmi bejegyzések általános megfogalmazásai és kiterjesztéseik szubjektív 

határai lehetővé teszik, hogy későbbi szabadalmi bejegyzések esetén a függetlenség nehezen 

legyen bizonyítható. Természetesen már mindenki, előre, a lehetséges licence és royalty díjak 

fényében fogalmazza meg bejelentési kérvényeit, így törekszik a lehetséges legnagyobb 

szegmens lefedésére, még akkor is, ha valójában a megvalósítás tényleges megoldása nincs a 

kezében. 

Sokszor tapasztaljuk, hogy a kezdeti szabadalmak tulajdonosai, un. kereszt licensz 

szerződésekkel, az új – valóságos megoldásokat birtokló – szabadalmasokkal, alkut kötnek. A 

hosszadalmas, költséges szabadalmi viták helyett megosztják a tudásukat és piaci jogaikat. 

A szabadalmi jogok felvásárlása ugyanilyen lehetőség, amely az új belépőt meghatározó piaci 

pozícióba tudja emelni, rövid idő alatt. 

 

A 2000 – 2014 közötti időszakra összegyűjtöttük (2. ábra) a szabadalmi adatokat, különböző 

szerzők és és adatbázisok felhasználásával. (Fayerberg, 2011; Dhand és tsai, 2013, Google 

Scholar lekérdezések, 2015;) 

 

 
2. ábra: Szabadalmi bejelentések számának alakulása 

Forrás: saját gyűjtés és szerkesztés 
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A kutatások 2004 utáni dinamizálódásának eredményeként, 2010 (a Nobel díj elnyerése) után 

gyorsult fel a folyamat, és a trend, az exponenciális növekedés változatlan. A kezdeti időszak 

– helyfoglaló - nagy ugrásai után, a kiegyenlítettebb korszak következett be, az utóbbi évek 

kiteljesedése mellett. A grafén kutatások területén a brit egyetemek és az akadémai kutató 

intézetek speciális helyzetbe kerültek. Tudjuk, hogy Geim és Novoselov nem kapcsolódott be 

a szabadalmaztatási versenybe. A MIT, a Rice University, vagy a Sungkiungkwan University 

viszont élénk aktivitást mutat. Váratlan fordulat ez, mert amikor 1996-ban a fullerén 

felfedezése kapcsán a világ figyelme a Rice University felé fordult, akkor Smalley és 

munkatársai és az Őket alkalmazó Rice University elárasztotta szabadalmaival a piacot, 

megelőzve a legaktívabb cégeket is. (Samsung, Sandisk, IBM) 

 
A szabadalmak teremtik meg a kapcsolatot a tudomány és az ipari gyakorlat között. 2000 – 

2010 között a grafénnel foglalkozó szakemberek 50 országban tettek szabadalmi bejelentést 

tettek 15 különböző szakterületre fókuszálva. Az Ázsiai országok egyre nagyobb szerepet 

játszanak az új szabadalmak kidolgozásában. Jellegüket tekintve pedig az ipari alkalmazási 

lehetőségeket próbálják megteremteni. (2. táblázat) 

 

 

A kiemelkedő egyetemi kutatóhelyek a szabadalmi helyzetük alapján  

2. táblázat 

S. Vezető 

kutató 

Szabadalma

k száma 

(db) 

Egyetem Vállalkozá

s 

Állami 

kutatóhely 

Profil 

1.  Jae-young 

Choi  

62 Sungkyunkwa

n University 

Samsung; Kumoh 

National 

Institute of 

Technolog

y 

Fénycsövek 

2. Hyeon-jin 

Shin  

43 Sungkyunkwa

n University 

Samsung - Grafén 

filmek és 

gyártási 

eljárások 

3. Seon-mi 

Yoon 

39 Sungkyunkwa

n University 

Samsung - Napelemek 

4. Ilhan A. 

Aksay 

35 Princeton 

University  

Vorbeck 

Materials 

Corporation 

Battelle 

Memorial 

Institute; 

Grafén 

polimerek 

5. Hyun-jong 

Chung 

34 Seoul National 

University 

Sungkyunkwa

n University 

Samsung - Grafén 

szintetizálás

i eljárások 

6. Sun-ae Seo 33 Sungkyunkwa

n University 

Leland 

Stanford 

Junior 

University 

Samsung - Nagyméretű 

grafén 

lemezek 

7. Byung Hee 

Hong 

28 Sungkyunkwa

n University 

Samsung - Grafén 

bevanotok 

készítése 
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8. Yun-sung 

Woo 

21 Sungkyunkwa

n University 

Seoul National 

University 

Samsung - Grafén 

bázisú 

ötvözetek 

9. Robert K. 

Prudhomm

e 

21 Princeton 

University 

Vorbeck 

Materials 

Corporation 

- Nyomtatott 

elektronikus 

eszközök 

10

. 

Rodney S. 

Ruoff 

20 Northwestern 

University 

University of 

Texas 

Graphene 

Energy  

Texas 

Instruments 

- Grafén 

lemezek 

laminálása 

11

. 

James M. 

Tour 

20 University of 

Texas 

William Marsh 

Rice 

University 

 - Grafén 

alapú fúró 

folyadékok 

12

. 

John S. 

Lettow 

18 Princeton 

University 

Vorbeck 

Materials 

Corporation 

- Grafén 

bevonatok 

 Összesen 374     

Forrás: (Pham – Fayerberg, 2013) 

 

6. A GRAFÉN PIAC ÉS AZ ELŐREJELZÉSEK 

 

A grafén termelésének eddigi eladási adatait és a várható piaci igény alakulását a ábra 

mutatja. Érzékelhető a trendforduló a 2011-ben, és az azóta is megfigyelhető dinamikus 

bővülése a piacnak. Ez a piac ma még a kínálat által vezérelt piac. Sem a mennyiségi igények, 

sem a minőségi elvárások nincsenek összhangban. Ehhez néhány kiforrott alapanyag gyártási 

technológiára, kiforrott új végtermékre és stabil minőségre van szükség. 

 

A piaci előrejelzések hatalmas növekedési potenciált jeleznek. A piaci forgalom becsült 

értékére vonatkozó előrejelzések a 2015 – 2020 közötti időszakra évi átlagos 50 – 60 %-os 

növekedést prognosztizálnak. A piac befogadóképessége szerinti mennyiségi becslések 250 - 

300%-os növekedést jeleznek. A becslésekben kétfajta bizonytalansági tényező jelentkezik, 

ami torzítja a megbízhatóságukat. A piaci árak alapvetően mennyiség arányosak, de nem 

tudjuk biztosan megjósolni annak a domináns technológiának a piaci megjelenését, amely a - 

várt - kritikus árcsökkenést kikényszeríti. A mennyiségi becslések fő problémája az, hogy 

jelenleg kínálati korlátos a piac. 
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3. ábra: Grafén termelés alakulása (tény és előrejelzés) 

Forrás: saját gyűjtés és szerkesztés 

 

A termelők a valós és a lappangó igények vélhetően kis részét képesek kielégíteni, és sok 

esetben nem is a végfelhasználó igényei szerinti alapanyagot képesek létrehozni. Ezek persze 

megint csupán a technológiaváltás természetes mellékhatásai. 

A piacokon napjainkban 110 féle grafén termék (alapanyag) érhető el. Összehasonlításként, 

ugyanebben az időszakban – mint konkurens termék - 620 féle nanocső, 130 féle fullerén 

termék, 15 féle nanoszalag érhető el. 

 

A grafén anyagok felhasználási területeit és mértékeit a . ábrák mutatják be. Jól látható, hogy 

a fő felhasználók: az elektronikai cégek, a kompozitanyag gyártók, és az energetika. 

Feltörekvő új használati teret nyitnak várhatóan: a kompozit anyagok gyártói és a két nagy 

járműgyártó ágazat. (repülőgépgyártás és autóipar)  

Az anyag és a technológia újdonságát szimbolikusan jól jelzi, hogy a K+F célú felhasználók 

(vásárlók) a piac 11%-át testesítik meg. Ez szokatlanul nagy mérték és egyben jelzi, hogy az 

atomi tartomány még sok új piaci jelenséget is kivált a jövőben. 
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4. ábra: A grafén felhasználás iparági megoszlása 2010-ben és 2017-ben (becslések) 

Forrás: saját gyűjtés és szerkesztés 

 

Napjainkban nagyjából 200 vállalkozás folytat komoly ráfordításokkal grafén K+F 

tevékenységet. A nagyvállalatok mellett sok a csupán grafénre szakosodott kisvállalkozás is a 

piacon. A legtöbb gyártó jelenleg grafén nanolemezeket és grafén oxidokat visz a piacra és 

óriási erőfeszítéseket tesznek a választék bővítés e érdekében. 

 

Az új anyag és használati lehetőségei iránti érdeklődést jól jellemzi, hogy 2005 óta a nyers 

grafit ára a háromszorosára növekedett. A világ grafit bányászata kb. 1 millió tonna évente, 

aminek 70 - 80 %-a Kínából származik. Ennek a fele szintetikus, fele pedig natur grafit. A 

folyamatod piaci bővülést biztosító fejlesztések mellett, azonban Kína erőteljes 

szabályozással védi is az elért pozícióit. Ahogy a 2010-es években a ritka földfémek piacán, 

most a grafén piacon is korlátozza a kitermelést és az exportot is, különösen az anyagok 

alacsony feldolgozottsági állapotában. Ennek keretében bányák százait zárt be, elsősorban 

környezetvédelmi megfontolásokból. 

 

A grafit fontos alapanyaga a gépkocsi akkumulátorok gyártásának, és az atomerőművek 

korszerű fűtőelem gyártásának. Önmagában ez a két termék 2020-ra a piac igényeit 

megduplázza. Nem véletlen, hogy a grafit bányák részvényei iránt élénk érdeklődést mutat a 

piac. A kínai termelés 2010 óta csökkenő tendenciát mutat, így más termelő helyek 

felértékelődtek a befektetők szemében. Ilyenek Canadában a Focus Graphite és a Northern 

Graphite cégek is, annak ellenére, hogy még a kezdeti veszteséges működési szakaszban 

vannak. Az USA jelenleg nem termel grafitot, ezért ígéretes piacnak tűnik minden feltörekvő 

(ausztrál, afrikai) gyártó számára. 

 

A grafénnel kapcsolatos publikációk 2011-es csúcsa óta erős verseny bontakozott ki a 

világban, a grafén kutatások állami támogatásában. Az EU 10 éves, 1.000 millió eurós 

központi támogatási programot hirdetett meg. Dél – Korea 350 millió USD értékben 

támogatja a piacérett grafén termékek létrejöttét. Az UK 50 milllió font értékű támogatást 

biztosít az új piaci csatornák kiépítéséhez. A piac éhes az új grafén alkalmazásokra. Csak az 

utolsó két évben a becslések szerint 4.000%-os növekedés volt tapasztalható a piacokon. 

A verseny még csak most jutott el a kibontakozás fázisába. Jól jellemzi ezt a helyzetet az a 

tény, hogy az első nano IPO cégek, a tőzsdei színrelépésük óta, még egyetlen dollár hozamot 
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sem termeltek. A befektetői várakozás és a befektetői türelem még tart. A fő kérdés: 

meddig?
62
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 „A kutatómunka a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő Alkalmazott 

Anyagtudomány és Nanotechnológia Kiválósági Központ keretében, a TÁMOP-4.2.2.D-

15/1/KONV-2015-0017 projekt részeként – az Új Széchenyi Terv keretében – az Európai 

Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.‖ 
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MAGYAR NAGYVÁLLALATOKNÁL 

 

THE ROLE OF ETHICS COMMUNICATION AND ETHICS TRAINING 

IN HUNGARIAN LARGE COMPANIES 
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ÖSSZEFOGLALÁS  

A nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy az etikai szempontot komolyan vevő vállalatok 

nemcsak leírják etikai normáikat, és kommunikálják azokat az érintettek felé, hanem nagy 

hangsúlyt fektetnek a normák oktatására is. A cikk az etikai tudatosságot növelő vállalati 

etikai kommunikáció és etikai tréningek jellemzőit mutatja be, a nemzetközi gyakorlat 

áttekintése után a magyarországi nagyvállalati szférára koncentrálva. A bemutatott kutatási 

eredmények egy széleskörű, hiánypótló empirikus kutatás részét képezték. Az eredmények 

alapján javaslatokat fogalmaztunk meg a vállalatok részére az etikai tudás és tudatosság 

növelése érdekében. 
 

SUMMARY  

The international practice shows that companies taking ethical aspects seriously do not only 

write down their ethical norms and communicate them towards the stakeholders but put great 

emphasis on teaching the norms as well. The article presents the characteristics of corporate 

ethics communication and ethics trainings raising awareness of ethics, after the overview of 

the international practice it concentrates on the sphere of large Hungarian companies. The 

research results shown are part of wide, empirical research. Based on the results suggestions 

have been made towards companies in order to improve ethical knowledge and awareness. 

 

 

1. BEVEZETÉS 

 

Az üzleti etika az etikai alapelvek, normák, elméletek üzleti életre történő alkalmazását 

jelenti, és azt vizsgálja, mi a helyes illetve jó viselkedés az üzleti élet szereplői részéről. 

Sokak szerint az erkölcsi értékeit, normáit a családból hozza magával az egyén, ezek a 

normák nehezen vagy egyáltalán nem változtathatók. Mások viszont úgy gondolják, hogy 

változtatható az etikai szemlélet, az egyéni etikai érzékenység fokozható. Ha ez utóbbi nézetet 

fogadjuk el, felmerül a kérdés, hogy a jövő vezetőinek és szakembereinek üzleti etika oktatása 

az üzleti képzés feladata, vagy a vállalatoknak is van ebben szerepük? Ha igen, milyen 

szerepet tölthetnek be, fokozhatják-e az etikai tudatosságot és elősegíthetik-e a morális 

dilemmák megoldását, és megakadályozhatják-e, illetve megelőzhetik-e az etikai vétségeket? 

Jelen kutatás célja az etika intézményesítésének helyzetfelmérése volt a magyarországi 

nagyvállalatok körében. A kutatás során többek között arra kerestünk választ, hogy mennyire 

tekinthető fejlettnek az etika intézményesítése a legnagyobb vállalatok körében 

Magyarországon, milyen sajátosságai vannak az egyes etikai intézményeknek, ezen belül a 

vállalati etikai tréningeknek? A cikk az etikai intézmények közül az etikai kommunikáció és 

mailto:vgtkrisz@uni-miskolc.hu
mailto:szilagyi.roland@uni-miskolc.hu
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az etikai tréning sajátosságait mutatja be, és javaslatokat fogalmaz meg e területek 

továbbfejlesztésére. 

 

 

1. AZ ETIKAI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ ETIKAI TRÉNING A SZAKIRODALOM 

TÜKRÉBEN 

 

Az etika kapcsán alapkérdésként merül fel, hogy oktatható-e az etikus viselkedés. 

Arisztotelész azt hangsúlyozta, hogy az erényes viselkedés tanulható és tanítható 

(Arisztotelész, 1997). Bár az etika nem feltétlenül erényetikát jelent, mint Arisztotelésznél, 

mégis e nézet elfogadása az alapja mindenféle etikai oktatásnak. Az üzleti etika oktatása a 

gyakorlatorientált MBA képzésekben indult, de az elmúlt évtizedekben általánossá vált az 

üzleti etika integrálása az üzleti oktatásba vagy önálló tárgyként vagy egy-egy üzleti tantárgy 

részeként. Számos tanulmány vizsgálta az üzleti etikai oktatás hatását, és pozitív összefüggést 

mutatott ki az etikai tudatosság, az etikai érzékelés, az etikai értékek, az etikai érzékenység és 

a morális érvelési képesség vonatkozásában (Wurthmann, 2013). Az elmúlt tíz év üzleti etika 

oktatásának hatását összegezve kijelenthető, hogy „az etikaoktatás igenis számít‖ (Lau, 2010). 

A pozitív eredmények ellenére a gyakorló oktató időnként még mindig azt tapasztalja, hogy 

egyes hallgatók, ha nem is feleslegesnek, de könnyebbnek, esetleg nem túl fontosnak tartják 

az üzleti etikát a többi, fő tárgyhoz képest. 

Az üzleti etika fő célja, hogy ne csak elméleti diszciplína legyen, hanem az üzleti 

gyakorlatban jelenjenek meg az etikai szempontok, és valódi pozitív hatás jelentkezzen. Mint 

az üzlet sok más területén, az üzleti etika kapcsán is azt tapasztaljuk, hogy az élenjáró 

vállalatok gyakorlata megelőzi az elméletet, de legalábbis nagyon hatékonyan alkalmazza. 

Sajnos, ez nem mindig őszinte etikai megközelítést jelent, hanem megjelenik az etika, mint 

public relations eszköz, sőt az áletika is tetten érhető. Ennek megelőzése érdekében egyre 

fontosabb a transzparencia, és az, hogy a belső és a külső érintettek is elvárják az etikus 

viselkedést mind a vállalatoktól, mind az azokat képviselő egyénektől. 

A vállalaton belüli etikus magatartásra egyrészt az egyéni jellemzők (például az egyéni 

értékrend, a morális fejlettség szintje) valamint szervezeti tényezők (például a vállalati 

kultúra, a vezetők magatartása, az ösztönzési rendszer) vannak jelentős hatással (Hassink et 

al, 2007). Eszerint a szervezetek az etikus viselkedést vagy munkavállalóik morális fejlődési 

szint szerinti szűrésével vagy olyan környezet megteremtésével tehetik lehetővé, ami 

csökkenti az etikátlan magatartás valószínűségét (Trevino, 1986). 

Az etika intézményesítése az etika mindennapi döntéshozatalba integrálását jelenti (Purcell-

Weber, 1979). Olyan cselekvésként definiálható, amire azért van szükség, hogy vezérfonalat 

nyújtson a vállalati szereplőknek (Andrew, 1989). Az etika intézményesítése a szervezetekben 

lévő etikai problémák ellenőrzésének fontos módja (Vitell-Hidalgo, 2006). Az etika vállalati 

intézményesítettsége azt fejezi ki, hogy a szervezet milyen fokon integrálta az etikát implicit 

vagy explicit módon a döntéshozatali folyamatokba (Singhapakdi -Vitell, 2007). A folyamat 

illetve rendszer legfontosabb részei az etikai kódex, az etikai kommunikáció, az etikai tréning, 

az etikával foglalkozó munkatársak és szervezeti egységek, az etikai bejelentő rendszer, az 

etikai monitoring és az etikai audit. A tapasztalatok szerint, nem elég egy programot 

megvalósítani, hanem rendszeresen kell megfelelő intézkedéseket hozni ahhoz, hogy pozitív 

irányba változzon a vállalati kultúra, ebben jelentős szerepet játszik a rendszeres és megfelelő 

színvonalú etikai tréning. 

A világ legnagyobb 200 vállalatának nagy része (85%) a dolgozói több mint 95 százalékának 

eljuttatta az etikai kódexét. Az újonnan belépőkkel a vállalatok többsége (66%) a bevezető 

programban ismerteti az elvárt etikai normákat, 12 százalékuk az állásinterjú során, 10 

százalékuk az új belépőknek illetve a pályázóknak szánt információs csomagban, 2 

százalékuk pedig az álláshirdetésben. A vállalatok 56%-a a munkaszerződés részévé teszi az 
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etikai kódexet és mintegy a vállalatok felénél alá kell írni a kódex ismeretét, és, hogy a szerint 

cselekszik a munkavállaló. A vállalatok 44 százalékánál a kódex részét képezi a 

teljesítményértékelésnek és 30 százalékuknál fizetési és ösztönzési kritérium a kódex 

betartása. A vállalatok 55 %-a szerint fontos, hogy etikai vétség elkövetését követő 

szankciókra szabályzat készüljön (KPMG, 2008). 

Egy amerikai kutatás 94 vállalatot vizsgált, ezek többsége (84%) az intraneten kommunikálta 

etikai normáit, 72 % e-mail kampányt indított, 62 % posztereket helyezett el. A vállalatok fele 

hírlevélben tette közzé, 38% csoportos megbeszélés keretében informálta alkalmazottait, 23 

százalék tájékoztató füzetet adott ki, 13 % etikai díj programot indított. 7 százalékuk az 

internetre helyezte a kódexet, 5 százalékuk rendszeres rejtvényjátékot alkalmazott, 2 

százalékuknál a képernyővédő emlékeztetett az etikai normákra. A kutatás szerint lényeges, 

hogy a vállalatok rendszeres dialógust folytassanak etikai normáikról, és a jelentős vállalati 

döntések és kezdeményezések esetén utaljanak az etikai kódexben leírtakra. A kommunikáció 

fontos hiányosságára utal, hogy bár a kutatásban résztvevő vállalatok 94 százaléka 

nemzetközi piacon működött, csak a vállalatok 45 százaléka fordíttatta le a kódexét, és kevés 

vállalat adott lehetőséget a külső érintetteknek a kódex elérésére (LRN, 2011). 

Az FTSE 100 vállalat 87%-a a vállalati intraneten kommunikálta az etikai kódexet. 51% a 

munkaerő kézikönyv részévé tette, 49% önálló kézikönyvet/füzetet készített, 47% lefordította 

más nyelvekre, 32% adaptálta a helyi viszonyokra, 30% nyomtatott formában eljuttatta 

minden munkavállalónak, 30% megvitatta a vállalati hírlevélben. A külső érintettek felé 

történő kommunikáció során a vállalatok 81%-a az éves riportjában említette meg a kódexet, 

72% a CSR vagy hasonló jelentésben, 68% kitette a vállalati web-lapra, 21% szétosztotta az 

érintettek között. A kódex a vállalatok 69%-ánál a munkaszerződés része, és mintegy a felénél 

a vezetők külön nyilatkozatot írnak alá arról, hogy ismerik és elfogadják a kódexet (Webley et 

al, 2010) 

A nemzetközi empirikus felmérések azt mutatják, hogy a vállalati etikai tréning jelentős része 

e-learning. A 200 leg-nagyobb nemzetközi vállalatra kiterjedő felmérés szerint, azok több 

mint 80%-ában alkalmaznak etikai e-learning-et. A vállalatok 74%-ánál legalább a vezetők 

háromnegyede, a vállalatok 56 százalékában pedig a beosztottak háromnegyede részt vett 

szóbeli etikai tréningen a felmérést megelőző három évben (KPMG, 2008). 

A már idézett amerikai kutatás szerint az etikai oktatás szintén leginkább online oktatás 

(73%). A megkérdezettek 12%-a csoportos oktatásról, 5% tapasztalati oktatásról, például 

workshop-ról számolt be. Az e-learning időtartama többnyire 2-3 óra volt (39%), a vállalatok 

24 %-ánál 1 órás online oktatásról beszélhetünk, a vállalatok 36%-ánál 4 vagy annál több órát 

vett igénybe.  Az etikai oktatási programok túlnyomó része (89%) a teljes vállalatra kiterjedő, 

standard program, a válaszadók 41%-a funkcionális területekre koncentráló programokról, 

44% pedig speciális vállalati szerepekhez kapcsolódó oktatásról számolt be (LRN, 2011). 

Az FTSE 100 vállalat 60 %-a nyújt etikai képzést minden munkavállalója számára. A 

legkedveltebb módszer a belső szeminárium, ami a vállalatok 78%-ánál volt, ezt követte az e-

learning (67%), 47%-nál etikai dilemmákat vitattak meg. A válaszadó vállalatok több mint 

90%-a valósít meg tréninget vezetői szinten. A feltett kérdésre választ adó 27 vállalat 45%-a 

évente nyújt etikai tréninget, 7% két évente, 45% szükség esetén. 33%-nál a kódex lényeges 

revíziója után van etikai képzés, 17%-nál csak egyszer, a kódex bevezetésekor (Webley et al, 

2010). 

 

2. MÓDSZERTAN 

 

Feltáró jellegű kutatásunk célkitűzése a magyar nagyvállalati szféra etikai intézményeinek 

jellemzése volt. A szegmens vizsgálatának első lépése egy interjúmódszeren alapuló kvalitatív 

kutatás volt (Szegedi, 2012). A kvalitatív kutatás eredményei alapján célunk a magyar 

nagyvállalati kör feltérképezése lett, a nagyszámú sokaság igényeinek megfelelően kutatási 
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módszerként kérdőíves felmérést alkalmaztunk. A kérdőív kitöltését megkönnyítette, hogy 

elektronikus formában került feltöltésre a http://evasys.uni-miskolc.hu/evasys/online/ oldalra. 

A kérdőíves felmérésre 2013. március 25. és április 26. között került sor. A kérdőív 

tesztelését, és a felmérés lebonyolítását a Hungarian Business Leaders Üzleti etikai és 

átláthatóság munkacsoportja végezte. 

A mintát a 200 legnagyobb árbevételű magyarországi vállalat jelentette (Figyelő, 2012). A 

kérdőív visszaérkezési aránya 23,5 % volt, ami nemzetközi szinten jónak mondható. 

Azonban, szembesültünk azzal a korábbi tapasztalattal, hogy az ilyen jellegű kérdőíveket nem 

szívesen töltik ki azok a vállalatok, akik nem foglalkoznak az etika intézményesítésével. 

Mivel minimális volt az etikai kódexszel nem rendelkező vállalatok száma a mintában, ezeket 

kizártuk a további vizsgálatból, és az utólagos rétegzés módszerét alkalmaztuk a felmérés 

eredményeinek általánosíthatóvá tételéhez. Az 1. ábra a realizált minta nettó árbevétel szerinti 

megoszlását mutatja. Megállapításaink kizárólag az etikai kódexszel rendelkező 

magyarországi nagyvállalatokra érvényesek, rájuk viszont statisztikailag alátámasztottak. 

 

49%

22%

16%

13%

Mennyi volt  a vállalat nettó árbevétele 
2011-ben?

150 000 millió forint vagy 
több

70000 millió és 149999 
millió forint között

40000 millió és 69999 
millió forint között

40000 millió forint alatt

 
1. ábra: A minta összetétele 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az adatok feldolgozása során az Evasys rendszerből nyert adatokat SPSS  program és Excel 

segítségével dolgoztuk fel. Az adatok elemzése sorén a leíró statisztika számos eszközét 

használtuk (pl. megoszlási arányszámok, átlag). A tényezők sztochasztikus összefüggését is 

vizsgáltuk, de az eredmények azt mutatták, hogy általában gyenge kapcsolat van az etikai 

intézményesítés és a vállalatok jellemzői között.  

 

 

 

3. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

 

Felmérésünk azt mutatja, hogy az etikai kódexet bevezető minden vállalat kommunikálja a 

vállalaton belül valamilyen módon a kódexet. A belső etikai kommunikáció legelterjedtebb 

módszerei a következők: az új belépők kommunikációs csomagjának része az etikai kódex a 

vállalatok nagy részénél (93%), felkerült a vállalati intranetre (84%), része a vállalati 

szabályoknak (82%), és része a munkavállalói iránymutatásoknak (77%). A vállalatok 

háromnegyede (75%) lefordította a kódexet a leányvállalatok nyelvére is, de kevesebb, mint 

harmada (27%) adaptálta a kódexet a leányvállalati környezetre.  A vállalatok felénél minden 
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munkavállaló kapott egy nyomtatott példányt a kódexből és ugyancsak fele vállalati 

hírlevélben kommunikálta azt. A vállalatok kis hányada alkalmazott kreatív kommunikációs 

eszközöket az etikai kommunikáció során: e-mail kampány (34%), poszterek (30%), 

rejtvényjáték (7%), etikai díj program (5%), képernyővédő (2%) (2. ábra) 

Míg az etikai kódexszel rendelkezők mindegyike folytat belső etikai kommunikációt, addig 

külső etikai kommunikáció csak a vállalatok 75 százalékánál van. Nemcsak kevesebb vállalat 

kommunikálja a külső érintettek felé etikai normáit, de később is kezdik el a vállalatok a 

kódex külső kommunikációját, előbb a vállalaton belül jellemző. A külső kommunikációban 

döntő szerepe a vállalat internetes honlapjának van, a vállalatok 49 százaléka használja ezt a 

kommunikációs csatornát, a második leggyakoribb (18%) eszköz a CSR/fenntarthatósági 

jelentések. A vállalatok kis hányada (3-6 %) használ további külső kommunikációs 

csatornákat. Csak 3 százalékuk említi az etikai kódexet a vállalat éves beszámolójában. 

 

75%

27%

93%

5%

23%

77%

82%

45%

41%

41%

50%

11%

50%

48%

84%

34%

30%

5%

7%

2%

16%

A kódexet a leányvállalatok nyelvére is lefordították

A kódexet adaptálták a leányvállalati környezetre

Részét képezi az új belépők kommunikációs csomagjának

Már az álláshirdetésben utalnak az etikai normákra

Már az állásinterjúk során utalnak az etikai normákra

Része a munkavállalói iránymutatásoknak

Része a vállalati szabályoknak

Része a munkaszerződésnek

A vezetők külön nyilatkoznak a kódex betartásáról

A munkavállalók külön nyilatkoznak a kódex betartásáról

Minden munkavállaló kapott egy nyomtatott példányt

Csak az új belépők kapnak nyomtatott példányt

Kommunikálják a vállalati hírlevélben

Kommunikálják a munkavállalói és vezetői fórumokon

Felkerült a vállalati intranetre

E-mail kampányt indítottak a normák megismertetésére

Posztereket helyeztek ki

Etikai díj programot indítottak

Rejtvényjátékot indítottak

Képernyővédő emlékeztet az etikai normákra

Egyéb

Hogyan kommunikálja a vállalat az etikai kódexet a 
munkavállalóknak?

 
2. ábra: A belső etikai kommunikáció módjai  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A magyarországi nagyvállalatok 82 százalékánál van etikai oktatás/tréning. Legnagyobb 

részük (30%) 5-9 éve kezdte az etikai tréninget, negyedük 2-4 éve, 23 százalékuk viszont 10 

éve, vagy annál régebben. A válaszadók mindössze 4 százaléka jelezte, hogy egy éves vagy 

még újabb az etikai tréning vállalatánál (3. ábra). A vállalatok többsége (83%) tart etikai 

tréninget az új belépők részére. A vállalatok 78 százaléka minden munkavállaló számára nyújt 

etikai oktatást. Ez az arány meghaladja a nemzetközi eredményeket. Az FTSE 350 vállalat 60 

%-a nyújt etikai képzést minden munkavállalója számára (Webley et al, 2010). Az amerikai 
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középvállalatok (100-499 fő) 50 %-ában, a nagyvállalatok (500 vagy annál több fő) 75 %-ban 

van kötelező etikai tréning (Society for Human Resource Management & the Ethics Resource 

Center, 2009).  

A jelen kutatásunkban résztvevő vállalatok 39 százaléka tart etikai tréninget minden vezetője 

részére, és a vállalatok 25 százalékánál van etikai oktatás speciális területek munkavállalói és 

14 százaléknál speciális területek vezetői részére. A vállalatok mindössze 6 százaléka biztosít 

etikai tréninget a beszállítói részére (4. ábra). A jelenlegi felmérés eredményei valamivel 

meghaladják a Figyelő, TOP 200, Transparency International 2012-es kutatásában mérteket, 

mely szerint a vállalatok 57,1 százaléka szervez időnként etikai tréninget a munkavállalóknak, 

és 3,6 százalékuk a beszállítóknak (Alexa, 2012). 

 

Arra a kérdésre, hogy milyen gyakran van etikai oktatás, a vállalatok többsége (44%) az 

évente választ adta. A vállalatok 15 százalékánál csak egyszer, belépéskor van etikai oktatás. 

A magyarországi vállalatok 6 százaléka kétévente, 9 % háromévente, 6 % a kódex nagyobb 

módosításakor tart etikai tréninget. Az etikai oktatás gyakoriságát mutatja a 5. ábra. Az egyéb 

kategóriában több vállalat adta azt a választ, hogy belépéskor, évente és a kódex 

módosításakor is kötelező az oktatás. Van olyan vállalat, ahol évente többször is van etikai 

oktatás, és van, ahol a gyakoriság adott területtől illetve pozíciótól függ. Ezek az adatok nem 

térnek el lényegesen az FTSE 350 vállalat adataitól, ahol 45% évente nyújt oktatást, 17 

százaléknál pedig csak egyszer van oktatás, a kódex bevezetésekor (Webley et al, 2010). 

 

18%

4%

25%

30%

23%

82%

Van-e a vállalatnál etikai oktatás/ tréning?

nincs 0-1 éve 2-4 éve 5-9 éve 10 éve, vagy régebben

 
3. ábra: Az etikai oktatás elterjedtsége 

Forrás: Saját szerkesztés 
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83%

78%

25%

19%

22%

39%

14%

14%

6%

6%

Az új belépők részére 

Minden munkavállaló részére

Speciális területek munkavállalói részére

A felsővezetők részére

A középvezetők részére

Minden vezető részére

Speciális területek vezetői részére 

Külföldön dolgozók részére 

Beszállítók / üzleti partnerek részére

Egyéb

Kiknek van etikai oktatás?

 
4. ábra: Az etikai oktatás célcsoportjai 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az etikai oktatás módszerét tekintve az e-learning (64%), az előadás (53%) és az interaktív 

előadás (44%) a leggyakoribb (6. ábra). A vállalatok negyede (25%) számolt be kiscsoportos 

esettanulmány-megoldásról illetve szituációs gyakorlatok alkalmazásáról. Az e-learning, bár a 

legnagyobb arányban fordult elő, még így is alatta marad a nemzetközi adatoknak. A 200 

legnagyobb vállalat több mint 80%-ában alkalmaznak etikai e-learning-et (KPMG, 2008), az 

amerikai vállalatok 73 százalékánál van online oktatás (LRN, 2011). Ugyanakkor az FTSE 

350 vállalatnál a legkedveltebb módszer a belső szeminárium (78%) volt, és csak ezt követte 

az e-learning (67%) (Webley et al, 2010). 

15%

44%6%

9%

3%

6%

17%

Milyen gyakran van etikai oktatás?

Egyszer (belépéskor/a 
kódex bevezetésekor)

Évente

Kétévente

Háromévente

Ha szükséges

A kódex nagyobb 
módosításakor

Egyéb

 
5. ábra: Az etikai tréningek gyakorisága 

Forrás: Saját szerkesztés 
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53%

44%

25%

64%

6%

Előadás

Interaktív előadás

Kiscsoportos esettanulmány megoldás / 
szituációs gyakorlat

E-learning

Egyéb

Milyen formában van etikai oktatás? 

 
6. ábra: Az etikai tréningek módszerei 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az etikai oktatás legfontosabb céljai az etikai normák megismertetése (25%), az elvárt 

viselkedés tudatosítása (23%), valamint az etikai kódex fontosságának tudatosítása (21%). 

Bár nem legfontosabb célként, de sok vállalat jelölte meg az oktatás céljaként a személyes 

felelősség tudatosítását is. Nem jellemző az, hogy az etikai oktatás során etikai dilemmákat 

beszélnének meg, és azokra keresnének megoldást. Minimális számú vállalatnál jelenik meg 

célként az etikai normák tudatosodásának ellenőrzése az etikai tréning során, ami azt 

eredményezi, hogy nincs visszacsatolás a tréningen résztvevők tudás szintjéről, így kisebb az 

esélye annak, hogy éles helyzetben felismerik, hogy egy etikai dilemmáról van szó, és helyes, 

azaz a vállalati normáknak megfelelő döntést hoznak (7. ábra).  

A felsorolt célokon túlmenően a 200 legnagyobb árbevételű nemzetközi vállalat körében 

megjelent célként annak vizsgálata is, hogy mennyire fedezhetők fel a munkavállalók 

magatartásában a kódexben foglalt normák (KPMG, 2008), ez a magyar vállalatok csupán 2 

százalékánál jelentkezett. Az oktatás céljaként az egyéb kategóriában megjelent például az 

éberség fenntartása vagy a vezetői példamutatás és a probléma-megoldási javaslatok 

bemutatása is. 
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Az etikai kódex fontosságának tudatosítása

Az etikai normák megismertetése

Az elvárt viselkedés tudatosítása

A személyes felelősség tudatosítása

Annak vizsgálata, mennyire rögzültek az etikai normák

Etikai dilemmák kezelése

21%

25%

23%

11%

11%

23%

27%

11%

7%

9%

9%

9%

36%

2%

14%

Mik az etikai oktatás céljai?

legfontosabb második legfontosabb harmadik legfontosabb

 
7. ábra: Az etikai tréningek céljai 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A mai, globális környezetben működő vállalatok felé egyre nagyobb etikai elvárások 

jelentkeznek. Ezzel párhuzamosan az etikát fontosnak tartó vállalatok munkavállalóik felé is 

közvetítik etikai elvárásaikat. Az üzleti képzésben megjelenő etikai oktatás nem elegendő, 

ennek oka, hogy a vállalatoknál dolgozók közül sokan egyáltalán vettek részt ilyen oktatáson, 

másrészt nincsenek egységesen elfogadott etikai normák, a vállalatoknak a saját 

normarendszerüket kell közvetíteni munkavállalóik és egyéb érintettjeik felé. Ennek eszköze a 

normák írásba foglalása, valamint kommunikálása és oktatása. Az etikai tréningnek a 

szervezet minden szintjén meg kell jelennie (Kaptein, 2009). Hozzátartozik az etikus vállalati 

kultúra kifejlesztéséhez és fenntartásához szükséges kulcselemekhez (Schwartz, 2013). A 

legnagyobb kihívások egyike, hogy az online etikai tréning növeli az etikai tudatosságot, de 

nem támogatja a visszacsatolást, a gyakorlást és a párbeszédet. A személyes tréninget csak 

speciális csoportoknak tartanak vagy abban az esetben, ha valamilyen probléma lép fel 

(Seberka, 2014). 

Az első, magyarországi vállalatok körében végzett, a vállalati etika intézményesítettségét 

vizsgáló kérdőíves felmérés az intézményesítettség alacsony szintjét állapította meg. A 

megkérdezett 326 vállalat 11,3 százaléka rendelkezett etikai kódexszel, és 13,8 százalékuknál 

volt etikai képzés, az etikai kommunikációt külön nem vizsgálták. A képzéssel kapcsolatban 

azonban néhány vállalat újbóli megkérdezése alapján a kutatás megállította, hogy ezek a 

programok nemigen léteznek (Zsolnai, 1997). Ezt a kérdőíves felmérést, tudomásunk szerint, 

a jelen kutatásig nem követte további, az etikai kommunikációval és oktatással is foglalkozó 

felmérés.  

Kutatásunk megállapította, hogy az etikai kódexszel rendelkező magyarországi nagyvállalatok 

mindegyike kommunikálja etikai kódexét a vállalaton belül, viszont a külső kommunikáció 

csak három negyedüknél jellemző. Ennek oka véleményünk szerint az lehet, hogy a vállalatok 

nem értették meg, hogy az etikai normákat minden érintettnek ismernie kell ahhoz, hogy be 

tudják tartani, és elvárhassák azok betartását. Természetesen a transzparencia növeli az 
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elszámoltathatóságot is, ami a nem őszinte etikai gyakorlatot folytató vállalatoknál növeli a 

reputációs kockázatot.  

A vizsgált vállalatok túlnyomó többségénél van etikai oktatás, elgondolkodtató azonban, hogy 

egy ötödénél egyáltalán nincs, tehát csupán az írott kódex alapján remélik azt, hogy a belső és 

külső érintettek megismerik, és alkalmazni fogják a vállalat által fontosnak tartott etikai 

normákat. Az etikai tréning nemzetközi gyakorlatot meghaladó elterjedtsége nem ok arra, 

hogy hátradőljünk, és azt gondoljuk, hogy minden rendben van. Egyrészt a tréningek 

célcsoportja korlátozott, másrészt azok módszerei is inkább csak a felületes ismereteket 

segítik, és nem az etikai normák megértését és alkalmazását. 

A vállalati etikai tréningek két preferált célcsoportja az új belépők és a munkavállalók, de 

kevesebb, mint a vállalatok fele ismerte fel a vezetők fontosságát, azt, hogy a vezetők attitűdje 

és viselkedése jelentősen befolyásolja beosztottaik viselkedését és az egész vállalati kultúrát. 

A korábban bemutatott nemzetközi adatok azt mutatják, hogy nemzetközi szinten ezt az 

összefüggést már sokkal inkább felismerték a vállalatok (KPMG, 2008;  LRN, 2011; Webley 

et al., 2010). A magyarországi vállalatok elenyésző része biztosít etikai tréninget beszállítóik, 

illetve üzleti partnereik részére, miközben a nemzetközi trendek egyre inkább a teljes 

értékláncra kiterjedő felelősséget várnak el, és a területen élenjáró globális vállalatok a 

tréninget is a Felelős Értéklánc programjuk részének tekintik. Például a BMW-csoport 

fenntarthatósági tréninget tart beszállítóinak a kockázatos országokban (BMW, 2014). A 

Siemens a Magatartási Kódexén alapuló web-alapú tréninget vezetett be "Fenntarthatóság a 

Beszállítói Láncban‖ témakörben (Siemens, 2014). 

Az etikai oktatás a magyarországi vállalatoknál többnyire évente történik, de még mindig 

viszonylag sok vállalat csak egyszer szán időt és energiát az etikai kódex oktatására, vagy új 

belépők esetén vagy akkor, amikor bevezetik a kódexet, ami szintén nem segíti elő a normák 

tudatosítását. Mivel az etikai oktatás fő céljai a normák, a kódex fontosságának, valamint a 

személyes felelősségnek a tudatosítása, ennek megfelelően módszere az e-learning vagy az 

előadás, és lehetőséget adva a kérdésekre, megjelenik az interaktív előadás. Csak a vállalatok 

negyede alkalmaz kiscsoportos esettanulmány módszert, vagy más, diszkusszióra lehetőséget 

adó módszert. Egy friss amerikai kutatás szerint, a vizsgált 750 vállalat 90 százalékánál az 

etikai és compliance tréningek fő célja az etika és a tisztelet vállalati kultúrájának kiépítése.  A 

vállalatok legnagyobb részénél (71%) online tréning van, de majdnem ilyen arányban (68%) 

jelen van a személyes tréning is. A tanulmány szerint rövid tréningek és különféle oktatási 

módszerek jelennek meg (Nawex Global, 2014). 

Az etikai tréning feltárt magyarországi gyakorlata alkalmas lehet az etikai normák 

megismerésére, de a morális dilemmákat felismerő, és az azokat helyesen kezelni tudó, valódi 

etikai tudatosság kialakulásához célszerű lenne a vállalatnál előforduló valódi etikai esetek 

mélyebb elemzése és megvitatása.  

Mint minden etikai intézmény, az etikai kommunikáció és az etikai tréning is önkéntes 

erőfeszítésre utal. Bár az etika sok szempontból speciális terület, természetesen a vállalatok 

tisztában vannak azzal, hogy léteznek hatékony módszerek az oktatására. A magyarországi 

etikai tréning viszonylag szerény gyakorlata véleményünk szerint az alábbiakra utalhat: 

- A vállalatok nem ismerték fel az etikai terület jelentőségét. 

- Nem tartják fontosnak az etikus viselkedést. 

- A szűken rendelkezésre álló források miatt háttérbe szorul ez a terület. 

- A vállalatok nem az etikai kommunikációval és oktatással támogatható megelőzésre, 

hanem az etikai vétségek feltárására, azok büntetésére helyezik a hangsúlyt. 

Az okok feltárása további mennyiségi és minőségi kutatásokat igényel. Az elméleti és az 

empirikus összefüggéseket tekintve egyértelmű, hogy a vállalati etikai kommunikáció és 

oktatás nem öncélú. A cél a külső és belső érintettek iránti felelős viselkedés elősegítése, 

amely egyre inkább elvárás, és a vállalat hosszú távú sikerének előfeltétele. 
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"A kutató munka a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő Mechatronikai és 

Logisztikai Kiválósági Központ keretében valósult meg." (Azonosító szám: TÁMOP-4.2.1.B-

10/2/KONV-2010-0001). 
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ÖSSZEFOGLALÁS  

A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai rögzítik: "A magyar felsőoktatás 

nemzetgazdaságunk egyik legsikeresebb, legversenyképesebb ágazata, és minden lehetőség 

adott arra, hogy létrehozzuk Közép-Európa legjobb felsőoktatási rendszerét. A hazai 

felsőoktatásnak fel kell vennie a globális világ által megkívánt tempót, mégpedig úgy, hogy a 

rendszerben lévő lehetőségek maximális kiaknázásával, az értékmegőrzés és értékteremtés 

szem előtt tartásával, az erőforrások hatékony felhasználása mellett egy magasabb minőséget 

nyújtó, teljesítményelvű és a gazdasági szereplők igényeit is kiszolgáló rendszer jöjjön létre." 

A felsőoktatási intézmények vezetőinek olyan személyes képességekkel kell rendelkezniük, 

amelyek birtokában hozzá tudnak járulni az intézményi hatékonysághoz és sikerhez, valamint 

képesek motiválni az intézmények munkatársait. Jelen tanulmány célja, hogy egy felsőoktatási 

intézményben végzett mérések alapján feltárja, azon vezetői viselkedéseket, tulajdonságokat, 

melyek hozzájárulhatnak az intézmény sikeréhez, versenyképességének fokozásához. 

 

SUMMARY  

The guidelines for the performance-oriented higher education are as follows: „[t]he 

Hungarian higher education is one of the most successful and competitive branches of the 

national economy and all opportunities are given for the establishment of the best higher 

education system in Central-Europe. The national higher education has to catch up with the 

global requirements by exploring its full potentials, keeping the preservation of its values, 

adding new values as goals, and utilizing its resources in order to create a higher quality and 

performance-oriented system which conforms to the high standards of the key actors of the 

economy.‖ The leaders in higher education should possess personal quality traits which 

contribute to the efficiency and success of their institutions and they should be capable of 

motivating their employees. The aim of this present study is to introduce the results of the 

research carried out concerning leadership behavior in higher education institutes. It 

measured and evaluated behavior patterns and quality traits which might contribute to the 

success of the institutes and to the increase of their competitiveness. 

 

1. BEVEZETÉS 

 

A versenyképesség egy gyakran megjelenő és döntő jelentőségű fogalommá vált azokban a 

tanulmányokban, amelyek a gazdaság- és területfejlesztés kérdéseivel foglalkoznak. A 
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verseny fogalmát sokan sokféleképpen határozták meg. De a versenyképesség fogalma 

megjelenik a felsőoktatásban is. 

Az egyik legátfogóbb megközelítés szerint „a verseny két vagy több szereplő egymással 

szembeni előnyszerzésre irányuló, adott szabályok közt zajló tevékenysége‖ (Chikán, 1998.). 

Az OECD 1994-ben megalkotta az ún. egységes versenyképesség fogalmát (Lengyel, 1999.) 

„a versenyképesség a vállalatok, iparágak, régiók és nemzetek feletti régiók képessége 

relatíve magas tényezőjövedelem és relatíve magas foglalkoztatottsági szint létrehozására egy 

fenntartható bázison, nemzetközi versenykörülmények között.‖  

A definícióban két kulcsfogalom jelenik meg, a jövedelem és a foglalkoztatottság, mely két 

jól mérhető közgazdaságtani kategória. Azáltal, hogy a fajlagos jövedelem, azaz az egy főre 

jutó GDP, és a foglalkoztatási ráta (foglalkoztatottak/munkaképes korúak) szorzataként áll elő 

a munkatermelékenység, azaz az egy foglalkoztatottra jutó GDP, ez által a termelékenység 

révén kapcsolatot lehet találni a definícióban szereplő két kulcsfogalom között. Török, 1999.: 

„a versenyképesség fogalma mikroszinten a piaci versenyben való pozíciószerzés, illetve 

helytállás képességét jelenti az egyes vállalatok, egymás versenytársai között, valamint 

makrogazdasági szempontból az egyes nemzetgazdaságok között.‖  

A világ felsőoktatása – köztük a magyar felsőoktatási rendszer is – óriási változáson ment át 

az elmúlt két évtizedben. (Barakonyi 2009, Hrubos 2006) A hagyományosnak mondott 

funkciók jelentősen megváltoztak, a kínálati paletta átalakult – mást ígér mind a hallgatóknak, 

mind az oktatóknak –, különböző szerepet játszik az emberek, a szakmák, a hivatások, 

valamint a régiók életében. (Fábri 2005) A hazai regionális tudomány is egyre inkább a 

felsőoktatás felé fordul, továbbá egy új tényező, a verseny is megjelent az egyetemek 

életében. A kínálati oldalon új intézmények jelennek meg (magán, egyházi, nonprofit, 

külföldi), a keresleti oldalon pedig szakmák, szakmacsoportok jönnek létre, illetve tűnnek el a 

„reflektorfényből‖. (Rechnitzer 2010) A tudást, valamint az innovációt multiplikáló 

intézmények, szereplők elkezdtek decentralizálódni, egyre inkább integrálódni a helyi, 

regionális gazdaságokba, melynek következtében ennek a folyamatnak a szerkezetei is az 

átalakulás szakaszába léptek. (Grosz-Rechnitzer 2005) Az oktatás megtérülése nemcsak az 

egyén és a társadalom, hanem az állam számára is jelentős megtérüléssel járó beruházás 

(T.Kiss, 2012.) 

A versenyképesség fogalmának áttekintésekor a felsőoktatási intézmények, valamint a 

nemzeti felsőoktatás tekintetében vannak eltérések, mivel a köztük lévő verseny jellemzői 

különbözőek. A felsőoktatási intézmények akkor versenyképesek, ha termékeik és 

szolgáltatásaik értékesíthetőek a nemzetközi piacokon, továbbá magas hozzáadott értéket 

érnek el, közben viszont nem csökken az intézmény hallgatóinak és foglalkoztatottjainak 

száma. Az országok felsőoktatása akkor versenyképes, ha az előbbi szempontok párosulnak a 

nemzetközi nyitottsággal, illetve ha az általuk kibocsátott fiatalok és szolgáltatások a térségre 

és gazdaságra pozitív hatással vannak.  

Tehát érvényes itt is Lengyel (2003.) azon megállapítása, hogy a vállalatokkal együtt a 

felsőoktatási intézmények sem elszigetelt szervezetek, így a szervezetek vezetése 

meghatározó a versenyképesség növelésében.  

 

2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A vezetőkkel szemben támasztott elvárások sokat változtak az elmúlt évtizedek alatt. Ma már 

elvárás velük szemben, hogy olyan személyes képességekkel rendelkezzenek, amelyek 

birtokában hozzá tudnak járulni az intézmény hatékonyságához, sikeréhez, valamint 

munkatársaikat képesek motiválni a célok elérésére. 

Vizsgálatainkat a Debreceni Egyetemen végeztük és két mérési módszert alkalmaztunk:  

- a GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) - kérdőíves 

mérést, és  
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- a FET a vezetői attitűdök tesztje - szoftveres mérést. 

A GLOBE projekt 1991-ben indult, Robert House ötlete alapján, aki azt a célt tűzte ki maga 

elé, hogy feltárja a nemzeti és szervezeti kultúrák, illetve a vezetés közti kapcsolatot (House, 

2002, 2004; Den Hartog, 1997). A kezdeti célkitűzések folyamatosan bővültek, mind a 

kérdéseket mind pedig a projekt tartalmát és méretét tekintve. (Karácsonyi, 2006)  

A GLOBE alapvető célja a kultúraközi összehasonlítások kivitelezése, de alkalmas a kultúra 

specifikus tényezőket feltáró vizsgálatra is. 

A GLOBE kérdőívvel több, mint 62 kultúrát vizsgáltak. A kutatásban közel 170 nemzetközi 

szakember vett részt, a GLOBE Koordinációs Team és Robert House professzor irányításával. 

A kérdőív a társadalmi kultúra, a szervezeti kultúra és a leadership jellegzetességeit vizsgálta.  

A GLOBE kérdőívnek két változata van: az egyik az Alfa változat, a másik pedig a Béta. Az 

alfa változat a szervezeti kultúra és a leadership, az utóbbi a nemzeti kultúra és a leadership 

kapcsolatát vizsgálja. A kultúrák megnyilvánulásának két aspektusát méri minden egyes 

dimenzió esetében: a közösségek gyakorlatát (ahogyan a dolgok vannak a szervezetben) leíró 

változókkal, és a közösségek elvárt értékeit (ahogyan a dolgoknak lenniük kellene a 

szervezetben) normatív változókkal (Karácsonyi, 2006). Az Alfa változat a szervezeti, a Béta 

változat pedig a társadalmi kultúra jellemzőit vizsgálja. Magyarországon a GLOBE projekt 

módszerét első ízben Bakacsi alkalmazta és tette ismertté (Bakacsi-Takács, 1998.). 

A kérdőív a hétfokozatú Likert-skála segítségével mér, amely lehetőséget nyújt a 

válaszadónak arra, hogy véleményét árnyaltan fogalmazza meg, de mégsem olyan széles, 

hogy megnehezítse a reális választást. A szervezeti és társadalmi kultúra kérdésblokkjaiban 

egy állítást kell véleményeznie a válaszadónak. 

A leadership blokkjaiban egy-egy vezetői tulajdonságot annak alapján jellemez, hogy egy 

vezetőt az adott tulajdonság mennyire segít, vagy gátol abban, hogy kiváló vezető legyen. A 

skála páratlan fokozatú (1-7), így lehetővé teszi a válaszadónak a semleges válaszadást, 

vagyis ha nem tud dönteni, akkor választhatja a 4-es skálaértéket. Másrészt a középső érték 

választása azt is jelentheti, hogy a megállapítás, tulajdonság, vagy magatartásforma 

átlagosnak tekinthető.  

A GLOBE kérdőív segítségével 112 leadership változó mérhető, amelyeknek a 

faktoranalízisét Bakacsi és Takács végezte el 1998-ban. Elemzésük alapján öt faktort 

alakítottak ki. Magas megbízhatóságuk miatt önálló skálaként használták. Az öt faktor a 

következő: kiskirály, hiteles-participiatív, változásvezető, remete, bürokrata. 

A kapcsolódó szakirodalom alapján megállapítható, hogy a GLOBE kérdőívet eddig 

gazdálkodási szervezetekben, közigazgatási intézményeknél és önkormányzatoknál 

alkalmazták. (Matkó, 2014.) 

A vezetői attitűdök tesztje (FET) olyan mérőeszköz, amely alkalmas annak felmérésére, 

hogy a tesztkitöltő a vezetéshez (leadership) kapcsolható viszonyulásokat, kompetenciákat 

hogyan működteti. A teszt alkalmazható a célzott fejlesztés során. A teszt alapkoncepciója: a 

vezetők működésében számos olyan közös, meghatározható jellegzetesség van, amely 

személyes attitűdökhöz kapcsolható. Az attitűdök olyan komplex struktúrák, amelyek 

kognitív és érzelmi ismeretkészletet hordoznak, amelyekre hatással van az egyén belső 

szabályrendszere, illetve a szerzett tapasztalatai. Az attitűdök a személy számos 

viszonyulásában megmutatkoznak: feladatokkal, vezetőkkel, munkatársakkal stb. 

kapcsolatban.  

A vezetői attitűdök teszt a vezetők személyiségét attitűdök rendszerén keresztül közelíti meg. 

Az attitűdök olyan komplex struktúrák, amelyek olyan kognitív és érzelmi ismeretkészletet 

hordoznak, amelyekre hatással van az egyén belső szabályrendszere, illetve a szerzett 

tapasztalatai. Az attitűdök a személy számos viszonyulásában megmutatkoznak: feladatokkal, 

vezetőkkel, munkatársakkal stb. kapcsolatban.  

A teszt kifejlesztésének előkészítetése során azonosítottak olyan közös vonásokat, amelyek a 

sikeres vezetői működésben relevánsak. Az attitűdök komplex struktúrák, amelyeket kognitív 
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és affektív tényezők befolyásolnak, továbbá hatással vannak rájuk a szervezeti jellemzők, 

illetve az egyéni élet és vezetői tapasztalatok. 

A teszt elvégzése 15-20 percet vesz igénybe, és a következő eredmények állapíthatóak meg. A 

szoftver a következő vezetői attitűdöket méri: 

 Erélyesség: A skála azt vizsgálja, hogy a tesztkitöltő milyen kitartóan törekszik céljai, 

elképzelései megvalósítására. 

 Asszertivitás: Az asszertivitás skálán az önérvényesítést kívánó helyzetben mutatott 

működést vizsgáljuk. A magas asszertivitásérték gyakran kapcsolódik kifejezett 

gazdasági szemlélethez. 

 Önbizalom: Az önbizalomskála a kihívásokkal való megküzdés képességének 

szubjektív megítélését vizsgálja. 

 Higgadtság, lélekjelenlét: A skála stabil általános viszonyulást mér, azt, hogy a 

tesztkitöltőt mennyire jellemzi kiegyensúlyozottság, higgadtság. 

 Nyitottság: A skála értékeiből a munkatársai irányába mutatott nyitottságról, az emberi 

kapcsolati dimenzióhoz való viszonyulásáról kapunk képet. 

 Vezetői dominancia: Vezetői stílus mérésére alkalmas skála. 

 Konfrontálódásra való hajlam: A skála a konfrontációval kapcsolatos viszonyulást 

vizsgálja, azt, hogy a vezető mennyire használja problémát, akadályokat hordozó 

helyzetekben a konfrontálódást mint eszközt a munkatársakkal való kapcsolataiban. 

 Túlzott érzékenység: A skála eredményeiből arról kapunk képet, hogy a vezető 

mennyire nehézen éli meg szerepét, illetve belső megéléseit milyen szinten közvetíti 

környezet felé. 

 Mentális egyensúly: A mentális egyensúly skála a konfliktusokhoz való viszonyt 

vizsgálja. 

 Túlterheltség érzet: Mennyire érzi úgy a vezető, hogy képes megfelelni az 

elvárásoknak. 

 

 
1. ábra Vezetői kompetenciamérési modell 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A vizsgálatainkhoz számos alapstatisztikai eszközt használtunk, melyek részletes leírásától 

eltekintünk, mert a módszerek a közismertek közé tartoznak (t-próba, ANOVA, Welch 

próba). Szólnunk kell azonban a többváltozós elemzési technikáról a főkomponens 

elemzésről. 
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A főkomponens elemzés célja, hogy feltárja a változókat irányító látens befolyásoló 

tényezőket úgy, hogy az egymással korrelált változókat egy-egy közös, egymástól pedig 

független főkomponensbe vonja össze. Alkalmazásának egyik fő előnye, hogy adott számú 

magyarázó változó (esetünkben 61-61 vezetői attitűd) helyett kisebb számú (esetünkben 10-

10) változóval/főkomponenssel vizsgálhatjuk az adathalmazt. A főkomponens analízis során 

tulajdonképpen a változók összvarianciáját magyarázzuk, és információredukció a célunk. 

A főkomponensek olyan változók, amelyekre varianciaanalízist is végre tudunk hajtani, mivel 

a keletkezett főkomponensek normális eloszlásúak lesznek. Az analízis egyik lényeges lépése, 

hogy az eredeti változók megfigyelt értékei alapján a főkomponens súlyokat becsül. A 

főkomponens súlyok tulajdonképpen korrelációs együtthatók, azt adják meg, hogy egy-egy 

főkomponens milyen mértékben függ össze az adott vezetői attitűddel. A főkomponens 

súlyokat mátrix elrendezésben adjuk meg. Általános szokás, hogy a  0,70 vagy ennél 

nagyobb abszolút értékű súllyal rendelkező változót egy főkomponensbe tartozónak tekintjük, 

a 0,70-nél kisebb abszolút értékű súllyal rendelkező változókat pedig nem azonosítjuk a 

vizsgált főkomponenssel.  Számos irodalomban azonban már a 0,5-ös érték feletti súly esetén 

is a főkomponenshez sorolják a változót. A főkomponens elemzés alkalmazhatóságát mérő 

mutató a Kaiser-Meier-Oldkin mutató, amelynek értéke 0,5-től elfogadható. A másik 

alkalmas mutató a magyarázott variancia hányad. Az elemzés akkor elfogadható, hogy 

legalább az összes variancia 60%-át megmagyarázza, amely esetünkben szintén teljesült.  

Minden válaszadó esetén képződik egy-egy főkomponens érték a fentebb említett súlyok 

használatával aszerint, hogy a válaszadó a főkomponenshez tartozó vezetői attitűdökre milyen 

értékkel válaszolt. A főkomponensek 0 várhatóértékű és 1 szórású standard normális eloszlású 

változók. A 0 érték jelöli azt a helyzetet, amikor az adott attitűdöket a mintabeli átlaguknak 

megfelelő hasznosságúnak ítélték meg a válaszadók. A főkomponens értéke +1 és -1 között 

változhat attól függően, hogy a főkomponenshez tartozó attitűdök milyen súllyal szerepelnek 

a főkomponensben, és milyen értékelést kaptak. A főkomponenshez pozitív súllyal tartozó 

attitűdök a főkomponens értékét növelik, ha ezeket az attitűdöket az átlagosnál relatíve 

fontosabbnak ítélték a válaszadók és ezek alkotják a főkomponensek pozitív pólusát. A 

negatív súlyú attitűdök adják a főkomponens negatív pólusát, ezek az attitűdök a 

főkomponens értékét csökkentik, ha ezekre az átlagnál relatíve magasabb értékkel válaszoltak 

a megkérdezettek. A főkomponensek használatával szemléletesebben értékelhető, hogy a 

válaszadók mely attitűdöket tartják relatíve fontosnak, vagy kevésbé fontosnak, hasznosnak, 

vagy akadályozónak a vezetésben. 

 

3. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 

 

3.1. A GLOBE mérés eredményei 

 

A minta elemszáma 75, melyből 12 fő vezető (rektori vezetés, dékán, kancellária), 63 fő 

tanszékvezető. A minta 78,5%-a férfi volt, míg 21,5%-a (közel ötöde) nő volt. 

A GLOBE teszt egyes itemeire adott pontátlagokat mutatjuk be. A pontozás egy 7 fokozatú 

szemantikus differenciaskálán történt, amelyen a 3-as képviselte a semleges értéket, a 7-es 

jelentette azt, hogy az adott tulajdonság nagyon segíti azt, hogy valaki jó vezető legyen, az 1-

es pedig az ellenkezőjét (gátló tényező). Mivel a vezetői tulajdonságokból 112 volt, ezért ezt 

két részletben mutatjuk be a könnyebb ábrázolás és áttekinthetőség végett. A táblázatokból 

külön kiemeljük a 10 leginkább meghatározó és legkevésbé szerepet játszó tényezőt, majd 

elvégezzük a vezetőnkénti és nemek szerinti elemzéseket. Az elemzéseket nem paraméteres 

elemzésekkel (Mann-Whitney próba, Medián próba) végeztük. A táblázatokban *-gal jelöltük 

azokat a tényezőket, amelyekben valamelyik szempontból szignifikáns különbséget 

állapítottunk meg. 
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2. ábra A GLOBE vezetői tulajdonságok pontátlagainak alakulása I. 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 2. ábra alapján elmondható, hogy a vezetőt leginkább segítő tulajdonságok a következők: 

diplomatikus, intelligens, döntésképes, előrelátó, informált. A leginkább gátló tényezők: 

Arrogáns, Bosszúálló, Kegyetlen, Zsarnok, Aszociális.  
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3. ábra A GLOBE vezetői tulajdonságok pontátlagainak alakulása II. 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 3. ábra alapján elmondható, hogy a vezetőt leginkább segítő tulajdonságok a következők: 

Előre tervező, megbízható, csapatépítő, motivációt felkeltő, becsületes. A leginkább gátló 

tényezők: Nem egyenes, ellenséges, nem együttműködő, nem résztvevő, elutasítást kerülő. 

A Mann-Whitney próba szignifikáns különbséget állapított meg a könyörületes, szelíd, 

státusztisztelő tényezők átlagaiban (p=0,036;0,005;0,040) a vezetők és tanszékvezetők között. 

A tanszékvezetők számára relatíve fontosabb a könyörületesség és szelídség, mint vezetést 

segítő tulajdonságok, mint az egyéb vezetők véleménye számára. A státusz-tiszteletről pedig a 

vezetők gondolják úgy, hogy sokkal inkább segíti a vezetőt, mint a tanszékvezetők. Majd 

főkomponens elemzést végeztünk. A főkomponens elemzés megfelelő voltát mutatja az, hogy 

a magyarázott varianciahányad 62,1%, ami megfelelőnek mondható, a KMO mutató értéke is 

0,6 feletti volt, ami szintén elfogadható.  

A kialakított 10 főkomponensre (dimenzióra) egytényezős ANOVA elemzést végeztünk 

annak érdekében, hogy kiderítsük, mely főkomponensek mentén adódtak különbségek a 

vezetők - tanszékvezetők között.  Az ANOVA vizsgálat alapján elmondható, hogy a 2. és 5. 

főkomponensben adódtak a legnagyobb különbségek (p=0,049;0,022). Ez a két dimenzió 

szöges ellentétben áll egymással a velük kapcsolatba hozható változókat tekintve. A 2. 

főkomponens ugyanis csupa olyan tényezőket tartalmaz, amelyek gátolják a vezetőt a jó 

vezetésben (könyörtelen, zsarnoki, arrogáns), míg az 5. főkomponens éppen ellenkezőleg a 

könyörületes, szelíd, szerény tulajdonságokat tartalmazza. A 2. főkomponens értékelésében 

adódó különbség annak köszönhető, hogy a vezetők a 2. főkomponenshez tartozó tényezőket 
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inkább akadályozónak ítélik meg a vezetésben, míg a tanszékvezetők hozzájuk viszonyítva 

kevésbé ítélték akadályozónak ezen tulajdonságokat. 

A további főkomponens elemzés és ANOVA vizsgálat alapján elmondható, hogy a 4. és 8. 

főkomponensben adódtak a legnagyobb különbségek (p=0,044;0,095). A 4. főkomponens 

olyan tényezőket tartalmaz, mint türelmes, óvatos, szervezett, míg a 8. főkomponens 

egyértelműen az osztály és státusz-tiszteletről szól.  A 4. főkomponens értékelésében adódó 

különbség annak köszönhető, hogy a vezetők a 4. főkomponenshez tartozó tényezőket inkább 

akadályozónak ítélik meg a vezetésben, míg a tanszékvezetők hozzájuk viszonyítva kevésbé 

ítélték akadályozónak ezen tulajdonságokat. Érdekes megfigyelni, hogy a 8. főkomponens 

esetén pontosan ennek fordítottja a helyzet, a státusz és osztálytisztelet a vezetők szerint 

relatíve jobban segít a vezetésben, mint a tanszékvezetők véleménye szerint.  

 

3.2. A vezetői attitűd mérés eredményei 

 

A vizsgálat során 28 vezető töltötte ki a tesztet, melyek közül közel 18-18%rektori vezető és 

dékán, mintegy 32-32% pedig egyéb felsővezető és tanszékvezető.  

 

1. Táblázat: A vezetői attitűdök főbb alapstatisztikáinak alakulása a mintában 

Vezetői attitűd Minimum Maximum Átlag 
Variációs 

koefficiens 
Ferdültség 

Erélyeség 7 93 57,1 47,3 -0,372 

Asszertivitás 16 93 65,1 32,3 -0,838 

Önbizalom 7 93 71,3 35,8 -1,298 

Higgadtság 16 93 77,1 25,6 -1,338 

Nyitottság 16 99 83,5 22,4 -2,230 

Vezetői dominancia 31 99 87,9 16,6 -2,467 

Konfrontálódási 

hajlam 
7 50 19,0 55,0 1,073 

Túlzott érzékenység 7 93 37,5 72,9 0,531 

Túlterheltség érzet 1 50 10,0 110,5 2,269 

Szervezeti légkör 

fontossága 
7 93 56,4 45,8 -0,268 

Forrás: Saját szerkesztés 

A legkisebb terjedelemmel (maximum - minimum) a konfrontálódási hajlam és a túlterheltség 

érzet rendelkezik, ezen attitűdök esetén az átlaghoz viszonyított szórás (Variációs 

Koefficiens) viszont a legnagyobb. Viszonylag magas változékonyság jellemzi a túlzott 

érzékenység megítélését. A legegyöntetűbben a vezetői dominancia, nyitottság, higgadtság 

attitűdök alakultak. A minimum értéke is a vezetői dominancia esetén volt a legmagasabb.  

Attitűd- és összefüggés vizsgálatok: A Kolmogorov-Smirnov féle próbát a normális eloszlásra 

elvégeztük a vezetői attitűdökön is és mindegyik változó normális eloszlásúnak minősült. Ez 

azért lényeges, mert így lehetőség nyílik a paraméteres vizsgálatok (ANOVA, t próba, 

Pearson korreláció elvégzésére  
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4. ábra Attitűdök átlagos rang percentiliseinek alakulása vezetői típusonként 

Forrás: Saját szerkesztés 

A higgadtság és túlzott érzékenység esetén a Welch féle statisztikai próbát is alkalmaztuk 

(mivel a csoportokon belüli szórások különböztek), a többi attitűd esetén pedig kizárólag az 

egymintás ANOVÁT annak kimutatására, hogy van e szignifikáns különbség a vezetőtípusok 

között az attitűdökben. A 4. ábra szemléletesen bemutatja azokat a szignifikáns 

különbségeket, amelyek a statisztikai próbák is kimutattak. Vizsgálataink eredménye azt 

mutatta, hogy két olyan tényező volt, amelyre különbség adódott a vezetői szintek között, a 

higgadtság (ANOVA: F=4,214;p=0,015, Welch: 5,202;p=0,016) és a túlzott érzékenység 

(ANOVA:F=3,686;p =0,026; Welch: 5,996;p=0,009). Az ANOVA elemzés lehetőséget ad 

arra is, hogy a kategóriákat páronként összehasonlítsuk. Erre a célra a Dunett T3 tesztet 

használtuk, mivel a csoportokon belüli varianciák nem egyeztek. A vizsgálat igazolta a 4. 

ábrán látható összefüggést is, miszerint a dékánok (kék vonal) és a tanszékvezetők (piros 

vonal), valamint egyéb felsővezetők (zöld vonal) közötti különbség miatt adódott a 

szignifikáns eltérés. Kifejezetten ezeket az összefüggést mutatja be a 5. ábra. 

 

 
5. ábra A higgadtság és túlzott érzékenység átlagos rang percentilisei 3 vezetői 

csoportban 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az tanszékvezetőkre átlagos mértékben jellemző, hogy felbosszantják magukat akár 

apróságokon is, vagy belső feszültséget élhetnek át munka közben, míg a dékánok rendkívül 

higgadtan reagálnak a környezetéből érkező impulzusokra, emellett jobban igyekszenek 

higgadtan működni különböző helyzetekben. Mindebből az is adódik, hogy a dékánokra 

szélsőségesen magas kiegyensúlyozottság és higgadtság jellemző. Konfliktusos helyzetben az 

esetek döntő többségében is nyugodtabbak, mint az tanszékvezetők.  

A következőkben a főkomponens elemzés eredményeit mutatjuk be, valamint az ezek alapján 

a 28 vezetőre képzett attitűd térképet. 
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2. Táblázat Az attitűdökre főkomponens elemzéssel kialakított dimenziók 

Attitűd 1. 2. 

Higgadtság 0,907   

Túlzott érzékenység -0,863   

nyitottság 0,787 

 Önbizalom 0,770 

 Vezetői dominancia 

 

0,841 

Szervezeti légkör fontossága 

 

-0,793 

Konfrontálódási hajlam   0,696 

Túlterheltség érzet   -0,623 

Erélyesség 

 

0,561 

Asszertivitás   0,539 

Forrás: Saját szerkesztés 

A főkomponens elemzés határozottan két főkomponenst (dimenziót) különített el (2. 

táblázat). Az első főkomponens, illetve dimenzió a nyugodtság és higgadtság dimenziója, míg 

a második a vezetői dominancia és konfrontáció dimenziója. A két főkomponens a változók 

varianciájából viszonylag magas arányt magyaráz, 71,6%-ot. A minta megbízhatóságára 

vonatkozó Kaiser-Meyer-Oldkin test értéke is megfelelő volt (0,703 /minél közelebb, az 1-

hez, annál jobb, és 0,5 felett fogadható csak el/). A táblázatban szereplő értékek 

korrelációként értelmezhetők.  A túlzott érzékenység a higgadtsággal, önbizalommal 

negatívan korrelál. Ez azért van, mert az érzékenység alacsonyabb értéke jár együtt nagyobb 

higgadtsággal, önbizalommal. Az érzékenység az 1. főkomponens ellentétes oldalán 

helyezkedik el a higgadtság, önbizalomhoz képest. A vezetői dominancia a szervezeti légkör 

rovására megy, ezt mutatja, hogy a 2. főkomponens két ellentétes pólusán van ez a két attitűd. 

Az ANOVA vizsgálat a vezetői típusokra kimutatta 10% szignifikancia szinten, hogy az 1. 

főkomponens mentén szignifikáns különbségek (p=0,082) adódnak, amely különbség a 

dékánok és az egyéb felsővezetők, illetve a dékánok és a rektori vezetők közötti különbségnek 

köszönhetők (Dunnett T3 post hoc teszttel). A Rektori vezetők és dékánok között sokkal 

nagyobb arányban vannak higgadtabb vezető. A rektori vezetőkre relatíve jobban jellemző a 

vezetői dominancia, mint a dékánokra. A dékánok és az egyéb felsővezetők különböztek az 1. 

főkomponens alapján, azaz a dékánokra relatíve jobban jellemző a higgadtság. 

Megállapítottuk, hogy a rektori vezetők és dékánok esetén relatíve magasabbak a higgadtság 

dimenzión elért értékek, ugyanakkor a dékánok és tanszékvezetők törekszenek relatíve 

kevésbé a vezetői dominanciára. 

 

3.3. A GLOBE és a FET mérések összehasonlítása 

 

Az alábbi táblázatban látható, hogy mely vezetői attitűd (FET teszt) mely GLOBE teszten 

felvett vezetői tulajdonságnak feleltethető meg. Mivel FET és GLOBE skálák eltérő 

pontozásúak, s mivel a GLOBE felmérés során nem ismert a válaszadó vezetők személye, 

ezért közvetlenül nem rendelhetők egymáshoz a változók értékei, ezért a hagyományos t 

próba nem alkalmazható. Az összehasonlításhoz első lépésben standardizáltuk mindkét 

tesztből vett változót, majd a változók eloszlásait hasonlítottuk össze. Arra a kérdésre 

kerestük a választ, hogy származhatnak e a változók ugyanabból az eloszlásból. Amennyiben 

igen, úgy kijelenthető, hogy a két tényező feltehetőleg ugyanazt mérte. Az eloszlások 

összehasonlítására a Kolmogorov-Smirnov féle nem-paraméteres tesztet alkalmaztuk, mint a t 

próba megfelelőjét. A következő táblázatban feltüntettük a D statisztika értékét, amely a két 

tényező eloszlásának legnagyobb abszolút különbségét jelenti. A p-érték azt jelenti, hogy 

mennyi a valószínűsége, hogy a két eloszlás egyenlőnek tekinthető. Amennyiben értéke 5 
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század alatti (pirossal megjelölt tényezőpárok), úgy ez az érték olyan kicsi, hogy 

különbözőnek mondjuk a két tényező mérését. 

 

3. Táblázat: A FET és GLOBE teszt egyes mérési eredményeinek összehasonlítása 

FET GLOBE D statisztika p érték 

Nyitott  Asszociális 0,463 p <0,001 

Vezetői dominancia Zsarnoki 0,453 p <0,001 

Erélyesség Zsarnoki 0,417 0,002 

Önbizalom Döntésképes 0,391 0,005 

Higgadtság Nyugodt 0,375 0,008 

Vezetői dominancia  Döntésképes 0,356 0,014 

Vezetői dominancia Konzultáló 0,321 0,035 

Nyitott Magányos 0,293 0,069 

Önbizalom Optimista 0,286 0,082 

Vezetői dominancia Autokrata 0,286 0,082 

Önbizalom Független 0,284 0,086 

Vezetői dominancia Parancsolgató 0,263 0,134 

Nyitottság Távolságtartó 0,263 0,134 

Érzékenység Ingerlékeny 0,250 0,173 

Erélyesség Kockázatvállaló 0,240 0,211 

Nyitottság Könyörületes 0,218 0,312 

Erélyesség Kockázatkerülő 0,203 0,397 

Szervezeti légkör fontossága Baráti 0,202 0,404 

Vezetői dominancia Autonóm 0,176 0,577 

Konfrontálódási hajlam Konfliktuskerülő 0,155 0,735 

Szervezeti légkör fontossága Konfliktuskerülő 0,131 0,891 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A leginkább hasonló eloszlású két tényező a konfliktuskerülés (GLOBE) és a szervezeti 

légkör fontossága (FET), valamint a konfliktuskerülés (GLOBE) és a konfrontálódási hajlam 

(FET). A vezetői dominanciával (FET) kapcsolatban elmondható, hogy ez a tényező a 

GLOBE tulajdonságok közül leginkább az Autonóm tulajdonsággal hozható kapcsolatba. Ez 

volt az a FET attitűd, amely a legtöbbször nem volt párosítható a feltételezett GLOBE 

tulajdonságokkal (Zsarnoki, Döntésképes, Konzultáló). Az erélyesség (FET) leginkább a 

kockázat kerülésével és vállalásával (GLOBE) hozható kapcsolatba, míg a nyitottság a 

könyörületességgel. Az önbizalom (FET) leginkább a függetlenséggel és optimizmussal függ 

össze, míg az érzékenység (FET) az ingerlékenységgel (GLOBE). Érdekes összefüggés, hogy 

a higgadtság (FET) és a nyugodt (GLOBE) tulajdonságok nem mutattak összefüggést. 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Jelen kutatás eredményei igazolták, hogy a két mérési módszer együttes használata segíthet a 

vezetői viselkedés, tulajdonságok azonosításában. A GLOBE mérés eredményeiből 

megállapítottuk, hogy a vezetőt leginkább segítő tulajdonságok: diplomatikus, intelligens, 

döntésképes, előrelátó, megbízható, csapatépítő, motivációt felkeltő, becsületes. A vezetőt 

leginkább gátló tényezők: arrogáns, bosszúálló, kegyetlen, zsarnok, aszociális, nem egyenes, 

ellenséges, nem résztvevő, elutasítást kerülő. Megállapítottuk, hogy a tanszékvezetők számára 

relatíve fontosabb a könyörületesség és szelídség, mint a vezetők (rektori vezetés, dékánok, 

kancellária). A vezetők a státusztiszteletet fontosnak tartják. A főkomponens elemzésből 

megállapítható, hogy státusz és osztálytisztelet a vezetők szerint relatíve jobban segít a 

vezetésben. A vezetői attitűdök tesztje alapján megállapítható, hogy a tanszékvezetőkre 

inkább jellemző, hogy felbosszantják magukat apróságokon, míg a dékánok higgadtan 
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reagálnak a környezetükből jövő impulzusokra. A dékánokra magas higgadtság jellemző. A 

rektori vezetésre jobban jellemző a vezetői dominancia, mint a dékánokra. Elvégeztük a 

GLOBE és FET mérések összehasonlítását, a leginkább hasonló eloszlású tényezőket, melyek 

alapot teremthetnek a mérések folytatására, további kutatások végzésére. 

A méréseink során a következő csoportokat célszerű kialakítani: rektori vezetés, dékánok, 

tanszékvezetők és a kancellária vezetése.  Mivel a Debreceni Egyetem minőségbiztosítási 

rendszere szervezeti önértékelésen alapul, az UNI-EFQM modell vezetésvizsgálatra 

vonatkozó részét át kell alakítanunk, hogy még több információt kapjunk arról, hogy melyek 

azok a vezetői attitűdök, melyek a hozzájárulhatnak az intézmény sikeres működéséhez. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A vállalatok üzleti gyakorlata sokat változott az elmúlt években. Újabb és újabb üzleti 

modellek, módszertanok váltak ismertté és népszerűvé. Azonban be kell látnunk, hogy 

bármilyen kiváló eszköztára van egy szervezetnek, ha a munkatársak azokat nem, vagy nem 

megfelelően használják, akkor csak felesleges pénzkidobás volt a bevezetésük. Többek között 

ez a gondolat is komoly szerepet játszott abban, hogy az elkötelezettség kérdése egyre 

nagyobb jelentőséget kapott az emberi erőforrás menedzsmenten belül. 

A következőkben szeretnék egy rövid összefoglalót adni az elkötelezettség menedzsment 

fejlődéséről, megközelítéseiről, az elkötelezettség értelmezéséről, illetve a munkatársi 

elkötelezettséget csökkentő és növelő szervezeti jelenségekről. Az elmúlt években számos 

elkötelezettség mérésben volt szerencsém részt venni, így mára egy jelentős – mintegy 10.000 

fős mintából álló – adatbázis áll rendelkezésre, melynek elemzésével értékes következtetések 

levonására adódik lehetőség. Jelen írás keretei között az elkötelezettséget befolyásoló 

szervezeti jelenségek elemzésén túl szeretném bemutatni az egyes célcsoportok (szervezeti 

szerep, életkor, stb. szerint) elkötelezettségi szintjét, az arra ható szervezeti jelenségeket, 

valamint az egyes célcsoportok által fontosnak tartott tényezők közötti eltéréseket.  

 

SUMMARY  

The business practice of the companies has changed a lot in the recent years. New business 

models and methodologies have become known and popular.However, we have to admit that 

no matter how great resources one organization possesses, if they are not used properly or at 

all by the employees, their introductions were merely a waste of money. Among many, this 

idea played an important role in creating an environment where engagement receives more 

and more weight within the realm of human resources management. 

In the coming pages, I am going to give a summary on the evolution of engagement 

management, its different approaches, the definition of engagement and the organizational 

phenomena increasing or decreasing engagement level of employees. 

I feel privileged to have managed several engagement surveys in the last years, all giving a 

solid database – with a sample of 10,000 participants – and allowing me to run detailed 

analyses as well as to take significant conclusions. 

Within these pages, beyond the analyses of organizational phenomena impacting engagement, 

I am going to present the engagement level of specific target groups ( as per organizational 

role, age, etc.), its impacting organizational factors as well as the differences between factors 

considered important by the specific target groups.  

 

 

AZ ELKÖTELEZETTSÉG MENEDZSMENT 

 

Előbb a globalizáció, majd a gazdasági válság is erőteljes hatást gyakorolt a vállalatok életére, 

versenyhelyzetére. Az üzleti élet szereplői szembesültek azzal a ténnyel, hogy a kiváló 
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minőségű termékek, a modern technológiai megoldások, a tökéletesen szervezett folyamatok, 

a zseniális üzleti modellek immár sokak számára elérhetővé váltak, így ezek önmagukban 

nem jelentenek versenyelőnyt a többi piaci szereplővel szemben. Egyre többen kezdték 

felismerni, hogy a szervezetek egyediségét, a fejlődésük motorját a munkatársak jelentik, 

hiszen ők rendelkeznek azon tudással, tapasztalattal, melyek a vállalat sikeres működéséhez 

szükségesek. Azonban a sikerhez el kell érni, hogy az emberek által képviselt tudástőkét a 

vállalat érdekében használják, ezáltal minél magasabb teljesítményt nyújtsanak. A világ 

legeredményesebb vállalatai az elkötelezettséget tartják az üzleti siker alapvető elemének. 

Ennek hiányában még a legkorszerűbb eszközökkel, rendszerekkel rendelkező vállalatok sem 

lehetnek a kiélezett üzleti verseny győztesei. 

 

Több felmérés igazolta azt a tényt, hogy szignifikáns kapcsolat van a vállalatok üzleti 

eredményessége és dolgozóik elkötelezettsége között. (Buckingham, Coffman, 1999/2005), 

(MacLeod, Clarke, 2009).Olyan mérési eredmények is napvilágot láttak, miszerint az 

elkötelezett munkavállalók akár 30%-kal is képesek javítani az üzleti teljesítményt, illetve az 

elkötelezett munkatársak két és félszer nagyobb valószínűséggel fognak terv felett teljesíteni, 

mint nem elkötelezett munkatársaik
63

.A sikeres vállalati működéshez elengedhetetlen, hogy a 

munkatársak a szaktudásuk rendelkezésre bocsátásán túl kreatívan, motiváltan, 

szenvedélyesen álljanak a munkájukhoz. Hiszen az elkötelezett munkatársak hisznek a 

vállalat küldetésében, víziójában és ők maguk személyesen is hozzá akarnak járulni ezek 

eléréséhez, ennek érdekében igyekeznek rendkívül hatékonyan, eredményesen, 

vevőorientáltan dolgozni. Ezeknek a tényeknek a tükrében a vállalatok tudatos vezetői 

felismerték, hogy az elkötelezettség menedzsment nem pusztán egy újabb HR eszköz a sok 

közül, hanem az üzleti siker stratégiai alapja. 

 

Az elkötelezettség fogalma 

 

Annak ellenére, hogy az utóbbi években megnőtt a munkavállalói elkötelezettség jelentősége 

és sokan próbálták megfogalmazni az elkötelezettség fogalmát, megragadni a hátterében rejlő 

tényezőket, sokszor merőben eltérő, akár részben ellentétes megközelítések is születtek. Az 

alábbiakban a teljesség igénye nélkül bemutatom a legjelentősebb elkötelezettség 

meghatározásokat. 

March és Simon (1958) a szervezeti tevékenységben való aktív részvételt és a jó teljesítményt 

tartották az elkötelezettség legfontosabb mutatóinak. Két komponenst emeltek ki:  

- folytonossági elkötelezettség: az egyén igénye a szervezeti tagság fenntartására; 

- érték alapú elkötelezettség: egyéni azonosulás a szervezet által képviselt értékekkel. 

A legismertebb és leginkább elfogadott megközelítés Mowday, Steers&Porter (1979) nevéhez 

fűződik. Szerintük „a szervezeti elkötelezettség az egyén identifikációja a szervezettel, illetve 

a szervezeti életben való involváltsága. Ennek összetevői: 

- erős hit és azonosulás a szervezeti célokkal és értékekkel; 

- készség arra, hogy valaki erőfeszítéseket tegyen a szervezet érdekében; 

- erős vágy a szervezeti tagság fenntartására.‖ 

Meyer és társai (1997) az elkötelezettség kialakulásában az alábbi tényezőket találták 

fontosnak: 

- a munkakör és az érdeklődési kör összeillesztése; 

- a dolgozók és a vezetők értékeinek összeillesztése; 

- a dolgozók szervezeti kultúrára vonatkozó előfeltevéseinek és a szervezeti kultúrának 

az összeillesztése; 

- a munkahellyel kapcsolatos elvárások teljesülése; 
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- a munkahellyel kapcsolatos pozitív tapasztalatok;  

- az egyén az elvárások teljesülésének okát a szervezetnek tulajdonítja (attribuciós 

hatás); 

- a szervezet elkötelezettsége a dolgozók mellett, melyet a munkatársakkal való 

igazságos bánásmódban véltek megvalósulni; 

- az egyén döntési szabadsága a munkahelyet illetően. (Meyer, Allen, 1997) 

 

TowersPerrin(2008) megközelítése szerint az elkötelezettség a munkavállalók hajlandósága és 

képessége a vállalati sikerekhez való hozzájárulásra. 

A szakirodalmi megközelítéseket és a gyakorlati tapasztalatokat alapul véve a vállalat iránti 

elkötelezettséget úgy értelmezem, mint a munkatársaink munkához való hozzáállását adott 

körülmények között. Vagyis a munkatársak milyen mértékben bocsátják a vállalat 

rendelkezésére a tudásukat, tapasztalatukat, jártasságukat. Ez a definíció a gyakorlatban azt 

jelenti, hogy annak a munkatársunknak nagyobb az elkötelezettsége, aki a tudását és 

tapasztalatát nagyobb mértékben bocsátja a vállalat rendelkezésére, vagyis: 

 extra erőfeszítéseket tesz a munkában, a vállalat eredményessége érdekében; 

 a feladatainak elvégzése során megbízható, lehet rá számítani, önként is többet 

dolgozik; 

 aktív javító szándéka van; 

 szeret itt dolgozni és nem akar elmenni; 

 pozitívan kommunikál a vállalatról. 

 

A DSE modell 

 

A munkavállalók állapotát a munkához való hozzáállást illetően három állapottal írhatjuk le: 

elégedetlen, elégedett és elkötelezett. Ezen szavak angol megfelelőjének rövidítéséből 

alkottuk meg a DSE (dissatisfied, satisfied, engaged) modellt. Mindhárom állapothoz 

viselkedési mintákat rendelünk. 

Az elégedetlenség állapota jellemzően negatív viselkedéssel írható le és negatív az általa 

okozott üzleti eredmény is. Azt a munkatársat minősítjük elégedetlennek, aki nem érzi jól 

magát az adott vállalatnál, ebből következőleg lassan, esetlegesen rosszul is végzi a munkáját, 

lassíthatja másokét is. Ő jellemzően rendszeresen bírálja a vállalatot, mint munkahelyet. 

Az elégedettség állapota az üzleti eredmény szempontjából pozitív. Az elégedett munkatársat 

az jellemzi, hogy valamilyen oknál fogva szeret a vállalatnál dolgozni – ez az ok lehet többek 

között a végzett feladat szeretete, a csapatba tartozás jó érzése, vagy akár a lakóhely 

közelsége is. Az elégedett munkatárs megbízható, kontroll alatt jól dolgozik, azonban 

egyáltalán nem proaktív és nincs aktív javító szándéka, hanem úgy fogadja el a dolgokat, 

ahogy azok vannak. 

Az elkötelezett munkatárs munkához való hozzáállás és üzleti eredményesség szempontjából 

is sokkal pozitívabb, mint az elégedett. Egy ilyen munkatárs szívesen dolgozik a vállalatnál, 

nem szeretne munkahelyet váltani, ennek megfelelően sem aktívan, sem passzívan nem keres 

állást. Hajlandó a munkaidején kívül extra időt és energiát fordítani a munkájára. Jobbító 

szándékkal proaktívan keresi a javítási lehetőségeket. (1. ábra) 
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 Nem érzi jól magát a 

Vállalatnál 

 Rendszeresen szidja a 

vállalatot 

 Szándékosan nem 

teljesít (lassít, sztrájkol)  

 

 Szereti a Vállalatot, és 

szeret itt dolgozni, mert 

valamiért ez jó neki 

 Megbízható (vezetői 

kontrol alatt) 

 Ha kell, erőfeszítéseket 

tesz, kérésre, felszólításra 

többet dolgozik  

 Aktív javító szándékot 

mutat 

 Passzív álláskereső (Ha 

jobb ajánlatot kap, 

komolyan mérlegeli)  

 Extra erőfeszítéseket tesz 

a munkában, a vállalat 

eredményessége érdekében 

 Megbízható, lehet rá 

számítani, önként is többet 

dolgozik  

 Aktív javító szándéka 

van (kezdeményező) 

 Szeret itt dolgozni és nem 

akar elmenni 

 Pozitívan kommunikál a 

vállalatról 
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a
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rontja (közvetlenül és 

közvetve is) 

a kiadott feladatok legjobb 

tudása szerinti, pontos 

megbízható végrehajtásával 

támogatja 

a kiadott feladatok legjobb 

tudása szerinti, pontos 

megbízható végrehajtásával, 

és kezdeményező készségével, 

extra erőfeszítésekkel 

támogatja 

1. ábra: A DSE modell 3 állapota és viselkedésmintái 

Forrás: Virág-Szűcsné (2014): Rejtett tartalék az elkötelezettség, Munkaügyi Szemle, LVII 

évfolyam 2014/5. szám 

 

A DSE modell központi elemét az a megközelítés képezi, hogy viselkedési jellemzőkkel írjuk 

le a munkatársaink munkához való hozzáállásának szintjeit (elégedetlen, elégedett és 

elkötelezett). Ugyanakkor feltételezzük, hogy a potenciálisan azonos tudással és gyakorlattal 

rendelkező munkatársak közül az képvisel nagyobb humán tőkét, aki elkötelezettebb. 

Tapasztaltuk, hogy a munkatársak elkötelezettségi szintjét (viselkedését) alapvetően hat 

tényező befolyásolja. A mérés során a hat tényezős elméleti modellből kiindulva lehet 

kialakítani a vállalatok elkötelezettségi térképét. A menedzsment pedig ennek az 

elkötelezettségi térképnek a felhasználásával ítélheti meg, hogy az egyes döntések hogyan 

befolyásolják az elkötelezettséget, majd ezen keresztül (a munkatársak munkához való 

hozzáállásának szintjének befolyásolásával) az üzleti eredményességet. 

 

Az elkötelezettséget befolyásoló tényezők 

 

Pszichológiai szerződés 

 

A pszichológiai szerződés az egyén kölcsönös elköteleződésbe vetett személyes hite 

(Robinson, 1996). A szervezetek a tagjaikkal szembeni elvárásaikat szerződések formájában 

határozzák meg, melynek alapvetően két fajtája van. Az egyik a formális, írásban megkötött 
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munkaszerződés, amely a felek közötti jogviszonyt szabályozza. A másik egy informális 

szerződés, az ún. pszichológiai szerződés, amely nem létezik írott formában, és amely egy 

hallgatólagos megállapodás a munkáltató és a munkavállaló között a kölcsönös jogokról és 

kötelezettségekről. (Schein, 1978), (Armstrong, Muris, 2005) 

Az emberek munkához való hozzáállása, illetve elkötelezettsége nagyban függ attól, hogy 

milyen a felek elvárásainak összhangja, vagyis 

 mit nyújt a munkavállaló a munkáltató részére és cserébe mit vár el; 

 mit nyújt a szervezet a munkavállaló számára és azért megkapja-e azt, amit elvár. 

Tehát a pszichológiai szerződés teljesülése alapvetően meghatározza a munkavállalók 

elkötelezettségét. 

Szoros összefüggés fedezhető fel a munkáltatói márka és a munkatársi elkötelezettség között 

is. Ugyanis a munkáltatói márka elemeként megfogalmazott értékígéret az alapja a 

munkavállalók elkötelezettségét meghatározó pszichológiai szerződésnek. Hiszen a 

pszichológiai szerződés teljesülésének szintje az, ami a munkatársak elkötelezettségét 

alapvetően meghatározza. Vagyis determinálja a munkához való hozzáállását, teljesítményét, 

ügyfélkezelést stb. Ez pedig azon az értékígéreten alapszik, amelyet a szervezet kínált a 

potenciális munkatársaknak annak érdekében, hogy felkeltse érdeklődésüket és bevonzza őket 

a szervezetbe. (2. ábra) 

 

 
2. ábra: A munkáltatói márka és az elkötelezettség kapcsolata 

Forrás:Virág I. - Szűcsné Szaniszló Zs.: Kézirat 

 

Az elkötelezettséget befolyásoló szervezeti jelenségeket determináló sajátosságok 

 

A kutatási tapasztalatok azt mutatják, hogy egy elkötelezettség mérés során nem elég pusztán 

az elkötelezettséget befolyásoló szervezeti jelenségeket megvizsgálnunk, hanem a vizsgálat 

körét ki kell terjeszteni olyan determináló sajátosságokra is, amelyek azt határozzák meg, 

hogy mely szervezeti jelenségek fontosak a munkatársak számára és melyek kevésbé 

fontosak. (3. ábra) 
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3. ábra: Az elkötelezettséget befolyásoló szervezeti jelenségeket determináló 

sajátosságok 

Forrás:Virág I. - Szűcsné Szaniszló Zs.: Kézirat 

 

Számos olyan elkötelezettség mérést ismerünk, melyek világszintű felmérésekben, globális 

kérdőívekben és adatbázisokban gondolkodnak. Kiváló nemzetközi összehasonlító 

elemzésekkel találkozhatunk, melyek párhuzamba állítják a földrészenkénti, vagy 

országonkénti eredményeket – ugyanazon kérdőívvelvégzett felmérésből kiindulva. Azonban 

szeretném hangsúlyozni annak a jelentőségét, miszerint az emberek véleménye, megítélése az 

egyes szervezeti jelenségekről és azok fontosságáról nagyban függ attól, hogy milyen 

kulturális környezetben élnek. Például: nem minden országban egyformán fontos az a kérdés, 

hogy van-e az adott munkatársnak jó barátja a szervezeten belül. Más az információigénye 

egy magas- és más egy alacsony kontextusú kultúrában élő munkatársnak. A vezetők 

megítélése nagyban függhet attól is, hogy milyen hatalmi távolsággal rendelkező kultúrában 

kérdezünk rá. 

A nemzeti kulturális sajátosságokon túl azonosítható egy földrajzi területi sajátosság is. 

Gondoljunk csak bele, hogy egy Magyarország méretű viszonylag kis országon belül is 

milyen jelentős eltérések lehetnek egyes országrészek, régiók között. Más lesz a prioritása egy 

Budapesten dolgozó munkatársnak és más egy észak-kelet magyarországi, halmozottan 

hátrányos térségben lakónak.  

Ha tovább szűkítjük a vizsgálat körét, azonosíthatóvá válnak az elvárásbeli eltérések az egyes 

vállalatok munkatársai között, illetve akár egy vállalaton belüli szervezeti egységek 

munkatársai között is. Nem szabad elfeledkeznünk az egyéni preferenciákról sem, hiszen a 

munkatársak életkora, élethelyzete, családi állapota, végzettsége, beosztása és sok egyéb 

tényező is hatással van a preferenciákra, vagyis arra, hogy számukra mely szervezeti 

jelenségek bírnak kiemelkedő fontossággal és melyek kevésbé fontosak. 

 

Az elkötelezettséget determináló tényezők azonban meghatározhatók és csoportosíthatók. Az 

eddigi kutatások alapján hat olyan alapvető tényezőt azonosítottunk, amelyek kombinációja 

determinálja az elkötelezettségi szintet. (Virág I. – Szűcsné Szaniszló Zs., 2014) Ezek a 

tényezők a pszichológiai szerződés elemei, amelyek teljesülése, illetve nem teljesülése hat a 

munkatársi elkötelezettség alakulására – nyilván egyénenként más és más súlypontokkal. 

(lásd: 4. ábra) 
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4. ábra: Az elkötelezettség hat tényezős elméleti modellje 

Forrás: Virág-Szűcsné (2014): Rejtett tartalék az elkötelezettség, Munkaügyi Szemle, LVII 

évfolyam 2014/5. szám 

 

A teljesség igénye nélkül, röviden bemutatom az egyes tényezők tartalmát, amelyek az 

elkötelezettségi szintet meghatározó jelenség csoportokat foglalják magukba: 

A Feladat vonatkozásában azt vizsgáljuk, hogy a munkatársaknak mi a véleménye az általuk 

végzett munkáról, a kapott feladatokról. Értékesnek ítélik-e a végzett munkát, párhuzamban 

vannak-e az általuk végzett feladatok a tudásukkal, tapasztalatukkal. A munkavégzés 

biztonságát és környezetét is vizsgáljuk, valamint az önálló munkavégzés lehetőségét. 

A Juttatásokat három alapvető perspektívából vizsgáljuk: a juttatások mennyisége és 

minősége mellett fontos szempont azok biztonsága is. 

A Lehetőségek között vizsgáljuk többek között a munka-magánélet egyensúlyának a 

lehetőségét, a szakmai fejlődés, a vezetői karrier lehetőségét. 

A Vezetés az egyik legérzékenyebb pontja a vizsgálatnak.
64

 A vezetőknek támogató 

környezetet kell teremteniük alkalmazottaik számára, amely jobb teljesítmény elérésére 

ösztönzi őket. Ehhez szükség van a feladatok és felelősségek egyértelmű meghatározására, 

kommunikálására is. A munkavállalóknak – még a legjobban teljesítőknek is – szükségük van 

visszajelzésre a munkájukról. Értékelni kell a közös sikereket, kudarcokat. Meg kell határozni 

a fejlesztendő területeket, illetve meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy javítsanak 

teljesítményükön. 

A Szervezettség vonatkozásában többek között a munkafolyamatok szervezettségét kell 

megvizsgálni, a feladat-, felelősség- és hatáskörök egyértelműségét, a munkaterhelés 

mennyiségét és ingadozását. 

A Szervezetkérdéskörén belülaz egyik legfontosabb feladat annak kiderítése, hogy mennyire 

érzik biztosnak, stabilnak a munkatársak a munkahelyüket, ez ugyanis minden további 

elkötelezettség növelő tényező alapja. Elkötelezettséget befolyásoló tényező a szervezet 

társadalmi megítélése, a vállalati társadalmi szerepvállalás (CSR) milyensége, a szervezeti 

értékekkelvaló azonosulási képesség. De érdemes megvizsgálni a szervezeten belüli 

munkakapcsolatok minőségét is. 

 

A DSE modell szerinti mérésben a tényezőket szervezeti jelenség csoportokra, illetve 

szervezeti jelenségekre osztjuk, ezek hatását mérjük az elkötelezettségre. 

 

 

ELKÖTELEZETTSÉG MÉRÉSI EREDMÉNYEK 

 

Az elmúlt 5 év során számos vállalatnál volt lehetőségem részt venni az elkötelezettség 

felmérésben. Ennek eredményeként mintegy 10.000 munkavállaló által kitöltött kérdőív áll 
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rendelkezésre, amelyek aggregált feldolgozása folyamatban van. Jelen cikkben a 2015. év 

felméréseiből származó mintegy 3.400 kérdőívből álló minta elemzését és az ebből levonható 

következtetéseket szeretném bemutatni. 

Az elkötelezettség mérés során a munkatársak a kérdőívben a szervezeti jelenségeket 1-5 

skálán értékelhetik. A kérdőív sajátossága, hogy ún. kétoszlopos kérdőív, vagyis az „A‖ 

oszlopban értékelik az egyes szervezeti jelenségek fontosságát, míg a „B‖ oszlopban értékelik 

ugyanazon szervezeti jelenségek valós teljesülését a szervezetükben.  

Minden kérdőív végén demográfiai kérdések szerepelnek, melyek kitöltése segít abban, hogy 

az egyes célcsoportokra is lehessen külön-külön elemzéseket készíteni. Rendkívül fontosnak 

tartom, hogy szem előtt tartva egy vállalat teljes elkötelezettség térképét, elkülönítetten 

foglalkozzunk az egyes célcsoportok sajátosságaival. Hiszen egy elkötelezettség mérés akkor 

válik értékessé, ha a felmérés eredményeinek a felhasználásával olyan akciókat fogalmaznak 

meg és vezetnek be a vállalatok, melyek a jelenleg „problémás‖ szervezeti jelenségek 

javítására irányulnak. Ezt pedig könnyebb úgy megtenni, ha tisztában vagyunk vele, hogy az 

egyes célcsoportok számára mely szervezeti jelenségek bírnak nagyobb jelentőséggel és 

melyek azok, amik kevésbé fontosak a célcsoport tagjai számára. 

Az alábbiakban 3 szempont szerint megkülönböztetett célcsoportok eredményeit szeretném 

bemutatni – rávilágítva arra, hogy hogyan változnak a preferenciák az életkor, illetve a 

vállalatnál eltöltött időelőrehaladtával, valamint a szervezetben betöltött szerepek 

függvényében. 

 

Szervezeti jelenségek fontossága az életkor szerint 

 

Az életkori megoszlás szerint a kérdőív az alábbi kategóriákat tartalmazza: 

- 20 év alattiak 

- 21-35 év közöttiek 

- 36-50 év közöttiek 

- 51-60 év közöttiek 

- 61 év felettiek 

Talán nem meglepő módon a legfiatalabb (20 év alatti) munkatársak számára az alábbi 

szervezeti jelenségek a legkevésbé fontosak: a család és a munka összehangolásának 

lehetősége; a kiváló teljesítmény anyagi elismerése; rugalmas munkarendek lehetősége; 

munkaterhelés. (5. ábra) 

Ezeknek a fiatal munkavállalóknak még nincs saját családja, ezért nem annyira fontos 

számukra a munka és a magánélet egyensúlya, valamint hajlandóak nagyon sokat dolgozni. 

Számukra a legfontosabb szervezeti jelenségek: az elismerés, megbecsülés; a kommunikáció, 

a jövedelem biztonsága; a munkahely biztonsága. Vagyis a biztonság mellett leginkább az 

elvégzett munkájuk erkölcsi megbecsülését várják el. 

A család és a munka összehangolásának lehetősége, valamint a rugalmas munkarend 

lehetősége a legidősebb (61 év feletti) munkatársak számára sem fontos, mivel az ő 

gyermekeik már önálló életet élnek, így ők rugalmasabban tudnak a munkájukhoz állni, mint 

kisgyerekes kollégáik. Az idősebbeket kevésbé érdekli a vezetői karrier lehetősége, mivel már 

elérték azt a szintet, amit lehetett. A szervezet társadalmi szerepvállalását sem tartják 

különösebben fontosnak, és a fizetés és a juttatások versenyképessége is a fontossági 

sorrendjük végefelé áll. Ez utóbbi magyarázható azzal, hogy ők már nem most teremtik meg a 

család egzisztenciális hátterét, hanem zömében stabil anyagi háttérrel, infrastruktúrával 

rendelkeznek. 

Az említett néhány kivételtől eltekintve az idősebb munkatársak fontosabbnak ítélték a többi 

szervezeti jelenséget, mint a többi kolléga. Kiemelkedően fontos számukra az eszközök 

rendelkezésre állása; a munkavégzés környezete; a munkafolyamatok szervezettsége; a 

felelősségek, feladatok és hatáskörök tisztázottsága, valamint a felelősségvállalás, 
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kockázatmegosztás. Érdekes módon a „Juttatások‖ befolyásoló tényező nem kapott kiemelt 

fontosságot. Ezen belül a juttatások minőségi vetülete, vagyis a kompenzáció méltányossága 

kapta a legmagasabb pontszámot. 

 

 
5. ábra: A szervezeti jelenségek fontossága az életkor szerint 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A három korosztály, nevezetesen a 21-35, 36-50, 51-60 év közöttiek sokszor ugyanazon 

szervezeti jelenségeket emelték ki fontosként, illetve kevésbé fontosként. Megállapítható, 

hogy számukra általában kevésbé fontos a társadalmi szerepvállalás; a vezetői karrier; a 

család és a munka összehangolásának lehetősége. A kor előre haladtával csökken a szakmai 

fejlődési lehetőség jelentősége, azonban növekszik a kiváló teljesítmény anyagi elismerésének 

igénye. 

Mindhárom életkor szerinti csoport számára rendkívül fontos az eszközök rendelkezésre 

állása; a munkavégzéshez szükséges ismeretek, a munkahely biztonsága,valamint a 

munkavégzés környezete jelenség, hogy míg a fizetések és juttatások versenyképessége a kor 

előrehaladtával egyre hátrébb csúszik a fontossági listán, közben a felelősségvállalás és 

kockázatmegosztás egyre előkelőbb helyen szerepel a rangsorban. 

 

Szervezeti jelenségek fontossága a szervezetben betöltött szerep szerint 

 

A szervezetben betöltött szerep szerint a kérdőívben a következő kategóriákat különböztetjük 

meg: 

- vezetők, munkairányítók; 

- szellemi munkatársak; 

- fizikai munkatársak. 

 

Mindhárom szerepet betöltő munkatársak számára kevésbé fontosak a társadalmi 

szerepvállalás; a család és a munka összehangolásának lehetősége; valamint a vezetői karrier 
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lehetősége.
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Ez utóbbi a vezetők számára adott, a fizikai munkatársak számára eleve nem 

opció. A szellemi munkatársak esetében azonban meglepő volt, hogy ezt minősítették a 

második legkevésbé fontos szervezeti jelenségnek. (6. ábra) 

A vezetők számára szintén kevésbé fontos a rugalmas munkarend lehetősége és a 

munkaterhelés. Ők a vezető beosztással vállalták a nagyobb munkaterhelést, ami olykor a 

kötelező munkaidőn is túlnyúlik. Másrészt sokan közülük eleve rugalmas munkaidőben 

dolgoznak. 

 

 
6. ábra: A szervezeti jelenségek fontossága a szervezetben betöltött szerep szerint 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Mindhárom csoport egyetértett abban, hogy a számukra leginkább fontos szervezeti 

jelenségek az eszközök rendelkezésre állása, illetve a munkahely biztonsága. 

Miközben a fizikai munkatársak számára fontos a munkavégzés környezete, illetve a 

munkavégzés biztonsága, a szellemi munkatársaknak már csak az előbbi szervezeti jelenség 

fontos, míg a vezetőknél mindkettő a fontossági rangsor közepére került. Ez érthető, hiszen a 

fizikai munkát végzők gyakran rossz körülmények között végzik napi munkájukat. Még a 

legjobb vállalatoknál is előfordul, hogy kevesebb figyelmet fordítanak az olyan dolgokra, 

mint a fizikai munkatársak öltözője, vagy az étkezési körülményeik. A szellemi 

munkatársaknak még fontos, hogy milyen irodai környezet fogadja őket nap, mint nap, 

azonban a vezetők ennek nem tulajdonítanak jelentőséget, hiszen ez az ő esetükben adottság. 

Fontossága csak akkor tűnne fel számukra, ha megszűnne körülöttük a kulturált 

munkakörnyezet. 

                                                 
65

A kérdőívek kiértékelése során érzékelhető, hogy a kapott válaszok a válságból kilábaló időszak eredményei, hiszen több 

helyen ellentmondanak a HR szakemberek által képviselt véleménnyel, többek között a vezetői karrier fontossága kérdésében 

is. Ennek tisztázása érdekében a későbbiekben az erre irányuló elemzéseket ki fogom egészíteni néhány évre visszamenőleg 

múltbeli adatokkal, valamint lehetőség szerint a további felmérések adataival is. 
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A vezető beosztású munkatársak kiemelt jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy mindenki 

vállaljon felelősséget a munkájáért, a kockázatokon pedig osztozzanak a munkatársakkal. 

Számukra rendkívül fontos a szervezet társadalmi megítélése. Ők azok, akik sokszor 

partnereknél, konferenciákon, vagy bármilyen más eseményen képviselik a vállalatot, így 

különösen fontos, hogy büszkék lehessenek az általuk képviselt szervezetre.  

Érdekes tény, hogy a juttatásokkal kapcsolatosan mindhárom szerep szerinti kategória 

képviselői a jövedelem biztonságát tartották a leginkább fontosnak, – a jövedelem 

versenyképessége és a kompenzáció méltányossága előtt - azonban még ez is csak a hatodik 

legfontosabb szervezeti jelenség. Vagyis egyértelműen bebizonyosodik, hogy a 

munkatársakat lehet ugyan motiválni a fizetéssel és az egyéb juttatásokkal, azonban vannak 

olyan tényezők, amelyeknek sokkal erősebb és hosszabban tartó hatása van a 

teljesítményükre. 

 

Szervezeti jelenségek fontossága a szervezetben eltöltött idő szerint 

 

A munkatársak véleménye a szervezeti jelenségek fontosságáról a szervezetnél eltöltött idő 

függvényében is változik. Három kategóriára bontottuk a kérdőívet kitöltő munkatársakat: 

- kevesebb, mint 3 éve; 

- 3-10 éve; 

- több, mint 10 éve dolgozik a szervezetben. 

 

Valamennyi munkatárs véleménye szerint a legkevésbé fontos szervezeti jelenségek a 

társadalmi szerepvállalás, valamint a család és a munka összehangolásának a lehetősége. 

Abban is hasonlít a három csoport véleménye, hogy az eszközök rendelkezésre állását 

mindannyian rendkívül fontosnak tartják. Azonban a többi tényező megítélésében jelentős 

eltérések vannak közöttük. (7. ábra) 

A szervezetnél eltöltött idő növekedésével párhuzamosan növekszik a kiváló teljesítmény 

anyagi elismerésének, a kompenzáció méltányosságának, valamint a munkaterhelésnek a 

fontossága. Az eltöltött idővel növekedésével ellentétesen azonban egyre csökken a vezetői 

karrier lehetőségének és a szakmai fejlődés lehetőségének a fontossága. A munkatársak, 

ahogy több időt töltenek egy szervezetben, az évek során elsajátítják a szakmai 

ismeretanyagot, így kisebb jelentőséget tulajdonítanak már a megszerzésének. A karrier 

lehetőségét illetően is hasonló a helyzet, hiszen aki több, mint 10 éve van a szervezetben, 

vélhetőleg elért valamiféle karriercélt, így erre kevesebb hangsúlyt fektet.  

Érdekes tendencia ugyanakkor, hogy a rövidebb ideje a szervezetnél dolgozók számára még 

nagyobb jelentőséggel bír a szervezeti értékek milyensége, és a szervezet társadalmi 

megítélése, azonban ez az eltöltött idő növekedésével látványosan veszít a jelentőségéből. 

A munkahely biztonsága az eltöltött idővel egyre fontosabbá válik. 
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7. ábra: A szervezeti jelenségek fontossága a szervezetben eltöltött idő szerint 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

AZ ELKÖTELEZETTSÉG MÉRÉS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA 

 

Az elkötelezettség mérések eredményeinek elemzése beigazolja azt a feltevést, miszerint egy 

szervezet munkatársainak elkötelezettségét nem lehet egységesen kezelni. Ahhoz, hogy a 

döntéshozók megfelelő akciólépéseket tudjanak meghatározni a munkatársi elkötelezettség 

javítása érdekében, a felmérés eredményeként kapott problémás szervezeti jelenségek 

vizsgálata során célszerű figyelembe venniük azt is, hogy az egyes célcsoportok számára mely 

szervezeti jelenségeknek van nagyobb jelentősége és melyeknek kisebb. A szervezeti 

jelenségek fontosságának és megvalósulásának együttes értékelése ahhoz adhat támogatást, 

hogy a szűkös erőforrásokat ideális kihasználva tudjanak akciólépéseket megfogalmazni, 

olyan tényezők javítására helyezve a hangsúlyt, amelyek javítása a lehető legtöbb eredményt 

garantálja a szervezet számára. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Napjaink üzleti világának alapvető elvárása a működési folyamatok hatékonyságának 

maximalizálása, a veszteségek folyamatos és tudatos csökkentése. Az alapfolyamatok jósági 

jellemzői a természet- és műszaki tudományok módszereivel általában jól számszerűsíthetők. 

Ezzel szemben jóval nehezebben ragadható meg az olyan üzleti folyamatok és jellemzők 

jósága, megbízhatósága, mint pl. a humán teljesítmények, a munkatársak kiválasztása, a 

beszállítói teljesítmények, a vevők elégedettsége, vagy a vállalkozás intellektuális tőkéjének 

szintje, amelyek kiegészítő és támogató folyamatoknak tekinthetők. Vizsgálataink 

középpontjában e nehezen számszerűsíthető, „puha‖ tényezőktől függő jellemzők és üzleti 

folyamatok megbízhatóságának, jóságának értelmezési, mérési és értékelési kérdései állnak.  

 

SUMMARY (NAGYBETŰS, DŐLT, FÉLKÖVÉR) 

In today‘s business environment the maximization of the efficiency of operational processes 

and the minimization of wastes and losses are ultimate issues. The attributes of the main 

processes can be usually quantified by the traditional methods of engineering and natural 

sciences. However, the goodness and reliability of business attributes and processes such as 

human performance, workforce selection, suppliers‘ performance, customer satisfaction or 

the level of organizational intellectual capital can hardly be measured with classic methods. 

Our paper focuses on the measurement and evaluation issues of the goodness and reliability 

of business attributes and business processes determined by non-quantifiable, soft factors.  

 

 

1. ÜZLETI FOLYAMATOK MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK ÉRTELMEZÉSE 

 

Kai-Yuan Cai (1996) szerint a tradicionális megbízhatóság-elmélet két feltételezésen alapul: 

egyrészt egy elem vagy rendszer meghibásodásának természete teljesen jellemezhető a 

valószínűségi mérték segítségével, másrészt egy elemnek vagy rendszernek csak két állapota 

lehetséges, a tökéletesen működő és a tökéletesen meghibásodott, és az elem vagy rendszer 

minden időpillanatban e két állapot valamelyikében van. A valószínűségelmélet eszközei 

akkor alkalmazhatók a megbízhatóság-elméletben, ha a meghibásodás kritériuma 

egyértelműen definiált, ugyanakkor a gyakorlatban sem a meghibásodás kritériumának 
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egyértelműsége, sem az elemek és rendszerek bináris működési állapota nem tételezhető fel 

univerzálisan. Így a rendszer működési megbízhatóságának jellemzésére a fuzzy elmélet 

megközelítésének alkalmazása szükséges. E gondolatmenet mentén, az 1970-es évektől 

kezdődően számos olyan kutatási eredmény született (pl. Kauffman, 1975; Ramachandran et 

al., 1992; Sickert et al., 2005; és Verma et al., 2007), amelyek a műszaki megbízhatóság fuzzy 

megközelítésén keresztül adnak kiegészítést a hagyományos megbízhatóság-elmélethez. 

A vállalkozások versenyképes működésének egyik kulcsfeltétele a működésükhöz kapcsolódó 

folyamatok megértése, azok ismerete. Napjaink üzleti világának alapvető elvárása a működési 

folyamatok hatékonyságának maximalizálása, a veszteségek folyamatos és tudatos 

csökkentése. Egy vállalkozás erőforrásaitól azt várjuk, hogy a lehető legnagyobb 

hatékonysággal szolgálják az üzleti célokat, azaz értékteremtő képességük maximális 

kiaknázásával járuljanak hozzá a vállalkozás kibocsátásához. A szervezeti erőforrások a 

vállalati folyamatok „motorjai‖, ezért ezek jóságának, megbízhatóságának javításával a 

folyamatok jósága, megbízhatósága is javítható. Az alap-, valamint a kiegészítő és támogató 

folyamatok együttesén keresztül valósul meg a vállalkozások üzleti tevékenysége, így e 

folyamatok összességét – mint gyűjtőfogalmat – üzleti folyamatoknak tekintjük.  

Célunk a nehezen számszerűsíthető, „puha‖ tényezőktől függő jellemzők és üzleti folyamatok 

megbízhatóságának, jóságának értelmezési, mérési és értékelési kérdéseinek összefoglalása. 

Abból indulunk ki, hogy e jellemzőkhöz és folyamatokhoz mindig társíthatók olyan 

mesterséges mutatószámok, amelyek segítségével azok jósága, megbízhatósága mérhető és 

számszerűsíthető. Egyrészt azt vizsgáljuk, hogy az így nyert számértékek mennyire adnak 

valós képet, mennyire vannak összhangban a vállalkozás szervezetének észleléseivel, továbbá 

milyen okokra vezethetők vissza az eltérések. Másrészt a kvantitatív módszerek olyan 

elméletét és azok gyakorlati alkalmazásait mutatjuk be, amelyek lehetővé teszik a 

mutatószámokkal mért jellemzők és folyamatok megbízhatóságának, jóságának adekvát 

kifejezését. 

 

2. KARAKTERISZTIKÁK ÉS ATTRIBÚTUMOK MUTATÓSZÁM ALAPÚ MÉRÉSE 

 

Egy termék megbízhatósági jellemzőinek ismeretében képet kaphatunk a termék előállítási 

folyamatának megbízhatóságáról, ugyanakkor nehezebb a feladatunk akkor, amikor egy 

szolgáltatási vagy klasszikus értelemben vett nem termelő folyamat megbízhatóságát 

szeretnénk jellemezni. Ezekben az esetekben a megbízhatóság-elmélet klasszikus 

meghatározásai nem – vagy csak korlátozott mértékben – teszik lehetővé, hogy egy vizsgált 

folyamat megbízhatóságát jellemezzük. Ilyenkor hajlamosak vagyunk egy folyamat 

megbízhatósága alatt inkább valamiféle jóságot, vagy valamilyen teljesítmény célhoz képest 

mért elért teljesítményt érteni. Ez a gyakorlatban általában azt jelenti, hogy a vizsgált 

folyamathoz olyan mérhető mutatószámokat rendelünk, amelyekkel a folyamat 

karakterisztikái vagy attribútumai számszerűen leírhatók és rajtuk keresztül a folyamat jósága 

számszerűsíthető, illetve az a mért értékek alapján minősíthető vagy értékelhető. 

Karakterisztikák és attribútumok mutatószámokkal történő mérése – a mérhetőség iránti 

igényből fakadóan – a menedzsment nagyon széles körben alkalmazott módszerei közé 

tartozik. Ugyanakkor elmondható, hogy üzleti folyamatok karakterisztikáinak vagy 

attribútumainak mutatószámok segítségével történő mérési módszerei általában olyan 

jellemzőkkel bírnak, illetve olyan feltételezésekkel élnek, amelyek alapján a módszerek 

jósága, megbízhatósága, az eredmények interpretálhatósága és az ezeken alapuló 

menedzsment döntések konzisztenciája megkérdőjelezhető. A mutatószám alapú mérés esetén 

legalább olyan bizonytalanságokkal kell számolnunk, mint a mérés szubjektív elemei, a 

mérőrendszer ismételhetőségével és reprodukálhatóságával kapcsolatos problémák, valamint 

a mért és a vállalkozás szervezet által érzékelt megbízhatóság, jóság értékelése.  
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2.1.A mérések eredményeinek értékelése  

 

 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a vállalkozások gyakorlatában az üzleti folyamatok 

karakterisztikáinak és attribútumainak mérése önmagában nem elegendő, a mérésen túl 

szükséges olyan, a mért értékeket felhasználó értékelési módszerek alkalmazása, amelyek az 

üzleti folyamatok jóságát, megbízhatóságát úgy képesek értékelni, hogy az értékelés 

eredményei összhangban vannak az értékelő entitás által az üzleti folyamatokhoz társított, 

észlelt jósággal, megbízhatósággal. Az ilyen értékelési módszereket a továbbiakban 

megbízhatóság alapú értékelési módszereknek nevezzük. Értékelő entitás alatt azt a személyt, 

vagy szervezetet értjük, aki a mért értékek alapján az értékelést végzi.  

 

Üzleti folyamat 

karakterisztikájának vagy 

attribútumának kijelölése

A kiválasztott karakterisztikához 

vagy attribútumhoz mutatószám 

hozzárendelése

A meghatározott 

mutatószám mérése

A mutatószám mért értékeinek 

megbízhatóság alapú értékelése

 
1. ábra: Üzleti folyamatok karakterisztikáinak vagy attribútumainak mérése és megbízhatóság 

alapú értékelése 

Forrás: Kövesi (2011) 

3. ÜZLETI FOLYAMATOK FUZZY MEGBÍZHATÓSÁGA 

 

Tekintsünk egy m mutatószámot, amellyel egy üzleti folyamat valamely attribútumát vagy 

karakterisztikáját mérjük. Ha a folyamat jóságáról, megbízhatóságáról szeretnénk képet kapni, 

akkor az 1. ábraHiba! A hivatkozási forrás nem található. szerinti séma alapján egy olyan 

értékelést végzünk, amelynek alapja az m mért érték. Tudjuk, hogy a mérés során fellépő 

különböző torzító hatások eredményeként előálló mutatóérték alapján megvalósuló értékelés 

és az erre épülő döntés inkonzisztens lehet. Másrészről, még ha maga a mérés tökéletesen 

mentes is lenne a bemutatott torzításoktól, akkor is fennállna az értékelő személy 

elkerülhetetlenül szubjektív megközelítéséből adódó bizonytalanság. Fontos látni, hogy itt 

nem a mutatószám mérésének szubjektív voltáról van szó, hanem a mutatószám mért 

értékeinek szubjektív értékeléséről. Ha például m egy munkatárs humán teljesítményének egy 

rögzített és ismert teljesítménymérési módszer szerinti mért értéke, m lehetséges értékei a 0 és 

100 közötti valós számok, és feltételezzük, hogy nagyobb m értékek nagyobb 

teljesítményekhez tartoznak, akkor egy 99-es mért értékkel rendelkező személy teljesítményét 

általában igen jónak, míg egy mindössze 3-as mért értékkel rendelkező munkatárs 

teljesítményét általában igen gyengének tekintenénk. Nehézséget okozhat azonban annak 

eldöntése, hogy egy 78-as mért teljesítményértékkel rendelkező kolléga teljesítménye 

megfelelő-e. Célunk az, hogy a mért teljesítmények alapján egy konkrét mért teljesítményt 

értékelni tudjunk, azaz például el tudjuk dönteni, hogy egy munkatárs teljesítménye 

megfelelő-e. A célunk az, hogy az m mutatószámot egy üzleti folyamat valamely 

karakterisztikájának vagy attribútumának mérőszámaként tekintve a mért m értékek alapján a 
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folyamat jóságát vagy megbízhatóságát értékeljük, majd az értékelés eredményeit alapul véve 

hozzunk döntést. Az értékelés szubjektivitásából adódó bizonytalanságot pedig alapvetően 

kétféle módon kezelhetjük: vagy olyan „szabályokat‖ alkalmazunk, melyek az effajta 

bizonytalanságot kizárják, vagy pedig olyan módszereket használunk, melyek alkalmasak a 

bizonytalanság kezelésére. Az egyik, tradicionálisnak mondható megközelítés megvalósítása 

egyszerűen megtörténhet a klasszikus halmazelmélet jól ismert módszereinek alkalmazásával, 

míg a második megközelítésben a fuzzy halmazok elméletét alkalmazzuk. 

 

3.1 Fuzzy megközelítés 

 

 

Tegyük fel, hogy a fenti példában bemutatott humán teljesítmény értékelése úgy történik, 

hogy a teljesítmény akkor megfelelő, ha annak mért m értéke legalább 80 pont. Ekkor a 

megfelelő teljesítmények élesen meghatározott MR halmazának karakterisztikus függvénye: 

T

T

M
mm

mm

ha

ha
m

R ,1

,0
)(  

ahol mT=80. 

A karakterisztikus függvény a 79 helyen 0 értéket vesz fel, azaz a 79-es mért érték nem 

tartozik a megfelelő teljesítmények halmazába. Akkor ez a teljesítmény valóban nem 

megfelelő? Jelenti-e ez azt, hogy a munkatárs teljesítménye nem értékes a vállalkozás 

számára, vagy nem járul hozzá a vállalkozás sikeréhez? Ebben az esetben a kétértékű 

karakterisztikus függvény szerinti értékelés túlzottan szigorú. Tudjuk, hogy a 79-es 

pontértékű teljesítmény egy absztrakció, egy mesterségesen létrehozott rendszer által adott 

eredmény, voltaképpen egy szigorúan alkalmazott szabály eredménye. Tudva azt, hogy a 

küszöbérték 80 pont, a 79-es pontértékű teljesítményről sokan talán azt mondanák, hogy 

„majdnem jó‖, „majdnem megfelelő‖, „nem rossz‖, vagy „közel jó‖. Ezek a minősítések 

hétköznapi nyelvhasználatunkban ugyanazt a jóságot írják körül, de matematikai értelemben 

véve nem precíz módon, hanem határozatlanul és pontatlanul. Ez a határozatlanság és 

pontatlanság azonban az emberi gondolkodás és hétköznapi nyelvhasználat természetéből 

fakad. Mindennapi fogalmaink, melyekkel a világot leírjuk, meglehetősen pontatlanok, 

gyengén definiáltak. A vállalatok, vállalkozások világában is lépten-nyomon találkozhatunk 

olyan minősítő kijelentésekkel, mint a „megbízható beszállító‖, „stratégiai partner‖, 

„közepesen jövedelmező üzlet‖, „hatékony gyártási folyamat‖, „közepes teljesítmény‖ vagy 

„elfogadható profit‖. Ezek a minősítések elnagyoltak és pontatlanok, de mégis széles körben 

használtak és mindenki által elfogadottak. Ha megpróbálunk precízek lenni, és ennek 

érdekében mutatószámokat rendelünk a felsorolt jellemzőkhöz és mérjük azokat, akkor a 

számszerűsítés révén nagyobb egzaktságot és egyértelmű minősíthetőséget, értékelhetőséget 

remélünk. Ez azonban a legtöbb esetben nem teljesül, mint ahogy azt a humán teljesítmény 

minősítésével foglalkozó példa is alátámasztja. Ennek oka az, hogy világunk alapvetően 

fuzzy, vagyis életlen, pontatlan, ezért a hagyományos, kétértékű karakterisztikus függvény 

szerinti minősítés túlzottan korlátozó.  
Zadeh (1965) a fuzzy halmazok és az azokat definiáló tagsági függvények fogalmainak 

bevezetésével az információ reprezentálásának egy olyan módját teremtette meg, amely 

jobban harmonizál az emberi fogalom- és nyelvhasználattal, mint a kétértékű karakterisztikus 

függvényekre és az általuk definiálható éles (klasszikus) halmazokra építő tradicionális 

megközelítés. Zadeh a logikai 0 és 1 értékek használata helyett bevezette a [0,1] 

intervallumon folytonos logikai értékeket a halmazhoz tartozás mértékének kifejezésére, és 

ezzel a klasszikus (kétértékű) logikát fuzzy logikára terjesztette ki. A fuzzy logika alapját az 

úgynevezett nyelvi változók képezik. A nyelvi változók olyan változók, amelynek értékei 

általában olyan szavak (vagy fuzzy számok) mint a kicsi, közepes, nagy, stb., s ezeket a 
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változókat fuzzy halmazok, illetve az azokat meghatározó tagsági függvények modellezik.  

Üzleti folyamatok megbízhatóságának vizsgálata során elsősorban a fuzzy halmazelmélet 

módszereit, azaz a tagsági függvényeket és az azokból származtatható értékelő függvényeket 

alkalmazzuk, ezért a fuzzy logika mélyebb ismertetésétől itt eltekintünk. Az üzleti folyamatok 

megbízhatóságának fuzzy értelmezése lehetővé teszi, hogy e folyamatok jóságát, 

megbízhatóságát mért mutatószámok alapján úgy értékeljük, hogy egyrészt kezeljük az 

értékelés bizonytalanságait, másrészt az értékelés eredménye összhangban legyen a 

vállalkozás által észlelt értékekkel.  

A kérdés az, hogy egy konkrét üzleti folyamat esetén a folyamat karakterisztikájához vagy 

attribútumához társított mutatószám alapján hogyan határozzuk meg a megbízható halmaz 

tagsági függvényét. Egy adott feladathoz alkalmas tagsági függvény megtalálásának 

alapvetően két útja van: szakértői ismeretek alapján határozzuk meg a függvény jellegét, majd 

annak paramétereit úgy hangoljuk, hogy az a konkrét alkalmazás esetén előre rögzített 

kritériumoknak eleget tegyen. A másik lehetőség az, hogy mérési vagy megfigyelési 

adatokból indulunk ki, és többnyire neurális hálózatokra valamint genetikus algoritmusokra 

épülő módszerek segítségével adjuk meg a tagsági függvényt. Vizsgálataink során az első utat 

követjük. Abból indulunk ki, hogy szakértői ismertek alapján a megbízható halmazhoz 

tartozás egy konkrét paraméteres, illetve egy azt jól közelítő szintén paraméteres tagsági 

függvény típussal megadható úgy, hogy a választás összhangban van a gyakorlati 

tapasztalatokkal és elvárásokkal, ugyanakkor a kiválasztott függvények matematikai 

szempontból viszonylag egyszerűen kezelhetők. 

 

4. ÉRTÉKELŐ FÜGGVÉNYEK 

 

A megbízható, jó folyamatok fuzzy halmazként történő értelmezésével, a fuzzy halmazt 

meghatározó tagsági függvényen keresztül az m mutatószám mért értékeihez a megbízható, jó 

folyamatokhoz, mint halmazhoz tartozás mértéke számszerűsíthető. A tagsági függvény 

helyettesítési értéke az m mutatószám egy konkrét, mért értékénél megadja a vizsgált üzleti 

folyamat m által mért megbízhatóságának, jóságának értékét a [0,1] skálán. Ez azt jelenti, 

hogy a tagsági függvény egyúttal a folyamat jóságát, megbízhatóságát értékelő függvény 

is, amely az M mérési skáláról a [0,1] értékelési skálára képez. A továbbiakban az m 

mutatószám lehetséges értékeinek M halmazán értelmezett E értékelő függvény alatt mindig 

egy 
)(

1,0:

mEm

ME


 leképezést értünk. Egy üzleti folyamat megbízhatóságának, jóságának 

értékelését – a korábban megfogalmazottak szerint – akkor tekintjük megbízhatóság alapúnak, 

ha annak eredményei minden értékelés alkalmával összhangban vannak az értékelő entitás 

által az üzleti folyamathoz társított, észlelt megbízhatósággal, jósággal. Ez a kritérium az 

értékelő függvények bevezetésével a következő módon fogalmazható meg. Az E értékelő 

függvény megbízhatóság alapú értékelést testesít meg, ha az m mutatószám minden értékéhez 

olyan E(m) helyettesítési értéket rendel a [0,1] értékelési skálán, amelyet az értékelő entitás 

társítana az m mutatószám mért értékéhez. 

A következő fejezetekben olyan értékelő függvények konstrukciójának elméleti hátterét 

mutatjuk be, amelyekkel üzleti folyamatok megbízhatóságának, jóságának megbízhatóság 

alapú értékelése valósítható meg. A bemutatásra kerülő értékelő függvények konstrukciójakor 

azzal a feltételezéssel élünk, hogy a vizsgált üzleti folyamat megbízhatósága, jósága a 

folyamathoz kiválasztott karakterisztikához vagy attribútumához rendelt m mutatószám 

értékével monoton növekszik. Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb m értéke, annál 

megbízhatóbbnak, jobbnak tekintjük a folyamatot. Ezt a fuzzy halmazhoz tartozás 

segítségével úgy fogalmazhatjuk meg, hogy minél nagyobb m értéke, annál inkább tartozik a 

folyamat a megbízható, jó folyamatok halmazához. Ezekben az esetekben a tagsági függvény 
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egy fuzzy m>a relációt fejez ki úgy, hogy a fuzzy halmazhoz tartozás annál nagyobb mértékű, 

minél inkább teljesül az m>a reláció. Ez a feltételezés megkönnyíti a bemutatásra kerülő 

értékelő függvények konstrukcióját, ugyanakkor nem megy az általánosság rovására, ugyanis 

az m mutatószám értékével monoton csökkenő értékelő függvények nagyon egyszerűen 

származtathatók a monoton növekvőkből, a fuzzy intervallumhoz tartozást megtestesítő 

értékelések pedig a monoton növekvő és csökkenő értékelő függvények együttes 

alkalmazásával megvalósíthatók. 

 

4.1. Logisztikus értékelés 

 

 

Induljunk ki abból, hogy az E(m) értékelő függvény monoton növekvő az M mérési skálán. 

Például egy beszállító teljesítményét annál jobbnak értékeljük, minél nagyobb a teljesítmény 

mérésére szolgáló m mutatószám értéke. Tegyük fel, hogy az m mutatószám mérése az 

Es mmm ,  mérési skálán történik, ahol mS a mérési skála kezdőpontja (Start), m E pedig a 

mérési skála végpontja (End). Az E(m) értékelő függvénytől azt várjuk, hogy 

E

S

mmha

mmha
mE

,1

,0
)(  

azaz az értékelő függvény helyettesítési értéke közel 0 akkor, ha m közel van mS -hez és a 

függvény helyettesítési értéke közel 1, ha m közel mE értékű. A beszállítói teljesítmény 

értékelése esetén ez azt jelenti, hogy a beszállítót rosszul teljesítőnek értékeljük, ha a 

teljesítmény mért értéke a mérési skála kezdőpontjához van közel, és jól teljesítőnek akkor, ha 

teljesítményének mért értéke a mérési skála végpontjához közeli. A közelítő egyenlőségek 

csak az értékeléssel kapcsolatos alapvető elvárásokat fogalmazzák meg, de nem nyújtanak 

támpontot ahhoz, hogy milyen értékeket vegyen fel az értékelő függvény az mS -től és mE -től 

eltérő helyeken.  

Az értékelő függvény további jellemzőinek azonosításához, a beszállítói teljesítmény 

értékelését példaként véve, hajtsuk végre a következő – a legtöbb üzleti folyamat értékelésére 

alkalmazható – gondolatkísérletet. Vegyünk két olyan, )1(

Sm  és )2(

Sm  mért beszállítói 

teljesítményt, amelyek közel állnak Sm -hez. Legyen )2(

Sm  egy picivel nagyobb, mint )1(

Sm , de 

továbbra is SS mm )1(  és SS mm )2( . Egy beszállító gyengén teljesít, azaz a megfelelően 

teljesítő beszállítók halmazához tartozásának mértéke közel nulla, ha Smm . Mivel 

)2()1(

SS mm  és az E(m) függvényt monoton növekedőnek feltételeztük, továbbá SS mm )1( , 

SS mm )2(  így 0)()( )2()1(

SS mEmE . Ezt úgy is mondhatjuk, hogy ha a mért beszállítói 

teljesítmény eléggé kicsi, akkor nagyjából mindegy, hogy mennyire kicsi, ilyenkor ugyanis a 

vállalat számára – mint értékelő entitás számára – hordozott érték nagyjából nulla, azaz E(m) 

növekedése kicsi akkor, ha E(m)≈0. 

Hasonló mondható el két olyan, 
)2()1(

EE mm  mért beszállítói teljesítmény értékeléséről, 

amelyekre EE mm )1(  és EE mm )2( . Ilyenkor 1)()( )2()1(

EE mEmE . Ezt azt jelenti, hogy ha a 

mért beszállítói teljesítmény elég nagy, akkor nagyjából mindegy, hogy mennyire nagy, 

ezekben az esetekben a teljesítmény értéke nagyjából 1, azaz E(m) növekedése kicsi akkor, ha 

E(m)≈1.  

Tudjuk tehát, hogy az értékelő függvény meredeksége közel nulla az E(m)=0 és E(m)=1, 

függvényértékek közelében, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a függvény 0-ból 1-be megy át. 

Ha az eddigiek alapján azt feltételezzük, hogy az értékelő függvény meredekségét a 

függvényérték mind nullától, mind egytől számított távolsága határozza meg, és a 

meredekség állandó arányban áll e két távolsággal, akkor az értékelést logisztikus 
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értékelésnek nevezzük. Logisztikus értékelés esetén tehát az E(m) értékelő függvény eleget 

tesz a 

0)()(1
)(

mEmE
m

mE
 

differenciaegyenletnek, ahol λ>0 egy állandó arányossági tényező. λ<0 esetén a 

differenciaegyenletet kielégítő E(m) függvény monoton csökkenő. A 2. ábra az értékelő 

függvény meredekségének változását mutatja logisztikus értékelés esetén. 

 

Δ𝐸(𝑚)

Δ𝑚
≈ 0 

Δ𝐸(𝑚)

Δ𝑚
≈ 0 

0 

𝑚 

1 

𝑚𝑆 𝑚𝐸  

 
2. ábra: Az értékelő függvény meredekségének változása logisztikus értékelés esetén 

Forrás: Kövesi (2011) 

 

A fenti differenciaegyenletben infinitezimális mennyiségekre áttérve a  

)()(1
)(

mEmE
dm

mdE
 

differenciálegyenlet adódik, amelyet logisztikus egyenletnek neveznek. 

Az üzleti gyakorlatban, a legtöbb esetben a mutatószámok mért értékei alapján történő 

értékelés olyan meredekségi tulajdonságokkal rendelkező értékelő függvényekkel történik, 

amelyek eleget tesznek a logisztikus egyenletnek. Az értékelő függvény meredekségére 

vonatkozó jellemezőket az egyenlet úgy ragadja meg, hogy E(m) annál meredekebb, minél 

messzebb van mind 0-tól, mind 1-től, és ezt a meredekséget a λ arányossági tényező határozza 

meg. Ahhoz azonban, hogy ne csak az 0-ból 1-be történő átmenet meredekségét tudjuk 

megadni, hanem azt is, hogy ez az átmenet a mérési skála mely pontja körül történjen meg, 

éljünk azzal az elvárással, hogy 
0

:)( 0 mEmE , azaz a függvény helyettesítési értéke legyen 

)1,0(
0mE  az Mm0  helyen. Ezen elvárás megadása azért szükséges, mert a gyakorlatban a 

mért m értékekkel monoton növekvő értékelések esetén az értékelő függvénynek – vagy más 

szavakkal a megfelelő halmazhoz tartozás mértékének – a nullából egybe történő átmenete 

valamely mért m érték környezetében történik meg. A bemutatott fuzzy megközelítésű 

értékeléstől elvárjuk, hogy a hagyományos karakterisztikus értékelés egyfajta általánosítása 

legyen, ezért nem meglepő, hogy itt is várunk egy olyan – sok esetben explicit módon ugyan 

ki sem fejezett – kvázi küszöbértéket, amely körül a nullából egybe történő átmenet 

megvalósul. Az 
0

:)( 0 mEmE  kritérium ennek az m -re vonatkozó kvázi küszöbértéknek a 

meghatározását segíti azáltal, hogy logisztikus értékelés esetén ez a küszöbérték m0 

függvénye, s ezen keresztül az értékelő függvény az értékelő entitás preferenciáinak 

megfelelően kalibrálható. A fenti logisztikus differenciálegyenlet megoldása az 
0

:)( 0 mEmE  

feltétel mellett az 

)( 0

0

0
1

1

1
)(

mm

m

m
e

E

E
mE  

függvény, melyet a paramétereire utalva, a továbbiakban )(
00 ,,

ms
mEm

-mel jelölünk. Ez a 
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függvény az 

)(,
1

1
)(

ama
e

ms  

alakban is felírható, ha 

0

0
1

ln
1

0

m

m

E

E
ma  

Az )(, ms a  függvényt logisztikus függvénynek nevezik. Írásunk további részében 

logisztikus értékelő függvényként (szigmoid tagsági függvényként) az )(
00 ,,

ms
mEm

 vagy az 

)(, ms a  alakot használjuk annak függvényében, hogy melyik alak alkalmazása egyszerűbb és 

célravezetőbb.  

 

4.2 A logisztikus függvény tulajdonságai, a λ és m0 paraméter szerepe 

 

 

A λ paraméter azt határozza meg, hogy a függvény mekkora meredekséggel megy át 0-ból 1-

be (ha λ pozitív), illetve 1-ből 0-ba (ha λ negatív) az 
2

1
;a  pont körül. A 3. ábra azonos a 

paraméterű és különböző λ paraméterű )(, ms a  függvények grafikonjait mutatja. 

 

  

0,5 

0 

1 

 

  

 
3. ábra: )(, ms a  görbék különböző λ paraméterekkel ( 321 ), rögzített a mellett 

Forrás: Kövesi (2011) 

 

Az m0, illetve az a paraméter )(
00 ,,

ms
mEm

, illetve )(, ms a  függvénygörbéjének helyét 

határozza meg a vízszintes koordináta-tengely mentén (4. ábra).  
 

   

0,5 

0 
 

1 

 
4. ábra: )(, ms a  görbék különböző a paraméterekkel ( 321 aaa ), rögzített λ mellett 

Forrás: Kövesi (2011) 
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4.3. Értékelés az Eω(m) függvény szerint 

 

 

A logisztikus függvény a 0 és 1 értékeket zárt intervallumon nem veszi fel. A lábjegyzetben 

olyan, a logisztikus függvényt közelítő függvények konstrukcióit mutatjuk be, amelyek 

hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint maga a logisztikus függvény, ugyanakkor a 0 és 

1 értékeket egy zárt intervallumon kezdő, illetve végpontjában felveszik.
 66

  E függvények 

segítségével kvázi logisztikus értékelés valósítható meg, amelyek esetében az  paraméter 

szerepe megegyezik a korábban bemutatott  paraméter szerepével.  

 

5. KONKLÚZIÓ 

 

Üzleti folyamatok megbízhatóságának, jóságának mutatószámokkal történő jellemzése esetén 

a fellépő bizonytalanságok és torzító hatások a logisztikus, valamint az azt közelítő 

függvényekkel, mint fuzzy tagsági-, illetve mint értékelő függvényekkel kezelhetők. A fuzzy 

értelemben vett megbízható, jó halmazhoz tartozás definiálható, a mutatószám alapú mérés 

eredményeinek megbízhatóság alapú értékelése megvalósítható és ezáltal a menedzsment 

döntések konzisztenciája növelhető. 

 

 

 

                                                 
66

 A gyakorlatban azonban szükséges lehet olyan )(, ms a  logisztikus értékelő függvény alkalmazására, 

amelynek a paramétere nem a mérési skála középpontjában van. Legyen ES mma , . Belátható, hogy az 

Es mm ,  mérési skáláról a 1,0  értékelési skálára képező  
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mE
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függvény az )(, ms a  logisztikus értékelő függvény egy jó közelítését adja, ha 
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))((

SE

SE
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Szintén belátható, hogy az 
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m
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E

E
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1
1

)(

0

0

,,,

0

0

00
 

függvény az )(
00 ,, ms

mEm   logisztikus értékelő függvény egy jó közelítése, ha 

)(

))(( 00

SE

SE

mm

mmmm
  

Az )(,,, mE
ES mma  és )(,,,

00
mE

ESm mmEm  függvények segítségével kvázi logisztikus értékelés valósítható 

meg. E függvények ω paramétere ugyanazzal a szereppel bír, mint a bemutatott logisztikus függvények  λ 

paramétere.  
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A HUMÁN KOCKÁZATOK RENDSZER ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉSE 
 

 

Virág Imre 

Partner, Human Investment Tanácsadó Kft. Cím: Budapest, Máramaros út 11/A, telefon: +36 

20 974 98 96 e-mail: viragi@humaninvestmet.hu, 

 

1.ÖSSZEFOGLALÁS  

 

Az elmúlt években sok, a humán kockázati tényező egyedi menedzselésére szeparáltan 

vállalkozó eszköz jelent meg (fáradtság menedzsment, kiégés menedzsment, kulcsember 

menedzsment, csalás elkerülés menedzsment, elkötelezettség menedzsment stb.). Azonban 

nehéz találni átfogó, a humán kockázati tényezők teljes spektrumát lefedő keretrendszert, 

amely képes a humán kockázati tényezőket egységes fogalomrendszerben kezelni. Írásomban 

egy ilyen megközelítés bemutatására vállalkozom. A bemutatásra kerülő rendszer elvi 

alapjait: a rendszer alapú kockázat kezelési módszerek és - az új érték előállítást leíró - 

kiterjesztett termelési függvény adják. A rendszer alapú kockázat kezelés elveit alkalmazva a 

kiterjesztett új érték teremtési függvény elemeire jutunk el az új érték teremtés 4 humán 

jellegű kockázati tényezőjéhez. Ezek alapján definiálom, azt a közel ötven tényezőt, 

amelyekhez kapcsolódó szervezeti jelenségek menedzselése lényegesen csökkentheti a 

vállalatok új érték teremtési képességének a humán kockázatait. Ahhoz, hogy a kérdéssel 

alaposan lehessen foglalkozni először azt kell pontosítanunk, hogy milyen referencia keretek 

között definiáljuk a kockázatot.  

 

2. A KOCKÁZAT  

 

Az a szó, hogy kockázat, mindenkinek ismerős, mindenki használja a mindennapokban, így – 

sajnos - a használójától és a szituációtól függően mást és mást jelenthet. Mást jelent a 

sofőrnek, mikor az autóba ül és elindul, mást a pénzügyi elemzőnek, amikor az árfolyam 

diagramokat nézi, mást a kölcsönt felvevőnek, mást a biztonság politikai elemzőnek, mást egy 

atomerőműben és mást a vasúton. A sort még nagyon hosszan tudnánk folytatni.  

Ugyanakkor, függetlenül attól, hogy milyen speciális kontextusban vizsgájuk a kockázatot, 

van három közös tulajdonsága a kockázattal kapcsolatos összes értelmezésnek (Charette, 

1990), ezek:  

 

1. A kockázathoz mindig kapcsolódik valamilyen potenciális veszteség  

2. A veszteséget okozó esemény bekövetkezése bizonytalan, de a bekövetkezés 

valószínűségét becsülni lehet. 

3. A kockázatok kezeléséhez döntéseket kell hozni.  

 

Vagyis, a kockázat midig valamilyen ok (előfeltétel, körülmény, fenyegetés, sebezhetőség 

stb.) és okozat (következmény, megváltozott körülmény, stb.) kapcsolat, illetve kapcsolati 

háló mentén jelenik meg. (Charette,1990; Alberts-Dorofee, 2009; Horváth-Katona,2006) Ahol 

az okok bekövetkezését valószínűségekkel
67

 írjuk le és a következményt valamilyen negatív 

hatás nagyságával (pl.: a kár mértékével) jellemezzük. (1. ábra). 

 

                                                 
67

 Ahol a valószínűség nullától 100% ig terjedhet (P = 0% -100%)  

mailto:viragi@humaninvestmet.hu
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1. ábra: Ok – Okozat a kockázatban 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A gyakorlati kérdés az, hogy hogyan kezelem ezt az ok-okozati rendszert. Mennyire teljes 

körűen, milyen mélységig, milyen pontossággal szükséges, akarom, tudom, célszerű, vagy 

gazdaságos ezeket a kockázatot okozó elemi ok-okozati kapcsolatokat leírni. Ez – az 

elemzésünk mélységére vonatkozó döntés, illetve lehetőség - határozza meg azt, hogy hogyan 

fogjuk tudni menedzselni a kockázatokat, milyen szintű döntéseket fogunk tudni hozni.  

A fenti szempontok figyelembe vételével két nagy módszertani csoport létezik. Az első 

középpontjában a kockázati kitettség számszerűsítése áll. Ekkor a kockázatkezelők arra 

koncentrálnak, hogy a számok alapján döntsék el, mely kockázati eseményekkel 

foglalkoznak, mely kockázati események megelőzésre, illetve következményeik kezelésére 

tesznek erőfeszítéseket, allokálnak erőforrásokat, pénzt. Ezek a kockázati esemény alapú 

kockázat menedzsment megközelítések
68

. Ezzel szemben a kockázati tényező, vagy rendszer 

alapú módszertani
69

 megközelítések középpontjában nem a számszerűsítés áll, hanem a 

kockázati szintet, a cél megvalósulást befolyásoló jelenségek azonosítása, menedzselése. 

(Rausand, Marvin, 2011). 

 

3. A KOCKÁZAT MENEDZSMENT KÉT ALAP MÓDSZERTANA  

3.1 Az esemény alapú kockázat menedzsment  

 

Az esemény alapú kockázatmenedzsment megközelítés alapja az a definíció, mely szerint a 

kockázat nem más, mint annak a valószínűsége, hogy adott nagyságú veszteséget fogunk 

elszenvedni. (Charette,1990; Alberts,Dorofee, 2009, Moller, 2009)  

Az esemény alapú kockázat menedzsment módszertanok központi eleme pedig a kockázati 

kitettség azonosítása. Vagyis annak a számszerűsítése, hogy mekkora kárral kell 

szembenéznünk, ha az adott kockázati esemény bekövetkezik.  

A módszertanok közös jellemzőjeként első lépésben azonosítani kell a kockázati eseményt 

közvetlenül kiváltó eseményeket (veszélyeket, okokat, stb.) és azokat a körülményeket 

(szervezeti jelenségeket, fenyegetéseket stb.) amelyek fennállása esetében az adott kockázati 

esemény bekövetkezik, vagy felerősödik. A kiváltó esemény és a körülmény együttes 

fennállásának valószínűsége adja a kockázati esemény bekövetkezési valószínűségét. Az adott 

kockázati esemény bekövetkezésének, valósínűségének a becslése, számszerűsítése az egyik 

legnehezebb feladat az ilyen típusú kockázat kezelési projektek során, különösen a kis 

valószínűségű események esetében. 

Második lépésben a negatív hatás, a kár (üzleti; termelés kiesési, ügyfélvesztési; pénzügyi; 

szervezeti; jogi; image, stb.) nagyságát kell megbecsülni. A kár becsléséhez figyelembe 

vesszük a már megtett, vagy a kockázati esemény bekövetkezésekor megteendő –tervezett - 

                                                 
68

 Gyakran: „tactical risk management‖ megközelítésként találkozunk, ezekekkel a módszerekkel .  
69

 Gyakran: „system based risk management‖ megközelítésként 
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kockázat csökkentő intézkedéseket. A kár nagyságát és a káresemény következményeit 

enyhítő intézkedések hatásának számszerűsítése „komoly kihívás‖ a gyakorlatban.  

Harmadik lépéseként meg kell becsülni a kockázati kitettség (kockázat) nagyságát, amit 

leggyakrabban a valószínűség/kockázat mátrixszal vagy a kár várható értékével szoktuk 

jellemezni. (2. ábra) 

 

 

2. ábra: A kockázati esemény alapú kockázat elemzés elvi sémája 

Forrás: saját szerkesztés (CRAMM, Rausand, Marvin (2011). 

 

Az esemény alapú kockázat menedzselés központi kérdése a kockázati kitettség csökkentése. 

Ebben a referencia keretben a kockázati kitettség azzal csökkenthető, ha valaki csökkenti az 

egyes kockázati események bekövetkezésnek valószínűséget: okok azonosításával és az egyes 

események bekövetkezését megelőző intézkedések bevezetésével, vagy a károk nagyságát 

csökkentjük, un.: „kármentő protokollok‖ bevezetésével  

A módszertan gyakorlati alkalmazásban a gondokat a rendszerek bonyolultságának 

növekedése („végtelensége‖) és a kockázatelemzésre fordítható erőforrások „végessége‖ 

jelenti.  

A rendszerek (gépek, vállalatok, hálózatok, funkciók, projektek stb.) bonyolultságának a 

növekedésével:  

 nő a lehetséges kockázati események száma, vagyis a megvizsgálandó esetek száma. 

(tapasztalatom szerint exponenciálisan), és ez óriási terhet ró az elemzőkre.  

 Nagyon nagyszámú okot és körülményt kell kezelni, egy-egy potenciális kockázati 

esemény elemzésekor. Hiszen a valóságban nem egy-egy ok, hanem egy vagy több 

ok-okozat láncolat vezethet ugyanahhoz a kockázati esemény bekövetkezéséhez. 
70

 

 A számszerűsítések a gyakorlatban komoly gondot jelenthetnek: mind az egyes 

események (okok), illetve körülmények bekövetkezési valószínűségét, mind pedig a 

kár nagyságra vagy a kárcsökkentő események hatására vonatkozóan. (Horváth, 

Katona 2006; Alberts; Dorofee 2009; Rausand, Marvin 2011);) 

 A kezelendő adat mennyiség és logikai kapcsolatrendszer nagysága és az erőforrások 

végessége, gyakran az elviselhetőség határt súroló felelősséget ró a döntéshozókra, 

szabály alkotókra, akiknek dönteni kell: „ezzel a kockázati eseménnyel foglalkozom, 

és ezzel pedig nem‖  

                                                 
70

 Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a kockázati események illetve okok (pl.: a humán erőforráshoz 

kapcsolódó kockázati ok csoportosítsa) vizsgálatakor gyakran találkozunk „sűrűsödésekkel‖, vagyis hasonló 

jellegű eseményekkel, amelyeket azonos csoportokba sorolunk Lásd később: az új érték teremtés humán 

kockázati tényezői.  
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 A kockázati események bekövetkezéséhez kapcsolódó elemzésekor az okok és 

körülmények láncolatát felírva egyszerre több vállalati területet (illetve beszállítót) 

érintő eseményeket is feltár az elemző csoport. Ilyen esetekben a kockázati kitettség 

csökkentésre irányuló intézkedések csak erős központi akarattal (illetve szerződési 

feltételekkel) tudtak megvalósulni. Azért, mert gyakran előfordul, hogy az érintett 

szervezet (illetve szerződéses partner) ellenérdekelt, a vezetőknek személyes ellentétei 

vannak, és ez kihat a szervezetek közötti együttműködésre, illetve a szervezeti 

egységek eltérő érdekérvényesítő képességűek.  

 

3.2 A rendszer alapú kockázat menedzsment megközelítés 

 

A kockázati esemény alapú megközelítések bottom-up típusú: az egyes kockázati okokból és 

körülményekből indulunk ki. Ezzel szemben: a rendszer alapú megközelítés top-down jellegű 

és mindig valamilyen működési (üzleti) célból kiindulva vizsgáljuk meg azokat a kockázati 

tényezőket,
71

 amelyek bizonytalanságot okozhatnak az adott cél elérése szempontjából 

(Rausand, Marvin, 2011; Gerlach 2009). Ebben megközelítésben tehát a kockázat fogalma: „a 

bizonytalanság hatása a célelérésre‖ (Alberts; Dorofee, 2009).  

Rendszer kockázatok azonosításakor nem a kockázati kitettség számszerűsítése az elsődleges 

cél, hanem azoknak a kockázati tényezőknek, és a kockázati tényezőket befolyásoló 

jelenségeknek (fizikai illetve szervezeti) az azonosítása, amelyek befolyásolják a rendszer 

működési céljának elérését. (3. ábra) 

 

 

3. ábra: A rendszer alapú kockázat elemzés elvi sémája 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Kockázati tényezők definíciójából következő tulajdonságok közül kettőt szeretnék kiemelni: 

 A kockázatit tényezők célhoz kötöttek. Vagyis, ha egy adott szervezi jelenség az egyik cél 

szempontjából kockázati tényező, az nem jelenti azt, hogy egy másik cél szempontjából is 

az lesz.  

                                                 
71

 Gyakran, még a magyar szóhasználatban is „risk driverek‖ – ként hivatkozunk rájuk 
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 A kockázati tényezők hatása lehet pozitív is (ezt a fajta kockázati eseményt szoktuk: 

szerencsének nevezni.) Ugyanakkor látni kell, hogy a kockázati tényezők halmaza (risk 

driverek) nem azonos halmaz, az ugyanahhoz a cél megvalósulása szempontjából fontos 

siker tényezők (business driverek) halmazával. (Manigent, 2012) Van metszete a két 

halmaznak, de a két halmaz elemei nem azonosak. 

A kockázati tényezők jelenségeken alapulnak, amelyeket általában két nagy csoportra: fizikai 

jelenségekre (illetve jellemzőkre) és szervezeti jelenségekre szoktunk osztani: 

 A fizikai jellemzők a természetes és a mesterséges környezet mérhető állapotát, 

paramétereit
72

 írják le.  

 A szervezeti jelenségek közé soroljuk azokat: az alkalmazott technológiákat; a 

technológiákat működtető folyamatokat; a döntéseket, működést befolyásoló 

alapelveket és értékeket; és az érintett (vezetői, munkavállalói, munkavégzési, 

szakszervezeti, beszállítói, tulajdonosi, stb.) gyakorlatokat, amelyek az adott cél 

elérését befolyásolják.  

A kockázati tényezőkön alapuló kockázat menedzsment első lépése a cél szempontjából 

releváns kockázati tényezők azonosítása. A gyakorlatban ez egy lista, amely vagy egy 

szakértői csapat munkája alapján készül el, gyakran egy-egy speciális, előre elkészített „null 

verziójú lista‖ bővítésével, szűkítésével
73

, vagy egy – egy ajánlás alapján
74

 tekintik át azokat a 

szabályozandó, ellenőrizendő funkciókat, amelyek bizonytalanságot okozhatnak a cél 

elérésében.  

Az elemzés második lépése a releváns kockázati tényezők jelenlegi állapotának jellemzése. A 

kockázati tényezők jellemző értékei – amik a kockázati tényező állapotát leírják - egy skálán 

mozognak: a negatív vége „a hibás működés‖ állapotát írja le, amikor az adott cél elérésének 

a bizonytalansága nagyobb, a skála pozitív vége „a támogató működés‖ állapotát írja le, 

amikor az adott cél elérésének a bizonytalansága az adott kockázati tényező miatt nincs 

veszélyben, vagy a várakozáson felüli szinten teljesülhet. A kockázati tényező jellemzését az 

adott kockázati tényezőt befolyásoló fizikai állapot jellemzők és a szervezeti jelenségek 

alapján tesszük meg. 

A kockázati tényezők elemzésén alapuló kockázat menedzselés logikája szerint a kockázat 

(vagyis a cél elérés bizonytalansága) azzal csökkenthető, hogy az egyes kockázati tényezők 

állapotát (a skála melyik végéhez van közelebb) menedzselem. Ezt azzal tehetjük meg, hogy a 

kockázati tényezőket befolyásoló jelenségeket megváltoztatom.  

Természetesen ebben az esetben is előállhat, az hogy nincs elégedő erőforrás és a 

döntéshozónak dönteni kell, hogy melyik kockázati tényező állapotát „javítja‖. Ezeket a 

döntéseket gyakran ún.: stressz tesztekkel vagy az átfedő szervezeti jenségek módszerével 

támogatják a szakértői csapatok.  

 

 

4.A HUMÁN KOCKÁZATOK  

4.1 A humán erőforrás okozta bizonytalanságok az új érték teremtésben  

 

A kockázat menedzsment számára az igazi kihívás előre jelezni a lehetséges humán 

kockázatokat. Egyfelől amiatt mert, az emberi viselkedés leírására, nincs determinsztikus ok –

okozati modell. Nem lehet úgy előre jelezni az emberi viselkedést, mit a gépek vagy IT 

                                                 
72

 Ilyenek tipikusan pl.: gépek berendezések karbantartottsága, időjárásnak való kitettsége, üzemi hőmérséklet, 

stb.  
73

 pl: Alberts; Dorofee 2009;  uWe! szoftver rendszer 
74

 pl: (ANAO 2011); Richards, Melancon, Ratley, (2014) 
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rendszerek állapot változásait: „ha ezt a gombot nyomom meg, akkor kikapcsol‖ , az 

embernek nincs ilyen gombja. Másfelől – szerencsére – emberként teljesen különbözőek 

vagyunk. Így azok az okok és körülmények, amelyek vállalat szempontjából kockázati 

eseményt generálnak az egyik embernél nem jelentenek gondot, de a másiknál igen. 

Azonban a humán erőforrással foglalkozó tudományok eredményeiként elérhetőek olyan ok – 

okozati összefüggések, melyek ugyan nem determinisztikus kapcsolatok („ha ez van – akkor 

az fog történni‖ jellegű), hanem inkább valószínűségi kapcsolatok („ha ez van – akkor nagy 

valószínűséggel ez fog történni‖ jellegűek). Ezeken a kutatási eredményeken alapuló 

kapcsolatok már kezelhetőek a kockázat menedzsment eszközeivel.  

A kérdés az, hogy hogyan közelítsük meg az emberek okozta kockázatokat. Az elmúlt néhány 

évben sok, egyedi egy-egy, tipikus humán kockázati szegmenset részletesen elemző, 

módszertani ajánlás született 
75

, azonban átfogó rendszer nem.  

Ahhoz, hogy átfogóan tudjuk elemezni a humán kockázatokat, célszerű egy lépést 

„visszalépni‖ és abból kiindulni, hogy miért akarunk humán kockázatokat elemezni. Erre a 

kérdése az új érték előállítását előtérbe helyező elméletek adta keretek között találhatunk 

válasz.  

Induljunk ki abból, hogy azért elemezzük a humán kockázatokat, mert az emberi erőforrás 

bizonytalanságot okoz a vállalat új érték előállító képességében.  

A ‘90-es évektől kezdődően a gazdaság kutatók, elemzők figyelme egyre inkább a tudásnak, 

az immateriális eszközök működésének az eredményére, az új érték előállítására gyakorolt 

hatásmechanizmusuk irányába fordult. Azért, mert csupán a mérleg szerinti eszközök 

segítségével nem lehetett teljes körűen megmagyarázni a vállatok eredménytermelő 

képességének a változását (Edvinsson, Malone; 1997) és Sveiby, 2003; Boda; 2005) Ezt a 

kérdéskört – a gyakorlatban is jól kezelhető módon - közelíti meg az ún. kiterjesztett termelési 

függvény.  

Ez a függvény az új érték létrehozását: a vállalat rendelkezésére álló tárgyi és pénzeszközök 

(tangible) (T), a külső immateriális eszközök (I1
E
); a belső immateriális eszközök (I1

E
); a 

rendelkezésre álló humán kompetencia készlet (I2); a rendelkezetésre álló munkaidő alap, 

létszám (L) és további, elsősorban a vállalat környezetére jellemző nem pontosan 

beazonosított tényezők
76

 (N)  segítségével írja le. A fentiek alapján az új érték teremtést az Y 

= F(T;I1;I2;L;N) függvény írja le (Boda, Virág, 2010), (4. ábra). 

A függvény egyes elemeinek mélységi kibontásától tekintsük most el 
77

. Téma szempontjából 

azonban lényeges áttekinteni a humán kompetenciák építő elemeit:  

 A munkavállaló személyes tudása amit „könyvekből és leírásokból‖ megszerezhet; 

 A munkavállaló személyes gyakorlottsága, vagyis az ismeretek alkalmazási képessége, 

ami lehet egyszerű jártasság: készség, vagy komplex jártasság: gyakorlat); 

 A munkavállaló elkötelezettsége: vagyis annak mértéke, hogy milyen mértékben 

bocsátják a vállalat rendelkezésére a tudásukat, tapasztalatukat, jártasságukat. (Virág, 

Szűcsné, 2014). 

                                                 
75

 Például: csalási kockázatok (Richards, Melancon, Ratley, 2014), fáradtságból adódó kockázatok (CASA 

2014), kulcsember elvesztése okozta kockázatok (Virág, 2004), a HR IT rendszerek működési kockázatok 

(ANAO, 2011), munkabiztonság kockázatok (Hogan safety), stb.   
76 

Ilyen tényezők lehetnek például: a társadalmi környezet, a vallás, a társadalmi, generációs értékek, stb.  
77

 A függvény egyes elemeinek és kölcsönhatásaiknak kibontása megtalálható Boda, Virág (2010); Szlávik 

(2013);  Virág,Szűcsné  (2014); Boda, Fejes, Virág (kézirat),)  
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4. ábra: A kiterjesztett termelési függvény 

Forrás: Boda-Virág (2010): Ütemvakság- alapján  

A függvény alkalmazása értelmében: az új érték előállításában a tangible eszközök, a 

létszám
78

 és a tudáseszközök (tudástőke) vesznek részt. Ahol a tudástőkét
79

 a tulajdonlás 

szempontjából két elemre, szervezeti tőkére és a munkatársak személyes tudástőkéjére 

osztják. Az új érték pedig úgy jön létre, hogy a „humán erőforrás‖ használja a „vállalati 

eszközöket‖. (Virág- Szűcsné, 2014). 

Ezt a logikát követve: ahhoz hogy a humán erőforrás működtetni tudja, a vállalati eszközöket 

arra van szükség, hogy: a vállalati eszközök által determinált: szükséges humán erőforrás
80

 

illeszkedjen a rendelkezésre álló humán erőforrással.  

Tehát a humán erőforrás management –mint vállalati funkció - azzal támogatja az új érték 

teremtést, hogy biztosítja a vállalati eszközök használatához szükséges és a rendelkezésre álló 

humán erőforrások illeszkedését a jelenben illetve a jövőben. A humán erőforrás 

menedzsment ehhez az illesztéshez: a HR tervezés és mérés, a működés támogatás, a 

kompenzáció menedzsment, a szervezet menedzsment, a HR adminisztráció (HR IT; Bér és 

személyügy), a munkaerő biztosítás, a people menedzsment, funkcionális eszközrendszereit, 

folyamatait használja fel. (5. ábra)  

                                                 
78

 lásd: Cobb-Douglas tétel, (forrás: Charles W. Cobb and Paul H. Douglas: A Theory of Production -.1928) 
79

 A napi szóhasználatban a tudástőke vs. tudás eszközök, humántőke vs. humán eszközök fogalmát gyakran 

szinonimaként kezeljük, az „eszköz‖ kifejezéssel elsősorban a vállalat működésében szerepet játszó erőforrásra, 

mint kapacitásra, a „tőke‖ kifejezéssel pedig ennek a kapacitásnak a tulajdonlására utalunk.  (forrás: Szlávik 

(2013)  
80

A szükséges humán erőforrás: az új érték előállításában résztvevő vállalati eszközök működtetéséhez, 

szükséges kompetenciák és a munkaidő alap szükséglet együttese. Vagyis egy fajta strukturált létszámigény, ami 

leírja, hogy mennyi (milyen idő mennyiségben) és milyen kompetenciákkal rendelkező munkatársra van szükség 

az elvárt mennyiségű új érték előállításához, a vállat tulajdonában lévő és rendelkezésre álló tangilbe és intangile 

eszközök használatával. 
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5. ábra: A humán erőforrás menedzsment szerepe az új érték teremtésben  

Forrás: saját szerkesztés   

 

A fenti megközelítések alapján a humán erőforrás a következő bizonytalanságokat okozhatja 

az új érték teremtésben:  

1. Nincs, aki használja a vállalati eszközöket. Ekkor azért nincs új érték előállítás, mert 

az elvárt létszám (szükséges időalap) nem egyezik a rendelkezésre álló létszámmal 

(rendelkezésre álló időalap), ezért lesznek olyan feladatok, amiket nem végez el senki.  

2. Van, aki használja a vállalati eszközöket, de nem alkalmas a feladatára, és ezért nem 

tudja megcsinálni. Ekkor azért nincs új érték teremtés, mert az, akinek meg kellene 

csinálni nem tudja mit, vagy hogyan kell csinálnia
81

. Vagyis az elvárt tudás, illetve 

gyakorlat nem egyezik meg a rendelkezésre álló tudással, illetve gyakorlattal.  

3. Van, aki használja a vállalati eszközöket, és alkalmas a feladatára, de nem megfelelő a 

hozzáállása, nem akarja, jól megcsinálni. Ekkor azért csökkenhet az új érték teremtés 

nagysága, mert az, akinek meg kellene csinálni a feladatot, nem akarja teljes 

mértékben a vállalat rendelkezésére bocsátani a tudását és gyakorlatát, vagyis elvégzi 

a munkát, de „csinálhatná jobban is‖ Ekkor az elvárt szintű elkötelezettség nem 

egyezik a valós elkötelezettségi szinttel.
82

 

4. Van, aki használja a vállalati eszközöket, de függetlenül attól, hogy alkalmas-e vagy 

sem szándékosan rosszul
83

 teszi. Ekkor azért csökkenhet az új érték teremtés 

nagysága, mert nem, vagy hibásan jön létre az új érték teremtést megalapozó kapcsolat 

a humánerőforrás és vállalati eszközök között. 

                                                 
81

 Ehhez az esethez soroljuk a nem munkaképes állapú munkavégzés eseteit. Függetlenül attól, hogy egyébként a 

munkavállaló tudása, gyakorlat alapján kvalifikált lenne feladat ellátására. 
82

 Ugyanakkor az elkötelezettség, tipikusan az a bizonytalansági tényező, amely pozitív eltérést is gyakran 

eredményez az új érték teremtésben. (Virág, Szűcsné, kézirat)  
83

 Pl.: kárt tesz a tangibel eszközökben: lop a raktárból, károsítja a gépeket, károsítja az immaterális eszközöket: 

szándékosan rombolja a vállat image-ét, szellemi tulajdont lop stb.  
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A fenti megfogalmazások
84

 egyik oldalról az új érték teremtés humán jellegű kockázati 

tényezői, másik oldalról pedig a pedig iránymutatást adnak arra, hogy miként kell a humán 

funkció kockázatainak rendszeralapú elemzéséhez, a célokat megfogalmazni. Úgy, mint: 

„Elegendő számú munkatárs biztosítása‖, „A munkatársak alkalmasak legyenek a vállalati 

eszközök használatára‖ stb. Hiszen ezek alapján a célok alapján lehet definiálni a kockázati 

tényezőket, majd a szervezeti jelenségeket. Ezeknek a szervezeti jelenségeknek a 

menedzselésére megfogalmazott akciók jelentik a humán kockázatok kezelésének alapját. (6. 

ábra)  

 

 

6. ábra: A humán funkció kockázatának rendszeralapú megközelítése  

Forrás: saját szerkesztés  

 

4.2 A humán kockázati tényezők  

 

A választott kockázat elemzési referencia keretünkben: a humán kockázati tényezők azok a 

kockázati tényezők, amelyek bizonytalanságot okoznak a humán erőforrás menedzsment 

kockázat kezelési céljainak elérésében, így az új érték teremtésben. A humán kockázati 

tényezőket kétféleképpen csoportosíthatjuk a gyakorlatunk alapján.  

Egyfelől a humán erőforrás menedzsment funkcióihoz kapcsolódóan csoportosíthatjuk (HR 

tervezés és mérés, működés támogatás, kompenzáció menedzsment, szervezet menedzsment, 

HR adminisztráció stb.). Vagyis az alapján, hogy mely szakmai területért felelős munkatárs 

feladata az adott kockázati tényezők menedzselése. 

Másfelől a vizsgálati szinthez kapcsolódóan egyéni, működési és rendszer szinten 

értelmezhetjük a humán kockázati tényezőket.  

Az egyéni szinten vizsgálandó humán kockázati tényezők azok, amelyek közvetlenül a 

munkatárshoz, vagy a munkavégzéshez kapcsolhatóak. (pl.: a munkavégzés közvetlen és 

követett következményei, a munkakör definiáltsága, a munkahelyi kapcsolatok 

menedzsmentje stb.)  

                                                 
84

 Fontos látni, hogy akkor, amikor esemény alapú kockázati elemzéseket végzünk és a munka során 

csoportosítjuk azokat az okokat és körülményeket, amelyek a munkatársakhoz kapcsolódnak, igen hasonló, 

gyakran azonos csoportosításokat kapunk. Nem véletlenül, hiszen a két módszertan logikája nem független 

egymástól. 
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A működés szintjén vizsgálandó humán kockázati tényezők azok a kockázati tényezők, 

amelyek a munkatárs és a munkakör illesztésével vannak kapcsolatban (pl.: a munkatársak 

változási képessége, a kritikus munkakörök menedzsmentje, a vezetés minősége, stb.)  

A rendszerek szintjén értelmezett humán kockázati tényezők azok a kockázati tényezők, 

amelyek a definiált (leírt) politikák, alapelvek, folyamatok és ezeknek a leírt elveknek a 

gyakorlati megvalósulásával (vagy nem működésével) vannak kapcsolatban (ilyenek, pl.: a 

munkaügyi kapcsolatok rendszere és gyakorlata, a HR stratégia és az üzleti stratégia 

illeszkedése, a szervezet biztonsági kultúrájának szintje, a management elkötelezettsége a 

csalások megszüntetésére, stb.)  

A fenti metszetekben mintegy 49 humán kockázati tényezőt lehet azonosítani. Mint például: 

HR stratégia és az üzleti stratégia illeszkedése, a felelősség és hatáskörök egyértelműsége, 

biztonság kritikus munkakörök menedzsmentje, a kontra produktív munkahelyi magatartások 

kezelése, a nem szándékolt hibás munkavégzés kezelésének gyakorlata, a management team 

összetétele, a toborzás és kiválasztás gyakorlata, (példák az 1. táblázatban).  

A humán kockázat menedzsment projektek gyakorlata az mutatja, hogy az egyes vállalatok 

fogalom használata nem egységes a humán kockázati tényezők azonosítására. Gyakran más 

tartalmat, illetve gyakorlatot értenek ugyanazon a „tankönyvi‖ fogalmon‖, vagy fordítva. Így 

nem lehet univerzális szótárat kialakítani a humán kockázati tényezőkre. Ugyanakkor nem ez 

a helyzet a szervezeti jelenségek szintjén. Hiszen, az a szervezeti jelenség, hogy „csak jó 

barátokat‖ vesszük fel munkatársnak, bizonytalanságot okoz az új érték teremtésben, 

függetlenül attól, hogy ez a „toborzás és kiválasztás gyakorlata‖ vagy a „tehetség 

menedzsment‖ címkéjű kockázati tényezőbe tartozik-e.  

 

4.4 A humán kockázatok menedzselése  

 

A humán kockázatok rendszer alapú menedzselésének első lépése a kockázati tényezők 

azonosítása (6. ábra).  A munka során minden egyes kockázati tényezőt 4-8 vizsgálati 

szempont alapján tekintjük át és olyan kérdésekre keressük a választ, hogy: „releváns-e az 

adott szempont?‖, „az adott kockázati tényező milyen állapotú?‖, (vagyis a skála melyik 

véghez közelebbi az állapot: a hibás működés vagy a támogató működés állapotához). Az 

azonosított humán kockázati tényezők két nagy csoportba sorolhatók.  

Az első csoportba tartoznak azok a humán kockázati tényezők, amelyek állapot szintjének 

meghatározása után, azonosítani lehet olyan akciókat, amelyek humán kockázatokat 

csökkentik. Különösen a rendszerek szintjén kezelendő humán kockázati tényezőkre 

vonatkozóan (például: amikor nincs az elkötelezettségre, a biztonság tudatosságra, vagy 

csalás megelőzésére irányuló rendszer kiépítve, vagy nem tudjuk pontosan kik a 

kulcsemberek és miért, stb.).  

A második csoportba sorolódnak azok a kockázati tényezők, amelyek esetében a kockázat 

megléte azonosítható, a kockázati tényező állapot jellemzője megbecsülhető, azonban a 

kockázatok menedzseléséhez szükséges beavatkozási pontok definiálására - vagyis a 

szervezeti jelenségek azonítására - speciális módszertant kell alkalmazni.  
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1. táblázat Példák a humán kockázati tényezőkre (Forrás: Saját szerkesztés) 

HUMÁN 

ERŐFORRÁS 

MENEDZSMENT 

FUNKCIÓ 

VIZSGÁLATI SZINT 

Egyéni szint  Működési szint  Rendszerek szintje  

HR tervezés és mérés 
  

HR stratégia és az üzleti stratégia 

illeszkedése  

Humán működési kontrolling rendszer 

működése 

Működés támogatás  

Munkavégzés körülményei 

(munkahelyi egészségügyi 

kockázatok) 

A munkatársak változási 

képessége 

A humán munkatársak 

A humánszervezet működése 

A munkaügyi kapcsolatok rendszere és 

gyakorlata 

Munkafeltételek biztosításának rendszere 

Kompenzáció 

menedzsment    

A kompenzációs rendszer struktúrája és 

gyakorlata 

Teljesítmény anyagi elismerése 

Szervezet menedzsment 
A munkakörök, pozíciók, 

feladatok definiáltsága  

A felelősség és hatáskörök egyértelműsége 

Megfelelőség (Compliance) menedzsment  

HR adminisztráció  
A jogviszonyra vonatkozó - 

egyéni dokumentáció  

Az idő és bérelszámolások 

megbízhatósága jogszegűsége 

Az alapvető és nem alapvető munkáltatói 

jogok gyakorlásának rendje és gyakorlata 

Munkaerő biztosítás  

Kulcs emberek egyéni szintű 

kezelése 

Egyéni munkaterhelési szintek 

egyenlőtlensége 

A biztonság-kritikus munkakörök 

menedzsmentje 

Munkaerő stabilitás 

A munkáltató munkaerőpiaci megjelenése 

A toborzás és kiválasztás gyakorlata 

Bérelt munkaerő menedzselések 

People menedzsment 

(és a szándékos 

károkozás kezelésének 

gyakorlata)  

A munkahelyi kapcsolatok 

menedzsmentje 

A munkavégzés pszichés 

tényezőinek menedzsmentje 

Fáradtság kezelése 

Kontra produktív munkahelyi 

magatartások kezelése 

A vezetés minőségének 

(kompetenciák és ismeretek) 

menedzsmentje 

Nem szándékolt hibás 

munkavégzés kezelésének 

gyakorlata 

Management team összetétele 

Az irányítási rendszer működése 

A szervezet biztonsági kultúrájának szintje 

A szervezet munkatársainak 

elkötelezettségi szintje 

A vezetés elkötelezettsége a csalások 

megszüntetésére 

A csalások megelőzésére szolgáló 

eszköztár működtetése 
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Tipikusan ilyen esetek szoktak lenni: a stressz okainak, az elkötelezettségi szint okainak, a 

toborzási rendszer működési problémáit okozó szervezeti jelenségek azonosításra szolgáló 

módszertanok (kulcs ember menedzsment, szervezeti audit, elkötelezettség elemzés, 

munkahelyi stressz elemzés. stb.).  

A humán kockázat menedzsment projekteknek – a többi kockázat menedzsment projekthez 

hasonlóan - gyakori velejárója az erőforrások korlátozottsága. Egy-egy humán kockázat 

menedzsment projekt több tucat (nem ritkán 100-as nagyságrendű) olyan szervezeti jelenséget 

azonosít, amely bizonytalanságot okoz az új érték előállításában. Azonban, gyakran nincs 

erőforrás mindegyik kezelésére. Ezért, priorizálni kell. 

Az esemény alapú kockázat kezelési módszertan alkalmazásának eredménye egy számnak: a 

kockázati kitettségnek (a kockázatnak) az azonosítása. Így a prioritás alapja: azt a kockázatot 

kell előbb kezelni, amelynél ez a szám nagyobb. Ezeknek az okoknak a megszüntetésére, a 

körülmények menedzselésére, vagy a kár csökkentési feladatokra kell koncentrálni. Ezzel 

szemben a kockázati tényező alapú keretei között nem ilyen egyértelmű a prioritás. A 

gyakorlatban mindig a humán terület és az üzleti vezetés közösen határozza meg a 

prioritásokat, a lehetőségeik (anyagi lehetőségek, tulajdonosi akarat, szervezeti értékek stb.), 

az üzleti stratégiájuk figyelembe vételével. Az akciók prioritásaira vonatkozó döntések 

előkészítésekor, a szakérők két gyakran használt módszere, az átfedő szervezeti jenségek 

priorizálása és a stressz teszt.  

Az átfedő szervezeti jenségek módszere szerint, azokat a szervezeti jelenségeket kezelő 

akciókat kell előresorolni, amelyek több humán kockázati tényezőt is befolyásolnak. A 

kockázati tényezőket meghatározó, szervezeti jelenségek azonosítása után, mindenesetben 

találunk átfedéseket: ugyanaz a szervezeti jelenség mit potenciális kiváltó ok megjelenik egy 

vagy több humán kockázati tényezőben is. Ilyen például: „Ha rossz módszertan szerint 

történik a tehetségek azonosítása‖, ez a szervezeti jelség négy humán kockázati tényezőhöz is 

kapcsolódik (tehetség menedzsment, a toborzás és kiválasztás gyakorlata, a management team 

összetétele, a szervezet munkatársainak elkötelezettségi szintje). Mind a négy humán 

kockázati tényező bizonytalanságot okoz az új érték teremtésben. Ehhez hasonló példa: „ha 

nem megfelelő hatásköri szabályozottság‖, ami szintén humán kockázati tényezőt befolyásol 

(a munkavégzés pszichés tényezőinek menedzsmentje, az irányítási rendszer működése, a 

felelősség és hatáskörök egyértelműsége, a szervezet munkatársainak elkötelezettségi illetve 

biztonsági kultúra szintje, a munkakörök, pozíciók feladatok definiáltsága).  

A humán kockázati tényezők stressz tesztje egy „elméleti fenyegetés‖ hatásának modellezése: 

annak az esemény sornak felvázolása, ami a megismert bizonytalanságot okozó szervezeti 

jelenségek mentén, valószínűleg lefog játszódni a szervezetben valamilyen külső fenyegetés 

megjelenése vagy belső körülmény megváltozása következtében. Ilyen szcenáriók lehetnek, 

ha például: egy konkurens cég a közelbe települne, a tulajdonos el szeretné adni a céget, ha a 

tartósan a duplájára nőne a rendelés állomány (vagy éppen a felére csökkenne), egy új 

termelés irányítási rendszer terveznénk bevezetni stb.. Az elemzés során, azt tekintjük át, 

hogy milyen kockázati tényezők, szervezeti jelenségek kerülnének előtérbe és azoknak milyen 

hatása lenne a szervezet működésére, az új érték teremtésére. A humán kockázatkezelési 

akciók prioritási sorrendnejének meghatározásakor a döntéshozók az egyes szcenáriók 

bekövetkezési valószínűségét veszik figyelembe és azokat a szervezeti jelenségeket sorolják 

előre amelyek „a legtöbb szcenárióban negatívan hatottak‖ az új érték teremtésre.  
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5.A HUMÁN KOCKÁZAT MENEDZSELÉSI PROJEKTEK  

 

Utólag visszatekintve az elmúlt évek néhány nagy gazdasági botrányára és ipari 

katasztrófájára az okok között mind ott voltak a „humán tényezők‖. Gondoljunk csak az 

Enron, Lehman Brothers, Three Mile Island, Fukushima, Csernobil vagy a Costa Concordia 

esetére. Ezért érthető, hogy a kockázatmenedzsment figyelme a humán kockázatok irányába 

fordul.  

A rövidtávú kockázatokat mindenki látja, a legkisebb cég vezetője is a saját üzleti 

eredményein érzi meg, ha egy munkatársa csal, hibázik az ügyfélnél, vagy nem jön be 

dolgozni, elmegy a konkurenciához, vagy egyszerűen nyugdíjba megy. De ugyanez érvényes 

a humán erőforrás stratégiai és a középtávú kockázataira is, amelyeket, ha nem kezelünk 

megfelelően, akkor azok egy idő után biztosan kockázati eseménybe fordulnak át. 

A humán kockázati tényezők azonosítására és menedzselésre irányuló projekteknek - a 

projekt eredményességétől teljesen függetlenül – mindig van két hozadéka. Egyfelől a projekt 

végére a vezetésben kialakul egy közös kép, egyfajta közös értelmezés arról, hogy milyen 

kockázati tényezők okoznak bizonytalanságot a működésükre, az új érték teremtésükre 

vonatozóan. Másfelől a vezetés megérti azt, hogy a szervezetben a humán kockázatok hogyan 

menedzselhetőek, megértik azt, hogy a humán kockázatok döntő többsége valójában nem 

nagy volumenű, látványos akciókkal, hanem a mindennapi élet szervezeti jelenségeire való 

odafigyeléssel kezelhető.  

Ezért van az, hogy azokban a szervezetekben, ahol projekt indul a humán kockázatok 

kezelésre, ott - a kockázat menedzselési akciók eredményein túl - magától attól a ténytől, 

hogy „elkezdtünk vele foglakozni ‖ javult a szervezet kockázat tudatossága és erősödött a 

biztonság kultúra és ezeken keresztül is csökkent az új érték teremtés kockázata. 
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ÖSSZEFOGLALÁS  

A cikk azt vizsgálja, hogy a magyar rezsicsökkentés eredményeként mennyire alakultak 

másképpen a gáz- és áramárak Magyarországon, mint az OECD más tagállamaiban. 

Megállapítható, hogy a lakossági árak az OECD más tagállamaihoz hasonlóan az állami 

beavatkozás nélkül is csökkentek volna, de csak később és kisebb mértékben. Az árcsökkenés 

eredményeként 2014-ben összesen 202 milliárd forint megtakarítás keletkezett a magyar 

háztartási energiafogyasztóknál, ami a 2014. évi GDP 0,63%. Ezzel párhuzamosan jelentősen 

emelkedett az ipari felhasználású gáz és áram árának lakossági árhoz viszonyított aránya. 

Ezen a téren Magyarország felfelé lóg ki az OECD mezőnyből. Mindezekkel együtt OECD 

összehasonlításban továbbra is magas Magyarországon a lakossági gáz és áram 

átlagkeresethez viszonyított aránya. 

 

SUMMARY  

The goal of this paper is to analyse the influence of the recent Hungarian utility cost 

reductions on energy prices, and to compare the Hungarian developments to the ones in the 

OECD countries. It claims that household gas and electricity prices would have dropped even 

without the government intervention – as they did in the OECD –, but the drop would have 

come later and the rate would have been lower. As a result of the quick price reduction, the 

expenditure of the households on gas and electricity was reduced by 202 billion HUF (0.63% 

of the 2014 GDP). In the meantime the industry/household gas and electricity price ratio has 

significantly increased, making the Hungarian prices for industrial energy use one of the 

highest in the OECD. When the household prices are compared to the average earnings, 

energy prices are still high in Hungary. 

 

 

1. BEVEZETÉS 

 

Az energiaárak alakulása, és különösen a jövőben való emelkedésüktől való félelem régóta 

központi kérdés a téma szakértői körében. 1949-ben jelent meg M. King Hubbert hatalmas 

lavinát elindító cikke (Hubbert, 1949), amiben felvetette, hogy a fosszilis energiahordozó 

tartalékok felderítése logisztikus görbét követ, és ami később a közismert olajhozam-csúcs 

elméletek alapjául szolgált. Az olajhozam-csúcs az 1970-80-as évekig igazolódni látszott: 

1970-ben az Egyesült Államok elérte az olajtermelési csúcsot napi 9,6 millió hordó körüli 

értékkel (EIA), majd az 1970-es évek olajárrobbanásai soha nem látott magasságokba emelték 

a kőolaj, és ezzel párhuzamosan minden más energiahordozó árát (ld. 1. ábra). 

1986 után ugyanakkor a félelmek valamelyest elültek, ugyanis az olajárak az 1971 előtti 

értékek közelébe zuhantak vissza, és a következő közel két évtizedben nem is emelkedtek 
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jelentősen. A kétezres évek végének újabb olajár csúcsa pedig egybeesett a palagáz és 

palaolaj forradalommal, aminek köszönhetően az Egyesült Államok olajtermelése 

megközelítette az 1970-es csúcsot: 2014-ben elérte a napi 8,7 millió hordót (EIA). Bár 2012-

13-ban az olajár áttörte a 100 dolláros határt, később egész mélyre zuhant, és a Világbank 

előrejelzései szerint nem is emelkedik újra ilyen magasra 2025-ig (ld. 1. ábra; Világbank 

nyersanyagpiacok adatbázisa). 

 

 
1. ábra: A kőolaj hordónkénti ára (a fogyasztói árindex segítségével 2010-es amerikai dollárra 

átszámítva; 1985-ig Arab Light, ezt követően Északi-tengeri olajár; 2014-ig tényadat, azt 

követően Világbank előrejelzés) 

Forrás: Saját számítások az IEA, az OECD és a Világbank adatai alapján 

 

A jelenlegi vizsgálatok a 2010-2030 közötti időszakra teszik a tényleges olajhozam-csúcs 

időpontját. Egy 14 kutatás metaelemzésére épülő cikkben Sorrell és társai megállapítják, hogy 

2030-on túli olajhozam-csúcs csak nagyon optimista, vagy akár irreálisnak is mondható 

feltételezések mellett képzelhető el (Sorrell et al, 2010). Éppen ezért részben jogosnak is 

mondható az energiaárak miatti aggodalom, ami Magyarországon a közbeszéd témájává is 

vált a 2012 végétől bejelentett kormányzati intézkedések nyomán. A cikk célja, hogy a hazai 

energiaár szabályozás legutóbbi fejleményeinek rövid bemutatása után megvizsgálja, hogy az 

állami árszabályozásban bekövetkezett fordulat hozott-e lényegi változást más országok 

áraihoz képest, ill. milyen trendek érvényesülnének, ha szigorúan az olajárak alakulásához 

illeszkednek a hazai energiaárak. 

 

1.1. Energiaár szabályozás Magyarországon 

 

2012. december 6-án a Miniszterelnökséget vezető államtitkár a budapesti állatkert előtt 

tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a kormány döntése értelmében 2013. január 1-

jétől tíz százalékkal csökken a lakossági gáz és villamos energia ára (Index, 2012). A 

bejelentést követő két évben a rezsicsökkentés vált az egyik legfontosabb kormányzati 

kommunikációs témává. Parlamenti döntések nyomán számos lakossági szolgáltatás hatósági 

áras díját csökkentették több lépésben (az energiaárakat érintő változásokról ld. az 1. 

táblázatot).  

2015-re a lakossági árak csökkentésének hullámai elülni látszottak. Egy 2015. június 15-én 

felbukkant hír szerint a magyar igazságügyi miniszter még az év májusában olyan tartalmú 

levelet fogalmazott meg az EU energetikai biztosnak, amelyben jelezte, Magyarország 
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felülvizsgálhatja a hatósági árak kialakításának rendszerét (HVG, 2015). Az alacsony 

energiaárak témája ugyanakkor nem kopott ki a kormányzati kommunikációból, sőt, egy 

teljesen új perspektívát is kapott, amikor a miniszterelnök a 2014-es választási kampányban 

kormánya vízióiról számolt be. Bejelentése szerint, ami később más kormányzati szereplők 

nyilatkozataiban is megjelent, Magyarország célja, hogy Európa legiparosodottabb országává 

váljon, és ezzel párhuzamosan itt legyenek a legalacsonyabbak az ipari energiaárak az egész 

kontinensen (Magyar Nemzet, 2014). Az iparosítás valamint az olcsó energia gondolata az 

atomerőmű építési tervekkel is összekapcsolódott. 

 

1. táblázat: Hatósági energiaár-intézkedések Magyarországon 2012-15 között 

Időpont Intézkedés 

2013-01-01 10%-os lakossági gáz- és villanyár csökkentés 

2013-07-01 10%-os PB-gáz árcsökkentés 

2013-11-01 11,1%-os lakossági gáz-, villanyár és távhő díjcsökkentés 

2014-04-01 6,5%-os gázár csökkentés 

2014-09-01 5,7%-os háztartási villamos energia árcsökkentés 

2014-08-01 3,3%-os távhő árcsökkentés 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

2. ADATOK ÉS ELEMZÉSI MÓDSZER 

 

Magyarország és a többi OECD tagország energiaárainak elemzésére és összehasonlítására az 

alábbi adatbázisok statisztikáit használtam: 

 Központi Statisztikai Hivatal STADAT adatbázisa: https://www.ksh.hu/stadat 

 Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal energiafelhasználási statisztikái: 

http://www.mekh.hu/ 

 Nemzetközi Energia Ügynökség energiaárak és –adók adatbázisa (IEA): 

http://dx.doi.org/10.1787/eneprice-data-en 

 OECD adatbázisa (OECD): http://dx.doi.org/10.1787/data-00285-en 

 USA Energetikai Információs Hivatalának adatbázisa (EIA): http://www.eia.gov/ 

 Világbank nyersanyagpiacok adatbázisa: http://go.worldbank.org/4ROCCIEQ50 

Az elemzés során nagyrészt az IEA információit használtam, ugyanakkor hiányzó adatok 

vagy más típusú adatigény esetén az EIA, az OECD vagy a Világbank adataira is 

támaszkodtam. Az olajárak esetén adathiány miatt néha szükségessé vált, hogy különböző 

időszakokban különböző földrajzi régiók azonnali piacának olajár jegyzéseit használjam (pl. 

Perzsa-öbölbeli, ill. Északi-tengeri árak). E döntés hátránya, hogy apróbb különbségek 

megfigyelhetők az árban, ugyanakkor azok együttmozgása egyértelmű, így szemléltetési célra 

ez a megoldás is használható. 

Az adatelemzésekre (így a regresszió számításokra, a szignifikancia vizsgálatokra, trendek és 

megoszlások kimutatására stb.), valamint a szemléltető ábrák elkészítésére MS Excelt 

használtam. 

 

3. EREDMÉNYEK 

 

2015 első negyedévére jelentősen csökkentek a lakossági energiaárak Magyarországon 2012 

utolsó negyedévéhez képest. A csökkenés megjelent azoknak a szolgáltatásoknak az árában, 

amelyek hatósági árszabályozás alatt állnak (háztartási gáz és áram), de ott is, ahol csak a 

piaci mozgások befolyásolták az árat (benzin). A 2. ábra ezeket az ármozgásokat mutatja be. 

A lakossági áramár a 2012 negyedik negyedévi érték 61,5%-ára csökkent 2015 elejére, a 

háztartási gáz ára pedig annak 64%-ára. Mindkettő jelentős csökkenésnek mondható, melynek 
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mértéke meghaladja a rezsicsökkentési rendeletekben, ill. törvényben meghatározott 

mértékeket (amelyek összesen 25% körüli csökkenést írtak elő).  

 
2. ábra. A háztartási áram és gáz, valamint a 95-ös benzin árának alakulása Magyarországon 

(2012 utolsó negyedéve=1) 

Forrás: Saját szerkesztés az IEA adatai alapján 

 

Ugyanebben az időszakban a 95-ös ólmozatlan benzin ára a 2012 év végi ár 67%-ára 

csökkent. A benzin árát elsősorban az olajárak alakulása határozza meg: 2004 óta az Északi-

tengeri olajárak változása 94%-ban magyarázta a magyarországi benzinárak változását (az 

OECD benzinárakat pedig átlagosan 96%-ban). Ugyanez a háztartási áramról vagy gázról 

csak részben mondható el: a 2004 és 2012 közötti időszakban csak 46, ill. 49%-os volt az 

olajárak és a gáz és áramárak közötti együttmozgás. Ennek ellenére is megállapíthatjuk, hogy 

a lakossági energiaárak vélhetően az állami beavatkozás nélkül is csökkentek volna 

Magyarországon, csak kisebb mértékben (a 35-40%-os csökkenés helyett csak 15-20%-al), és 

csak később (2013 eleje helyett csak 2014 harmadik negyedéve körül, amikor a benzinár is 

csökkenésnek indult). 

 

2. táblázat: Magyarország helye a lakossági energiaárak szerint növekvő sorrendbe rendezett 

OECD országok listáján 

Összetevő 2012 4. negyedév 2015 1. negyedév 

95-ös ólmozatlan benzin 

 Magyarország helyezése 13. 8. 

Adathiány miatt hiányzó országok száma 1 2 

Lakossági áram 

 Adathiány miatt hiányzó országok száma 16. 5. 

Adathiány miatt hiányzó országok 4 13 (3) 

Lakossági gáz 

 Magyarország helyezése 5. 3. 

Adathiány miatt hiányzó országok száma 6 15 (1) 

Forrás: Saját számítások az IEA adatai alapján 
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A 2. táblázat adataiból az is kiderül, hogy a 2013-ban indult rezsicsökkentés jelentősen 

javította Magyarország helyezését az olcsó háztartási energiával rendelkező OECD tagok 

között. A lakossági gáz esetén Magyarország a harmadik legolcsóbb országnak számított 

2015 első negyedévében, igaz, ebben a tekintetben már 2012 végén is az ötödik helyen állt. 

Akkor az észak-amerikai országok előzték meg, ill. Törökország. 2015-re Törökország is 

Magyarország mögé került, Kanada gázára pedig hiányzik (további 15 országgal 

egyetemben), de a kanadai árak tendenciáját vizsgálva valószínűsíthető, hogy az észak-

amerikai országban még mindig olcsóbb a gáz, mint hazánkban. 

A lakossági áram tekintetében látványos Magyarország előretörése: a 2012 végi 16. helyről 

2015 első negyedévére az ötödik legolcsóbb országgá vált az OECD-ben, igaz, ezúttal is sok a 

hiányzó adat (tizenhárom ország árai nem ismertek ebben az időszakban, közülük három 

olyané, amely az első vizsgált időszakban még Magyarország előtt volt). Az olcsósági lista 

elején állok között ismét nincs Európai Uniós tagország, az egyetlen európai pedig Norvégia a 

harmadik helyen. 

Érdekes módon Magyarország helyezése a benzinárak tekintetében is javult: a 13. helyről a 

nyolcadik helyre kapaszkodott fel az ország. Igaz ugyanakkor, hogy a benzinárak tekintetében 

nincsenek óriási különbségek az európai országok között, ezért néhány helyezésbeli változás 

nem feltétlenül jelez lényeges árkülönbségeket. 

 

3.1. A gázárak vizsgálata 

 

A 2. ábra és a 2. táblázat adataiból is látható, hogy Magyarországon jelentősen, az OECD 

átlagot meghaladó mértékben csökkent a lakossági gáz ára. Ezt a képet valamelyest árnyalja 

az ipari felhasználású gáz árának alakulása. A 3. ábra azt mutatja meg negyedéves bontásban, 

hogy a kétféle felhasználású gáz ára hogyan változott az 1993-2015 közötti időszakban az 

OECD átlagához képest. Miközben a lakossági gáz 25-30%-al csökkent az OECD átlaghoz 

képest (a 2012-Q4 – 2015-Q1 közötti időszakban), és 2015 első negyedévében az átlag 78%-

át tette ki, aközben az ipari felhasználású gáz az átlag 1,74-szereséről az 1,89-szeresére 

emelkedett. 2013-14 nyolc negyedévében átlagosan az OECD átlagár 1,71-szeresét tette ki a 

magyar ipari gáz ára, ami magasabb, mint bármelyik korábbi nyolc negyedév átlaga (igaz, 

nem sokkal; 2011-12-ben 1,68, 2009-11-ben 1,63, 2007-2009-ben 1,66, 2005-2007-ben 1,21, 

2003-2005-ben pedig 1,1 volt az OECD átlaghoz képesti szorzószám). 

 

 
3. ábra: A magyarországi lakossági és ipari felhasználású gáz árának alakulása az OECD 

átlagárakhoz képest (OECD átlag=1) 

Forrás: Saját számítások az IEA adatai alapján 
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Fontos megjegyezni, hogy az OECD átlaghoz való hasonlítás részben megtévesztő lehet. A 

földgáznak még mindig nincs egységes világpiaca, az ára pedig legalábbis kontinensenként 

változó, de Európán belül jelentős eltérések vannak a kontinens közép-keleti és nyugati része 

között is (Barnes-Bosworth, 2015). A magyar árak, különösen a magyar lakossági árak azért 

tűnnek ilyen magasnak, mert Észak-Amerikában lényegesen alacsonyabb a gázár, nagyrészt a 

palagáz forradalomnak köszönhetően (Duangnate et al, 2015). 2015 elején az Egyesült 

Államokban a gáz ára az európai OECD tagállamok átlagának 41%-a volt, vagyis Európában 

majdnem két és félszer annyit kellett fizetni érte, mint Amerikában. 

Amint a 3. ábrán látható, az OECD-hez képest Magyarországon jelentősen emelkedett az ipari 

gáz ára. Az ipari felhasználású gáz árának emelkedése egyben azt jelentette, hogy 

Magyarország visszatért a régi rendhez, mely szerint az ipari gáz ára magasabb, mint a 

lakosságié. Az OECD-ben átlagosan csak körülbelül feleakkora az ipari gáz ára, mint a 

lakosságié, Magyarországon viszont 2008 után 2014-ben ismét az ipari felhasználású ára lett a 

magasabb (ld. 4. ábra). Sajátosan magyar jelenségről beszélhetünk, hiszen egyetlen másik 

OECD tagállamban sem figyelhető meg hasonló. Két országban közelíti még meg az ipari gáz 

ára a lakosságiét, Észtországban, ahol a lakossági ár 76%-át teszi ki, és Törökországban, ahol 

80%-át. 

 

 

 
4. ábra: Az ipari felhasználású gáz árának aránya a lakossági gázárhoz képest 

Magyarországon és átlagosan az OECD-ben 

Forrás: Saját számítások az IEA adatai alapján 

 

A gázárak terheit nemcsak közvetlen nemzetközi összehasonlításban vizsgálhatjuk. A magyar 

rezsicsökkentés kommunikációja során rendszeresen visszatérő elem volt, hogy az árakat a 

lakosság teherviselő képességéhez célszerű hasonlítani, mert csak ez mutathat reális képet az 

ország helyzetéről. A rendelkezésre álló statisztikák segítségével a teherviselő képességet is 

figyelembe vehetjük. Az OECD adatbázisában megtalálható, hogy az egyes tagországokban 

mekkora volt az éves átlagkereset nemzeti valutában számolva. Amennyiben az adott évre 

érvényes piaci középárfolyamon átszámítjuk a kereseteket amerikai dollárra, és a lakossági 

gáz árát a dollárban kifejezett keresetekre vetítjük, megkapjuk, hogy egységnyi gáz kifizetése 

a havi fizetés mekkora hányadát viszi el, tehát mekkora anyagi terhet jelent egy átlagos 

keresetű fogyasztónak az OECD különböző tagországaiban. 

A számítások eredményét az 5. ábra mutatja (az ábra csak azokat az OECD tagokat 

tartalmazza, amelyeknek ismert volt a 2012. és a 2014. évi negyedik negyedéves lakossági 
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gázára, valamint a 2012-es és 2014-es átlagkereseti adata). Az országok az egységnyi (1 

MWh-nak megfelelő) lakossági gáz 2014 negyedik negyedévi árának 2014. évi, tizenkettővel 

osztott átlagkeresethez viszonyított mértéke szerint vannak rangsorolva. Ezt az adatot tehát 

úgy kapjuk, ha a 2014-ben érvényes éves átlagkeresetet tizenkét egyenlő részre osztjuk, majd 

megnézzük, hogy a havi kereset hány százalékát teszi ki az egységnyi lakossági gáz 

megvásárlása (pöttyözött oszlopok). Ugyanezt a számolást a 2012-es átlagkeresetekkel és a 

2012. évi negyedik negyedévi lakossági gázárával elvégezve jutunk az 5. ábra fekete 

oszlopaihoz. 

A 2012-es és 2014-es oszlopokat összevetve látható, hogy jelentős elmozdulások nem voltak 

az időszakban. Összesen 23 ország adatai álltak rendelkezésre, és az első 15 legkisebb terhű 

ország sorrendjében mindössze két helycsere történt: Nagy-Britannia és Belgium helyet 

cserélt a 7-8. helyen, ill. Spanyolország és Szlovénia is a 14-15.-en. Magyarország javított a 

legtöbbet a helyezésén, de ez is csak arra volt elegendő, hogy a 2012 végi 19. helyről a 16.-ra 

lépjen előre. Elmondható még, hogy miközben Portugáliát leszámítva minden más országban 

csökkent az egységnyi lakossági gáz árának havi átlagkeresethez viszonyított mértéke (három 

másik országban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Spanyolországban gyakorlatilag 

stagnált), a csökkenés mértéke egyértelműen Magyarországon a legnagyobb. Két év alatt 

nagyjából 30%-al csökkent a gázár havi átlagbérre vetítette terhe, míg az átlagos csökkenés 

alig több mint 10% az OECD vizsgált 23 országában. 

 
5. ábra: 1 MWh előállítására elegendő lakossági gáz ára a havi átlagkereset százalékában az 

OECD országaiban 

Forrás: Saját számítások az IEA és az OECD adatai alapján 
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3. táblázat: A lakossági gázár csökkenése miatti lakossági megtakarítás 2014-ben 

Negyedévek 

(2014) 

Háztartási 

gázfogyasztás (MWh) 

Árkülönbözet (2012-

Q4 mínusz adott 

negyedév ára, 

USD/MWh) 

Megtakarítás (Ft) 

Q1 11604173 10,8369 28 261 799 409 

Q2 3172633 10,32799 7 309 976 496 

Q3 1580955 8,848871 3 295 126 558 

Q4 9823839 18,2574 44 260 105 385 

2014. év összesen 83 127 007 848 

Forrás: Saját számítások az IEA, az MNB és a MEKH adatai alapján 

 

Az árcsökkenés mértékéből az is számszerűsíthető, hogy mennyi pénzt takarított meg a 

háztartásoknak a lakossági gázárak csökkenése. Ehhez a Magyar Energetikai és Közmű-

Szabályozási Hivatal energiafelhasználási statisztikái nyújtanak segítséget, itt ugyanis havi 

bontásban nyomon követhető, hogy hány GJ volt a lakossági gázfogyasztás. Ezt egy egyszerű 

konverzióval átszámíthatjuk MWh-ra (3. táblázat 2. oszlopa). Az IEA árstatisztikái 

segítségével könnyedén megnézhetjük, hogy 2014 egyes negyedéveiben mennyivel volt 

alacsonyabb a lakossági gáz ára, mint 2012 végén (3. oszlop), majd a két adat szorzata 

megadja az alacsonyabb ár miatti megtakarítás mértékét (dollárban). Az MNB negyedéves 

árfolyamainak felhasználásával kapjuk a 3. táblázat utolsó oszlopát. Összesen 83 milliárd 

forint megtakarítás keletkezett tehát 2014-ben, ami a 2014-es magyar GDP 0,26%-a, a 

háztartások 2014-es fogyasztási kiadásainak pedig 0,43%-a, tehát mindenképpen egy jelentős 

szám. 

 

3.2. Az áramárak vizsgálata 

 

 
6. ábra: A magyarországi lakossági és ipari felhasználású áram árának alakulása az OECD 

átlagárakhoz képest (OECD átlag=1) 

Forrás: Saját számítások az IEA adatai alapján 

 

Az áram magyarországi árának alakulásában a gázéhoz nagyon hasonló tendenciák 

tapasztalhatók (ld. 6. ábra). 2012 vége felé a lakossági áram ára némileg az OECD átlag fölött 

volt (annak 1,2-szeresét tette ki, de ha csak az európai OECD tagállamokat számítjuk, akkor 
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mindössze az átlag 0,87-szerese volt), majd jelentős csökkenésnek indult, és 2014 végére az 

OECD átlag 84%-ára esett (és az európai OECD tagok átlagának 59%-ára). Ezzel 

párhuzamosan valamelyest az ipari áram ára is csökkent az OECD átlaghoz képest, de csak 

kisebb mértékben.  

Az ipari és háztartási áram árában tapasztalható átrendeződés ugyanúgy szembemegy az 

OECD főcsapással, mint ahogy az a gázárak esetén is látható volt. Magyarországon az 

ipari/lakossági áramár aránya 2008-ban magasabb volt, mint az OECD átlag, majd 2012-től 

kezdve ismét meghaladta azt. 2014 végén mindössze két OECD országban, Mexikóban (1,32) 

és Olaszországban (1,07) volt magasabb az ipari/lakossági áramár hányadosa, mint 

Magyarországon (0,81).  Ugyanez az arány az OECD-ben átlagosan 0,7, az európai OECD 

tagok között átlagosan 0,61. 

 

 
7. ábra: 1 MWh lakossági áram ára a havi átlagkereset százalékában az OECD országaiban 

Forrás: Saját számítások az IEA és az OECD adatai alapján 

 

A lakossági ár teherviselő képességhez való viszonyítását az áram esetében is megtehetjük. 

Az összehasonlítás eredményeit a 7. ábra foglalja össze. Ez esetben összesen 26 OECD tag 

adatai álltak rendelkezésre a számoláshoz. A tagállamok sorrendjét ezúttal is a 2014. évi 

utolsó negyedéves lakossági áramár havi keresethez viszonyított mértéke (fekete oszlop) 

határozza meg. Látható, hogy akárcsak a lakossági gázárak esetén, a legtöbb OECD 

országban csökkent az egységnyi áram árának havi keresethez viszonyított mértéke 

(jelentősebben Japánban és Görögországban nőtt, míg néhány országban gyakorlatilag nem 
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változott). Magyarország 2012 utolsó negyedévében a rangsor legvégén volt (egy MWh áram 

lakossági ára a havi átlagkereset majdnem 20%-át tette ki), és ezt a 26. pozíciót sikerült 2014 

utolsó negyedévére a 23. helyre javítani (13,5%-ra). Tehát a lakosság teherviselő 

képességéhez viszonyítva Magyarországon még mindig nagyon magas az áram ára 

nemzetközi összehasonlításban, és e tekintetben rosszabb a helyzet, mint amit a lakossági 

gáznál láthattunk. Ugyanakkor az áram keresetekhez viszonyított mértéke esetében is 

Magyarországon volt a legnagyobb arányú a javulás, közel 32%, míg az OECD átlag alig 

több, mint 9%. 

 

4. táblázat: A lakossági áramár csökkenése miatti lakossági megtakarítás 2014-ben 

Negyedévek 

(2014) 

Háztartási 

áramfogyasztás (MWh) 

Árkülönbözet (2012-

Q4 mínusz adott 

negyedév ára, 

USD/MWh) 

Megtakarítás (Ft) 

Q1 2 588 599 41,60652 24 205 083 767 

Q2 2 421 725 41,31356 22 320 173 671 

Q3 2 469 425 51,90004 30 187 575 128 

Q4 2 632 099 65,34867 42 445 470 722 

2014. év összesen 119 158 303 289 

Forrás: Saját számítások az IEA, az MNB és a MEKH adatai alapján 

 

A gázárcsökkenésből származó megtakarítások korábban már leírt számításait a lakossági 

áramra is elvégezve, a 4. táblázatban látható eredményt kapjuk. A teljes megtakarítás összege 

119 milliárd forint, ami a 2014-es GDP 0,37%-a, a háztartások 2014-es fogyasztási 

kiadásainak pedig a 0,62%-a. 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Magyarországon 2013 elejétől kezdődően több lépcsőben csökkentették a lakossági gáz és 

áram árát. Ezen intézkedések hatásait, következményeit és az OECD országok 

tapasztalataihoz viszonyított trendjeit 2015 első negyedévéig, bizonyos esetekben pedig 2014 

utolsó negyedévéig tudja nyomon követni a cikk. Az elvégzett vizsgálatok alapján az alábbi 

következetések fogalmazhatók meg: 

- Magyarországon jelentősen csökkent a lakossági gáz és áram ára (2012 utolsó 

negyedévéről 2015 első negyedévére 36, ill. 38%-al), miközben az OECD-ben is 

csökkent, de sokkal kisebb mértékben (13,5, ill. 12%). A kőolajár alakulása, az arra való 

magyar gáz és áramár érzékenység, valamint más OECD országok árai alapján 

valószínűsíthető, hogy Magyarországon az állami árszabályozás nélkül is csökkentek 

volna az árak, de csak kisebb mértékben (15-20%-al), és csak később (2014 második 

felétől). 

- A gáz és áram árának csökkenése 2014 során összesen 202 milliárd forint megtakarítást 

jelentett a magyar lakossági fogyasztók számára, ami a 2014-es magyar GDP 0,63%-a, a 

háztartások 2014-es fogyasztási kiadásainak pedig 1,05%-a. 

- A havi átlagkeresetre vetített lakossági gáz és áramár Magyarországon csökkent a 

legnagyobb mértékben az OECD-n belül, de még így is magasnak mondható. A gázárak 

esetén 23 OECD országból Magyarország a 19. helyről a 16.-ra lépett előre 2012 és 2014 

utolsó negyedéve között, az áramáraknál pedig 26 OECD tagból az utolsó, 26. pozícióról 

a 23.-ra sikerült elmozdulni. 

- Megállapítható, hogy a lakossági árak csökkenése torzító hatással volt az ipari 

felhasználók áraira. Miközben az OECD országokban az ipari gáz ára csak kb. fele a 
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lakossági gázárnak, Magyarországon 2014-től az ipari gáz ismét drágábban cserél gazdát, 

mint a lakossági, és ez teljesen egyedülálló az egész OECD-ben. Bár nem ennyire 

szembetűnő, de hasonló anomália az áramnál is megfigyelhető: Magyarországon a 

harmadik legdrágább az ipari felhasználású áram a lakosságihoz képest az OECD 

országok között. Az ipari felhasználás áraiban tapasztalt változások különösen nehézzé 

teszik azoknak a célkitűzéseknek a teljesítését, amelyek szerint Európán belül 

Magyarországon akarják a legalacsonyabb energiaárakat biztosítani az ipar számára. 

A cikk egyes számításai erősen leegyszerűsítő feltételek mellett születtek. Amikor az 

árcsökkenésből való megtakarítást számszerűsítem, nem számolok azzal, hogy magasabb árak 

mellett vélhetően alacsonyabb lett volna a fogyasztás, ill. azzal sem, hogy az energiaárakban 

tapasztalható esetleges szezonalitás miatt nem feltétlenül 2012 utolsó negyedévének áraihoz 

kell minden 2014-es árat hasonlítani. Tekintve, hogy az IEA adatai dollárban adottak, a 

dollárról nemzeti valutára vagy nemzeti valutáról dollárra való konverziók esetén torzítások is 

felléphetnek a számításokban. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A fogyasztóvédelem napjainkban egyre meghatározóbb globális, és gazdasági kérdés. A 

fogyasztó és a vállalat közötti egyensúlyi kapcsolat fenntartásában és esetenként 

helyreállításában elsődleges szerepet tölt be. A téma vizsgálata a szervezetek által végzett 

fogyasztóvédelmi tevékenységek oldaláról, rendszerszemléletben történik. A tanulmány 

nemzetközi kontextusba helyezve állítja mérlegre a magyar fogyasztóvédelmi tevékenységek 

eredményességét, figyelembe véve a fogyasztói és a vállalati nézőpontot egyaránt. Az elemzés 

középpontjában alapvetően a hazai hatósági- és a fogyasztói jogérvényesítési tevékenységek 

állnak, melynek eredményeképpen átfogó képet kapunk többek között a hatósági 

ellenőrzésekről, a fogyasztói panaszkezelések különböző módjairól, a fogyasztói magatartás, 

és a vállalkozások tisztességes piaci magatartásának megítéléséről. A tanulmány a magyar 

helyzetkép nemzetközi viszonylatban történő értékelése mellett, iránymutatást is nyújt a 

jövőbeli kihívások és fogyasztóvédelmi intézkedések tekintetében. 

 

SUMMARY 
Consumer protection tends to becomes an ever decisive matter on a global and economic 

scale these days. It plays a principle role in maintaining and occassionally in recovery of 

balance between consumers and companies. This case study examines consumer protection as 

a system through the activity of protectional organizations. It puts the efficiency of consumer 

protection in Hungary compared to international examples on a scale, considering consumer 

and company aspects alike. The study basically focuses on the activities for legal claims of 

authorities and consumers, from which we can obtain an overall view of the appreciation of 

official control, different handlings of consumer complaints, the attitude of consumers and 

decent market policy of enterprises as well. The study serves as a guidance for future 

challenges and measures in the field of consumer protection, besides the evaluation of the 

state of affairs in Hungary from an international viewpoint. 

 

 

BEVEZETÉS 

 

A fogyasztóvédelem egy rendkívül összetett, bonyolult terület, ebből adódóan átfogó 

vizsgálata is nehézkes. A témát elemző tudományos munkák jellemzően jogi és csekély 

mértékben közgazdasági, illetve szociológiai vonatkozásúak. A terület fontossága ellenére, 

még a mai napig is egy változó, feltérképezetlen területnek számít, melyet önmagában az is 

jól példáz, hogy még a jog területén sincs egységes meghatározás a fogyasztóvédelem 

fogalmára. A kutatás során alkalmazott fő vizsgálati módszer a rendszerszemlélet. A 

tanulmány alapfeltevése, hogy a fogyasztóvédelem egymással szoros kölcsönhatásban álló 

tevékenységek sorozata, melyek együttesen rendszert alkotnak. 
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FOGYASZTÓVÉDELMI HELYZETKÉP 

 

A fogyasztóvédelem helyzetének mérése még új, kidolgozatlan területnek tekinthető. 

Napjainkban egyre több felmérés készül ehhez kapcsolódóan, különböző mutatószámokat 

dolgoznak ki, amelyeket folyamatosan fejlesztenek. Egyik mérési terület a fogyasztói 

környezet vizsgálata. Az Európa 2020 stratégia iránymutatása a tagállamokat „az üzleti és 

fogyasztói környezet javítására‖ szólítja fel. Az európai fogyasztóügyi stratégiában 

meghatározott célok szerint a jövőben erősíteni kell a fogyasztók biztonságát, növelni a 

tájékozottságukat, fokozni és biztosítani a jogérvényesítést, összehangolni a fogyasztói 

jogokat és szakpolitikákat, azzal a szándékkal, hogy az egységes piac középpontjába a 

fogyasztók kerüljenek. Mindezen célkitűzések megvalósulásának előrehaladását mérik fel a 

fogyasztói piacok eredménytáblái. A fogyasztói környezet minőségét az eredménytábla a 

„fogyasztói helyzetét értékelő mutató‖ által vizsgálja. Ez egy összetett mutató, mely a 

fogyasztók és kiskereskedők körében végzett uniós felmérések eredményein alapuló 12 

összetevőt foglal magába, 5 területet érintve: (1) a fogyasztók biztonságérzete; (2) jogellenes 

kereskedelmi gyakorlatok; (3) fogyasztói panaszok; (4) jogérvényesítés; (5) termékbiztonság. 

Az egyes területek azonos súllyal kerülnek be a komplex mutatóba, melynek értéke maximum 

100 pont lehet. A mutató értéke minél nagyobb, annál jobb a fogyasztók helyzete az adott 

országban. Az alábbi térkép (1. ábra) 5 kategóriába sorolva mutatja az egyes országok 

pontszámait. A jelenlegi legfrissebb felmérés (2012) szerint, a legkedvezőbb helyzetet kínáló 

országok a pontszámok sorrendjében Finnország (73), az Egyesült Királyság, Hollandia, 

Luxemburg, Írország, Dánia, Norvégia, Ausztria. Az uniós átlag (62) feletti eredménnyel 

rendelkezik Svédország, Belgium, Németország, valamint Portugália. A fogyasztók helyzete a 

legtöbb keleti és déli tagállamban kedvezőtlenebb, ezen belül Bulgária, Horvátország, Ciprus 

és Görögország értékei a legalacsonyabbak.  

 
1. ábra: Fogyasztói helyzetet értékelő mutató, 2012 

Forrás: Saját szerkesztés (Európai Bizottság, 2013, p. 34) adatai alapján 

 

Magyarország mutatója 60, mely nem sokkal az uniós átlag alatt van. A korábbi hazai 

eredményeket vizsgálva, a legtöbb összetevő változásában növekvő tendencia figyelhető meg 

az első, azaz a 2008. évben vizsgált eredményekhez képest. A legnagyobb növekedés a 

bíróságon és az azon kívül történő jogvita rendezési nehézségének pozitívabb megítélésében, 

valamint a fogyasztóvédelmi szervezetekbe vetett bizalom növekedésében következett be. A 

legnagyobb visszaesés a jogellenes kereskedelmi gyakorlatok esetén tapasztalható, mivel 

2008-ban tízből négy, míg 2012-ben már hat fogyasztó találkozott félrevezető, vagy 

megtévesztő ajánlatokkal. Csökkent továbbá azon fogyasztók aránya is, akik szerint a 

kereskedők/szolgáltatók tiszteletben tartják a fogyasztók jogait. A 2. ábra azon lakosság 
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százalékos arányát mutatja, akik bíznak abban, hogy a vállalkozások tiszteletben tartják a 

jogaikat. Az eredmények alapján, Magyarországon a fogyasztók nem túl pozitívan ítélik meg 

a vállalkozások magatartását. A felmérés szerint csak minden második magyar lakos értett 

teljes mértékben egyet azzal az állítással, hogy a kereskedők/szolgáltatók tiszteletben tartják a 

jogaikat. Ezzel az eredménnyel a nemzetközi összehasonlításban a 30 európai ország 

lakossági megítélésének rangsorában a 22. helyet foglaljuk el.  
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2. ábra: A tisztességes vállalkozói magatartás lakossági megítélése, 2012  

Forrás: Saját szerkesztés (Flash EB 358, 2013) kutatási eredmények alapján 

 

A 2013. évi fogyasztói piaci eredménytábla alapján a fogyasztók helyzetét értékelő mutató és 

a háztartások egy főre jutó bruttó rendelkezésre álló jövedelme szoros kapcsolatban áll 

egymással. Az egyes országok árszintjéből adódó különbségeket kiszűrve a jövedelmet 

vásárlóerő-egységen kifejezve és mindkét mutatót az EU-27=100 értékhez viszonyítva az 

alábbi eredményt (3. ábra) kapjuk. Az értékek a fogyasztói helyzetet értékelő mutatónál 76 és 

118, míg a bruttó korrigált rendelkezésre álló jövedelem esetén 39 és 148 között mozognak. A 

legkedvezőbb helyzetet mutató országok csoportja megegyezik a fent (1. ábra) bemutatott 

felsorolással. A rendelkezésre álló jövedelem és helyzetértékelő mutató szerinti ország 

rangsorban a legnagyobb eltérés Ciprus, Málta, Görögország, Izland, Olaszország, Lettország, 

Franciaország és Magyarország esetében adódik. Hazánk a fogyasztói helyzetet értékelő 

mutató alapján középmezőnyben van, míg a rendelkezésre álló jövedelem esetében mindössze 

4 országot előz meg. 
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3. ábra: A fogyasztók helyzetét értékelő mutató, és a háztartások egy főre jutó bruttó korrigált 

rendelkezésre álló jövedelme (vásárlóerő-egység), 2012 

Forrás: Saját szerkesztés (Európai Bizottság, 2013), és (Eurostat, 2012) adatok alapján 
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A fogyasztói környezet esetében a fogyasztói piacok minőségét is vizsgálják, egyrészt hogy 

meghatározzák azokat a piacokat, amelyek a fogyasztók szempontjából nem megfelelően 

működnek, mivel „ahhoz, hogy az egységes piac hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia 

célkitűzéseinek (úgy mint az üzleti, fogyasztói környezet javításának) megvalósításához, jól 

működő, egymással összeköttetésben álló piacokra van szükség, ahol a verseny és a 

fogyasztók hozzáférése ösztönzi a növekedést és az innovációt‖ (EURÓPA 2020, 2010, p. 

23). Másrészt, hogy minél jobban megismerjék a fogyasztók magatartását, problémáit, 

panaszait, elégedettségét. A fogyasztói piacok minőségét 2010 óta úgynevezett piaci 

teljesítménymutató (MPI)
85

 által is mérik. Ez egy olyan összetett mutató, amely a fogyasztói 

tapasztalatok négy területtel kapcsolatos felmérési eredményein alapul: (1) a termékek vagy 

szolgáltatások összehasonlíthatóságának egyszerűsége, (2) a vállalkozásokba vetett bizalom (a 

fogyasztók bizalma a tekintetben, hogy a kereskedő betartja-e a fogyasztóvédelmi 

szabályokat, (3) a problémák felmerülése, és azok milyen mértékben vezettek panasz 

benyújtásához; (4) a fogyasztók elégedettsége (milyen mértékben felel meg a piac a fogyasztó 

elvárásának). A mutató négy elemét egyenlően súlyozzák, értéke 100 lehet. Az MPI uniós 

szinten 52 fogyasztói (termék és szolgáltatás) piacot rangsorol.
86

 A mutató értéke az egyes 

európai országokban (4. ábra) szignifikánsan eltér egymástól, ami nemcsak a teljesítmény 

tényleges különbség miatt adódhat, hanem annak egyéb (társadalmi, gazdasági) okai is 

lehetnek. Ilyenek például a kulturális különbségek, az eltérő fogyasztói szokások, a 

tudatosabb, kritikusabb fogyasztók, az árkülönbségek, az adott ország gazdasági helyzete, stb. 

Mindezt figyelembe véve a piaci teljesítményt a ciprusi, a máltai és a luxemburgi fogyasztók 

értékelik a legmagasabbra, míg a horvát, a bolgár és a spanyol fogyasztók a legkritikusabbak. 

A hazai fogyasztók szintén kevésbé értékelik pozitívan a piacokat. Az EU-28 átlagától 2,6 

százalékponttal marad el, míg 2012-ben az előző évhez képest összességében 3,7-es 

növekedés addig 2013-ban 2,4 százalékpontos csökkenés figyelhető meg az összes piac 

vonatkozásában (termékpiac esetében ez 2,7, szolgáltatás piac esetében ez 2,2 százalékpont). 

A fogyasztók a szolgáltatások piacát értékelik kevésbé jónak, ez az EU-28 átlagától 2,9 

százalékponttal marad el, míg ugyanez a termékpiacoknál 2,6 százalékpont.  
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4. ábra: Piaci teljesítménymutató (MPI) Európában- összes piac, 2013 

Forrás: Saját szerkesztés (Market monitoring, 2013, pp. 7-99) kutatási eredmények alapján 

                                                 
85 Market Performance Indicator 
86 A felmérés nem terjed ki a lakhatásra, az oktatásra és a legtöbb egészségügyi termékre és szolgáltatásra. Inkább egyfajta 

„jelzéssel‖ szolgál arról, hogy a fogyasztók milyennek érzékelik a piacokat, nem pedig a piacok valós működésének teljes 

körű értékelését jelenti. A felmérés véletlenszerű, 500 fős mintán alapul, olyan fogyasztói véleményeket tükröz, akik az egyes 

piacokon a közelmúltban vásárlási tapasztalatot szereztek, vagy jelenleg is rendszeresen szereznek. 
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A termékek piacán a rangsorban legelöl a „könyvek, magazinok és újságok‖, az 

alkoholmentes italok és az „új autók‖ piaca, míg leghátul a „használt autók‖, a „ruházati és 

lábbeli‖, és „a hús és húskészítmények‖ piaca helyezkedik el. A legutóbbi felmérés alapján 15 

piacon volt csökkenés az előző évhez képest, azok közül is a legnagyobb mértékű a „higiéniai 

termékek‖ és a „nem vényköteles gyógyszerek‖ piacán következett be, míg jelentősebb 

növekedés az „új autók‖ piacán volt. Hazánkban összességében az első három szolgáltatási 

piacok közé tartozik a „higiéniai-‖, a „kulturális és szórakoztatási-‖, valamint az „offline 

szerencsejáték‖ szolgáltatások piaca, míg az utolsó a „banki befektetések, magánjáradékok és 

értékpapírok‖, a „kölcsönök, hitelek és hitelkártyák‖, és legrosszabbnak ítélt a „jelzálogok‖ 

piaca. Az utóbbi két piac és a gázszolgáltatások piaca marad el a legnagyobb mértékben az 

EU-28 átlagától. Magyarországon általános csökkenés volt megfigyelhető szinte minden 

szolgáltatási piacon 2013-ban, legnagyobb volt a „kölcsönök, hitelek és hitelkártyák‖, a 

„mobiltelefon-szolgáltatások‖, és a „TV-előfizetések‖ piacán. A pozitív változás mindössze 

az „ingatlan szolgáltatások‖, a „villamosenergia-szolgáltatás‖ és a „szervezett utazások és 

körutak‖ piacokon következtek be. 

 

A FOGYASZTÓVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK HAZAI MEGÍTÉLÉSE 

 

A fogyasztóvédelmi tevékenységek folyamata korábbi saját kutatás alapján
87

 két szakaszra 

bontható, első a szabályozás, második a szabályérvényesítés. A tanulmány a második 

szakaszra koncentrál, azt vizsgálja részletesen. A szabályozáshoz alapvetően a fogyasztók 

érdekeinek védelmére, kiszolgáltatottságának csökkentésére, a termékek és szolgáltatások és 

azok értékesítési körülményeire vonatkozó szabályok kialakítása tartozik. Ezek jellemzően 

jogalkotási tevékenységek. A második szakasz azon tevékenységek összességét foglalja 

magába, amelyek biztosítják, illetőleg segítik az első szakaszban megalkotott szabályok 

érvényre jutását. A gyakorlatban ez a szabályok megsértésének megelőzését, ellenőrzését, 

szükség esetén kikényszerítését, a szabályok megsértése esetén annak feltárását, minél 

hamarabbi orvoslását és az érvényesülés támogatását jelenti. A tanulmány ezeket három külön 

csoportban elemzi, úgy mint a hatósági-, a fogyasztói jogérvényesítési- és az érvényesítést 

támogató tevékenység. 

 

Hatósági tevékenység 

 

A hazai fogyasztóvédelmi hatóságok tevékenységi struktúrájában legnagyobb súlyt a hatósági 

ellenőrzés képvisel. Az ellenőrzéseket típus szerint vizsgálva (fogyasztóvédelmi, 

piacfelügyeleti, élelmiszerlánc felügyeleti) az alábbi eredmények mutathatók ki. A 

fogyasztóvédelmi ellenőrzés elsősorban a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok 

érvényesülésének ellenőrzését jelenti. Hazánkban jellemzően a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 

Hatóság (NFH) és a fővárosi, megyei kormányhivatalok illetékes szervei (területi szervek)
88

 

végzik ezt a tevékenységet. A területi szervek ellenőrzéseit vizsgálva (5. ábra) 2006-2009-ig 

folyamatos növekedést mutatnak a számok, majd 2011-ben radikális csökkenést, melynek oka 

- az NFH munkatársainak véleményére alapozva - az akkor zajló területi integráció volt. 

Annak eredményeként alakították át az ellenőrzések szempontrendszerét, többnyire átfogó 

ellenőrzéseket kezdtek végezni. A majdnem 50 százalékos visszaesés 2011-et követően 

folyamatosan emelkedni kezdett és 2014-re már megközelítette a három évvel korábbi 

állapotot. Abban az évben több mint 42 000 ellenőrzést végeztek a területi felügyelőségek. Ha 

abból a feltevésből indulunk ki, hogy a kifogásolási arány csökkenése a fogyasztóvédelem 

                                                 
87

 (Csiszár, 2014) 
88

 2015. április 1-től Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály néven működnek, ezt megelőzően 

Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek volt a megnevezésük. 
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helyzetének erősödését mutatja, akkor 2006-hoz képest jelentős javulás figyelhető meg, 

vagyis míg korábban minden második (47,3%), addig 2013-ban már csak minden harmadik 

ellenőrzés (31%) során tártak fel valamilyen hiányosságot. A területi fogyasztóvédelmi 

szervek azon ellenőrzéseinek számát és kifogásolási arányait vizsgálva, amelyeket a helyi 

fogyasztói panaszok kivizsgálása miatt végeztek, láthatóan jelentősen magasabb kifogásolási 

arányok mutatkoznak, melyből megállapítható, hogy milyen jelentősége van a lakossági 

bejelentéseknek a fogyasztóvédelem hatékonyabb működésében. 

5. ábra: A területi fogyasztóvédelmi hatóságok által végzett ellenőrzések 2006-2014 

Forrás: Saját gyűjtés és szerkesztés a 2006-2014. évi NFH beszámolók adatainak felhasználásával 

 

Az élelmiszerlánc felügyeletéhez kapcsolódó ellenőrzéseket
89

 fő szervként a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hatóság (NÉBIH) és a fővárosi, megyei kormányhivatalok illetékes 

szervei végzik. Az élelmiszerlánc felügyeleti ellenőrzések alakulását mutatja a 6. ábra. A 

2012. évi szervezeti átalakítás jelei itt is megmutatkoznak az adatok alakulásában.
90

  

 
6. ábra: Az élelmiszerlánc felügyeleti ellenőrzések 2009-2014 

Forrás: Saját gyűjtés és szerkesztés (NÉBIH, 2012), (Fazekas, 2014) és (Bíró, 2015) adatai alapján  

*Az adatok részleges eredmények 

                                                 
89 Ezt az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szabályozza. Az élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv ellenőrzési tevékenysége kiterjed a zöldség- és gyümölcs-, a takarmány-, az állat-egészségügy-, 

állatvédelem-, állattenyésztés-, élelmiszerbiztonság- és élelmiszerminőség ellenőrzésére. 
90 Ebben az évben hozták létre a NÉBIH szervezetét a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatalba történő integrálásával egy hatékonyabb szervezeti forma kialakítása érdekében. 
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A piacfelügyeleti ellenőrzéshez alapvetően a termékbiztonság felügyeletéhez kapcsolódó, 

nem élelmiszerjellegű ellenőrzések tartoznak. Az Unió tagállamaiban, így Magyarországon is 

ilyen tevékenységet
91

 a piacfelügyelet ellátásáért felelős nemzeti hatóságok végeznek, 

melyeket piacfelügyeleti hatóságnak neveznek.
92

 Hazánkban kormányrendelet
93

 pontosan fel 

is sorolja azokat. A piacfelügyeleti ellenőrzések tervezéséhez kiindulási alapot szolgáltat az 

EU RAPEX
94

 rendszere, valamint az NFH által működtetett KPIR
95

. Ez a két rendszer szolgál 

a hatóságok egymás közötti információ megosztásra. Mindezek mellett 2014. január 1-jétől az 

NFH megkezdte az ICSMS rendszer
96

 használatát is. Az 1. táblázat a hazai piacfelügyeleti 

tevékenység főbb erőforrás adatait mutatja, amely csökkenő tendenciát jelez. 

 
1. táblázat: A piacfelügyeleti hatóságok tevékenységeinek főbb adatai Magyarországon 

1. táblázat: Év 

2. táblázat:  A 

piacfelügyeleti 

hatóságok 

rendelkezésére 

álló költségvetés 

3. táblázat:  (EUR) 

4. táblázat:  A 

piacfelügyeleti 

hatóságok 

rendelkezésére 

álló személyzet 

száma 

5. táblázat:  (fő) 

6. táblázat:  Ebből a 

piacfelügyeleti 

hatóságok 

rendelkezésére 

álló ellenőrök 

száma 

7. táblázat:  (fő) 

8. táblázat:  2010 
9. táblázat:  1

 330 062 

10. táblázat:  1

31 

11. táblázat:  8

5 

12. táblázat:  2

011 

13. táblázat:  2

 131 214 

14. táblázat:  1

43 

15. táblázat:  9

3 

16. táblázat:  2

012 

17. táblázat:  1

 975 866 

18. táblázat:  1

20 

19. táblázat:  7

9 

20. táblázat:  2

013 

21. táblázat:  1

 855 328 

22. táblázat:  1

37 

23. táblázat:  8

9 

Forrás: Saját összeállítás az (NFH, 2013) dokumentum adatai alapján 

 

Nemzetközi kitekintésben vizsgálva ezt a kérdéskört a 7. ábra azon megkérdezett 

vállalkozások arányát szemlélteti, akik szerint országukban a hatóságok aktívan ellenőrzik és 

biztosítják ezen jogszabályoknak való megfelelést. A megkérdezett hazai vállalkozók szerint 

Magyarországon aktív ellenőrzés folyik, mivel az európai országok rangsorában hazánk a 3. 

helyen szerepel a fogyasztóvédelmi- és az élelmiszerbiztonsági, míg 5. helyen szerepel a 

termékbiztonsági jogszabályok ellenőrzésénél.  

 

                                                 
91 A hatóságok tevékenységei az alábbi témakörökre terjednek ki: a villamossági termékek, gépek, egyéni védőeszközök, 

ruházati termékek, lábbelik, játszótéri eszközök, mutatványos berendezések, öngyújtók, gyermekjátékok, bútorok, mosó- és 

tisztítószerek, építési termékek, festékek és lakkok, kozmetikumok, valamint minden egyéb a fogyasztói forgalomba szánt 

termék. 
92 765/2008/EK rendelet 2. cikk 18. pont 
93 Piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013 (I.18) Kormány rendelet 2. § 1. bekezdés 
94 Veszélyes termékek gyors riasztási rendszere (Rapid Alert System for Non-food Consumer Products) 
95 Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer 
96 Piacfelügyeleti információcsere rendszer 
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7. ábra: A hatósági ellenőrzések vállalkozói megítélése, 2012 

Forrás: Saját szerkesztés (Flash EB 359, 2013) kutatási eredmények alapján 

Fogyasztói jogérvényesítési tevékenység 

 

A fogyasztói jogérvényesítési tevékenységek csoportjába a panaszkezelés, a békéltetés és 

végső esetben a bírósági eljárás sorolható. A panaszkezelés területi szinten az érintett 

vállalkozásoknál kezdődik. Ha a vállalkozásnál nem sikerül a problémát megoldani, akkor a 

fogyasztó jogait elsőként a területi, majd a központi szinten működő hatósági intézményeknél 

is érvényesítheti. A területi szintű szervekkel rendelkező hatóságok (melyek a megyei és 

fővárosi kormányhivatalok szerveiként működnek) járnak el első fokon a közigazgatási 

hatósági ügyekben. Magyarországon 2010 augusztusában minden megyében és a fővárosban 

felállították a Hatósági Tanácsadó Irodák országos hálózatát, mely az NFH keretein belül 

működnek. Azóta nemcsak személyes, postai, panasztételekre van lehetőség, hanem 

elektronikus és még hétvégi telefonos bejelentésekre is. Szintén 2011-től került át az Európai 

Fogyasztói Központ Magyarország(EFK) az NFH-hoz, mely a határon átnyúló panaszkezelési 

tevékenységben tölt be jelentős szerepet. Ezekhez kapcsolódóan szemlélteti a 2. táblázat az 

ügyfélforgalom és a beérkezett panaszok, kérelmek alakulását. Az új rendszer bevezetését 

követően láthatóan területi szinten folyamatosan csökken az ügyfélforgalom, míg nő a 

kérelmek, bejelentések száma. A beérkező panaszok 20-25 százaléka a közszolgáltatások 

területét érinti, ezért 2014-ben minden megyében, valamint a fővárosban Fogyasztóvédelmi 

rezsipontot állítottak fel. Az EFK statisztikái szerint egyre több bejelentés érkezik, azon belül 

is a hazai számok növekednek leginkább, melyhez kapcsolódóan a szervezet egyre nagyobb 

összegben érvényesíti sikeresen a hazai fogyasztók határon átnyúló ügyletekből eredő 

vagyoni igényeit, így a szervezetnek 2013-ban több mint 11 millió forintot sikerült 

visszaszereznie. 

 
2. táblázat: Információközvetítési statisztikák Magyarországon 2008-2013 
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Forrás: Saját összeállítás az NFH 2008 és 2014 közötti éves beszámolói alapján 

 

A határokon átnyúló kereskedelemhez kötődő panaszkezelések lakossági elégedettségének 

nemzetközi felmérését mutatja a 8. ábra. Az eredmények országonként mintegy 1000 fős 

fogyasztói mintából azok arányát szemléltetik, akik ténylegesen tettek panaszt.
97

A 

panaszkezelések e három lépcsőjét vizsgálva, Finnországban a legmagasabb azon fogyasztók 

átlagos aránya (77%), akik meg vannak elégedve a kereskedőknél, a gyártóknál és a 

hatóságoknál tett panaszok kezelésével. A 30 ország átlagos elégedettségének rangsorában, 

Magyarország 8 országot előz meg. Hazánkban a kereskedő/szolgáltató panaszkezelésével a 

leginkább elégedettek a fogyasztók (65%), a gyártók esetében ez 61%, míg a hatóságoknál 

30%. A legalacsonyabb érték jellemzően mindenhol a hatóságokkal való elégedettség, bár 

megjegyzendő, hogy itt a minta is alacsony számú. Ennek ellenére annyi megállapítható, hogy 

a hatóságoknak ebben a tekintetben nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie a fogyasztói 

kapcsolattartásra.  

                                                 
97

 A kereskedők/szolgáltatók esetében ez átlagosan 200 főt, a gyártóknál 25 főt, míg a hatóságok esetében 10 főt tett ki. 
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8. ábra: A határon átnyúló panaszkezelések lakossági elégedettsége Európában, 2012 

Forrás: Saját szerkesztés (Flash EB 358, 2013) kutatási eredmények alapján  

 

Ha nem sikerült a vállalkozóval megoldani a problémát, a fogyasztó a hatósághoz fordulás 

helyett/mellett választhat alternatív vitarendezési módot is. Ennek egyik formája a békéltetés, 

melyhez két fő szervezet is társítható. Egyik az általános békéltető testületi eljárást lefolytató 

békéltető testületek (minden megyében és fővárosban a kereskedelmi és iparkamarák
98

 mellett 

működnek), míg másik a pénzügyi békéltetési eljárást végző Pénzügyi Békéltető Testület. 

Ezek a testületek az alternatív vitarendezési fórumok (AVR) egyik legjelesebb hazai 

képviselői. A 9. ábra az AVR lakossági megítélését és a vele való elégedettséget szemlélteti.
99

 

A megítélés azon fogyasztók százalékos arányát mutatja, akik úgy vélték, hogy a vitás ügyek 

kereskedőkkel/szolgáltatókkal alternatív módon könnyen rendezhetők. Magyarországon a 

megítélés 1 százalékponttal az uniós átlag alatt van. Az előző időszak felmérési eredményeit 

tekintve csökkenés figyelhető meg a legtöbb országban. 
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9. ábra: Az alternatív vitarendezés lakossági megítélése 2012 

Forrás: Saját szerkesztés (Flash EB 358, 2013) kutatási eredmények alapján 

                                                 
98 E köztestületek a fogyasztóvédelem igazgatásában hatósági jogosítványokkal nem rendelkeznek, de a fogyasztóvédelmi 

törvény és a kamarai törvény néhány fontos feladatot és jogosítványt biztosít számukra. Így a gazdasági kamarák 

határozatban figyelmeztetik a fogyasztók érdekeivel ellentétes gazdasági tevékenységet folytató és ezzel a gazdálkodó 

szervezetek széles körének jó hírnevét sértő, vagy veszélyeztető kamarai tag gazdálkodó szervezeteket, és a figyelmeztetést 

nyilvánosságra is hozzák. A kamarák együttműködnek a fogyasztóvédelmi hatósággal és a Gazdasági Versenyhivatallal. 

(Bekényi, et al., 2014) 
99 A megítélés esetében a minta átlagosan 1000 fő, míg az elégedettség esetében 7 fő. Az ábrán nem szerepel Ausztria, 

Bulgária, Ciprus és Szlovákia értékeit, abból adódóan, hogy a tanulmány 1 fő válaszát nem tekinti releváns eredménynek. 
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Az eredményeket összevetve az AVR igénybevételi elégedettségével, az látható, hogy akik 

már igénybe vettek ilyen szolgáltatást, azok többsége elégedett is volt vele. A hazai 

vállalkozók jellemzően kevésbé vesznek részt a jogérvényesítés ezen módjában, melynek 

mélyebb vizsgálata mindenképpen indokolt lenne, ezáltal hosszabb távon a fogyasztóvédelmi 

rendszer működésének hatékonysága is javulhatna. A jogérvényesítés utolsó lépcsője a 

bírósági eljárás. A fogyasztók ügyei először a járási, illetve a közigazgatási bíróságokhoz 

kerülnek kivizsgálásra, amennyiben itt sem születik egyöntetűen elfogadott döntés, az ügy a 

bírói hierarchia eggyel magasabb szintjére, a törvényszékre kerül. Magyarországon a bírósági 

eljárást ítélik meg a fogyasztói jogérvényesítésben a legkevésbé hatékony lehetőségnek a 

panaszkezelés és az alternatív vitarendezés mellett, hiszen itt a fogyasztók mindössze 29%-a 

véli úgy, hogy a vállalkozással folytatott vitája során ügyét könnyen rendezhetné a bíróságon. 

Az elmozdulást tekintve viszont hazánk azon országok közé tartozik, ahol a legnagyobb 

javulás figyelhető meg az előző évekhez képest.
100

 

 

50
47 47 46 45 44 43 42 42 41 40 40

38 38
36

33
31 30 29 29 29 29 28 27 27 27 26 26

24

13

0

10

20

30

40

50

60

L
u

x
em

b
u

rg

Ír
o

rs
zá

g

R
o

m
á

n
ia

E
g

y
es

ü
lt

 K
ir

á
ly

sá
g

B
el

g
iu

m

F
ra

n
ci

a
o

rs
zá

g

H
o

ll
a

n
d

ia

D
á

n
ia

C
ip

ru
s

N
o

rv
ég

ia

G
ö

rö
g
o

rs
zá

g

L
et

to
rs

z
á

g

N
ém

et
o

rs
zá

g

A
u

sz
tr

ia

B
u

lg
á

ri
a

F
in

n
o

rs
zá

g

S
p

a
n

y
o

lo
rs

z
á

g

C
se

h
o
rs

zá
g

S
v

éd
o
rs

zá
g

M
á
lt

a

M
a
g

y
a

ro
rs

zá
g

P
o

rt
u

g
á

li
a

Iz
la

n
d

S
zl

o
v

á
k

ia

L
it

v
á

n
ia

L
en

g
y
el

o
rs

zá
g

H
o

rv
á
to

rs
zá

g

S
zl

o
v

én
ia

O
la

sz
o

rs
z
á

g

É
sz

to
rs

zá
g

% Bíróság megítélése EU 27 átlag

 
10. ábra: A bírósági eljárás megítélése Európában, 2012 

Forrás: Saját szerkesztés (Flash EB 358, 2013) kutatási eredmények alapján 

 

Támogató tevékenység 

 

A támogatási formák közül a tanulmány az állami hozzájárulást vizsgálja, amely alapvető 

fontosságú a fogyasztóvédelmi rendszer működésében. A hozzájárulás elsődleges 

megnyilvánulási formája, hogy az állami fogyasztóvédelmi intézmények többsége 

költségvetési szerv, azaz éves költségvetési keretből gazdálkodnak, melynek jelentős részét az 

állami támogatás teszi ki. Az elmúlt évek költségvetési támogatásainak alakulását szemlélteti 

a 11. ábra a főbb fogyasztóvédelmi szervezeteknél, így a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, 

a békéltető testületek és a fogyasztóvédelmi civil szervezetek esetében. Az NFH-nál a 2011. 

évben szervezeti átalakítás történt (ettől kezdve a területi szervek gazdálkodását a 

kormányhivatalok végzik), melynek következményeként csökkent a támogatás. A békéltető 

testületeket az állam ügyszámarány alapján támogatja, mely évről évre folyamatosan 

növekszik, 2014-ben már 10 210 ügyet vizsgáltak ki. A civil szervezetek támogatása pályázati 

úton történik, ennek előirányzott összegei 2010-től folyamatos csökkenést mutatnak, jelenleg, 

azaz 2015-ben a szervezetek által megpályázható összeg mindössze 71 millió forint. A 

                                                 
100

 2006-ban 13%; 2008-ban 18%; 2010-ben 9%; míg 2011-ben már 22% volt. 
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békéltető testületek támogatottsága 2012-től szintén csökkenést mutat (az ügyszámok 

növekedésének ellenére), 2015-ben ez az összeg 316,8 millió forint volt, míg a nemrégiben 

elfogadott költségvetési javaslat szerint 2016-ban 330 millió forintra fog növekedni. A 

szervezetek együttes állami támogatásának alakulását vizsgálva nagyon alacsony pozitív 

irányú elmozdulás tapasztalható az elmúlt évekre visszamenőleg. 
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11. ábra: Állami támogatások a fogyasztóvédelem intézményrendszerében  

Forrás: Saját gyűjtés és szerkesztés a 2007-2014 közötti éves költségvetési törvények előirányzatai alapján 

 

Az állami intézkedések hatását egy nemzetközi felmérés
101

 adatait alapul véve 

Magyarországon 2009-től kezdve a fogyasztók egyre pozitívabbnak ítélik meg a 

fogyasztóvédelmi rendelkezéseket (12. ábra). A hazai eredmények 2009-2011-ig az uniós 

átlaghoz hasonló tendenciát mutatnak, míg 2012-ben először éri el az uniós átlagot (55%). Ez 

a hazai fogyasztóvédelmi politika kapcsán meghatározott intézkedések pozitív hatásait is jelzi.  

 

50 50
48

51
54 55

54

51

55

57
58

55

40

45

50

55

60

2006 2008 2009 2010 2011 2012

% Magyarország EU 27

 
12. ábra: A fogyasztóvédelmi intézkedések lakossági megítélése 

Forrás: Saját szerkesztés (Special EB 252, 2006), (Special EB 298, 2008), (Flash EB 282, 2010), 

(Flash EB 299, 2011), (Flash EB 332, 2012), (Flash EB 358, 2013) kutatási eredmények alapján 

 

                                                 
101

 A diagram azon fogyasztók százalékos arányát szemlélteti, akik egyetértettek azzal a kijelentéssel, mely szerint a jelenlegi 

fogyasztóvédelmi intézkedések megfelelő mértékben védik őket. 
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KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Magyarország fogyasztóvédelmi rendszere más fejlett piacgazdaságokhoz képest (több 

területen) még lemaradásokat mutat. Hazánkban e terület kialakulása csak két három 

évtizedre nyúlik vissza, ezért a fogyasztóvédelem még nincs úgy jelen sem a fogyasztói-, sem 

a vállalati kultúrában, mint más országokban. A szabályérvényesítési tevékenységrendszerben 

legnagyobb súlyt képviselő hatósági ellenőrzés jellemzően javította a jogszabályok betartását, 

azonban a jövőt illetően szükséges lenne annak több aspektusból történő átvizsgálására 

(hatékonyság, eredményesség, erőforrás stb.) A fogyasztói jogérvényesítésben az alternatív 

vitarendezés szerepe egyre jelentősebb, igénybevétele viszont alacsonynak mondható. Az 

állam szerepvállalása alapjaiban meghatározó tényező, mind a beavatkozások, mind a 

rendelkezésre álló erőforrások tekintetében, melyek stagnálást mutatnak az elmúlt időszakot 

vizsgálva. Összességében számos pozitív irányú változás tapasztalható a fogyasztóvédelem 

rendszerében, azonban az eredmények azt is jelzik, hogy a legtöbb területen fejlesztésre, 

átgondolt intézkedések meghozatalára lenne szükség. 
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SUMMARY 
Higher education has been facing new challenges in recent years as intents are made to 

improve its quality and accountability worldwide. There is an increasing pressure for 

restructuring and reforming universities to provide better education for taxpayers‘ 

investment, to improve productivity and cut down in administrative bureaucracies. In 

Hungary, universities have been struggling recently as they face very tight budget restrictions 

that of course lead to the increase of unemployment. In our study we present a possible option 

to help reorganizing a university structure, following precisely a certain pattern of future 

planning. The focus of our current research is the application of Balanced Scorecard (BSC), 

as a powerful measurement and assessment system, in both profit and non-profit institutions.  

 

 

INTRODUCTION TO BALANCED SCORECARD 

 

Several views came to light about Balanced Scorecard by the authors Kaplan and Norton 

(1992) who developed the strategic scorecard system. They wanted to find a balanced model 

between financial and non-financial and operative and non-operative indicators in other words 

subjective and objective perspectives. Later, the authors and other practitioners improved it 

both in a methodological and design standpoint.  

 

Balanced Scorecard (BSC) is a strategic management tool, framework. Its novelty is that it 

links control and strategic management in which both traditional aspects and other, non-

financial indicators are displayed. Thus, it highlights details such as employee retention and 

customer satisfaction. It became well-known as a result of its simplicity, clarity and 

substantial answers to several management problems. It provides a quick and comprehensive 

overview for the owners and managers about the operation of the business. It is balanced as 

the financial indicators characterizes the company‘s past and the non-financial indicators the 

company‘s future performances. (LINDNER S. – DIHEN L., 2005, P.13.) 

Some of the key objectives are: improvement of competitiveness, clarification of the strategy, 

consensus and the communication of the strategy to the stakeholders, as well as the 

coordination of individual and organizational objectives. BSC aims to link strategic goals to 

long-term targets, annual planning, determination and harmonization of strategic projects, 

periodic review of the strategy, feedback, strategic learning. 

 

Its mission is to serve customer satisfaction to its best through providing high value-added 

products, avoiding the short-term price- and cost-cutting competition. It motivates companies 

to have perspective thinking, forcing them to create competitive advantage and sustainability 

which conveys strategy (mission) to the organization by creating the balance between 
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financial and non-financial, short-and long-term as well as prognostic and historical 

indicators. 

 

Balanced Scorecards four perspectives are the following: 

 financial perspective 

 customer perspective 

 innovation and learning 

 internal business perspective 

Within the perspectives the followings must be identified: strategic indicators, expected 

results or level (targets) and the necessary steps or actions in order to achieve the goals. 

 
Figure 1: Appropriate steps in the development of BSC 

Source: own construction 

 

Financial perspective: What should the company achieve in order to be successful? Potential 

financial goals can be e.g. increasing sales, more profitable orders, increasing overall 

profitability and cash-flow improvement. The novelty of the BSC that it highlights not only 

the financial viability but also other factors as well for example the customer satisfaction, 

employee performance and learning and development. This is proved by several survey 

carried out by Horvath&Partners showing that BSC has a positive effect on both revenues and 

profit trends as well as on a number of non-financial indicators such as the quality of work 

and customer satisfaction (Controlling portal). 

 

Customer perspective:What can we do to increase customer satisfaction? How to 

communicate to customers that the strategy can successfully be achieved and accomplish? 

Possible strategic targets are: increasing the number of customers (or retain); generating new 

customer needs, increase market awareness and build new image. 

 

Internal business perspective: In order to reach customer satisfaction and financial success, 

which processes should be changed or optimized? Which are the main processes through 

which the organization is able to improve performance and increase owners‘ and customers‘ 

satisfaction? Potential goals can be: optimizing production process (machine capacity, labour 

performance, and quality improvement), increasing sales, process orientation, faster contract 

work and wider strategic partnerships.  

 

Innovation and learning perspective: What are the long-term individual and organizational 

learning tasks? What innovation can help the organization to realize the vision? Strategic 

goals used in this perspective are: career plans, developing career paths, financial and non-
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financial incentive system, defining future skills that are required for the company, 

management and staff focused trainings etc. (LINDNER S. – DIHEN L., 2005, P.13.) 

The relationship between the four perspectives are as important as the indicators connected to 

the perspectives.  

 

Figure 2. : BSC perspectives 

Source: own construction, based on Kaplan-Norton (1992) 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

The rapid expansion in university education and the increasing number of students have 

changed the educational sector. Supply and demand in university education has become 

unbalanced, and there has been a reduction in educational quality. As international 

competition in educational services has become more intense, many universities tried to 

improve the quality of its operation. Performance management and evaluation have become 

important in recent years (Storey, 2002). Balanced Scorecard (BSC) is one of the great 

examples of such tools to improve business competitiveness. Education institutions should 

learn from business in this regard. As a matter of fact, educational institutions have become 

very conservative and performances have become quite inefficient. Due to the fact that now 

they face severe competition and there is a need to reform their operations, universities need 

to develop strategic management tools in case they want to turn strategy into action. Adopting 

the key performance indicators of instruments such as BSC would allow universities to 

develop and allocate resources in a strategically coherent manner. In this case, effective 

reorganization of operative activities such as daily staff tasks could be carried out successfully 

(Kaplan and Norton, 2001).  

 

The Balanced Scorecard has been widely used in manufacturing companies, service 

organizations, non-profit and governmental organizations with excellent effects. It has been 

pointed out that financial measurement alone does not reflect the organizational mission of 

governmental and non-profit organizations, rather the mission of government or non-profit 

organization should be placed at the top of the BSC in measuring whether such an 

organization has been successful(Kaplan and Norton, 2001).This can also help to keep the 

long-term mission of organization clear and precise. Hence, the greatest difference between 

businesses and non-profit organizations lies in the achievement of the mission. In order to do 
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this, both the financial perspective and the customer perspective must be used to enhance the 

perspectives of internal processes and learning and growth. Although financial performance is 

not the main target of most governmental and non-profit organization, the original sequence 

of the BSC perspectives can be rearranged with the customer perspective moving to the top. 

The BSC can thus be adjusted according to the individual circumstances of any case. Indeed, 

some organizations focus on their key strategies to set up another perspective(Kaplan and 

Norton, 2001). 

 

When constructing a BSC, a non-profit organization must first ensure that it has an 

appropriate strategic plan in order to promote the reputation of the school. On the other hand, 

employees should be encouraged to participate in quality improvement programs which can 

contribute to the improvement of the quality targets of staff members. Staff members with 

core abilities can also be the basis of a BSC growth and learning perspective. 

The medium-term and long-term targets and strategies of each school can be very different. 

Each school should base these on its mission and vision, and also consider current resources 

and the relative importance of targets in setting up a strategic theme. Each strategic targets 

can be transferred then to departmental targets.  

 

 
Figure 3: Strategic framework of University of Edinburgh 

Source: own construction based on Milicz 2010 

 

According to the documents of University of Edinburgh‘s, Balanced Scorecard is able to 

support decision makers‘ daily operations. Although there are some concerns and key points 

that should be considered: 

 indicators in the scorecard should link to the strategic goals of the organization 

 measures linked to the indicators should be clear  

 staff members should understand the key points and positions in the school and in 

various departments. Individual and departmental growth continues learning and 

assists in improving defects in the school operation performance 
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 emphasizing performance management and combining this with a proper budgetary 

system provides a suitable budget to encourage excellent staff.  

 

CONCLUSION 

 

Balanced Scorecard has opened the door to a new approach that is not only focusing on 

financial but non-financial, subjective indicators too. When universities complete their 

institutional development plan, strategic goals are defined in a broad sense and includes too 

―general‖ ideas. It is essential to make sure that strategy is communicated among the staff and 

decision makers are willing to accept the necessary steps which are needed to adopt a 

Balanced Scorecard system.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Kutatási eredményeim és szakmai tapasztalatom alapján célom az, hogy érzékelve egy 

aktuális nagyon határozott makroökonómiai indukciót, megvizsgáljam az iparág és ezen belül 

a közszolgáltatást végző vállalatok ügyfélkapcsolati feladatainak jövőbeli lehetőségeit. 

Feltárom az egyes európai nemzetállamok legfontosabb törekvéseit és azok hatásait az 

európai, és ez által a hazai energiapiacra. Kutatásaim során a levont következtetéseket több 

aspektusból és két alapvető módszerrel közelítettem meg. A szervezetalakulási folyamatokat és 

az arra ható tényezőket globális és nemzetközi összehasonlításban, valamint történeti elemzés 

során vizsgáltam. Az értekezésemben bemutatott kutatás sorozat eredményei alapján a 

levonható következtetés egy olyan országos centralizált közszolgáltatási szervezeti modell 

jövőképe, amely jelenleg nem létezik, de megvalósítása indokolt, aktuális és jelentős 

hatékonyságnövelés érhető el vele a közszolgáltatási ágazatokban. 

SUMMARY 

The aim of this thesis is to identify the future potential lying in customer relationship tasks of 

the industrial sector and within this of companies providing public utility services by taking 

into accounts the findings of the conducted research study and my own professional 

experience and to present a very topical and strong macro-economic inductions. Also, the 

thesis sheds light on the efforts made by some EU member states in this issue and their 

impacts on the European market and, within this, on Hungarian markets. The drawn 

conclusions were tested from several aspects and by two methods. The reorganizational 

processes and the factors influencing them were compared at international and national 

levels and undergone historical analyses. The findings of the research series presented in this 

thesis allow creating a vision for a national centralised public-service organisation model, 

which currently does not exist. However, the recent demand for such a model is justified, 

since significant advantages in terms of efficiency can be attained. 

A KUTATÁS CÉLJA, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 

A földgáziparban eltöltött 15 év - 8 év felsővezetőként - alatt a földgázpiaci liberalizáció, a 

hazai és nemzetközi szabályozási változások és a földgáz jelentős árváltozásából fakadóan, 

egy jelentősen átalakult és megváltozott iparágat látok magam mögött. Részben a vezetőként 

megélt és gyakran kezdeményezett változások,valamint azok menedzselése adott motivációt 

arra, hogy megvizsgáljam ezen folyamat elméleti magyarázatának lehetőségeit. Célom, hogy 

a kutatási eredményeim és szakmai tapasztalatom alapján, érzékelve egy újabb nagyon 
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határozott makro ökonómiai indukciót, megvizsgáljam az iparág jövőbeli lehetőségeit és egy 

olyan jövőképet vázoljak, ami továbblépést, fejlődési utat jelöl ki ebben a gazdaságilag 

meghatározó iparágban működő vállalatok szervezetei számára. 

Értekezésem egy, a nemzetközi és hazai gazdaság fókuszában álló kérdést boncolgat: az 

energetikai, ezen belül a földgázipar szervezeti jövőképét. Egyrészt az energetika politika 

folyamatosan változik és megújulásra kénytelen, hiszen a világ- és nemzetgazdaságok 

számára is meghatározó iparág az energiaipar. Másrészt a hazai szabályozói és politikai 

célkitűzésekben fókuszpontot jelent annak elemzése és értékelése, hogy hogyan lehetne a 

gazdaság egyik bázisát képező iparágat hatékonyabban fenntartani és fejleszteni és minél 

inkább a politika szolgálatába állítani. 

Jelen értekezés célkitűzései az alábbiakban foglalhatók össze: 

 az amerikai és európai földgázpiac főbb jellegzetességeinek összehasonlítása és 

elemzése. Az egyes piacok erősségeinek és gyengeségeinek elemzése és annak 

vizsgálata, hogy az egyes szabályozásokat miként valósították meg teljes mértékben 

differenciált kultúrájú és történelmű földrészeken. 

 A hazai földgázpiac legfontosabb jellemzőinek, hiányosságainak és azok hatásainak 

vizsgálata a valódi szabadpiac kialakulásának a szempontjából. A szabályozások és a 

piaci hatások elemzése a magyarországi földgázszolgáltatók, azon belül is a 

legnagyobb földgázszolgáltató szervezeti fejlődésére. 

 Mik voltak és mik generálták a legfontosabb és legnagyobb eredménnyel járó 

szervezetfejlesztéseket hazánk legnagyobb földgázszolgáltatójánál. Ezen 

hatékonyságnövelések pontos vizsgálata és bemutatása. 

 Egy jövőbeni egységes lakossági földgázszolgáltató szervezetének kimunkálása. Az új 

szervezettel elért hatékonyságnövelésnek, értékteremtésnek, gazdasági szempontból 

való bemutatása. 

 A lakossági ügyfelek részére mikorra és milyen feltételekkel valósítható meg az önálló 

országos szintű földgázszolgáltató vállalat. 

 Az egységes szervezettel, vállalattal elérhető megtakarítás elemzése. 

 A hazai lakossági szolgáltatásban érvényesülő makro szinergiák lehetőségének 

vizsgálata, elsődlegesen a lakossági ügyfélszolgálati területek és célok fókuszában. 

AZ ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZER BEMUTATÁSA 

„A megfigyelés és a megfigyelések értelmezésére való törekvés természetes emberi 

törekvés. Ez túlélésünk alapja‖, Babbie szavaival élve. (Babbie, 2008. p. 56.) Sokféle módon 

lehet társadalomtudományi kutatást folytatni. Jelen értekezésben, annak céljait figyelembe 

véve a levont szakmai gyakorlati következtetések tudományos értékű ellenőrzése szükséges. 

Azaz a külső környezeti tényezők, valamint a vállalati szervezetfejlődés tendenciáiból és 

adottságaiból kimunkált jövőbeli vállalati struktúrára tett megállapítások empirikus és 

szakértői ellenőrzése adhat alapot arra, hogy a következtetések értékelése megvalósuljon.  

Kutatásaim során a levont következtetéseket több aspektusból és két alapvető módszerrel 

közelítettem meg. A szervezetalakulási folyamatokat és az arra ható tényezőket globális és 

nemzetközi összehasonlításban, valamint történeti elemzés során vizsgáltam. Kutatásom ezen 

eleme magyarázó jellegű. A társadalomban elfoglalt helyzet, az eltérő életmód és sok minden 

más jelenség feltárásához összehasonlításokon keresztül jutunk. Ez a magyarázó jellegű 

kutatás, ok-okozati összefüggések keresésére is lehetőséget biztosít és általános 

következtetések levonását teszi lehetővé. Az általam elvégezett primer kutatás pedig, egy 

egyszeri keresztmetszeti, leíró kutatás. Egyszeri keresztmetszeti kutatás, mivel az 

alapsokaságból csak egyszer veszek mintát és ez a minta szolgáltatja az elemzésekhez 
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szükséges információt. Leíró kutatás, mivel egyes vállalati csoportok viselkedésének leírása, 

jellemzőik közötti ok-okozati összefüggések feltárása a fő célja. Az elvégzett primer 

kutatásom vizsgálati céljai: 

 az energetikai vállalatok felsővezetővel készített mélyinterjúkban megfogalmazott 

vélemények alapján megvizsgálom, hogy az általam bemutatott és értékelt iparági 

folyamatok, körülmények és feltételek helytállóak-e, 

 a hazai földgázpiac helyzetéről és jövőképéről levont következtetéseim ellenőrzése az 

iparágban tevékenykedő és tapasztalattal rendelkező vezetők által, 

 a kutatási eredményeim alapján következtetésként megalkotott és bemutatott jövőbeli 

vállalati forma gazdasági racionalitásának kontrollja, annak célját, 

megvalósíthatóságát és szervezeti modelljét illetően, 

 az ügyfélszolgálati jellegű tevékenységek szervezeti fontosságának értékelése az out- 

és in-sourcing szempontjából, 

 az ügyfélszolgálati tevékenységeknek a bemutatott jövőbeli vállalati modellbe való 

átszervezése által kinyerhető szinergiák értékelésének ellenőrzése a szakértők által. 

A feldolgozott szakirodalmi források alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a 

felvázolt célok érdekében kérdőívben megfogalmazott szakértői mélyinterjú készítése 

szükséges ahhoz, hogy mindazon rendkívül összetett és speciális szakmai ismeretek 

birtokában megválaszolható kérdésekre választ kaphassak, amelyek alkalmasak 

következtetések és értékelések levonására. A besorolás legnagyobb kihívása az volt, hogy a 

kérdőívek alapján felvett speciális szakmai véleményeket milyen kvantifikációs eszközökkel 

lehet kiértékelni és következtetésre alkalmas állapotba rendezni. A mélyinterjú alapjául 

azonban egy előre összeállított kérdőív alkalmazását láttam célszerűnek, amely a szakmai 

beszélgetés alapvonalát képes megalkotni és vezetni. A kérdőíves technika bevonása az 

interjúba azt a célt is szolgálta, hogy az egyes témakörökhöz kérdésekhez kapcsolódó kötetlen 

véleménykifejtés mellett lehetőséget biztosítson bizonyos kvalifikációs módszerek bevonására 

az értékelésbe. Elsődlegesen mérési skálák és osztályozásos véleményezés kvantifikációs 

módszereinek alkalmazására került sor. 

A kutatásom alapsokasága a hazai, tevékenységére engedéllyel rendelkező 

földgázkereskedő vállalat, amely ügyfélszolgálati csatornákat üzemeltet. Ezen feltételeknek 

rendkívül szűkös számosságú vállalat felel csak meg, hiszen kiemelten speciális tevékenységi 

körre kell koncentrálni ahhoz, hogy szakmailag hozzáértő válaszokat és ellenőrzést tudjak 

bemutatni. A megfigyelési egység egy-egy, a fenti paramétereknek megfelelő vállalat volt. Az 

adatgyűjtés ezen vállalatok szakmai vezetőivel illetve vezető beosztású szakembereivel 

készített interjú alapján valósult meg. Előnye ennek a módszernek, hogy a megkérdezett 

szakértők a kérdőívet alkotó speciális szakmai kérdésekre szakmailag releváns válaszokat 

tudtak adni és a megkérdezettek gyakorlatilag mindegyike rendelkezésre állt a 

véleménynyilvánításra. Így az iparág ezen területekkel foglalkozó szakembereinek teljes 

körében tesztelésre kerülhetett a felállított modell és a levont következtetések. Hátránya 

azonban, jellegéből adódó, hogy nincs lehetőség nagy elemszámú lekérdezés végrehajtására, 

így a vélemények jellemzően szubjektív valamint szakma-specifikus elemeket is 

tartalmaznak. A minta összeállítása során kizárólag a szisztematikus kiválasztás módszere 

volt alkalmazható. A teljesség és a legjobb átfogó kép kialakítása érdekében az egyetlen 

lehetséges eszköz került alkalmazásra: mégpedig minden, a feltételeknek megfelelő vállalat 

szakembereit megkerestem és véleményét, értékelését bevontam a lekérdezésbe. 



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

817 

 

A KUTATÁS ÚJ- ÉS ÚJSZERŰ MEGÁLLAPÍTÁSAI: A FÖLDGÁZIPAR 

JÖVŐKÉPE – MAKRO-SZINERGIÁK AZ ÜGYFÉLKAPCSOLATI TERÜLETEN 

 

A magyar gázipar – privatizáció előtti időszakára, 1990-es évek eleje, közepe – OKGT 

felbomlását megelőző időszakára az állandó jogszabályi, piaci és egyéb környezeti 

körülmények és ennek megfelelő stabil környezet volt a jellemző. Szinte egyáltalán nem 

beszélhettünk az iparági környezet bármely szegmensének változásáról. Ez az állapot az egész 

iparágban nagyméretű, mechanikus szervezeti felépítéseket alakított ki egészen a 1990-es 

évek végéig. A 2000-es évek elejétől azonban felgyorsult a jogszabályi változás – jellemzően 

az Európai Unió által indukált elvek szerint -, majd ezt követően illetve párhuzamosan a 

földgáz világpiaci ára is növekedésnek indult. A jogszabályi változás elsősorban az EU 

piacnyitási törekvéseivel korrelált. Az EU direktívákat alkotott, amivel az amerikai 

földgázpiachoz hasonlóan az európai földgázpiacot is liberalizáltabb működésre kívánta 

ösztökélni. A jogszabályok először megerősítették a piacot felügyelő hatóságokat, majd a 

piaci szereplőket jelentős változtatásokra kényszerítették. A 2000-es évek elejétől több 

lépcsőben megnyitották a földgázpiacot és korlátozott mértékben ugyan, de verseny alakult ki 

kezdetben a nagy ipari ügyfelek között, majd később a kisebb, illetve ha ugyan csak rövid 

időre, de lakossági piacon is. Ezzel párhuzamosan a világpiacon folyamatosan emelkedett a 

szénhidrogének piaci ára, mely megemelte a földgáz beszerzési árát. Ezzel véget ért a 

„korlátlan‖ relatíve olcsó Oroszországból származó gázbeszerzés lehetőségének korszaka. 

A megalkotott jogszabályok, a megerősített felügyelő hatóságok, a liberalizált piac, a 

kialakult verseny és a közben folyamatosan emelkedő földgáz beszerzési költség a privatizált 

földgázszolgáltató társaságokat jelentős szervezeti változtatásokra kényszerítették. Minden 

társaság az EU jogszabályoknak megfelelően először számviteli, majd jogi szempontból is 

leválasztotta az elosztói engedélyeseket. Ezen kívül számos jelentős szervezeti változás 

történt a vállalatoknál a hatékonyabb működés érdekében, hiszen ez volt az egyik lehetőség 

arra, hogy versenyelőnyt érjenek el egymással szemben.  

Az állam elhatározta, hogy tulajdonrészét ismételten növelni akarja az energetikában, 

ezzel erősítve beleszólását a piaci folyamatokba. Elsősorban a lakossági ügyfelek részére 

értékesített földgáz végfelhasználói árát akarja egyértelműen befolyásolni. Ezekkel a 

törekvésekkel, illetve az elmúlt időszakban bekövetkezett többszöri lakossági földgázár 

csökkenéssel igen nehéz gazdasági helyzetbe hozta az iparági szereplőket. Ezeket az 

intézkedéseket már nem lehet egyszerű szervezeti változtatásokkal, hatékonyságnöveléssel, 

költségcsökkentéssel ellensúlyozni. Ennél drasztikusabb, mondhatjuk paradigmaváltás szintű 

változásra van szükség ahhoz, hogy az iparág „átvészelje‖ ezt az időszakot. 

 

Tézis 1. Az iparág szolgáltatói szervezeti szempontból egyaránt végighaladtak a modernizáció 

útján. A privatizáció és az azóta ismertté vált szabályozói és gazdasági feltételekben 

bekövetkezett változások jelentős szervezeti változást okoztak. Voltak olyan szervezeti 

változások melyeket jogszabály indukált és többletköltséget okoztak. Számos 

szervezetfejlesztés viszont bizonyítottan költségcsökkenést eredményezett. Elterjedt az 

iparágban bizonyos tevékenységének outsourcingja. A földgázipari engedélyesek 

szervezetalakítási reakciói jellemzően hasonlóak voltak az egyes szabályozói, valamint 

gazdasági indukciókra. Eltérések a szervezeti hálók strukturális kialakításában, valamint a 

költséghatékonysági követelmények eltérő mértékű nyomásából fakadóan tapasztalhatóak. 

 

A kutatásaim során, két szinten vizsgáltam a hazai földgázszolgáltató vállalatoknál az 

elmúlt években bekövetkezett, jogszabályi, gazdasági, szabályozási környezet által indukált 

szervezetalakítási folyamatokat és azok eredményét. Egyrészt vizsgáltam a Tigáz történeti 
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fejlődése során, elsősorban a piacnyitás óta, megvalósított szervezetalakítási lépéseket és azok 

indukcióját, módszertanát, valamint szervezeti és gazdálkodási hatását. Másrészt a hazai 

egyetemes szolgáltatók és más iparági szereplők vezetői körében végzett primer kutatás során 

átfogó képet kívántam kapni a fenti kérdésben megvalósult ágazati folyamatokról. 

Megállapítottam, hogy az iparág szolgáltatói szervezeti szempontból egyaránt végighaladtak a 

modernizáció útján, valamint hogy a privatizáció és az azóta ismertté vált szabályozói és 

gazdasági feltételekben bekövetkezett változások jelentős szervezeti változást hoztak. Az 

azonban egyértelműen kiderült, hogy voltak olyan szervezeti változások, melyeket jogszabály 

indukált, de nem járt kézzelfogható költségmegtakarítással, sőt bizonyos esetekben 

többletköltséget okoztak. Számos szervezetfejlesztés viszont bizonyítottan költségcsökkenést 

okozott, továbbá nagymértékben elterjedt az iparágban bizonyos tevékenységek 

outsourcingja. Megállapítottam, hogy a földgázipari engedélyesek szervezetalakítási reakciói 

jellemzően hasonlóak voltak az egyes szabályozói valamint gazdasági indukciókra. Eltérések 

a szervezeti hálók strukturális kialakításában, valamint a költséghatékonysági követelmények 

eltérő mértékű nyomásából fakadóan tapasztalhatóak.  

 

Tézis 2. Értekezésem egyik legfontosabb eredménye az országos centralizált szolgáltatási 

modell. Az országos centralizált közszolgáltatási modell megvalósítható a földgázszolgáltatás 

egyetemes szolgáltatói tevékenysége tekintetében, oly módon, hogy az biztosítja a működés 

folyamatosságát és egyben leképezi az iparágban a privatizáció óta megvalósított szervezet-

hatékonysági intézkedésekből fakadó előnyöket. Valóban bizonyítható, hogy szükségessé 

teszi a jelenlegi politikai szándék és piaci helyzet egy egységes országos szintű egyetemes 

szolgáltató társaság kialakítását. Önmagában ez a lépés nem fogja megoldani az iparág 

rendkívül nehéz gazdasági helyzetét. Az országos szintű szervezetet kezdetben nem szabad 

mechanikus szervezetként felépíteni, mert a folyamatosan változó környezetre nem tud 

kellően rugalmasan reagálni, így célszerű organikus szervezetet kialakítani, mely rugalmasan 

tud reagálni a folyamatosan változó külső környezeti és jogszabályi változásokra. 

 

A szervezeti indukció két vizsgálandó aspektust determinál. Egyrészt miszerint az 

ügyfélkapcsolati területet illeszteni szükséges az országos centralizált szolgáltatási modellhez, 

másrészt a megvalósítás során fel kell tárni és ki kell használni azokat a szinergiákat és 

előnyöket, amelyeket a modell kínál. A szervezeti modell és tevékenységi háló alapját 

gondolkodásomban a hazai gázipar jelenlegi szervezeti struktúrája képezte, hiszen mint 

kiindulópont erre van mód építkezni. A modell két szintje az energetikai holding, amelyet az 

MVM Zrt. jelenlegi szervezete alapozhat meg, valamint az egyetemes szolgáltatási 

engedélyesek, így a Tigáz által is kifejlesztett ügykapcsolati szervezet. 

A jövőbeni országos szintű ügyfélkapcsolati vállalat létrehozásának elsőszámú és 

legfontosabb feltétele, hogy ezeket a vállalatokat az állam visszavásárolja annak érdekében, 

hogy a legnagyobb tulajdonos minden Egyetemes Szolgáltató esetében a magyar állam 

legyen. Ezt követően a négy nagy Egyetemes Szolgáltatót az állami tulajdonú Magyar 

Villamos Művek Zrt-be lehet integrálni. (Jelenleg egyetlen Egyetemes Szolgáltató van állami 

tulajdonban (Főgáz) és a másik három vállalat lakossági üzletágának átvétele folyamatban 

van.) Az integrációt követően megkezdődhet a négy Egyetemes Szolgáltató egy vállalatba 

való szervezése.  
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1. ábra Az Országos Egyetemes Földgázszolgáltató szervezeti hálója 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az értekezésem elkészítése során valóban bizonyítást nyert, hogy szükségessé teszi a 

jelenlegi politikai szándék és piaci helyzet egy egységes országos szintű egyetemes 

szolgáltató társaság kialakítását, de önmagában ez a lépés nem fogja megoldani az iparág 

rendkívül nehéz gazdasági helyzetét. Az országos szintű szervezetet kezdetben nem szabad 

mechanikus szervezetként felépíteni, mert a folyamatosan változó környezetre nem tud 

kellően rugalmasan reagálni, így célszerű organikus szervezetet kialakítani, mely rugalmasan 

tud reagálni a folyamatosan változó külső környezeti és jogszabályi változásokra. A szervezet 

kialakításának lépéseit részletesen kimunkáltam. Egyrészt a földgázellátással foglalkozó 

holding szervezeti szintjén. Másrészt pedig kiemelten az ügyfélkapcsolati szervezet 

kialakításának szintjén. A javasolt ügyfélkapcsolati szervezet funkcionális egységeit 

meghatározva részletesen kimunkáltam a csoportok feladat és felelősségi köreit, illetve a 

csoportok közötti munkamegosztást, az ügyfélkapcsolati szervezet munkafolyamatait és 
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illeszkedését, kommunikációját a corporate szervezethez; így igazolva a javasolt szervezeti 

modell megvalósíthatóságának valós lehetőségét is. 

 

Tézis 3.Kutatásom során részletesen modelleztem és ütemterv készítéssel szimuláltam az 

egyetemes földgázszolgáltató létrehozásának folyamatát és lépéseit, kidolgozva annak 

munkaszervezeti folyamatait és a funkcionális csoportok munkaszervezeti modelljét. Ennek a 

szakterületnek a megfelelő színvonalú és megbízható működésének kialakítása önmagában 

meghaladja a hipotézisben vázolt időintervallumot. További időigénnyel rendelkezik a 

centralizált közmű szolgáltatási modellek magasabb rendű szinergiáinak kihasználása, azaz a 

közműszolgáltatás ügyfélkapcsolati területeinek Magyar Postához történő outsourcingja. Az 

általam végrehajtott primerkutatás során a megkérdezett szakértők ezt a megállapítást 

határozottan megerősítették azzal, hogy véleményük szerint több mint két év szükséges a 

centralizált közműszolgáltató vállalati működés megvalósításához. 

 

Az ügyfélkapcsolati modellben leírt hat nagy szervezeti egység teljes egészében lefedi 

a lakossági és kisüzleti ügyfélkiszolgálással összefüggő feladatokat és biztosítható a 

hatékonyságnövelés és ügyfél elégedettség. Azonban az országos centralizált szervezeti 

modell felvet egy következő logikus és az elemzésemből egyenesen következő további 

lehetőséget. Hiszen a hazai lakossági kapcsolatok és kommunikáció területén van egy 

működő és országos közvetlen hálózattal rendelkező szervezet; a Magyar Posta. A Magyar 

Posta olyan országos hálózattal rendelkező szervezet, amely egyrészt alkalmas a lakosság 

közvetlen, fizikai elérésére a kézbesítési hálózatán keresztül, valamint az ügyfelek 

ügyintézését is alkalmasan biztosítja a postahivatali hálózatán keresztül. Tehát további 

hatékonyságnövelés érhető el, ha a négy Egyetemes Szolgáltató üzleti és egyéb szervezetének 

összeszervezését követően a lakossági mérők leolvasási tevékenységét a Magyar Posta 

alkalmazottjai végzik az ország területén a jövőbeli szervezetben lévő leolvasási koordináció 

irányítása mellett. A leolvasási tevékenység a postai kézbesítő hálózat számára tud további 

feladatot adni, ami a munkahatékonyság növelése érdekében egy olyan jelentős lépés, amely a 

Magyar Posta számára lehetőség. Hiszen az elektronikus kommunikáció szélesedésével 

párhuzamosan a fizikai kézbesítési megbízások jelentősen csökkentek, azonban a hálózat 

fenntartási költségének bázisa nem változott. Így a kézbesítési hálózat „kiterhelése‖ és 

további országos szintű feladattal történő megbízása makroszintű hatékonyságnövelést 

eredményez, amely a centralizált szervezeti struktúrákból folyó szinergia hatásként 

definiálható. 

Ezen túl, mivel a Magyar Posta országos ügyfélszolgálati hálózattal rendelkezik, 

adódik a makro-szinergiák másik aspektusa, azaz hogy az ügyfélszolgálati irodákat és 

pontokat szintén ezen állami vállalatba lehet szervezni. (Jelenleg is végez bizonyos 

szolgáltatók részére ilyen tevékenységet.) Ez a megbízás is szolgáltatói és igénybevevői oldali 

előnyt indukál. A szolgáltató számára költséghatékonyságot és munkafolyamat optimalizálást 

jelent a postahivatalok feladatainak kiterjesztése azok változatlan fenntartási (fix) költségei 

mellett. Igénybevevői oldalon a személyes ügyintézés folyamatába számos egyszerűsítést és 

segítséget nyújt alakosság számára. A közszolgáltatókkal szükséges kommunikációjuk 

egyazon hivatal keretein belül, egy helyen és egy időpontban valósítható meg. 

Végül pedig, a Magyar Posta nyomtatás és borítékolás üzletággal is rendelkezik 

(jelenleg is van földgáz szolgáltató, akinek a számla és egyéb dokumentum nyomtatását 

végzi) célszerű országos szinten a számla és egyéb dokumentum-nyomtatási és borítékolási 

tevékenységet itt outsourcingolt módon elvégeztetni. A folyamat ezen lépése közvetlenül 

kapcsolható továbbá a közszolgáltatási számlák és papír alapú egyéb kommunikációk 

fogyasztókhoz, ügyfelekhez való eljuttatásának hatékonyságához. Ha egy szervezeten belül 
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valósítjuk meg ezeket az egymással rendkívül szoros tevékenységeket szintén makroszintű 

előnyhöz jutunk. 

Természetesen ezek a tevékenységek csak akkor szervezethetőek a Magyar Postához, 

ha bizonyítottan költséghatékonyabban tudja végezni, mint más vállalkozó. A piaci verseny, 

és annak lehetősége, valamint az általa elérhető érdekeltség a vállalatok részéről arra, hogy 

hatékonyabban és optimálisabban végezzék munkafolyamataikat szükséges eleme a gazdasági 

hatékonyság elvárhatóságának. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ábra: Az új centralizált földgáz szolgáltatási modell létrehozásának folyamata 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az új munkaszervezeti modell létrehozása során (lásd a fenti ábra) szükséges 

kialakítani magát azt az ügyfélkapcsolati szervezetet, amely minden ügyfél-kommunikációs 

feladatot el fog látni. E szervezet kialakítása jelentős idő és infrastrukturális felkészültséget 

igénylő folyamat, amelynek hatékony megvalósítása csak a megfelelő lépések és folyamatok 

egymásból következő végrehajtása eredményeképpen valósítható meg. Ennek oka egyrészt, 

hogy a földgázszolgáltatás folyamatos működőképességének biztosítása fenntartható legyen, 

másrészt pedig, hogy megtarthatóak legyenek azon hatékonysági elemek és megvalósult 

szervezethatékonyságot biztosító folyamatok, amelyeket az iparág már kimunkált. Továbbá a 

szervezet-átalakítás folyamatának lépései egymásból következő elemek, így minden lépés 

csak a megelőző folyamatszervezési lépések hatékony megvalósulása esetében hajthatóak 

végre az alábbiak szerint: 
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3. ábra: Az ügyfélkapcsolati szervezet kialakításának lépései 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az országos szintű egyetemes szolgáltató vállalat esetében, ezen belül pedig a centralizált 

ügyfélkapcsolati szolgáltató szervezet kialakítását követően lehetséges további 

szervezetalakítási lépéseken keresztül további makroszintű gazdasági és funkcionális 

hatékonysági előnyből származó szinergiák kihasználása. A továbbfejlődéshez, azaz az 

országos centralizált vállalatok közötti funkcionális előnyök kihasználásához bizonyos 

feladatok és szervezeti csoportok outsourcing jellegű szervezetalakításán keresztül vezet út. 

Ehhez a lépéshez azonban a koordinatív és integratív (FO, BO, CC) funkciók, feladatok 

szétválasztása, valamint az integratív funkciók összeszervezése szükséges. Tehát a magasabb 

szintű szinergiák kihasználása érdekében megvalósítani tervezett és lehetséges kiszervezést 

egy szervezeti integráció kell, hogy megelőzze. Amennyiben az integrált centralizált contact 

center megbízható működése biztosított, úgy további 1 éven belül lehetséges az újabb 

hatékonyságnövelő szervezeti változás, amelynek keretében a leolvasás, nyomtatás és 

borítékolás és az egységes contact center a Magyar Postához kerül szervezetileg és funkcióit 

illetően. 

 

Tézis 4. A vizsgálataim során bebizonyosodott, hogy az országos szintű egyetemes 

szolgáltató létrehozásával nem csökkenthető 50 %-kal a jelenlegi négy Egyetemes Szolgáltató 

működési költségszintje. Az értekezésemben alkalmazott levezetés alapján a jelenlegi 

költségszintet maximum 19%-kal lehet csökkenteni. A modellezett szervezetalakítás második 

lépéseként meghatározott ügyfélkapcsolati outsourcing megvalósítása során a kiszervezett 

feladatok költségszintje vizsgálataim eredményeképpen átlagosan további 14%-kal 

csökkenthető. Ezt megerősítették a megkérdezett szakértők is. Véleményük szerint az elérhető 

költséghatékonyság összességében nem lehet magasabb 10-30%-nál. 

 

A négy vállalat összeolvasztása szervezeti szempontból vizsgálandó és feltételezésem 

szerint megvalósítható, amely fix és személyi költségeik tekintetében jelentős működési 

költségcsökkenést eredményez. Ez a költségmegtakarítás jelentős részben a vezetői, kisebb 
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részben beosztotti személyi költségekből származnak, másrészt a hatékony vezetés irányítási 

rendszerrel ellátott összevont tevékenységek költségmegtakarításaiból.  

A vizsgálataim során bebizonyosodott, hogy az országos szintű egyetemes szolgáltató 

létrehozásával biztosan nem csökkenthető 50 %-kal a jelenlegi négy Egyetemes Szolgáltató 

működési költségszintje. Részletes költségbecslést végeztem az országos egyetemes 

szolgáltatás jelenlegi fix költségeinek meghatározására. Bemutattam olyan szervezetalakítási 

intézkedéseket és azok részletes költséghatásait a Tigáz tény adatai alapján, amelyhez hasonló 

szervezetalakítási folyamatok megvalósítása szükséges a jövőbeli, javasolt szervezet 

létrehozásához. Majd ezen bázisból kiindulva intervallumbecsléssel közelítve határoztam meg 

az országos szintű szervezetre vetített költséghatást. Számításaim szerint első lépésben a 

jelenlegi költségszintet maximum 19%-kal lehetne csökkenteni. Ez a költségmegtakarítási 

arány is kizárólag abban az esetben tartható, ha a folyamatoptimalizálás olyan szigorú és 

hatékony út mentén valósul meg, mint azt a példaként bemutatott Tigáz esetében láthattuk. 

Amennyiben soft jelleggel, nem csak a gazdálkodási elvek mentén kerül megközelítésre a 

bemutatott szervezetalakítási folyamat, annak költségszintű eredménye közel sem okoz a 

számításaimban bemutatott hatékonyságjavulást. Ezt erősítik a primer kutatásomban 

megkérdezett szakértői vélemények, miszerint jelentős költséghatékonysági hatás nem 

várható önmagában a centralizált működéstől, ehhez szükséges lenne az optimalizációs célok 

szigorú megtartása is.  

Amennyiben további 1 éven belül lehetségesnek bizonyul az újabb hatékonyságnövelő 

szervezeti változás, amelynek keretében a leolvasás, nyomtatás és borítékolás és az egységes 

contact center a Magyar Postához kerül szervezetileg és funkcióit illetően, a kiszervezett 

tevékenységek tekintetében további 14 %-os becsült költségcsökkentés érhető el. A primer 

kutatásban megerősítést nyert az állami vállalatok – ezen belül a Magyar Postával való 

outsourcing kapcsolat – szükségessége, de a költségmegtakarítás mértéke nem haladja meg 

összességében a 10-30%-ot a szakértők többsége szerint  

 

Tézis 5. Értekezésemben megállapítottam, hogy az országos szinten egységesített contact 

center ellenőrzési, oktatási, számlahelyesbítési feladatait nem szabad kiszervezni. Az 

outsourcing elméleti tanainak és iskoláinak részletes vizsgálata kutatási megállapításom 

alátámasztásául szolgált, miszerint a szervezetek koordinációs és ellenőrzési funkciói magas 

értéktartalommal bírnak mind a vállalatok belső értékelése, mind az ügyfelek értékelése 

szempontjából, így azokat nem célszerű kiszervezett formában megvalósítani. Az általam 

elvégzett primer kutatás során a szakértők még szigorúbb véleményeket fogalmaztak meg. 

Bemutatásra került, hogy core illetve magas értéktartalommal járó tevékenységként 

minősítették az ügyfélkapcsolati területnek nem csak a koordinációs és ellenőrzési funkcióit, 

hanem a contact center integrált folyamataiba tartozó front office, back office és call center 

funkciókat is; így ezek kiszervezését sem látják a hatékonyan megvalósíthatónak. 

 

Egy vállalat ügyfélkapcsolati csatornáinak működtetését más, harmadik fél 

végrehajtására bízni számos kockázatot rejt. A döntést megelőzően elsőként az üzleti 

kockázatot szükséges számba venni, hiszen az ügyfélkapcsolati csatornák azok, amelyek 

közvetlen kommunikációs lehetőséget nyújtanak a vállalat számára ügyfelei felé. Így az 

ügyfél elégedettség és megtartás alapvető eszközei. Az ellenőrzés feladatainak a 

megrendelőnél (amely a tárgyalt esetben a földgáz egyetemes szolgáltatói engedélyes) tartása 

kiemelkedően fontosnak minősíthető, mivel ezek a csatornák biztosítják a szolgáltatás 

eredményeit tartalmazó információk kommunikálását a társaság és ügyfelei között (leolvasás, 

számlakészítés, CC, FO, BO), amely mind az ügyfél elégedettség, mind a vállalati 

gazdálkodás számára kiemelkedően fontos. Továbbá a lakossági földgázszolgáltatás egyik 
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legfontosabb kommunikációs csatornájának felügyeletéről beszélünk, amely minden további – 

ezt felhasználó – kommunikációs lehetőséget is magába foglal.  

Kutatásomban részletesen elemeztem az ügyfélkapcsolati szervezet egyes feladatait, 

valamint azok szervezetfejlődését és optimalizációs célú szervezetalakítási lépéseit. Továbbá 

az elmúlt években ezen szakterületen megszerzett szakmai tapasztalataim és a jelen hipotézis 

tárgyát érintő kiszervezési folyamatok megvalósítása során szerzett ismereteim alapján 

értekezésemben megállapítottam, hogy az országos szinten egységesített contact center 

ellenőrzési, oktatási, számlahelyesbítési feladatait nem szabad kiszervezni. Az outsourcing 

elméleti tanainak és iskoláinak részletes vizsgálata kutatási megállapításom alátámasztásául 

szolgált, miszerint a szervezetek koordinációs és ellenőrzési funkciói magas értéktartalommal 

bírnak mind a vállalatok belső értékelése, mind az ügyfelek értékelése szempontjából, így 

azokat nem célszerű kiszervezett formában megvalósítani.  

A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE, FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK 

ÉS TOVÁBBI KUTATÁSI IRÁNYOK KIJELÖLÉSE 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a kutatási céljaimban megfogalmazottakat az 

értekezésemben megvizsgáltam. A közszolgáltatás helyzetét, azon belül is a földgázipar 

rendkívül jelentős és hazánk gazdálkodását jelentősen befolyásoló folyamatait, annak minden 

általam hosszú évek szakmai gyakorlata alapján is megismert aspektusát áttekintettem mind 

nemzetközi mind történeti mind horizontális jelleggel. A szakmai vizsgálódásaim alapján 

levont következtetéseimet olyan szakértőkkel konzultáltam meg és egyben ellenőriztettem le, 

akik szintén rendelkeznek iparágunk specifikumainak mélyreható és menedzseri szintű 

ismereteivel nem csak az egyetemes szolgáltatás területén, hanem ennek a különleges 

területnek minden ágazata vonatkozásában. Eredményül az ügyfélkapcsolati területen egy 

olyan szervezeti modellt dolgoztam ki, amely válaszol az aktuális energetika-politika, 

szabályozási környezet és gazdasági verseny által felállított követelményeknek egyaránt. 

Egyben szakmai elveket követve, részletesen kimunkálva, konkrét folyamatszervezési 

levezetésekkel alátámasztva munkáltam ki az egyetemes földgázszolgáltatás ügyfélkapcsolati 

szervezetét, mintegy hosszú távú szervezeti stratégiát alkotva ezen szakterületek számára.  

 Értekezésem konkrét céllal rendelkezik, amelyben nem vizsgálom a termék, a földgáz 

árát és annak befolyásolási lehetőségeit, illetve nem vizsgálom az ágazat egyéb 

tevékenységeinek folyamatait sem. Mindezeknek szükségességére azonban írásomban is már 

számos összefüggésben felhívtam a figyelmet és ezeket egyben további kutatási célomul is ki 

szeretném jelölni. Továbbá értekezésem számos, rendkívül összetett és motiváló kutatási 

kérdést is felvet. Csak néhányat kiemelve hangsúlyoznám az egyes földgáz-szolgáltatási 

folyamatok centralizált működtetése lehetőségeinek kimunkálást. Például a földgáz elosztási 

tevékenység országos hálózattá szervezését, amely a jelenleg regionális elveken nyugvó, 

különböző nagybefektetői tulajdonban álló társaságok tevékenységének átstrukturálását jelöli 

ki célnak. De legalább ilyen horderővel bír az országos centralizált vállalatok számára 

szükséges vezetési, irányítási és kontrolling rendszer kimunkálása, amely minden szervezet 

alapja. Ezen túl feltétlenül ki kell hangsúlyoznom a nemzetközi hatásokat, reakciókat és 

következményeket. Hazánk nem „elszigetelt‖ vagy „elszigetelhető‖, sem politikailag, sem 

gazdaságilag, sem akár az infrastruktúrát tekintve. Így igenis számolnunk kell a nemzetközi 

hatásokkal és reakciókkal, mind a gázforrásunkat meghatározó keleti hatások, mind a 

gazdasági fejlődésünkre oly nagymértékben ható Uniós hatások tekintetében. A globális 

aspektusok elemzése is további célom és értekezésemből folyó indukált lehetőség. 

 Jelen írás kutatói munkám egy jelentős összefoglalója, amely bemutatni szándékszik 

eddigi szakmai tapasztalataimból és elméleti kutatásaimból folyó és az alapján levont 
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következtetéseimet. Továbbá kijelöli azokat a további irányokat, amelyek mint lehetőségek 

nyíltak meg számomra munkám során. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A tanulmány szerzői elsődlegesen magyar termékek marketingjében alkalmazható 

termékjelölések uniós és magyar jogintézményeit tekintik át. A tanulmányban fontos 

szempontként jelenik meg a Cserehát területén előállított termékek jövőbeli marketingje. A 

tanulmánynak két fő része van. Az első részben a helyi termékek földrajzi eredetére utaló 

jelölések kerülnek bemutatásra; így a magyar termék jelölés, a hungarikum, a földrajzi 

árujelzők, a minőségpolitika egyéb lehetőségei a Közös Agrárpolitikában, a védjegyek. A 

tanulmány második részében az egyéb szóba jöhető termékjelölések kerülnek elemzésre.  

 

SUMMARY  

The authors of the present article review the EU‘s and the Hungarian legal instruments of 

product labelling which can be applied in the marketing of Hungarian products. The future 

marketing of the products produced in Cserehát region appeared as an important aspect in 

this article. The article includes two main parts. In the first part, the products‘ logos referring 

to their geographical origin are represented; i.e. the denomination of Hungarian products, 

Hungarikum, geographical indications, the quality policy of the CAP, trademarks. In the 

second part of the present article, other product labelling opportunities are analysed. 

 

 

1. BEVEZETŐ 

 

A magyar gazdaságpolitikában, például az agrár- illetve vidékfejlesztési politikában 

(Olajos, 2008), az elmúlt években felértékelődni látszik a helyben termelt (és gyakorta ott is 

értékesített) termékek szerepe (a helyi termékek fogalma kapcsán lásd: G. Fekete, 2011 és 

2014). E helyi termékek értékesítésének segítését a gazdaságpolitikai jogalkotás számos 

jogintézménnyel is segíti. Jelen tanulmányban igyekszünk számításba venni és közérthető 

formában bemutatni a legfontosabb vonatkozó jogintézmények körét, majd a tanulmányunk 

végén kitérni arra is, hogy egy olyan földrajzi terület esetében, mint például a kutatási 

programunk részét képező Cserehát, mely jogintézmény miként működhetnek közre a helyi 

termékek marketingjében (Piskóti, 2012 és 2014).   

A tanulmányunkba két érdemi részben tárgyaljuk a kapcsolódó jogintézményeket. 

Elsőként, hangsúlyosabban a földrajzi eredetre közvetlenül is utaló jelölések körét elemezzük. 

Másodikként pedig olyan jelölésekre tennénk utalást, amelyek elsődlegesen a termékek 

valamely pozitív (vagy annak gondolt) tulajdonságát jelölik, és amelyek szintén jelentősek 

lehetnek a helyi termékek marketingjének szempontból. Fontosnak tartjuk megjegyezni azt, 
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hogy az egyes jogintézmények között szoros kapcsolat illetve átfedés van, vagyis azok 

gyakorta nem zárják ki egymást, hanem egymással párhuzamosan alkalmazhatók.  

 Mielőtt azonban részleteiben megvizsgálnánk a vonatkozó jogintézményeket fontos 

meghatározni azt, hogy jelen tanulmányban mit is értünk helyi termék alatt. Tekintettel arra, 

hogy kutatási programunk elsődlegesen a Csereháthoz kötődik, ezért célszerűnek gondoltuk, 

hogy a meghatározás során egy olyan definícióból induljunk ki, amelyet az érintettek is 

magukénak éreznek. Egy európai uniós finanszírozásból megvalósult, helyi akciócsoport 

program keretében G. Fekete Éva definícióját tartották meghatározónak a helyi szereplők 

(Báriné Kántor, 2012). E szerint a helyi terméknek két lényegi ismérve van; egyrészt az 50 

kilométeren belüli lokalizáltság (ez magában foglalhatja adott esetben a szomszédos 

megyéket is), másrészt a helyben hozzáadott érték 50%-nál nagyobb részesedése (utóbbi 

vonatkozik mind az alapanyagra, mind pedig az emberi munka részesedésére). A Cserehát 

esetében e kategóriába mind mezőgazdasági termékek, élelmiszerek (közöttük pálinka és bor 

is), mind pedig ipari (tipikusan manufakturális) termékek szóba jöhetnek (Báriné Kántor, 

2013a). A csereháti helyi termékek esetében is fontos szempont a speciális minőségi 

követelmények meghatározása (Báriné Kántor, 2013a); mindez utal arra, hogy a helyi 

szereplők komoly kapcsolatot látnak bizonyos helyi termékeik földrajzi szármázása és azok 

minősége között. Utóbbi jellemző miatt az eredetvédelmi kérdések mellett a téma kapcsán 

külön (is) vizsgálható a termékek minőségpolitikáját biztosító jogintézmények köre (jelen 

munkánkban azonban minderre csak érintőlegesen térünk ki; lásd Szilágyi, 2009). 

 

2. A HELYI TERMÉKEK FÖLDRAJZI EREDETÉRE UTALÓ JELÖLÉSEK 

 

2.1. Az ún. magyar termék rendelet előírásai  
 

A vonatkozó joganyag, vagyis az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések 

élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet (továbbiakban 

VMR), azon előírásokat foglalja magában, hogy milyen feltételekkel használható és mely 

termékek esetében a `magyar termék´, a `hazai termék´ és a `hazai feldolgozású termék´ 

megjelölés. Ezen megjelölések használata nem kötelező, akkor azonban, ha a termékek 

forgalomba hozatala során szeretnék feltüntetni a fenti megjelöléseket, akkor ezt csak a 

magyar termék rendelet előírásainak megfelelve tehető meg (VMR 1. §). A szabályozás több 

szempontból példaértékű lehet a csereháti helyi termékek jelölésének kialakítása, fejlesztése 

esetén. 

A magyar származásra történő utalás, így különösen a `magyar termék´ jelzés 

használatának szabályai eltérő követelményeket fogalmaznak meg az alaptermékek, a 

feldolgozatlan termékek és a feldolgozott termékek vonatkozásában (fogalmaikról lásd: VMR 

1. §). Az első esetben, a  növényi eredetű alaptermékek kapcsán feltételként határozták meg, 

hogy annak termesztése, betakarítása, tisztítása, kezelése, előrecsomagolása Magyarországon 

kell történjen; hasonlóképpen az állati eredetű alaptermék esetén pedig az állat születése, 

keltetése, felnevelése (vagy, ha az alaptermék nem az állatból készül, különösen a méz-, tej- 

és tojástermelés esetén, az állat termelésbe állítása) és előrecsomagolása. A magyar 

származásra történő utalás a feldolgozatlan terméken akkor tüntethető fel, ha annak az előbb 

részletezett alaptermékből történő előállításakor valamennyi alkalmazott eljárását – pl. a 

szétválasztást, vágást, szeletelést, darálást, nyúzást, őrlést, tisztítást, hűtést, fagyasztást és a 

csomagolást – Magyarországon végezték. A magyar származásra történő utalás a feldolgozott 

terméken akkor tüntethető fel, ha (ad 1) az előállításához használt feldolgozatlan termék 

összetevő eleget tesz a magyar termék rendeletben ilyen termékekkel szemben támasztott 

feltételeknek, (ad 2) feldolgozásának minden lépése, amelynek eredményeképpen a 

végtermék létrejön, Magyarországon történt, és (ad 3) az előállításához használt egyéb 
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feldolgozott termék összetevői is megfelelnek a magyar származású alaptermékekkel szemben 

támasztott feltételeknek (VMR 2. §). 

A `hazai termék´, vagy bármilyen ezzel egyenértékű jelölés a feldolgozott terméken 

akkor tüntethető fel, ha (ad 1) az előállításához használt feldolgozatlan termék összetevő több 

mint 50%-a megfelel a magyar termék jelölés kapcsán a feldolgozatlan termékekkel szemben 

támasztott feltételeknek, (ad 2) a feldolgozás minden lépése, amelynek eredményeképpen a 

felhasználónak szánt végtermék létrejön, Magyarországon történt, és (ad 3) az előállításhoz 

használt feldolgozott termék összetevő megfelel az előző két pontban meghatározott 

követelményeknek (VMR 3. §). 

 A feldolgozott terméken a `hazai feldolgozású termék´, vagy bármilyen ezzel 

egyenértékű jelölés akkor tüntethető fel, ha a feldolgozás minden, a termék összetételét vagy 

érzékszervi tulajdonságait meghatározó eljárás Magyarországon történt (4. §). A feldolgozott 

termék előállítása során nem tekinthető a termék összetételét vagy érzékszervi tulajdonságait 

meghatározó eljárásnak a válogatás, az osztályozás, a szétválasztás, a csomagolás és a jelölés. 

 

 
1. ábra: A Magyar Termék Nonprofit Kft. tanúsító védjegyei  

Forrás: http://www.amagyartermek.hu/kezdolap/ 

 

A VMR önmagában nem ír elő kötelező logó- vagy védjegyhasználati kötelezettséget. 

Mindazonáltal a vidékfejlesztési tárca még 2012-ben szorgalmazta a Magyar Termék 

Nonprofit Kft. ezzel kapcsolatos kezdeményezését, melynek hatására a Magyar Termék 

Nonprofit Kft. jelentősen átalakította tanúsító védjegyeinek rendszerét (lásd 1. ábrát), 

nagymértékben megfeleltetve azt a 74/2012. VM rendeletben foglaltaknak (Szilágyi, 2014a). 

 

2.2. A magyar nemzeti értékek és hungarikum szabályozás  

 

A vonatkozó joganyag, vagyis a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 

szóló 2012. évi XXX. törvény (Huntv) alapján Magyarországon a helyi értékek védelmének 

egy egészen új lehetősége nyílott meg; megjegyezzük persze, hogy e szabályozás sem volt 

minden előzmény nélküli (lásd például a HÍR programot, és a libamáj-botrányt), azonban 

emellett is számos elemében új (Szilágyi, 2014a).  

Néhány év előkészítés után 2012-ben került elfogadásra a Huntv, amely azóta számos 

módosításon esett át. A törvény két alapvető védendő kategóriát határoz meg. Az első, tágabb 

kategória – mondhatni a szabályozás alapegysége – az ún. `nemzeti érték´, míg a magasabb 

minőségi kategória a `hungarikum´ maga. A két védendő kategória meglehetősen széles 

tárgykörre terjed ki, ami nem más, mint az `érték´, amely valamiképpen kötődik annak 

magyar- vagy magyarországi államalkotó nemzetiségi alkotóihoz, megteremtőihez vagy 

Magyarországhoz.  

A `nemzeti érték´ kategóriája egy meglehetősen tág értékköre terjed ki; a Huntv 

fogalma alapján ugyanis nemzeti érték a magyarság és a magyarországi államalkotó 

nemzetiségek tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a 

magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során 

felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy 

termék, illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat 

magába foglaló tájérték, amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi 
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kapcsolatáról (Huntv 1. §). A nemzeti értékek megóvandó értékek, azonosításukban, 

rendszerezésükben, adataik nyilvántartásba vételében és folyamatos frissítésében, 

gondozásában – többek között – a települési önkormányzatok, a megyei önkormányzatok és 

az általuk megbízott természetes és jogi személyek működhetnek közre (Huntv 2. §). A 

települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot és települési értéktárat hozhat létre. 

Több szomszédos települési önkormányzat Tájegységi Értéktár Bizottságot is létrehozhat, 

amely elkészíti a tájegységi értéktárat. Mind a települési értéktár, mind pedig a tájegységi 

értéktár adatai továbbításra kerülnek az érintett Megyei Értéktár Bizottságnak (Huntv 3. §). Ez 

utóbbit a megyei önkormányzat hozhatja létre a megyei értéktárral egyetemben (Huntv 4. §). 

Az ún. kiemelkedő nemzeti értékek közé – az ún. Hungarikum Bizottság (HB) döntése alapján 

– mind a Települési, mind a Tájegységi, mind pedig a Megyei Értéktár Bizottság javasolhatja 

nemzeti értékek felvételét (Huntv 7-10. §). A HB akkor nyilvánít valamit kiemelkedő nemzeti 

értékké, és ezzel együtt veszi fel a Magyar Értéktárba, ha olyan nemzeti értékről van szó, 

amely nemzeti szempontból meghatározó jelentőségű, a magyarságra jellemző és közismert, 

jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a 

világon, továbbá hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának 

kialakításához, megerősítéséhez (Huntv 1. §). A Magyar Értéktárba jelenleg (2015. augusztus 

19. napján) 126 darab különleges nemzeti érték szerepel, például a Cserehátat is érintő bükki 

ill. felső-magyarországi borok, a pálinka, a magyar akácméz, a szikvíz, a kürtőskalács, a 

magyar szürke szarvasmarha, a magyar solymászat, a klasszikus magyar nóta, a bocskai 

viselet, a magyar íj, a fröccs. A példákból is látszik, hogy ezek között több olyan is van, 

amely Magyarországon belül nem kötődik konkrét tájegységhez, hanem szinte majd minden 

tájegység, település szóba jöhet.  

Innen a Magyar Értéktárból még további lehetőségként megtörténhet egy kiemelkedő 

nemzeti érték hungarikummá minősítése és ez alapján felvétele a Hungarikumok 

Gyűjteményébe, amennyiben erre például a Települési, a Tájegységi, vagy pedig a Megyei 

Értéktár Bizottság javaslatot tesz, és a HB megállapítja, hogy az olyan megkülönböztetésre, 

kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, 

különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye (Huntv 1., 12-13. §). A 

Hungarikumok Gyűjteményébe jelenleg (2015. augusztus 19. napján) 50 hungarikum 

szerepel, így például a Magyar Értéktárból már ismerős magyar akácméz, szikvíz, klasszikus 

magyar nóta.  

A nemzeti értékek és hungarikumok számbavétele azzal nyeri el jelentőségét, hogy ezt 

követően a HB a legkülönbözőbb módon propagálja ezeket az értékeket (Huntv 17. §). Ezen 

célt szolgálja egyébiránt a hungarikum védjegy (lásd a 2. ábrát) is, amely a Hungarikumok 

Gyűjteményében szereplő kiemelkedő nemzeti értékek megismertetésének elősegítésére, 

színvonaluk és minőségük folyamatos fenntartására szolgál (Huntv 18. §), és amely 

használatára a védjegyjogosult, vagyis a Földművelésügyi Minisztérium (FM) adhat 

engedélyt.        

 

 
2. ábra: a hungarikum védjegy 

Forrás: http://hungarikum.kormany.hu/index 
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A Cserehátat érintően jelenleg folyamatban van egy tájegységi értéktár, konkrétan az 

ún. `Bódva-völgy – Cserehát Tájegységi Értéktár´ összeállítása. Az értékek gyűjtésének első 

köre 2015. szeptember 30. napjáig tart, amikor is lezárul a FM által támogatott pályázat 

megvalósítása.      

 

2.3. Eredetvédelmi kérdések, különös tekintettel a földrajzi árujelzők szabályozására  
 

A termékek és szolgáltatások földrajzi eredetének jogi védelmére több fajta modell is 

létrejött a világon; így például versenyjogi, védjegyjogi, sui generis (vagyis speciálisan erre a 

célra létrehozott) földrajzi árujelzős, közigazgatási, etc. (Höpperger, 2007). Ezek közül az 

Európai Unióban több is alkalmazásra kerül. A mezőgazdasági termékek esetében például a 

sui generis földrajzi árujelzős modell vált a meghatározóvá (Tattay, 2001). A sui generis 

földrajzi árujelzők – hasonlóan a védjegyekhez – az árujelzők szélesebb családjához 

tartoznak, és a helyi termékek marketingjében a Csereháton is egy kézenfekvő lehetőségnek 

bizonyulhatnak. Elsődlegesen akképpen, hogy a már létező, csereháti településekre is 

kiterjedő oltalom alatt álló földrajzi árujelzők marketingjébe kapcsolódik be a Cserehát, 

illetve – hosszabb távon – felvetődhet valamely, csakugyan a Cserehát jellegzetességeit 

mutató termék földrajzi árujelzőként történő oltalma illetve ekként történő támogatása.  

A sui generis földrajzi árujelző oltalom lényege, hogy az adott oltalom alatt álló 

földrajzi árujelző egy olyan földrajzi helyet jelöl, amelyről származó termék valamiféle 

minőségi jellemzője a földrajzi eredetnek tulajdonítható. A földrajzi árujelzőt felhasználhatja 

mindazon termelő, aki az adott földrajzi helyen az adott földrajzi árujelzős szabályokat 

betartva állítja elő a termékét. Ez a termelők közötti nagyfokú együttműködést és közös 

felelősségérzetet követel meg. Fontos megjegyezni, hogy a földrajzi árujelző esetében 

valamiféle hírnévnek (termelési hagyománynak) már az oltalom alá helyezés előtt léteznie 

kell. Ez a jellegzetesség nagyban megkülönbözteti a földrajzi árujelzőt a védjegytől, amely 

utóbbi esetében a hírnév az oltalom alá helyezést követően alakul ki.   

 

1. Táblázat: Földrajzi árujelzők szabályai termékcsoportonkénti bontásban 

 manufakturális 

termék 

mg-i termékek 

és élelmiszer 

szeszes italok borászati 

termékek 

európai uniós 

szabályok 

 1151/2012/EU 

rendelet [r] 

110/2008/EK r 1308/2013/EU r 

[251/2014/EU r = 

ízesített borászati 

termékekre!]  

 

664/2014/EU r  607/2009/EK r 

magyar 

jogszabályok 

2013. évi V. törvény (tv). Polgári Törvénykönyv 

1997. évi XI. tv a védjegyekről és a földrajzi árujelzőkről 

  2008:LXXIII.tv  

=pálinkatörvény 

2004:XVIII.tv 

=Bor tv 

2012:CCXIX.tv 

=Hegyközségi tv 

158/2009. Kormányrendelet (Kr) 178/2009. Kr. 

 127/2009. FVM r 

önszabályozása  termékleírások termékleírások termékleírások 

Forrás: Szilágyi, 2014b 

 

Az Európai Unió területén a különböző termékcsoportok esetében eltérő jogszabályok 

(lásd 1. táblázat) határozzák meg a sui generis földrajzi árujelzők szabályait (Szilágyi, 2009 és 
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2010). A földrajzi árujelzők tipikus termékcsoportjai egyébiránt a mezőgazdasághoz 

kapcsolódnak, de nem kizárt ipari (leginkább manufakturális) termékek oltalma sem; ezek 

esetében nem beszélhetünk uniós szabályozásról csak nemzeti szintű szabályozásról. Az EU-n 

belül a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek védelmének három kiemelt csoportja van: a 

szeszes italoké, a borászati termékeké (újabban e kategóriából még kivált az ízesített borászati 

termékek szabályozása), és végül az ezeken túli mezőgazdasági termékeké és élelmiszereké. 

Uniós szinten – leszámítva a szeszes italokat – a földrajzi árujelzők két típusát különböztetik 

meg: a földrajzi jelzést illetve a termék és a földrajzi hely közötti szorosabb kapcsolatot 

képviselő eredetmegjelölést (a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek általános 

kategóriáinál alkalmazott szimbólumokat a két kategória kapcsán lásd a 3. ábrán).   

 

                  
    3. ábra: eredetmegjelölés és földrajzi jelzés szimbólumok  

a mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre 

Forrás: 664/2014/EU rendelet  

 

Az Európai Unió területén az oltalom alatt álló földrajzi árujelzős termékek több 

szempontból is kivételezett helyzetben vannak. Bizonyos vonatkozásokban az általános 

versenyjogi szabályok is másként alkalmazhatók rájuk (Szilágyi, 2015). 

A jelenleg is uniós oltalom alatt álló földrajzi árujelzők közül érdemesnek tartjuk 

kiemelni az alábbiakat, arra tekintettel, hogy azok előállítása megtörténhet a Cserehát egész 

területén vagy bizonyos településein. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek általános 

oltalmi szabályai vonatkoznak a magyar szürkemarha húsra (erre egyébiránt a termékleírása 

alapján további logót is kell alkalmazni; lásd a 4. ábrát), amely Magyarország egész területén 

előállítható oltalom alatt álló földrajzi jelzés. A szeszes italokra vonatkozó földrajzi árujelzős 

oltalom hasonlóképpen az egész országra kiterjedően létezik a pálinkára illetve a 

törkölypálinkára. A borászati termékek közül alapvetően két oltalom alatt álló földrajzi 

árujelző jöhet számításba. Egyrészt bükki borként, vagyis oltalom alatt álló 

eredetmegjelöléssel készíthető bor – a csereháti települések közül – Edelényben, másrészt 

pedig felső-magyarországi borként, vagyis oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel készíthető bor 

– más települések mellett – a Cserehát egész területén. Ezek tehát a már oltalom alatt álló 

földrajzi árujelzők. Nem tartjuk természetesem kizárva azt sem, hogy valamely nevezetesebb 

csereháti termék a jövőben e földrajzi helyre utalással nyerjen európai uniós oltalmat.  

 

 
4. ábra: magyar szürkemarha hús logója 

Forrás: magyar szürkemarha hús egységes dokumentuma 

 

 

2.4. A Közös Agrárpolitika egyéb minőségpolitikát szolgáló termékjelölései  
 

A mezőgazdasági termékek kapcsán az Európai Unió külön minőségpolitikát 

dolgozott ki. Ennek a minőségpolitikának fontos elemei a földrajzi árujelzők, de ezeken túl is 
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léteznek más – témánk szempontjából is szóba jöhető – minőségpolitikai jogintézmények, 

mint például a hagyományos különleges termékek védelme. A hagyományos különleges 

termékekre vonatkozó legfontosabb szabályokat az 1151/2012/EU rendelet, részletszabályait 

pedig a 665/2014/EU rendelet tartalmazza (utóbbi tartalmazza például a hagyományos 

különleges termék uniós szimbólumát; lásd 5. ábra). A hagyományos különleges termékek 

esetében az adott termék jellegzetessége, minősége egy hagyományos eljárásnak tudható be, 

és nem a földrajzi eredetnek, mint ahogy a földrajzi árujelzők esetében (Szilágyi, 2009). 

Fontos azt is megjegyezni, hogy a védett szó(összetétel) a hagyományos különleges termékek 

esetében csak az oltalom iránti kérelemben megjelölt nyelven szerez oltalmat. 

 

 
5. ábra: a hagyományos különleges termék szimbóluma 

Forrás: 664/2014/EU rendelet 

 

A hagyományos különleges termékek esetében Magyarország esetében szóba jöhető, 

uniós védelmet nyert elnevezése a tepertős pogácsa valamint a pozsonyi kifli (utóbbi 

elnevezést Szlovákia kezdeményezésére helyezték oltalom alá!). Nem zárult még le az uniós 

oltalom megszerzésének eljárása a rögös túró esetében (ezt Magyarországon az emberek 

túlnyomó többsége valószínűleg, mint `túró´ ismeri). A csereháti települések esetén az 

említettek mindegyikének előállítása szóba jöhet, és tekintettel arra, hogy e termékek 

marketingje folyamatos, ezért meglátásunk szerint érdemes is velük foglalkozni és, mint 

hagyományos különleges terméket kínálni a csereháti termékeket vásárlóknak.   

 

2.5. Védjegyek, különös tekintettel az együttes- és tanúsító védjegyekre  
 

Az eredetvédelem és a minőségpolitikának is lehetnek meghatározó eszközei a 

védjegyek. A korábban ismertetett jogintézmények mellett a védjegyek a helyi termékek 

marketingjében szintén fontos szerepet kaphatnak. 

A védjegyek (köznapi elnevezése gyakorta: márka) oltalmának jogi szabályai nagyban 

függnek attól, hogy az oltalmat kezdeményező milyen területi hatállyal kívánja levédetni azt; 

vagyis csak Magyarországon (1997. évi XI. törvény; továbbiakban: Védtv ), vagy az Európai 

Unió egész területén (40/94/EK rendelet), avagy más, nemzetközi szinten (ennek kapcsán lásd 

az 1891. évi április hó 14-én kelt, a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi 

Megállapodás, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó, 1989. évi június hó 27-én kelt 

Jegyzőkönyv alapján tett védjegybejelentés).  

A csereháti termékek védelme esetében szóba jöhet a védjegyek alap típusa éppen úgy, 

mint speciális típusai, vagyis az együttes illetve a tanúsító védjegy. Mivel e speciális altípusok 

kevésbé ismertek, ezért tanulmányunkban némileg részletesebben kívánunk foglalkozni 

velük. A két speciális védjegy közüli választást valójában az dönti el, hogy milyen szervezeti 

formában kívánja működtetni a védjegyjogosult a védjegyet.   

Az együttes védjegy olyan védjegy, amely valamely egyesület, köztestület vagy 

egyesülés (a továbbiakban együtt: egyesület) tagjainak áruit vagy szolgáltatásait különbözteti 

meg mások áruitól vagy szolgáltatásaitól, az együttes védjeggyel megjelölt áruk vagy 

szolgáltatások minősége, származása vagy egyéb tulajdonsága alapján. Az együttes védjegy 

oltalma az egyesületet illeti meg, használatára az egyesület tagjai is jogosultak (Védtv 96. §). 

Az együttes védjegyre példa a Baromfi Terméktanács 2015-ig létező `Egészséges Tojás´ 
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védjegye (6. ábra), illetve a Nyomda- és Papíripari Szövetség `Magyar Nyomdatermék´ színes 

ábrás védjegye (7. ábra).  

 

 
6. ábra: `Egészséges Tojás´ együttes védjegy  

Forrás: http://www.sztnh.gov.hu/hu/vedjegy/a-megjelolesek-tipusai/egyuttes-vedjegy 

 

 
7. ábra: `Magyar Nyomdatermék´ együttes védjegy  

Forrás: http://www.fedprint.hu/ 

 

A tanúsító védjegy olyan védjegy, amely meghatározott minőségű vagy egyéb 

jellemzőjű árukat vagy szolgáltatásokat azzal különböztet meg más áruktól vagy 

szolgáltatásoktól, hogy e minőségüket vagy jellemzőjüket tanúsítja. A védjegy jogosultja a 

tanúsító védjegyet maga tanúsítás céljára nem használhatja, engedélyezi azonban annak ilyen 

célú használatát az előírt minőségi követelményeknek vagy egyéb jellemzőknek megfelelő 

árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban (Védtv 101. §). A tanúsító védjegyre példa a 

Magyar Termék Nonprofit Kft. már korábban jellemzett tanúsító védjegyei. Megjegyezzük 

továbbá, hogy a hungarikum védjegy szintén tanúsító védjegyként volt nevesítve a Huntv 

eredeti 18. §-ában (Szilágyi, 2014a). Az együttes védjegyként bejegyzett Egészséges Tojás 

védjegyet – annak sikertelensége miatt – alakította át a Baromfi Termék Tanács a `Koronás 

Tojás´ színes ábrás, tanúsító védjeggyé (lásd a 8. ábrát).   

 

 
8. ábra: `Koronás Tojás´ tanúsító védjegy  

Forrás: http://koronastojas.hu/vedjegy 

 

Mind az együttes, mind pedig a tanúsító védjegy esetében kiemelkedő fontossággal bír 

a hozzájuk kapcsolódó szabályzat (ez egyébiránt egy további jellegzetességük a védjegyek 

alap típusához képest). E szabályzatoknak tartalmazniuk kell – több más mellett – a védjegy 

használatának feltételeit illetve a használat ellenőrzésére vonatkozó előírásokat is (Védtv 97., 

101. §). 

 A korábban már említett cserháti programban lényegében a védjegyek 

vonatkozásában jutottak a legtovább a programban résztvevők (Báriné Kántor, 2013b), 

amikor is meghatározásra került több termék-előállítási kategória védjegyének ötlete is (lásd a 

2. táblázatot). 
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2. Táblázat: csereháti-program védjegy-kategóriái termék-előállítási csoportonként 

Termék-előállítási kategória Védjegy-kategória 

családi önellátás Házi Remek 

közösségi igények helybeni kielégítése Megbízható Beszállító 

nyitott porták (átvállalt önellátás) Príma Porta 

prémiumtermékek kisüzemi előállítása Kiváló Tájtermék 

Forrás: Báriné Kántor, 2013b 

  

3. EGYÉB SZÓBA JÖHETŐ ESZKÖZÖK 

 

A minőségpolitikával szoros kapcsolatban állhat az egyes termékek meghatározott 

tulajdonságait tanúsító jelölések. A fogyasztók számára napjainkban komoly vonzerővel 

bírhatnak a biogazdálkodásban előállított termékek tanúsítványai (834/2007/EK rendelet; az 

EU ökológiai logójáról lásd 9. ábra) illetve a GMO-mentességet garantáló termékjelölések 

(Magyarország esetében ez még kidolgozás alatt van). Mindkettő komoly jogi háttérrel 

rendelkezik.  

Ezeken túl meghatározók lehetnek a környezetvédelemhez kötődő legkülönbözőbb 

jelölések is, amelyek szintén jelentős vonzerővel bírhatnak a fogyasztók számára. Ezekre lásd 

például az egymás mellett párhuzamosan létező EU ökocímke- (jogszabályi háttere: 

66/2010/EK rendelet) illetve magyar környezetbarát termék-rendszereket (jogszabályi háttere: 

29/1997. KTM rendelet) (lásd 10. ábra); vagy a Nemzeti Parki Termék védjegyet, amelynek 

egyenlő arányú védjegyjogosultja hazánk tíz nemzeti park igazgatósága, köztük a Cserehát 

szempontjából is jelentőséggel bíró Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága (lásd 11. ábra).  

 

 
9. ábra: EU ökológiai gazdálkodási logója 

Forrás: 889/2008/EK rendelet 

 

 
10. ábra: az EU ökocímke valamint magyar Környezetbarát Termék védjegy 

Forrás: http://www.kornyezetbarat-termek.hu/ 

 

 
11. ábra: az Aggteleki Nemzeti Park esetén alkalmazható Nemzeti Parki Termék védjegy 

Forrás: http://www.anp.hu/hu/nemzeti-parki-termek 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

 A csereháti termékek marketingje, különös tekintettel azok speciális márkával, 

eredetvédelmi jelölésekkel történő promóciója előtt úgy gondoljuk, hogy érdemes lehet 

figyelembe venni azon más hasonló jogi lehetőségeket, amelyek már eddig is nyitottak a 

csereháti termékek előtt. Ezen lehetőségek természetesen nem zárják ki azt, hogy valamely 

csereháti termék esetében esetleg – hosszabb távon – külön földrajzi árujelzőt hozzanak létre, 

vagy, hogy valamilyen további védjegyet alkossanak meg az érintett szereplők, de 

mindenesetre érdemes végiggondolni azt, hogy a már létező rendszerek előnyeit (is) 

kihasználják a cserehátiak.     

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

"A tanulmány/kutató munka a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 azonosító számú 

projekt részeként – az Új Széchenyi Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg." 
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AZ AMORTIZÁCIÓS FEDEZET PROBLÉMÁJA AZ 

EGÉSZSÉGÜGYBEN 
 

 
Horváthné Csolák Erika 

Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros 3515, 

stcsera@uni-miskolc.hu,  
 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az egészségügyben évtizedek óta probléma, hogy hiányzik a rendszerből az amortizációs 

fedezet. A gyors technikai fejlődés által a kórházak igénye egyre nagyobb a fejlett eszközök 

beszerzésére vonatkozóan, és azok avulása is hamarabb történik, melynek szintén pénzügyi 

vonzata van. Az amortizáció nincs beépítve a finanszírozásba, továbbá a fenntartó sem 

rendelkezik erre forrásokkal. Így az éves viszonylatban több tízmilliárd forintos eszköz-

visszapótlási igény valójában az amúgy is szűkös dologi működési kiadásokat terheli, ezzel is 

folyamatosan hozzájárul a kórházi adósság keletkezéséhez. Megoldást kell találni a 

problémára, mellyel már a ‘60-as évektől foglalkoznak a szakemberek. Tanulmányomban 

összefoglalom miként alakultak a megoldási javaslatok az elmúlt évtizedekben, és melyek a 

legfrissebb nézőpontok. 

 

SUMMARY 

There has been a problem in the health care for decades, that the funds of depreciation is 

lacking in the health care system. The hospitals would like to obtain advanced technology 

devices because of rapid technology development and this instruments become obsolete 

faster, that has financial effect. The financial system has not got cover for the amortization, 

and the owners have not enough funds for it. So the hospitals have to finance the expenses of 

devices supplement from the returns which got from the operation. It contributes to the 

expansion of hospitals‘ debt. It is necessery a solution on the problem. A lot of experts have 

been interested in the problem since sixtys years. In my study I would like to summarize the 

solution suggestions in the last decades and in the present 

 

 

1. MI IS A PROBLÉMA AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉSSEL? 

 

Az egészségügyi intézményeknek az eszközeik után az értékcsökkenést el kell számolniuk, 

vagyis eszközállományuk folyamatosan avul, értéke csökken, de az eszközök pótlása, 

bővítése elmarad a szükségestől. 

Az amortizációs költségek az egészségügyi ellátás minden területén nőnek. Az elavult 

eszközállomány lecserélése hatalmas összegeket emésztene fel, ráadásul az eszközök valós 

értéke kicsi. A csereérték szerinti amortizációs költségek kifizetésére nincs fedezet, a mai 

érték után számított amortizációból pedig évek múltán sem lehetne lecserélni az eszközöket. 

Magyarországon súlyos probléma a felesleges fekvőbeteg-ellátási kapacitás, amit részben a 

korábbi évek helytelen beruházási politikája hozott létre (a finanszírozási és érdekeltségi okok 

mellett). Amit tovább rontott, hogy a ‘90-es évek első felében a beruházások zöme a 

csökkenteni kívánt fekvőbeteg-ellátáshoz került, ugyanakkor a fejleszteni kívánt járóbeteg-

ellátásban csökkent a beruházási összeg.  

A szakmai színvonalat tükröző gép-műszer beruházások csökkentek, különösen a járóbeteg-

szakellátás területén. A fejlesztések túlnyomó része pedig nem a struktúraváltást segítő 

mailto:stcsera@uni-miskolc.hu
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kapacitások létrehozására irányult. Ezen kívül területi egyenlőtlenségek is kialakultak. 

(Modok, 1998) 

Elgondolkodtató tény, hogy 1999-ben az egészségügyben a 0-ra leírt, használatban lévő gép-

műszer állomány kb. 36 %-a részt vesz a teljesítmény előállításában, de a 0 érték 

következtében nem kerül be az értékcsökkenésbe.
102

 

 

2. AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEK 

 

Az amortizáció kérdésével már az 1960-as évek elejétől foglalkoztak, de a hatékony 

megoldásig nem jutottak el máig sem. 

Tarján György 1964-es cikkében már felvetette a kérdés megoldási lehetőségét. 

(Tarján, 1964) Felhívja a figyelmet az épületek állagának folyamatos romlására, az 

elhanyagolt felújítási tevékenységre. Véleménye szerint egy differenciált épület-karbantartási 

normára lenne szükség, ami annyit jelentene, hogy az épületek korával együtt a karbantartási 

kulcsok is nőnének. 

 

Több cikk foglalkozott azzal, miképpen lehetne egyáltalán felmérni az ország 

kórházainak műszaki-gazdasági adottságait. (Dobrovits et al, 1964; Gecser, 1979) Ezt egy 

kataszter-nyilvántartási rendszer felállításában látták. Ezt a műszaki-gazdasági adatfelvételt 

többször végre is hajtották. 

1966-ban Dr. Császár Ferenc cikkében arról ír, hogy a költségvetési szervek 

állóeszközeinek felújítását közgazdasági alapokra kellene helyezni. (Császár, 1966) 

Biztosítani kellene az állóeszközök tényleges avulásának megfelelően pénzügyi alap képzését. 

A források szétaprózódása ellen létre kellene hozni egy központi felújítási pénzalapot, amit az 

irányító szerv a felújítási tervek alapján osztana fel. 

Cserba szerint a felújítási kulcsokat differenciálni is kellene, ami figyelembe venné a 

kórházak működését, állóeszköz-igényességét és eszközavulását. (Cserba, 1967) Továbbá 

szükség van az eszközök „reális árakon való átértékelésére‖.
103 

1972-ben azonban a már létrehozott felújítási alap sikertelenségéről számolt be a 

Cserba László -- Újvári József szerzőpáros. (Cserba-Újvári, 1972) Ennek oka, hogy nem 

valósult meg a differenciált felújítási kulcs, ami központi felújítási-hányad kiegészítést tesz 

szükségessé, illetve már így is túl nagy a szektor lemaradása. 

Dános Ottó a probléma megoldására javaslatot is tesz, amely szerint az egyes 

intézmények között az eltérő állományi érték után számított felújítási előirányzatokból 

származó egyenlőtlenségeket úgy kellene kiküszöbölni, hogy a differenciált kulcsok alapján a 

felügyeleti szervnél keletkező alapokból az intézetek csak egy alap-előirányzattal 

rendelkeznének, a különbözetet pedig az intézetek közötti egyenlőtlenségek kiküszöbölésére 

fordítanák. (Dános, 1983) Ez által megvalósul, hogy az új építésű intézményeknél keletkező 

többlet szétosztásra kerül. 

Dr. Balázs Péter a rendszerváltást követő, az egészségügyi reform keretében az 

amortizációval kapcsolatban felmerülő irányzatokat ismerteti különböző politikai 

szemszögökből. (Balázs, 1994) 

Majdnem mindegyik program lényege az volt, hogy az értékcsökkenés visszapótlását a 

rendszerbe a teljesítményelvű finanszírozáshoz kell kapcsolni. Az elmaradt fejlesztések 

finanszírozását viszont egy külön alapból kell megoldani. (szocialista-szociáldemokrata 

program, konzervatív polgári etatista modell) Egyes modellek megengedőbbek voltak és 
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átfutási idővel is számoltak a rendszer véglegesítése előtt. A polgári etatista modell szerint a 

monopolhelyzetű biztosító egységes térítési díjakat állapít meg, és amikor egy intézmény az 

átlagszolgáltató szintjénél alacsonyabb költséggel szolgáltat, akkor a különbözetből alapokat 

képezhetne fejlesztésre. A liberális javaslat szerint a forrásteremtésben megmarad az 

egységes központi pénzalap szerepe, de ez nem tiltja a biztosítási rendszer szervezeti 

decentralizálását. Az egészségbiztosítási díjnak tartalmaznia kell az orvosi gépek, 

berendezések amortizációját, ugyanakkor az ingatlanok fejlesztési forrása az állami 

költségvetés fejkvóta alapján való elosztásával valósul meg. 

Az amortizáció piacgazdasági megközelítése a FIDESZ egészségügyi programjában 

került előtérbe. Alapvető szempontjuk, hogy a szolgáltatások árában érvényesíteni kell az 

amortizációs költségeket és a reális profitot. Forrásteremtésben az olcsóbb ellátási formák 

elterjedése játszhat szerepet és az egészségbiztosítás profiltisztítása. A hálapénz rendszere, is 

összefüggésbe hozható az értékcsökkenési leírással. A paraszolvencia létezésével a biztosító 

joggal háríthatja az amortizáció egy részét a tulajdonosra, hiszen az orvos használja az 

eszközöket, miközben az ellátásért kapott pénz egy része az ágazaton kívül halmozódik fel. 

1995-ben Dr. Kincses Gyula az amortizáció megoldására olyan célmodellt határoz 

meg, ami alapján a beruházási költségeket a használat arányában, teljesítményarányosan, 

egycsatornás finanszírozással térítik meg. (Kincses, 1995) Az elképzelése szerint központi 

vagy regionális pénzelosztás szükséges, de az ország gazdasági tendenciáinak ismeretében és 

a kialakult helyzet alapján véleménye szerint rövid távon reálisabb a közösségi modellek, 

önkormányzati és egyéb intézményfenntartó társulások előtérbe helyezése. 

1996-ban Dr. Orosz Éva által felvázolt intézkedéssorozatának egyik eleme szintén az 

amortizáció. (Orosz, 1996) Az állóeszközökkel való hatékonyabb gazdálkodás érdekében az 

eszközpótlás fedezetének a teljesítménydíjakhoz kapcsolása szükséges. Kiindulásként a 

rendszert a járóbeteg-szakellátás esetében javasolja megvalósítani. Ennek több forrása is 

lehet: címzett és céltámogatások, önkormányzati források stb. Továbbá pótlólagos forrást 

jelenthet szerinte az egészségügyben meglévő tárgyi adómentesség megszüntetése és az 

egészségügyi intézmények ÁFA körbe sorolása, ami az egészségügyi intézmények 

piackonform működése felé tett lépés lenne. 

Dr. Modok Szabolcs tanulmányában lényegre törően mutatja be a kiinduló állapotot és 

tesz javaslatot annak megoldására (Modok, 1998). Véleménye szerint a költségek fedezetét 

jelenthetné a tb járulék fizetési hajlandóságának javítása. Egyes becslések szerint a szürke és 

fekete-gazdaság legálissá tétele kellő fedezetet nyújthatna. A paraszolvencia problémáját 

Orosz Évához hasonlóan ő is említi. Az egészségügyi szektorba pótlólagos tőke bevonásra 

csak akkor van lehetőség, ha a tb által fizetett működési költségek tartalmazzák az 

amortizáció ellenértékét is, vagyis van elméletileg lehetősége a tőkemegtérülésnek.  

Jellemző a magyar egészségügyi rendszerre, hogy a fejlesztéseknél hiányzik a reális 

igények figyelembevétele, ami következménye az alacsony eszközkihasználtság és ezzel áll 

szemben az eszközpótlás elmaradása, az általános elhanyagoltság és az egészségügyi ellátás 

megfelelő színvonalának hiánya. A problémák pontos ismeretével Modok megvalósításra 

javasolta azt az új rendszert, ami biztosítaná az egészségügyben is a piaci elvek szükséges 

érvényesülését, úgy, mint a hatékonyság, tőke értékmegőrzése, tőkehozadék elérése és 

ezekkel párhuzamosan magas színvonalú ellátás biztosítása. 

 

3. AZ AMORTIZÁCIÓS FEDEZETET BIZTOSÍTÓ RENDSZER ELEMEI 

 

A teljesítménydíjakhoz kapcsolódó eszközpótlási fedezet, ami hatékony erőforrás-allokációt 

eredményezne, megszüntetné az aránytalanul magas teherviselését a tulajdonosoknak, 

kialakulna a kapcsolat és felelősség a beruházási és működési célú források allokációjánál, és 

nem utolsósorban a működtető számára is tervezhetővé válnának a fejlesztések. 
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A fedezetét egy alap biztosítaná, ami összegyűjtené a korábban szétaprózott forrásokat 

(címzett és céltámogatások egészségügyi feladatokat szolgáló hányada, a helyi 

önkormányzatok fejkvóta szerinti normatív támogatásából az egészségügyi feladatokat 

szolgáló hányad, az államháztartási egészségügyi fejlesztéseket szolgáló forrásai). 

Az amortizációs alap képzése a lekötött eszközök után kötelező és a képződött alap 

feletti rendelkezési jog a tulajdonosé. 

Az amortizációs alappal nem fedezett fejlesztések szakmapolitikai elveknek 

megfelelően és a működési költségeket fedező finanszírozóval egyeztetve valósuljon meg. 

Az egészségügyi beruházások jelentősebb döntéseit (új intézet létrehozása, nagyobb 

értékű diagnosztikus eszköz beszerzése stb.) hatósági engedélyezési eljárás alá kellene 

helyezni a felesleges kapacitások és területi egyenlőtlenségek kiküszöbölése érdekében.  

Ugyanakkor nem szabad kizárni központi fejlesztési programok tervezését és 

finanszírozását sem, ami továbbra is fennmarad állami feladatként. 

Pusztai Erzsébet, államtitkár 1999 tavaszi tájékoztatása szerint évente kb. 

20 milliárd Ft-ra lenne szükség az egészségügyi amortizáció ellensúlyozására. A megoldás 

egy a tervek szerint létrehozandó amortizációs alap lenne, amihez az önkormányzatok, az 

állam és a TB járulna hozzá. (Világgazdaságtan, 1999) 

Az imént említett 20 Mrd Ft-hoz képest az Egészségügyi Gazdasági Szemlében 2000-ben 

publikált cikk nagyobb értékekkel számol. (Várhelyi et al, 2000) 1998-ban az egészségügyi 

szolgáltatók eszközeinek nyilvántartás szerinti bruttó értéke 100 Mrd Ft körüli összeget tett ki. 

Az Egészségügyi Minisztérium becslése szerint évente mintegy 44 Mrd Ft amortizációs és 

fejlesztési kiadás realizálódik különböző forrásokból. Ebből mintegy 30 Mrd Ft-ot tesz ki (a 

jelenlegi értékre való átszámítás nélkül) a teljesítményfinanszírozás alá tartozók 

forrásigénye.‖
104

 

A szerzők által vázolt modell ugyanazokat az elemeket tartalmazza, mint a Modok 

tanulmány.  

A piaci értékítélet érvényesítéséhez egyrészt szükséges egy elfogadható kapacitás-

kihasználtsági szintnek megfelelő tőkeköltség figyelembevétel a teljesítménydíjakban, 

másrészt a szolgáltatók számára elő kell írni, hogy a tartósan lekötött eszközeik amortizációját 

az előírt mértékben költségként számolják el.  

Ezzel elérik, hogy a normatív mértéknél kevésbé kihasznált kapacitások amortizációja olyan 

költségtöbbletet okozzon a szolgáltatók számára, amellyel szemben nem állnak bevételek, és 

ez racionális intézkedésekre ösztönözheti a működtetőket.  

A forráselosztás jelenlegi rendszerét szemlélteti az 1. ábra.  
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   szervezet (APEH)   költségvetés 
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Jelmagyarázat:  pénzfolyamatok:        

  

    esetleges 

Járulék és adókezelő 

szervezet (APEH) 

Állami 

költségvetés 
Egyéb 

források 

OEP Fejkvóta, 

céltámogatások, 

címzett támogatások 

Egyéb 

bevételek 

Páciens 

Tulajdonos 

Szolgáltató 

Pénzfolyamatok: 

 rendszeres 

 esetleges 

Szolgáltatás 

folyamata: 

 
1.  ábra A tartósan lekötött eszközök fedezeti rendszerének pénzügyi folyamata és a 

szolgáltatások ellátásának folyamata a jelenlegi egészségügyi forrásallokációban 

Forrás: Várhelyi et al, 2000 

 

 

Az egészségügyi beruházásokra túlnyomórészt a központi költségvetés ad fedezetet: 

részben közvetlenül, a címzett és céltámogatások, állami intézetek beruházása, szakmai 

programok által, részben közvetve, a fejkvótán alapuló normatív támogatási rendszeren 

keresztül.  

A probléma kezelésére a tőkeköltség-fedezeti rendszer két alappal valósulna meg. Az 

egyik ágon a pótlások fedezetét biztosító amortizációs tőkeköltségeket kezelik (amortizációs 

alap). A forrásallokáció teljes mértékben megegyezik a működési költségekével. A másik 

ágon kell előirányozni a fejlesztési forrásokat (fejlesztési tőkealap). 
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amortizációs 
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tőkedíj 
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pénzfolyamatok: 

 rendszeres 
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szolgáltatás folyamata: 
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2.  ábra Javasolt rendszer a tartósan lekötött eszközök költségfedezeti pénzfolyamatainak és a 

szolgáltatások ellátási folyamatainak harmonizálására 

Forrás: Várhelyi et al, 2000 

 

A fejlesztési tőkealap olyan hitelalapnak tekinthető, amelyből nevesített egészségügyi 

beruházásokra kamatmentes hitel vehető igénybe. A hitelt felvevő intézet a szolgáltatásokért 

kapott amortizációs tőkefedezeti díjból fizeti vissza a felvett összeget.  

A fejlesztési források többféle szempont szerint oszthatók el: 

 a szakmapolitikai szempontból preferált, az egészség-befektetés szempontjából 

legnagyobb haszonnal járó szolgáltatások terjedésének segítésére, 

 a területi egyenlőtlenségek felszámolására irányuló befektetésekre, 

 új szolgáltatások eszközeire stb. 

Külön szabályozást igényel, hogy a szolgáltató a tulajdonos kezelésében levő tulajdonosi 

amortizációs alapba az amortizációs költség összegét befizesse, illetve, hogy a források csak 

az egészségügyi beruházások céljára legyenek felhasználhatók, a szolgáltató is beleszólhasson 

azok felhasználásába. 

Az egészségügyi szolgáltatások tőkedíját ideális esetben az eszközök jelenlegi 

értékének megfelelően számolják majd ki az összes szükséges eszközre, beleértve az 

épületeket is. Minimális programként legfeljebb azzal lehet számolni, hogy a fokozatosság 

Járulék és 

adókezelő 

szervezet 

(APEH) 

Állami 

költségvet

és 
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jegyében a tőkedíj csak az eszközökre ad fedezetet, az épületekre nem, és a nyilvántartott 

bruttó érték szerint kerül meghatározásra. 

A javasolt rendszerben a lekötött eszközök használatának költsége a szolgáltatók 

költségeként kerül elszámolásra. Ezáltal a szolgáltatók érdekeltté válnak a rendelkezésre 

bocsátott eszközök jobb kihasználásában, a felesleges kapacitások leépítésében, a 

költséghatékony beruházásban. 

A rendszer megvalósításához, a problémák tényleges kezeléséhez nagyon sok terület 

újbóli szabályozására, törvények módosítására lenne szükség. 

Az új rendszer bevezetésének egyik eleme volt, hogy a szolgáltatók számlát tudjanak 

adni a betegeknek, ami által lassan megszűnhetne a hálapénz rendszere. Ezt bevezetését 

követően nem sokkal vissza is vonták. 

A reformot fogadó ellenérzés az orvosok és kórház működtetők körében arra enged 

következtetni, hogy hosszabb folyamat lesz, amíg a program megvalósulhat. 

Ezt jól bizonyítja az elmúlt 15 év. Közben többszöri próbálkozás volt az aktuális 

politikai vezetés részéről, hogy keresztülvigyen egy-egy egészségügyi reformot, mely az 

amortizációs fedezet problémájának megoldását is eredményezte volna. Ezeket a reformokat 

valamilyen külső tényező mindig megakadályozta, vagy gátolta. A 2014-es Kórházszövetségi 

javaslatok ugyanazokat a megoldásokat sorolják az eszközök pótlásának finanszírozására, és 

ugyanazokat a problémákat vázolják, mint 15 évvel korábban. Lényeges változás a korábbi 

évekhez képest, hogy a tulajdonos a kórházak nagy részében a korábbi önkormányzatok 

helyett az állam lett, jelenleg Állami Egészségügyi Ellátó Központ (korábban GYEMSZI: 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet). Míg korábban a 

tulajdonos önkormányzatok a kórházak fejlesztési igényeinél karukat széttárva forrás 

hiányában mutogathattak az államra, most az állami tulajdonosnak nincs tovább kire hárítani a 

felelősséget. A nagyobb fejlesztések, beruházások forrása az utóbbi évtizedben egyértelműen 

az EU. Viszont egyértelmű, hogy ez a forrás véges, tehát mindenféleképpen átgondolt 

stratégiát kell követni ezen a területen is. 

 

4. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS 

 

Az egészségügyi árrobbanás miatt szinte kivétel nélkül minden ország az egészségügy 

megreformálására kényszerült az utóbbi évtizedekben. Az ellátási színvonal megtartása vagy 

emelése mellett korlátozni kellett a progresszíven növekvő és a GDP-ből egyre nagyobb 

arányban részesülő egészségügyi kiadásokat. 

Magyarország szempontjából különösen tanulságos Németország példája. Az 1972. 

évi kórházreform során vezették be a korábbi, monisztikus finanszírozás helyett a kettős 

finanszírozást, ami azt jelentette, hogy a működési költségeket a betegpénztárak térítik meg, a 

beruházási feladatokat pedig a kórházfenntartók, illetve a tartományok finanszírozzák. 

A váltás oka az volt, hogy nagy beruházási és pótlási igények jelentkeztek, amelyeket a 

betegpénztárak nem tudtak kielégíteni. 1996-tól szabad a pénztárválasztás. A pénztárak non-

profit intézményként működnek. A kettős finanszírozási forma a bevezetést követő 

időszakban bevált. De a kezdeti eredmények után rövidesen jelentkeztek a problémák is, a 

költségek növekedésének túl nagy üteme, a beruházásokért való felelősség és a beruházások 

következtében fellépő működési költségek finanszírozásáért viselt felelősség elválasztása és 

ellentmondásai, a beruházások megvalósulásával létrejött kapacitás alacsony kihasználtsága, a 

magántőkepiac, mint kiegészítő finanszírozási forrás korlátozódása. A problémák sokasodása 

oda vezetett, hogy a Bundestag célul tűzte ki a monisztikus finanszírozás visszaállítását.  

A tervvel kapcsolatban számos kifogás merült fel, amely szerint nincsenek meg a monisztikus 

finanszírozás feltételei. Németországnak is meg kell küzdenie az árrobbanással, a 



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

844 

 

gyógyszerrendelés szigorításával, a túlköltekezés kérdésével. 1999-től fix összegű a 

költségvetésük (hasonlóan a mienkhez). 

Az Egyesült Államokban a szolgáltatás díjai teljes mértékben fedezetet adnak a 

beruházási költségek megtérülésére, természetesnek veszik, hogy a befektetett tőke hozamot 

is termel. Nincs központi tervezés, aminek következtében nem az ellátások minősége, hanem 

a kapacitások korlátozása hiányzik, ez okoz problémát. A világ legdrágább egészségügyi 

rendszerét hozták létre. 

Nagy-Britanniában az állam kezében van mind a kórházfejlesztés, mind a működtetés 

és a feltételek biztosítása. Az 1980-as években a bürokratikus erőforrásallokáció hasonló 

problémákat okozott, mint amit nálunk tapasztalunk. Nem volt meg a hatékony működésre 

való ösztönzés, érdekeltség. Elhanyagolták a felújításokat, új építkezés volt a preferált 

beruházási forma. Az angol egészségügyi reform keretében új beruházási rendszert vezettek 

be, tulajdonképpen a befektetett eszközöket tőkeként kezelik a továbbiakban: 

- kötelező amortizációs rendszert vezettek be,  

- az inflációt 6 %-kal meghaladó kamatot számolnak a befektetett eszközök után 

(tőkehozadék), 

- az intézeti bevételekben fedezetet biztosítanak a tőkeköltségekre, 

- az állami egészségügyi intézetekben fontos gazdasági mutatószám a bevétel/befektetett 

eszközök hányadosa. 

A hatékonyabb gazdálkodás ösztönzésére a finanszírozó (Területi Egészségügyi Hivatal) és a 

szolgáltató funkciókat szétválasztották. 

A változások eredményeképp a beruházásoknál piaci szabályok szerint döntenek, javult az 

intézetek gazdálkodási hatékonysága, a befektetett tőkével kapcsolatos költségek 

(amortizáció, kamat) kedvezően befolyásolják hosszú távon is a beruházásokat, javult a 

karbantartási/felújítási munka aránya, csökkentek a kihasználatlan kapacitások, de nem 

keletkezett kapacitáshiány. 

A II. világháború után a magyarországinál rosszabb viszonyokról indulva jelentős 

eredményeket értek el. 

A rendszer alapvető tulajdonsága, hogy állandó kisebb módosítások, a konkrét problémára 

választ adó részmegoldások által alakult ki. 

A fejlesztéseket és beruházásokat két szinten tervezik: a területi központok a sajátos igények 

pontos ismerete alapján gyorsabban, rugalmasabban képesek módosítani, a változó 

igényekhez igazítani az ellátó-struktúrát, ami persze területi egyenlőtlenségekhez vezethet; az 

állami stratégiai tervezés a területi egyenlőtlenségek kiegyenlítésére törekszik. A kötelező 

egyeztetések miatt ez a rendszer kissé bürokratikus. Fontos kiemelni, hogy a finn regionális 

központok az ellátási felelősség mellett az egészségügyre fordítható bevételekből is 

részesülnek a területi adók révén, tehát nemcsak a feladatot kapták, hanem eszközöket is 

annak megvalósításához. 

A közfinanszírozásra épülő rendszerek alkalmasak voltak az egészségügyi kiadások 

korlátozására a lakosság egészségi állapotának romlása nélkül. 

A fejlett országok többségében a járulékfizetés szolidaritási alapon, az egyéni teherviselő 

képesség szerint történik, az egészségügyi kockázat figyelmen kívül hagyásával. A beruházási 

rendszer valamilyen fokú központi, stratégiai kontroll alá vonása mérsékelte a 

költségkiáramlást. Ugyanakkor pusztán a finanszírozási rendszer átalakításával nem lehet 

megfelelő érdekeltségi viszonyokat kialakítani. 

Egyértelmű, hogy nem lehet egyik ország példáját sem követni közetlen módon, mivel 

minden ország más-más gazdasági feltételekkel rendelkezik. De tanulhatunk az általuk 

elkövetett hibákból és persze az elért eredményekből is. 
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KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Az egészségügyi amortizációs problémák megoldásához szükséges az egészségügyi reform 

keretében az egészségügyi eszközök beruházási, fejlesztési, pótlási, megújítási politikájának 

kialakítása. Ezen eszközállomány túlnyomó része a kórházakban található, ezért ez a 

beruházás-politikai elképzelések ütköztetésének fő területe. Belátható, hogy jól átgondolt, 

racionalizált kórházstruktúra elengedhetetlen egy megfizethető, és elfogadható eszközpótlás 

finanszírozására, illetve a fenntartható fejlesztések megvalósításához. Ezek hiányában újra és 

újra visszajutunk az évtizedekkel ezelőtt már felvázolt problémákhoz.  
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TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ - A ROMA FELZÁRKÓZÁSI PROGRAM 

NÉGY TÁRSADALMI ALAPPILLÉRE – MISSZIÓS SZEMLÉLETTEL 
A Cigány Módszertani és Kutató Központ (CIMOK) felmérése a társadalom perifériáján élők, 

a cigányság felzárkózását biztosító un. „felnőtt nevelés‖ terén 

 

H. Kovács Judit 

igazgató CIMOK 

 

 

SUMMARY 

Gypsy Methodology and Research Center operating as a roma mission organization special 

emphasison supporting the Roma ethnic communities, strengthening identity initiatives. It is 

important to emphasize that Roma communities in society – socio integration can not be 

same, equal the cultural assimilation. In addition to the social rise of the Gypsy peoplen 

ecessary to preserve the culturalvalues and identity. Mission aimed at social inclusion of the 

four pillars: education, labor mediation, jobcreation, community building of the church – 

religious activities. The complex assistance extends to family support, education, and 

training, skills and talent development, ethnic values, transmission, dissemination of 

knowledge, the student youth support, child and youth protection, child and youth advocacy, 

and the labor market of disadvantaged groups training, employment assistance and 

mentoring areas. 

 

 

BEVEZETÉS 

 

Meggyőződésből vállalták fel ezt a nem egyszerű, de annál nemesebb feladatot: segíteni a 

cigány népet, hogy megtalálja önmagát, felépüljön és elfogadott, építő tagja legyen a 

társadalomnak. Ez szervezetünk, aMagyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió 

küldetése. Munkánk egészét arra építjük, hogy elérjük azokat, akikről lemondanak, akiket 

megbélyegeznek, akik nem tanultak meg küzdeni, élni lehetőségeikkel, építeni életüket. De 

keresztényekként tudjuk és valljuk, hogy mindig van remény. A szocializációs problémák, 

társadalmi hátrányok elszántsággal, kitartással behozhatók. Látjuk, ahogy Isten szeretettel 

lehajol az emberhez, és utolsóból elsővé tesz. Látjuk, ahogy egy társadalom átformálódik, 

mert Isten fejetetejére állít mindent, és értelmet, vezetést ad a cigányoknak. Hisszük, hogy a 

cigányság a kulcs! Minden, amit teszünk, ezt a célt szolgálja. Hálózatot építünk, prototípusú 

programokat tesztelünk, keressük az új utakat, így folyamatosan tanulunk és tanítunk. 

Tudjuk, hogy nem elég az ideiglenes támogatás, tartós, életre szóló segítséget kell 

nyújtanunk, amelyhez a személyiségformálás mellett olyan ismereteket kell átadnunk, 

kompetenciákat fejlesztenünk, melyek eszközök lesznek a felelősségvállalásban, az ön- és 

családfenntartásban, az élet küzdelmeiben. Segítünk cigányokat és nem cigányokat, hátrányos 

és nem hátrányos helyzetűeket, gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket, hiszen formálisan vagy 

informálisan, de egy életen át mindannyian tanulunk. A tanulás pedig reményt, esélyt, 

lehetőséget, megoldást hordoz magában. 

 

ÉLETRE NEVELÉS 

 

Az Országos Cigánymisszió a Magyar Pünkösdi Egyház önálló misszióága. A békési 

székhelyű Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió 1996 óta végzi tevékenységét 

húsz telephelyénkeresztül 270 településen szociális és munka-erőpiaci szolgáltatásokkal, 
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oktatási és hitéleti munkával, hálózatot építve a jó eredmények, sikerek sokszorosítása 

érdekében.  

Olyan tevékenységeket szervezünk, amelyek komplex módon nyújtanak segítséget, így a 

családsegítés, nevelés-oktatás, képzés és szakképzés, készség- és képességfejlesztés, 

nemzetiségi értékek közvetítése, ismeretterjesztés, a tanuló ifjúság támogatása, gyermek- és 

ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, valamint a munkaerő-piacon hátrányos 

helyzetű rétegek képzése, mentorálása, foglalkoztatásuk elősegítése. Cigánymisszióként 

különösen nagy hangsúlyt fektetünk a cigány nemzetiségi közösségek támogatására, 

identitáserősítő kezdeményezésekre. Legfőbb célunk a szociális segítségre szorulók 

támogatása az élet minden területére kiterjedő támogató kezdeményezésekkel. Négy 

alappillérünk az oktatás és felzárkóztatás, munkaerő közvetítés, munkahelyteremtés, a 

gyülekezeti közösségépítés. 

Cigánymisszióként legjellemzőbben a cigányok elérésére és segítésére törekszünk. 

Ismeretes, hogy a cigányságon belül rendkívül magas a halmozottan hátrányos körülmények 

között élő családok aránya. Ezért minden eszközt megragadunk arra, hogy a családoknak, 

azon belül célzottan a gyermekeknek és felnőtteknek tartós segítséget nyújtsunk, hogy majd 

elengedve a kezüket maguk is képesek legyenek a minőségi élet eléréséhez. Ezen elvek 

mentén vezetjük intézményeinket is, mint a szociális alapszolgáltatásokat biztosító Segítő 

Szolgálatot, a Cigány Módszertani és Kutató Központot, a Reményhír Szakképzőiskolát, 

Általános Iskolát, Óvodát és Kollégiumot, a Szakiskolát, az Álom-Vár Bölcsődét, 

Szeretetszolgálatot, és legfőképpen hitéleti szolgálatunkat. Mivel a társadalmi összefogást 

szorgalmazunk, feladatainkat egyházi és laikus, cigány és nem cigány, az állami és civil 

szférával együttműködve látjuk el.  

A Cigánymisszióban nem csak az egyénekre összpontosítunk, hanem a közösségépítést is 

szorgalmazzuk, partnerkapcsolatok révén a társadalom különböző rétegeit is érzékenyítjük 

egymásra, közelebb vonva egymáshoz. Hidat építünk az egymáshoz vezető út között.  

A bennünket körülvevő súlyos társadalmi problémák megoldása érdekében minden 

működő, sikeres kezdeményezést jógyakorlatként kell fogadni és tovább adni. A jó 

kezdeményezéseket meg kell osztani a nyilvánossággal, hogy a társadalom is fogékonyabb 

legyen a hátrányos helyzetűek befogadására. A hátrányos helyzetbe került embernek – legyen 

az saját hibájából vagy önhibáján kívül –, megértésre, elfogadásra, támogatásra van szüksége, 

hiszen minden embert megillet az emberi méltósághoz való jog.  

A megélhetési kérdés a társadalom minden tagját érinti, a hátrányos helyzetűeknek viszont 

fokozottan kell segítő jobbot nyújtani a probléma felismeréséhez, megoldáskereséséhez, 

hosszú távon pedig annak megoldásához. A gazdasági és szociális szempontból lecsúszott 

társadalmi réteg, egyének helyreállásához erős mentális és érzelmi támogatásra van szükség, 

teljes szemléletváltásra.  

A szociálisan érzékeny, hátrányos helyzetű emberek között kizárólag szociálisan érzékeny, 

empatikus személyek dolgozhatnak, akik pozitív hatással vannak a sebzett emberek életére. 

Az emberek kapaszkodókat keresnek, ezért hatalmas felelősség is a feléjük végzett munka. 

Ezt csak teljes odaszánással, meggyőződésből és empátiával lehet eredményesen végezni. 

Éppen ezért minden területen szakemberek végzik a munkát. A kifejezetten lelki és mentális 

egészségre összpontosító területeken szintén szakirányú feladatvégzés folyik: szociális 

területen szociális munkások, esetmenedzserek, oktatási területen pedagógusok, oktatók, 

hitéleti területen missziómunkások, mentorok, tanácsadók.  

Keresztény egyházi szervezetként természetesen meggyőződésünk, hogy az Evangélium 

átformáló ereje az, amely teljes változást hoz az ember életébe. Ez az alapigazság érvényes a 

legelveszettebb, leglecsúszottabb emberre is. Törvényszerű, hogy ez az átformáló erő segíti a 

társadalomba való beilleszkedést is. Ez által történhet olyan gyökeres változás a cigányok 

életében is, amely társadalmi integrációjukat előmozdítja.  
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Hisszük, hogy alapvetően a cigány nép ugyanolyan képességekkel rendelkezik és 

ugyanolyan tulajdonságokkal felruházott, mint bármelyik más nép ezen a földön. Semmivel 

sem alacsonyabbak, semmivel sem butábbak, semmivel sem alábbvalók, mint bármely más 

nép. A körülményeik, a mélyszegénység, amelyben élnek beskatulyázza őket egy zárt világba, 

amelyből nagyon nehéz kitörni. De a hit által, az evangélium ereje által, a keresztény 

közösségek, a gyülekezetek munkája által ezek a zárt rendszerek feltörhetők, és fel is akarjuk 

törni őket.  

Bár ezt a meggyőződésünket minden korosztály felé képviseljük, mégis legnagyobb 

célcsoportunk a felnőttek köre. Jellemzően hátrányos helyzetű felnőttekkel foglalkozunk. 

Lelki, mentális és fizikai gondjaikban törekszünk segíteni minden rendelkezésünkre álló 

eszközzel. Akár családi körülményei, akár szociális helyzetéből adódik az egyén hátrányos 

helyzete, több oldalról is szükséges a támogatás. Ez a támogatás elsősorban azt hivatott elérni, 

hogy az egyén eljusson, fejlődjön a felelős önellátás szintjére, hiszen a segítség véges, 

lehetetlen egy életen át másokra támaszkodni. Olyan szemléletváltozást igyekszünk elérni az 

általunk elért hátrányos helyzetű embereknél, amellyel önállóan akarja jobbá tenni 

életkörülményeit. Erre tanítjuk, képezzük az elért embereket és ösztönözzük őket az ismeretek 

továbbadására. 

A társadalmi megkülönböztetésnek, előítéleteknek kiszolgáltatott, szocializációs 

problémákkal felnevelkedő, társadalompolitikai szempontból hibás beidegződésekkel, 

alacsony szinten rekedt készségekkel rendelkező egyénnek nehéz, göröngyös utat kell 

megtenni az olyan személyiségjegyek beépüléséhez, kompetenciák elsajátításához, amelyek 

születésünktől fogva fokozatosan fejlődnek, így valódi küzdelem felnőttkorban viszonylag 

rövid idő alatt bepótolni az elmaradtakat.  

Mindannyian hozzájárulhatunk a mások, így a kirekesztett emberek kiegyensúlyozott 

életéhez is szükséges testi és lelki egészség helyreállításához, amely a társadalom szerint 

szociális érzékenységgel, empátiával érhető el, szerintünk, az Istenbe vetett hit emberei 

szerint, a szeretet a legnagyobb formáló erő.  

Tapasztalataink szerint a lelki egészség fejlesztésére, egészséges szemléletváltásra, 

egészséges értékrend elsajátítására bátorító, ösztönző kezdeményezéseknek, életvezetési 

tanácsoknak köszönhetően, az érintettek többségének megváltozik az élete, javulnak az 

életkörülményei. A Biblia értékrendje szerinti élet minden területre hatással van. 

Megváltozott gondolkodásmóddal munkahelyhez jutnak, kiaknázzák lehetőségeiket, 

megteremtik maguknak a megélhetéshez szükségeseket. Nem csak magukon, de másokon is 

segíteni akarnak, és ez a láncolat tovább fűződik. A társadalom hasznos tagjává vállnak.  

 

A FELNŐTTNEVELÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE 

 

A Cigánymisszió elkötelezett híve az egész életen át tartó tanulásnak. Bár felnőttnevelő 

tevékenységeink több pályán futnak, hiszen vannak egyházi és laikus, intézményrendszeren 

belüli és azon kívüli, formális, nem formális és informális tudást biztosító 

kezdeményezéseink, a cél ugyanaz: az életre nevelés. Az életváltozás alapja a személyiség-, 

lelki fejlődés. 

Mivel a hátrányos helyzetű felnőttek személyiségfejlesztési szükségleteinek intenzitása 

elég széles skálán fellelhető, kezdeményezéseink is sokfélék, amelyek a felnőttnevelés elveit 

követik.  

Annak ellenére, hogy a közhiedelemben a mai napig él, hogy a felnőttkor megmerevedést 

és a képességek lassú romlását hozza, tapasztalataink alapján Missziónk is komoly 

lehetőséget lát a felnőttnevelésben. Elengedhetetlennek tartjuk a mentális segítségnyújtást, 

mentorálást, motiválását, hisz a kitűzött célok eléréséhez erőfeszítések és kitartás szükséges. 

Ezen aspektusokra kiemelten figyelünk egyházi és nem egyházi tevékenységeinkben is. Az 
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általános felnőttnevelési szolgáltatások irányelvei az andragógia célkitűzéseit követik, az 

egyházi jellemformálásban pedig a Biblia értékrendje az irányadó.  

A felnőttnevelés tudományával együtt hangsúlyozzuk, hogy a felnőttek esetében tekintettel 

kell lennünk életkori sajátosságaikra, tanulási motivációjukra,korábbi ismereteikre, 

élettapasztalataikra, valamint rendelkezésre álló szabadidejükre. Ugyanakkor ismeretes, a 

felnőtt tanuló önirányító, eltérő élet- és munkatapasztalattal rendelkezik, tanulása 

szükségletközpontú. Általános érvényű az a megállapítás, hogy mivel a felnőttek önként 

tanulnak munka, család, egyéb problémák mellett, nagyon fontos a belső és külső motiváció. 

Hátrányos helyzetűek esetében mindezek sokszorosára nagyított, a tanulás eredményességét 

befolyásoló tényezők.  

A Cigánymisszió felnőttnevelést érintő munkája a már korábban említett négy alappillére 

épül: a gyülekezeti közösségépítés, oktatás és felzárkóztatás, munkaerő-közvetítés, 

munkahelyteremtés. Az oktatás és felzárkóztatás saját intézményes keretek közötti 

felnőttoktatást és képzést jelent. A munkaerő-közvetítés a munkaadó és munkavállaló közötti 

Misszió általi kapcsolatépítésről és fenntartásról szól. A munkahelyteremtés Misszión belüli 

foglalkoztatást jelent szervezeti igény szerint, valamint pályázati forráslehetőségek 

bevonásával. A gyülekezeti közösségépítés konkrét hitéleti programokat foglal magába, 

melyek azonban szoros kapcsolatban állnak oktatási, kulturális, szociális területekkel. A négy 

alappillér mindegyike felnőttnevelő funkciókat is betölt. 

 

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS A HIT EREJÉVEL 

 

A Cigánymisszió középpontjában a lelki missziómunka áll. A hit ereje játszik a 

legnagyobb szerepet a személyiségfejlesztésben. A Cigánymisszió hitéleti munkájában ez a 

fejlesztés elsősorban pasztorációs elvek mentén és azok eszközeivel történik. Ezen elvekre 

épült kezdetektől fogva a missziós tevékenység, a gyülekezeti közösségépítés.  

A Magyar Pünkösdi Egyház gyülekezeteiben már az 1970-es évektől foglalkoztak cigány 

származású emberekkel. Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye településein jelentek meg először cigányok a pünkösdi gyülekezetekben. 1996-

ban szervezte az Egyház önálló misszióvá a cigányok között végzett munkát. Innen indult a 

tudatos építés: gyülekezetplántálások, bibliaiskolai és vezetői képzések, felzárkóztató 

programok. A cigányok megjelenése és megmaradása egyértelműen annak köszönhető, hogy 

előálltak elhívatottsággal, türelemmel és a folyamatos figyelem készségével rendelkező 

szolgálók, akik készek, képesek voltak kapcsolatot kialakítani az elzártan élő, sokszor 

ellenségesen viselkedő cigánysággal. Ezek az emberek nem csak a cigányok részéről való 

elfogadást érték el, hanem fel tudták készíteni a gyülekezetekben élő nem cigányokat is a 

cigányok befogadására. Ezek a tények alapozták meg a cigánypasztorációt a Pünkösdi 

Egyházban.  

Az elmúlt évtizedben jelentősen megerősödött a cigányellenesség. Ezzel együtt a 

cigányság, illetve a társadalom cigánysággal kapcsolatos problémái is felszínre kerültek a 

mindennapok kommunikációjában. Ez a két tényező is hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar 

Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió az elmúlt évtizedek tapasztalatait, és a jelenlegi 

kihívásokat értékelve újra gondolja és definiálja a cigányok között végzett lelkészi 

tevékenységet. A Cigánymisszió ebben a munkában kiindulópontnak egyértelműen az 

Evangéliumot határozta meg. Ugyanakkor az Evangélium üzenetét nem egyszerűen hitéleti 

gyakorlatként kezeli, hanem az egész életet átformáló igazságként alkalmazza a cigányok 

között.  

Az eltelt évtizedeknek megfelelően másod-, harmadgenerációs szolgálók végzik a lelkészi 

feladatokat a cigányok között. A lelkészi tevékenység legfontosabb alapja az elesettek iránti 

irgalom és a minden embert egyenlő mértékben illető szeretet és elfogadás. Az irgalom és 
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szeretet természetéből adódóan meghatározóak voltak a személyes kapcsolatok, ennek 

megfelelően a cigánypasztoráció legfőképp lokális jelleggel működött.  

Az 1996-ban elindított országos szerveződés hozott változást ebben a munkában. A helyi 

gyülekezetek regionális, majd országos kapcsolódása a lelkészi tevékenységet is tudatosabbá 

formálta, keresve a lehetőségét a lelki szükségletek mellett, a fizikaiak kielégítésére is.  

Egyházként a pasztoráció nyomán elért életváltozást tartjuk a legeredményesebbnek. Azt 

tapasztaljuk, hogy az Evangélium megismerése, és az azt követő gyülekezetbe való beépülés 

az egész embert megváltoztatja. Szociális, mentális, erkölcsi, egzisztenciális fordulat történik. 

Ezt a változást segítendő, a lelkészi tevékenység nem egyszerűen a hitélet megteremtésére és 

építésére összpontosul, hanem más speciális szolgálatok bekapcsolásával az egész ember 

építésére törekszik.  

Mivel a Cigánymisszió egész szervezetének és intézményeinek egyértelmű célja a cigány 

közösségek segítése, helyzetbe hozása, intézményeink és a cigánypasztoráció szoros 

kölcsönhatásban vannak. És mivel intézményeinkben magas arányú a cigányság jelenléte, ott 

is természetes módon jelennek meg a cigánypasztorációs, személyiségfejlesztő feladatok. Az 

intézményeken kívül, cigánypasztorációval elért alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők 

vagy éppen analfabéták lehetőségeit pedig azzal bővítjük, hogy intézményeinkbe szervezzük 

őket, ahol további segítséget kaphatnak például a tanulásban, képzésben.  

Az erkölcsileg, új értékrenddel rendelkező személyt, a hite motivál. A megtért ember 

éhezik a több ismeretre, vágyik többet tudni Istenről, ezért olvassa a Bibliát, keresztény 

könyveket. Főleg az idősebbeknél jellemző, de fiataloknál is előfordul, hogy sokan nem 

végzik el a nyolc osztályt sem. De a megtérés után a gyülekezeteknek – szinte mindegyiknek 

– van olyan programja, amely segíti őket a nyolc osztály elvégzésében, és segítenek nekik 

utána a középiskolába is bejutni. Az viszont jellemző, hogy megtér az analfabéta idős bácsi 

vagy néni, nem tud olvasni, de annyira akarja a Bibliát olvasni, hogy gyakorlatilag a kivetített 

énekszövegek és az olvasott Biblia alapján ő megtanul, és tud olvasni. Nem egy olyan esetet 

ismerünk, amikor a Bibliát tudja olvasni, érti is, de az újságot nem tudja. Tehát a közösség 

segíti őket, hogy a képességeiket is fejlesztik, és olyan tényezők is előjöjjenek, melyek nem 

voltak jellemzőek az életükben, így az olvasás is. Felismerik a tanulás fontosságát, 

megtapasztalják fejlesztett képességeik előnyeit, erőfeszítéseket tesznek a tanulásért. Szakmai 

végzettséget akarnak szerezni a jobb életkörülmények megteremtése, biztosabb megélhetés 

érdekében. Ezt képviselik a családjukban, környezetükben is.  

Az Evangélium hatására megváltozott életű emberekre hamar felfigyel rokonságuk, baráti 

körük. A megnövekedett kíváncsiság miatt otthonaikban összegyűlve kérdezik ki társukat a 

vele történtekről. Az első beszámolót gyakran követi újabb találkozás. Az énekek, és a 

szeretet gyakorlati üzenete hamar vonz sokakat ezekre az egyszerű körülmények között zajló 

alkalmakra. Ilyenkor gyakran előfordul, hogy a környező településeken élő rokonságból is 

jelen van valaki, és elviszi a híreket. A gyülekezet plántálás alapja ez a közösség. 

Mivel személyes érintettségük miatt vannak jelen az emberek, ezért rövid idő alatt kialakul 

bennük a rendhez való pozitív viszonyulás. Sok cigánytelepen néhány család széles rokonsága 

él együtt annak minden előnyével, és hátrányával együtt. A családok közötti feszültségek, 

viszályok, valamint a telepen „túliakkal‖ való kölcsönös gyűlölet állandóvá teszi a 

feszültséget az emberekben. Az Evangélium hirdetésével elindul a kapcsolatok rendezése, és 

rengeteg elfojtott, vagy épp kiáradó feszültség oldódik fel, az emberek megbékülnek 

egymással. Megváltozik a telep attitűdje. A gyülekezeti közösség az élet számos területén 

készteti az embereket a rendszerességre, együttműködésre, megújítja az élethez, az elérhető 

célokhoz való viszonyulást, növeli a felelősségtudatot.  

A misszióban különös hangsúlyt kap a házi csoportok létrehozása, majd a csoportok 

bővülése után a gyülekezetté fejlődése. A házi csoport azonnali, nyílt közösséget teremt. Az 

emberek fontossá válnak, törődést kapnak, ezzel együtt rugalmasabbak lesznek a 
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kapcsolataik. Minden tag személyes megbízatással végez valamilyen tevékenységet, így 

hasznosnak érzik magukat. A házi csoportok létrejöttekor az emberek a szó szoros értelmében 

új életet kezdenek. Ennek frissessége késszé teszi őket, hogy több éves, évtizedes 

rögzöttségeikből kitörjenek. Így szinte a csoport alapításával egy időben elindíthatóak azok a 

programok, amelyek a felzárkóztatásukat szolgálják.  

Minél több ember elérése érdekében a missziós munkatársak rendszeresen szerveznek 

hitéleti programokat, evangelizációkat az ország számos településén, a városok és falvak 

főterein, a cigánytelepeken, a művelődési és cigány közösségi házakban. Megragadva minden 

lehetőséget a Biblia üzenetének átadására, kulturális fórumok, közéleti klubok, közösségi 

alkalmak keretein belül folytatnak szemléletformáló tevékenységeket.  

Az 1996-os átalakulást követően az egyik legfontosabb motivációs tényezővé vált a 

gyülekezetekbe járó cigányok képzése, népfőiskolai jelleggel. A Keresztény Cigány 

Népfőiskola 1997-ben azzal a céllal indult el, hogy laikus cigány embereket képezzen. 

Bemerített, két éves aktív gyülekezeti tagsággal rendelkező cigány emberek jelentkezhettek a 

képzésre iskolázottsági előfeltétel nélkül. Hamarosan nem csak cigányok jelentkeznek, így a 

neve Keresztény Népfőiskola lett. A Keresztény Népfőiskola a cigányok között is végzett 

szolgálatban nyújtott, nyújt gyakorlati segítséget. A nem iskolarendszerű lelkészképzési 

rendszer nem határozott meg bemeneti kompetenciákat. Számos, alulképzettsége miatt 

továbbtanulni nem tudó cigány ember kapott olyan képzést, amely a mindennapi élet 

kihívásaiban segítette a felelősség vállalást, és sokan képessé váltak arra, hogy érettségit 

szerezzenek, sőt néhányan főiskolai tanulmányokat is végeztek. Ennek a képzési formának a 

fenntartása, kiszélesítése, és a lelkészi tevékenységre való specializációja lehetővé teszi, hogy 

a cigányok között neveljünk olyan vezetőket, akik képesek lesznek a cigányság felé szolgálni.  

Ezzel párhuzamosan 2012-ben bibliaiskolai alapképzést is indítottunk, amelynek a 

hitéletben való elmélyülés mellett, külön érdeme, hogy szintén felnőtt embereket von be az 

élethosszig tartó tanulás folyamatába, iskolarendszeren kívül nyújtja a tanulás élményét, 

kompetenciákat fejleszt olyanoknak, akiknek felnőttként már nincs lehetősége a tanulásra. Az 

ismeretszerzés és sikerélmény reményt adnak, növelik önbecsülésüket. A foglalkozások 

fejlesztik a résztvevők kommunikációs készségeit, interperszonális készségeit, lehetőséget 

biztosítanak egymás, a társadalom jobb megismeréséhez, újabb támogató közösségek 

kialakulásához.  

Mivel a hitéleti tevékenységek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a kulturális és művészeti 

értékek megismerésére és ismertetésére, ezért azok közvetítésében is szerepet vállalunk. 

Közösségi házaink vannak a cigány-telepeken, vagy azokhoz közel. Programjaik a 

kapcsolatteremtést és ápolást szolgálják a romák, valamint a romák és nem romák között. A 

közösségfejlesztés hozzájárulhat a romákkal szembeni előítéletek csökkentéséhez. Az erkölcsi 

alapokon működő, hátrányos helyzetűeket és nem hátrányos helyzetűeket egyaránt megszólító 

közösségi tevékenységekkel javítani, erősíteni kívánjuk a kissebségi és a többségi társadalom 

együttélését, együttműködését. Az egészséges értékrendet közvetítő tevékenységek pozitív 

hatást gyakorolnak a résztvevők életére. A közösségformáló alkalmak lehetőséget kínálnak 

arra, hogy a résztvevők megosszák egymással gondolataikat, érzéseiket. Közéleti klubokat 

szervezünk, ahol olyan személyek mutatkoznak be a közönségnek, akik élete példaértékű a 

város cigány és nem cigány lakossága számára egyaránt. Ennek égisze alatt összehozzuk az 

eltérő gondolkodású embereket, a különböző kultúrákat. Társadalmi tolerancia szintjének 

növelése, készségfejlesztés a cél. A klub egy fajta szociális dialógus, közös fórum, amelyen 

párbeszéd, információcsere valósul meg, elősegítve a pozitív gondolkodás kibontakozását. A 

többségi és kisebbségi közösségek közös fóruma az esélyegyenlőség jegyében. A Közéleti 

klub elindítja a közös párbeszédet a helyi cigány és nem cigány lakosság között. 

Szemléletváltozást kívánunk elérni az egyének és közösségek körében azáltal is, hogy 

közösségi házainkban szervezett kulturális rendezvényeink keretében sikereket elért 
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tehetséges, elismert cigány embereket mutatunk be, akiknek élete és munkája példaértékű 

lehet az egész társadalom számára. Komoly és könnyű zenei előadások, kulturális estek, 

generációs beszélgetések adnak lehetőséget arra, hogy a cigányok lássák, tanulással és 

kitartással el lehet érni a kitűzött célt, származástól, anyagi háttértől, hátrányos helyzettől 

függetlenül. A példaértékű munkásság egyénekre ható motiváló ereje mellett, az 

ismeretátadás is hangsúlyos. Ezek a nem formális tanulás eszközei. Az elismert cigány 

emberek bemutatása nem csak saját közösségük számára fontos, hanem a békétlenségek 

tompítására is, a társadalmi érzékenyítésre, az esélyegyenlőség ösztönzésére, hiszen, 

felismerve értékeiket, általuk a többségi társadalom is elfogadóbb lehet a közösséggel 

szemben. A rendezvények közösségfejlesztő erejére is építünk, így a kulturális és hitéleti 

programok alkalmával cigányok és nem cigányok megtanulnak másokhoz alkalmazkodni, 

békésen együtt lenni, együtt élni, a kölcsönös megismerés és elfogadás érdekében.  

A közösségekben egyéni és társas kompetenciákat fejlesztünk, mint a rugalmasságot, az 

alkalmazkodó és problémamegoldó képességet, hiszenmindenki megtapasztalhatja az 

egymáshoz való alkalmazkodás nehézségét és eredményességét. Ugyanakkor a szociális 

kompetenciafejlesztés is hangsúlyos. Így olyan kompetenciákat fejlesztünk, mint a 

segítségadás - a mások javát szolgáló, segítő magatartás, a másik emberen való segítés belső 

morális meggyőződésből-, de az együttműködés is elengedhetetlen az új feltételekhez való 

alkalmazkodásokhoz, a társadalomba történő integrálódáshoz, és még sorolhatnánk.  

A közösség ereje abban is rejlik, hogy az együttes tanulást támogatja, hiszen a folyamatos 

beszélgetés, értelmezés során belsővé válik az új ismeret, kikényszeríti az elmélyültebb, a 

megértett tudást.  

Az egyházak által végzett tevékenység alapeleme a cigányok között való mindennapos 

személyes jelenlét. A kapcsolatok bizalmi indexe így a legnagyobb. Ebben az állapotban nem 

csak kezdeményezni, eljuttatni, hanem nagyobb eséllyel lehet kiteljesíteni is egy-egy 

programot. A folyamatos jelenlét pozitív, és negatív tapasztalatai mind hozzájárulnak ahhoz, 

hogy egyre letisztultabb, és biztosabban megvalósítható programok valósuljanak meg. A 

folyamatos jelenlét nem csak a cigányokkal való kapcsolat elmélyítését szolgálja, hanem 

rálátást ad arra is, kik vannak még jelen ezen a területen. Kapcsolatrendszerünknek 

köszönhető, hogy a telepeken végzett munka során létrejöttek helyi szintű felekezetek közötti 

összefogások is. Mára ezek a kapcsolatok a protestáns egyházak felső vezetésének szintjein is 

realizálódtak, és tematikusan a cigányok felzárkóztatására szakosodtak. A bő másfél évtized 

alatt kipróbált eszközök sokasága a cigánymissziós referensek konzultációin folytatott 

szakmai eszmecserék során sokat változtak, alakultak.  

A protestáns (református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista) egyházak 

cigánymissziós referenseinek rendszeres konzultációja fórumot teremtett a felzárkóztatás 

érdekében végzett tevékenységek összehangolására. Mindezek szakmai megsegítésére, a 

Cigánymissziónk által alapított Cigány Módszertani és Kutató Központ módszertani füzeteket 

kíván kidolgozni és kiadni úgy cigánypasztorációs témakörben egyházi szolgálók számára, 

mint nemzetiségi, szociológiai megközelítésből laikusoknak és szakembereknek.  

 

OKTATÁS, ELHELYEZKEDÉS, FELZÁRKÓZÁS 

 

A Cigánymisszió támogatást kíván nyújtani a nem keresztény hátrányos helyzetűeknek is. 

A gyülekezeti közösségépítés mellett, a Misszió három másik alappillére rendkívül szorosan 

kapcsolódik össze, egymásra épül: oktatás és felzárkóztatás, munkaerő-közvetítés, 

munkahelyteremtés. A felnőttek esetében mindezek munkaerőpiaci helyzetüket támogatják. 

A társadalmi előítéletek, valamint a cigányság lehetőségeinek megteremtése érdekében a 

hazai közoktatásban is jelen vagyunk. 2012-ben új felelősséget vállalt fel a Misszió. 

Megalapította a Reményhír Intézményfenntartó Központot, amely közoktatási és 
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felnőttoktatási tevékenységet végez, közoktatási intézményeket működtet az ország több 

településén. 2012. szeptember 1-jétől a Reményhír Intézmény működteti a békési Epreskerti 

Óvodát, az Eötvös József Általános Iskolát, a gyulai Bay Zoltán Informatikai 

Szakközépiskolát és Kollégiumot, valamint 2014 őszén megalapította az Erdős Kamill 

Szakiskolát. A Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája a 2014/15-es tanévtől 

felnőttoktatás keretében is biztosítja az általános iskolai oktatást az 1-8. évfolyam 

bármelyikében annak, akinek azt tanköteles korában nem sikerült teljesítenie. A 

felnőttoktatást esti vagy levelező formában valósítjuk meg.  

Az oktatási tevékenységeink által elért gyermekek és felnőttek 90 százaléka hátrányos 

helyzetű. A békési óvoda és általános iskola fenntartói jogát Békés Város Önkormányzatától 

vettük át. Az intézményátvétel időszakában már készültünk arra, hogy az általános 

intézményfenntartó feladatok, az oktató-nevelő munka, a tanítási-tanulási folyamatok 

támogatása mellett intenzív kiegészítő támogatásra lesz szükség. Mintaiskolát álmodtunk. A 

települési önkormányzattól átvett intézményekbe járó gyermekek többsége halmozottan 

hátrányos helyzetű. Az óvoda 82 gyermeke közül 76 hátrányos helyzetű, ebből 61 

halmozottan hátrányos helyzetű. Az általános iskola 249 gyermeke közül 193 hátrányos 

helyzetű, ebből 160 halmozottan hátrányos helyzetű. A szakiskola 20 tanulója közül 16 

hátrányos helyzetű, ebből 10 halmozottan hátrányos helyzetű. Felnőttoktatásban résztvevők 

száma 6 fő, akik jellemzően az általános iskolánkba járó gyermekek családtagjai, egykori 

kiesett tanulóink.  

A lakosság értelmezése szerint ez a település cigányiskolája. Az elnevezés az évtizedek 

alatt kialakult és követett helyi lakossági beiratkozási szokásokból adódott. Mivel ezek az 

intézmények vannak legközelebb földrajzilag a szegregátumokhoz, a cigány családok ide 

íratták gyermekeiket.  

Az intézményátvételkor elhatároztuk, hogy nem kizárólag működtetjük az intézményeket, 

hanem mintaintézményekké fejlesztjük azokat. Mivel meggyőződésünk, hogy a hit ereje 

megváltoztatja az embereket, megváltoztatja a családokat, a lakosságot, a társadalmat. A 

szemléletváltozás szükségességét képviseljük oktatási intézményeinkben is. A keresztény 

értékrend közvetítése mellett, elhatároztuk, hogy tartós segítséget nyújtunk, életre szólót… 

Ebből a megközelítésből adódik, hogy a cigányintézményeket értékként képviseljük, épp 

ezért nemzetiségi oktatás folyik. Nem szegregálunk, hanem nemzetiségi értékeket óvunk.  

Támogatni kívánjuk a cigányságot nemzetiségi identitásuk megőrzésében, bemutatva 

értékeiket a nem cigányok számára is. Célunk, hogy tanítványaink minél alaposabban 

ismerjék meg saját népcsoportjuk eredetét, történelmét, tárgyi és szellemi kultúráját, 

hagyományait. Arra neveljük őket, hogy büszkén vállalják identitásukat. Mindent megteszünk 

azért, hogy a tankötelezettségnek a többséghez tartozó társaikkal azonosan tegyenek eleget, és 

készüljenek fel a permanens tanulás követelményeire. Ezért is fektettük le az elmúlt 

hónapokban a szakiskola alapjait is, szociális gondozó és ápoló általános iskolára épülő 3 éves 

képzést indítottunk és újabb képzéseket tervezünk.  

Intézményeinkben minden lehetőség - lehetőség a fejlődésre. A hátrányból előnyt 

kívánunk kovácsolni a felnőttek esetében is. 

Felzárkóztatást célzó kezdeményezéseink széleskörű helyzetfelmérést készítünk a 

szükségletek megfelelő betöltéséhez, a szükségletközpontú munkaerőpiaci szolgáltatások 

szervezéséhez. A hátrányos helyzetűek esetében általános jellemző a képzettség hiánya 

mellett, az önbizalom hiánya is. Mivel szeretnének változást, külső segítséggel 

képesektartósan változtatni jelenlegi helyzetükön. Aluliskolázottak, szociális kompetenciájuk, 

kommunikációjuk a munkaerőpiac elvárásainak nem felel meg. Képességeikkel, 

lehetőségeikkel nincsenek tisztában. Nehezen tudnak megküzdeni azzal az elutasítással, 

diszkriminációval, mely minden nap éri őket a lakosság egyes tagjaitól. Elszigetelt életük nem 

teszi lehetővé, hogy a település közösségi életében maradéktalanul részt vegyenek. 
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Lakókörnyezetük az átlagosnál rosszabb, emiatt mentális és fizikális állapotuk nem kielégítő. 

Saját erőfeszítésükből nem tudnak kilépni helyzetükből, reménytelennek tartják a 

próbálkozást, sok esetben csak anyagi juttatásokban látják a fejlődés lehetőségét. Ezek 

kialakulásához hozzájárult a generációk óta fennálló munkanélküliség, szegénység, 

betegségek.  

A tartósan munkanélküliek, vagy egész életükben otthontartózkodó felnőttek, szülők 

számára a legnagyobb kihívás a motiváció fenntartása a tanulásban. A hosszú évek alatt 

elvesztik motiváltságukat, önbizalmuk meggyengül, nehezen veszik fel a rohanó világ 

igényeit, tempóját. Környezetük nem biztosít megfelelő motivációt, és anyagi lehetőséget 

arra, hogy szakmát szerezzenek, képzésben vegyenek részt, és ezáltal biztosítva legyen 

megélhetésük. A missziós támogató jelenléttel azonban ezek a hátrányok behozhatók, hiszen 

szoros kapcsolat van közösségeinkben az egyének között, a fejlesztendő területek 

ismeretesek, a fejlesztés könnyebben megvalósítható. 

Éppen ezért a Misszió egyik fő célja az élethosszig tartó tanulás jelentőségének 

népszerűsítésével, hogy segítse a hátrányos helyzetű emberek visszakerülését a 

munkaerőpiacra képzésekkel és tréningekkel, mellyel lehetővé válik számukra és családjuk 

számára egyaránt a hátrányos helyzetből történő kikerülés. Az ösztönzés hatására önként 

jelentkezők fel kell ismerjék, hogy egy biztos munkahellyel a háttérben nagyobb figyelmet 

tudnak fordítani a családjukra, gyermekeikre, szociális és emocionális életük egyaránt 

javulhat. Arra összpontosítunk, hogy az emberek megismerjék saját képességeiket, 

növekedjen önértékelésük, megismerjék más, hátrányos helyzetű emberek problémáit, 

képesek legyenek empátiával figyelni környezetüket.  

Az előzetes felméréskor hamar kiderül, hogy egyéni és interperszonális készségeik 

alacsony szintűek, koncentrált fejlesztést igényelnek, ezért célzottan készségfejlesztő 

tréningeket, valamint egyéni tanácsadást szervezünk. A munkaerőpiacról tartósan kiesők, 

kevés ismerettel rendelkeznek és felkészületlenek, amely piacképességüket csökkenti. 

Nehezen ismerik fel a munkaadó elvárásait, sokszor még a saját elvárásaikkal sincsenek 

tisztában. Ahhoz, hogy jó döntést tudjanak hozni, elengedhetetlen, hogy megfelelő 

információval, megfelelő önismerettel rendelkezzenek, és ismerjék külső és belső 

lehetőségeiket. A hátrányos helyzetűek többször élnek át kudarcot, mely vezethet 

önvádhoz, amely negatívan hat a cselekedeteikre és a személyiségükre egyaránt. Ennek 

hatására egyre kevésbé hisz magában, az elhelyezkedési esélyekben, egyre 

reményvesztettebben él. Ennek további következménye lehet, hogy megromlik a 

kapcsolatuk a környezetükkel, konfliktusban élnek saját magukkal is, ami fokozottan 

nehezíti a helyzetet. A Misszióban azonban nem marad magára az egyén. Elsősorban a 

közösség, de a szolgáltatások is segítik őt a problémák kezelésében, a kitartásban.  
A folyamatos személyes kontaktusnak köszönhetően igyekszünk naprakész információkkal 

rendelkezni lenni az elért személyekről és családjaikról. A minél több irányból történő 

támogatás érdekében, a képzési programok mellett testhezálló kiegészítő munkaerő-piaci 

szolgáltatásokat is biztosítunk. Kulcsképesség-fejlesztő tréningeket, egyéni és csoportos 

álláskeresési tanácsadást, munkaerő-közvetítést, képzést, átképzést és elhelyezkedést segítő 

programokat szervezünk. Ezek megtervezését, szervezését, megvalósítását a helyi és 

környékbeli foglalkoztatási lehetőségekhez mérjük. Ezért is kulcsfontosságú a 

foglalkoztatókkal lévő szoros együttműködő kapcsolat. 

A munka világába történő visszatérést elősegítő motivációs, kulcsképesség fejlesztő 

tréningek minden résztvevőnek segítséget nyújtanak az önismeretben, valamint a 

kommunikációs készségük fejlesztésében, mely elengedhetetlen a mai rohanó, önérvényesítő 

világban. A motivációs és kommunikációs tréningek segítségével a munkanélküliek 

könnyebben eligazodnak az álláskeresés és munkába állás területén. A munkát keresők olyan 

kompetenciákat sajátítanak el, amelyek elengedhetetlenek a munkaerőpiacon.  
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Mivel egész családok helyreállásában gondolkodunk programjaink előmozdítják a 

szemléletváltást a család társadalmi jelentőségével kapcsolatban is.Javítják a családok 

életminőségét, segítik a fiatalok, hátrányos helyzetűek, gyermekes családokat, elősegítik a 

hátrányos helyzetű emberek munkaerő piaci visszakerülését, javítják a családhoz, a 

gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi elfogadást, elősegítik a munka és 

a családi élet összeegyeztetése elvének széleskörű megvalósítását.  

Rendkívüli jelentősége van az egyéni igények figyelembevételének, így a személyre 

szabott egyéni mentorálásnak, tanácsadásnak, gondozásnak, a folyamatos személyes 

kontaktusnak is. Hisz minden ember önálló egyén, önálló igényekkel és szükségletekkel. 

Amellett, hogy a tanácsadó egyéni segítséget nyújt az érintetteknek az elakadásuk 

megoldásában. Hasonló megfontolásból egyéni álláskeresési tanácsadást is szervezünk, 

melyre önkéntes alapon jelentkezhetnek az érdeklődők. A tanácsadó nem csak felkészíti az 

érintetett az álláskeresésre, de a kapcsolatot is erősíti a helyi munkaadókkal, hogy 

hatékonyabban tudjon információt adni a helyi munkalehetőségek felkutatásához. Az 

álláskeresési tanácsadás célja azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak 

vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel. A tanácsadást 

igénylő álláskeresők, pályakezdők, munkanélküliek munkaerő-piaci és foglalkoztatási 

információk nyújtásával foglalkozó személyeknél részesülnek egyéni tanácsadásban. A 

csoportos álláskeresési tanácsadás célja, hogy önismeret fejlesztéssel segítse a résztvevők 

helyzetfelismerését és növelje a motivációs szintet, elősegítve ezzel a munkaerőpiacon történő 

megjelenést. Ugyanakkor feltárja a munkahely lehetőségeket, a képzési igényeket, 

munkahelyekre közvetíti a bevont személyeket, segíti foglalkoztatásukat, valamint a program 

után is nyomon követi őket.  

Programjainkkal arra ösztönözzük, motiváljuk a felnőtteket, hogy tegyenek meg mindent, 

aknázzanak ki minden lehetőséget a felnőttképzésben, elhelyezkedésük érdekében. 

Mivel a különböző munkaerőpiaci szolgáltatásokat igénybe vevő cigány emberek a legtöbb 

esetben előítéletességgel szembesülnek az álláskeresésnél, Missziónk munkahelyteremtésre is 

törekszik az érintettek támogatásáért.  

Ennek jó példája volt a Reményhír Alapítvánnyal közösen szervezett szociális gondozó és 

ápoló képzés, melynek elvégzése után a Cigánymisszió több száz cigány embert és nem 

cigányt kezdett el foglalkoztatni. E felnőttképzési tevékenység folytatása óta közel 350 felnőtt 

szerezte meg az OKJ-s bizonyítványt és helyezkedett el. A képzések az ország több 

településén valósultak meg, míg az adminisztráció a békési székhely kezében volt. A képzés 

rendkívül rugalmasan folyt, a felnőttek igényeihez, lehetőségeihez igazodva. Bár az oktatáson 

résztvevő felnőttek nagy része motivált volt a tanulásban a jövőben megszerzett munkahely 

reménye miatt, az órákon változatos módszerekkel kellett fenntartani a résztvevők 

érdeklődését. Mivel azonban tudják mi a tanulás tétje, kis támogatással viszonylag könnyen 

vezethetők voltak.  

A legfontosabb támogató eszköznek mégis a folyamatos lelki segítségnyújtást, gondozást, 

bátorítást tartjuk. Tartva a lelket a fáradó résztvevőkben a képzés elvégzése szinte minden 

esetben sikeres volt. A bizonyítvány megszerzésével legnagyobb részük a Cigánymisszió 

alkalmazottjává vált. Megismertük képességeiket, kitartásukat, munkához való 

hozzáállásukat, így felkészülten vállaltuk alkalmazásukat.    

Sajnos azonban a Cigánymisszió foglalkoztatási kapacitása is korlátozott. De senkiről sem 

mondunk le. Munkaerő közvetítőkként igyekszünk további segítséget nyújtani. Szervezetünk 

garanciát vállal az általunk ajánlott munkavállalókért. Mindezt tesszük azért, mert valóban 

hiszünk az illető alkalmasságában, bízunk benne, ami motiválja őt a helytállásban. A 

keresztény emberek esetében még inkább igaz, hogy magas szintű erkölcsi normák szerint él, 

illeszkedik az őt körülvevő társadalmi normákhoz, hűséges azon, amit rá bíztak, megbízható 

munkaerő és kész a további fejlődésre. 
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Természetesen tudjuk és tapasztaljuk, hogy a szakmai végzettség megszerzése, az 

elhelyezkedés így sem garantált mindenki számára. A mély szocializációs hegek, az 

egészséges személyiségfejlődés fokozatos épülése egyénenként más és más. Nem lehet 

mindenkivel azonnal és közvetlenül együtt dolgozni a munkaerő-piaci reintegráció érdekében. 

A mélypontról saját önerejéből kijutni csak igen nagy nehézségek árán képesek, szükség van 

egyéni és csoportos támaszra, odafigyelésre, gondozásra. A legtöbb esetben fizikai, 

egészségügyi, mentális és strukturális állapotok fejlesztése is indokolt. Az alapoktól kell újra 

kezdeni, a fokozatosság elvével. A szegregátumokban élő, izolált személyeket igyekszünk 

olyan programokba bevonni, amelyek megalapozzák, növelik munkavállalási 

hajlandóságukat.  

Ezen programokhoz, az erőforrások folyamatos biztosítása érdekében, pályázati 

lehetőségeket is igénybe veszünk. Sikeres projektjeink hosszú távú célja a tartós 

munkanélküliséggel sújtott hátrányos helyzetű aktív korúak társadalmi pozíciójának javítása, 

a munkaerőpiacra történő tartós visszavezetése. Célunk, hogy minél több családban 

csökkenjenek a szociális problémák, megélhetési gondok. 

 

MINTAPROGRAMOK A POZITÍV EREDMÉNYEK SOKSZOROSÍTÁSÁÉRT 

 

A nem keresztény közösségekben vannak azonban kritikusabb esetek is, amikor 

koncentráltabb szociális és mentálhigiénés munkára is szükség van, ha valós eredményeket 

akarunk elérni. Ahogy korábban már említettem, hálózatot építünk, mintaprogramokat 

dolgozunk ki és jó gyakorlatokként sokszorosítjuk azokat. Ilyen komplex programunk a 

„Remény-Híd- Békésen élő hátrányos helyzetűek felzárkóztatása‖ című Európai Uniós 

támogatású projekt, melyet konzorciumban valósítunk meg Békés Város Önkormányzatával, 

a Reményhír Alapítvánnyal, valamint a Türr István Képző és Kutató Intézettel. Bár 

pályázatról van szó, nem csak a megvalósítás 27 hónapjára tűztük ki céljainkat, hanem sokkal 

inkább az azt követő fenntarthatóságra. A Remény-Híd olyan híd szerepét kívánja betölteni, 

amely a kisebbségi és a többségi társadalom között áll, és segít az eredményes 

kommunikációban, az egymás megértésében, elfogadásában.  

Ebben a projektben olyan alapkompetenciákat fejlesztünk, amelyek nélkül nem képesek 

önellátásra, fejlődésre, de felnőttoktatásba, felnőttképzésbe sem kapcsolódhatnak be. A 

megvalósított programokkal szakmai képzésekhez szükséges bemeneti kompetenciákat 

fejlesztünk, foglalkoztatásra készítünk fel, önellátásra tanítunk. Közösségfejlesztő 

programjaink egyben tökéletes színterei a nem formális és informális tanulásnak is, a 

gyakorlatban elsajátított ismeretek elmélyülésének.  

Közismert, hogy a hátrányos helyzetűeknek fizikai és erkölcsi támogatásra van szükségük, 

azonban meggyőződésünk, hogy minden külső jó szándék és szakmai hozzáértés mellett, 

hosszútávon leginkább ők tudnak saját magukon segíteni. A mi feladatunk olyan módszertani 

eszközök biztosítása a projektek keretein belül és annak lezárása után, melyek segítségével 

olyan kompetenciákat sajátíthatnak el, amelyek szegregátumban elszigetelt életük miatt eddig 

kevéssé volt lehetséges. A mélyszegénységbe, halmozottan hátrányos helyzetbe került 

családok, gyermekek, fiatalok, felnőttek a velük szemben táplált előítéletek, diszkrimináció, 

esélyegyenlőtlenség miatt sem tudnak kilábalni generációkra jellemző helyzetükből. A 

Cigánymisszió azonban azt képviseli, hogy a szociális kompetenciák fejlesztésével, 

elsajátításával csökkenthetőek a hátrányos körülmények, azokat viszont egyetlen projekt 

keretén belül nem lehetséges egy életre elsajátítani. Éppen ezért programjainkat úgy 

tervezzük, hogy tartós értékeket képezzünk és azok a projekt lezárását követően is 

fenntarthatóak legyenek. A közösségben, a közösségért, a városért, a város a közösségért, 

olyan közszájon terjedő fogalmak, de nem közhelyek legyenek, melyeknek jelentését 

mindenki értse, azt a magáénak vallja. A szegregátumban élőknek, származásuk vagy 
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mélyszegénységbe jutott halmozottan hátrányos helyzetük miatt lehetőséget biztosítunk 

emberi értékeik, tehetségük, önazonosságuk felismerésére, valamint fejlesztésére. 

Meggyőződésünk, hogy minden ember értékes, csak nem mindenki azonos esélyekkel indul.  

Persze a tapasztalat az, hogy a számtalan erőfeszítés ellenére egyre nagyobb méreteket 

öltenek a hátrányos helyzetből fakadó problémák. A családok a felmerülő gondjaikat, 

problémáikat nem vagy nagyon nehezen tudják egyedül kezelni, megoldani, ezért elérhető 

szolgáltatásokkal nyújtunk hatékony segítséget. A problémák egyre összetettebbek, ezért a 

segítségnek is összetettnek kell lennie. 

Az élet minden területére kiterjedő komplex, átfogó támogatást igyekszünk nyújtani. 

Formális, informális és nem formális keretek között tanítunk és nevelünk. Az érintettek 

erkölcsi, érzelmi, akarati, és szociális képességeinek fejlesztését, tevékenységi szintjének, 

társas-kapcsolati fejlődésének elősegítését tűztük ki célul. Ehhez szükség van a szociális 

munka szemléleti átalakítására, a szolgáltatások kiterjesztésére a hivatali intézményi „falakon 

túlra‖, a gyermek és családvédelem fokozott erősítésére, a helyi ellátások összekapcsolására 

és az interdiszciplináris együttműködésre. 

A mélyszegénységben élők alapvető jellegzetessége, hogy sokproblémás, hátrányos 

helyzetű emberek, akiknél általános jelenség a rossz lakás- és életkörülmények, az 

aluliskolázottság, a magas arányú munkanélküliség, érdekérvényesítési képesség hiánya. 

Jelenlegi stratégiájuk a túlélés napról-napra. Alapvető fiziológiai szükségletek nincsenek 

kielégítve, ezért nő bennük a feszültség, nincs kilátás a további szintek fejlődésére. Nincs 

biztos alap a személyiségük önerőből történő fejlesztésére, így nem tudják megtanítani a 

felnövekvő generációnak a megküzdési módokat. Hiányzik belőlük a megküzdési 

hajlandóság, a motiváció, a kitartás. Az alacsonyabb végzettségűek a munkanélküliséggel 

jobban veszélyeztetettek, mivel nehezebben alkalmazkodnak a munkaerő-piac változásaihoz. 

Az a személyes és környezeti stressz, amelynek a szegénységben élők ki vannak téve nap, 

mint nap, megmutatkozik mind testi, mind lelki tünetekben. A különböző stresszhelyzeteket 

rosszul tolerálják, egyfajta szorongás és sérülékenység jellemzi őket, amely mentális 

zavarokat válthat ki. Többször élnek át kudarcot, ez vezethet az önvádhoz, ami negatívan 

hat a cselekedeteire és a személyiségére egyaránt. Ennek hatására egyre kevésbé hisz 

magában, az elhelyezkedési esélyeiben, egyre reményvesztettebben telnek napjai. Ennek 

további következménye lehet, hogy megromlik a kapcsolata a környezetével, 

konfliktusban él saját magával is, ami fokozottan nehezíti helyzetét.  

Köztudott, hogy a szociálisan hátrányos helyzet és az egészségi állapot szorosan 

összefügg, hiszen a betegségük folytán csökken munkaképességük, különösen, ha még ehhez 

szenvedélybetegség is társul. Leggyakrabban előforduló szervi megbetegedés a tüdőbetegség, 

a szív és érrendszeri megbetegedések a légúti megbetegedések száma, valamint az 

egészségkárosító magatartás gyakorisága. Romlott egészségi állapotuk oka az egészségtelen 

lakókörnyezet és életmód, a hiányos táplálkozás, valamint az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférés akadályozottsága. Elkerülhetetlen az életmódváltás. Az egészséget veszélyeztető 

kockázati tényezők összekapcsolódva, egymást erősítő módon jelennek meg a hátrányos 

csoportok körében, kialakítva és fenntartva az egészségtelen életmódot. A rizikófaktorok 

közül a dohányzás, a táplálkozási problémák, a prevenciós tevékenységek hiánya egyértelmű 

tényező. 

Feladataink közé tartozik a szűrővizsgálatok érdekében történő figyelemfelkeltés, a 

részvételre való buzdítás, a vizsgálatokról történő tájékoztatás. Nagy hangsúlyt fektetünk a 

szűréseken való részvétel fontosságának megismertetése, hiszen a szűrések során felismert 

betegségek korai kezelése eredményezheti az életminőségük javulását. Szükségesnek tartjuk, 

hogy a mentorok folyamatosan egészségnevelési és egészségfejlesztési tevékenységet 
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végezzenek. Feladatuk segíteni a családban meglévő egészségkárosító helyzetek 

megszüntetését, felszámolását, megelőzését, különös tekintettel a helytelen táplálkozási 

szokások és a szenvedélybetegségekkel élő családtagok viselkedési szokásainak 

megváltoztatására.  

A cigány nők egyes köreiben a pozitív és negatív családtervezési ismeretek hiányosak. 

Kevéssé ismertek és alkalmazottak a modern születésszabályozó módszerek, így közöttük 

nagyobb arányban fordulnak elő a fiatalkori várandósságok, esetleg nem kívánt terhességek. 

Klubszerű foglalkozásokon lehetőséget kínálunk arra, hogy az életkornak megfelelő 

problémákat feldolgozzuk, tanuljunk. 

Ezek a családok tehát fokozott figyelmet és gondoskodást igényelnek. A család izolációja, 

szeparálódása, befelé fordulása következtében a család önmegújító képessége minimálisra 

csökkent. A rohamosan felszínre kerülő új problémák - szegénység, munkanélküliség, 

hajléktalanság megoldása egyre sürgetőbbé válik, hiszen a gazdasági és társadalmi változások 

aránytalanul megnövelték a gyermekes családok, az egészségügyi problémákkal küzdő, a 

valamilyen oknál fogva a munka világából kiszorultak gondjait, mely társadalmi problémák 

egyben akár indikációi is lehetnek a szenvedélybetegség kialakulásában. Ebből következik, 

hogy fontos preventív feladatokat kell vállalni a szociális, illetve mentálhigiénés, lelki 

egészségi problémák megelőzésére, krízishelyzet megszüntetésére, életvezetési képességek 

megtartására. 

A közösségi szociális munka ebben az esetben a hátrányos helyzetű egyének, családok 

segítésére, életkörülményeinek javítására koncentrál. Alapvető célunk a közösség motiválása, 

hogy minél előbb képessé váljanak az önálló életre, saját erőforrásaik mozgósítására. 

Ugyanakkor célunk a kapcsolatépítés, a városban élő lakosság szemléletformálása, előítéletek 

csökkentése, esélyegyenlőség növelése, az elfogadás és befogadás attitűdjének erősítése. Az 

iskolai végzettséggel rendelkezők aránya nő, a személyiségbe beépül a tudás, mint érték, 

ezáltal pedig nő az esélye a társadalmi tőke megszerzésére.  

Ismerve a példaérték befolyásoló erejét, pozitív életképek bemutatásával mintákat 

közvetítünk minden korosztály felé, amely elősegíti a szemléletváltás, pozitív 

gondolkodásmód kialakítását, a változtatásra való képesség növelését, a negatív szocializációs 

hatások csökkenését.  

A megvalósítandó programok tervezésekor figyelembe vesszük a szociális, egészségügyi, 

oktatási, képzési és foglalkoztatási elemeket, 3-45 éves korosztályt, cigány és nem cigány, 

hátrányos és nem hátrányos helyzetű személyeket, szakembereket és önkénteseket bevonva. 

Egyéni és közösségfejlesztő programokra koncentrálunk közösségi színtereken. Közösségi 

házban biztosítunk olyan szolgáltatásokat, amelyekhez szociális helyzetükből adódóan nem 

jutnak hozzá. Fontosnak tartjuk, hogy a személyes segítő kapcsolat, mentorálás során a 

családok maguk érezzék a változás szükségességét, az együttműködés az ők érdekeit 

szolgálja. Bizalmon alapuló segítő kapcsolatot igyekszünk kialakítani. Az egyénekre 

jellemző, hogy jövedelmük a létminimum alatt van, a családi viszonyaik viharosak. Az 

újgenerációkban pedig újra termelődik a társadalmi kirekesztés. Emocionálisan érzékenyek, 

de az élethelyzet függvényében javíthatóak. Az érintettek szociális kapcsolatrendszere 

nagymértékben sérült, melynek oka vagy következménye a szociális készségek, képességek 

zavara. A családi kapcsolatok rendezése, új kapcsolatok kialakítása, illetve a társadalomba 

való integrálódás esélye nagymértékben függ attól, hogy ezeket a sérüléseket és zavarokat 

milyen sikerrel lehet rendezni. A szociális készségek fejlesztéséhez járulnak hozzá a 

csoportfoglalkozások, melyeket szakemberek vezetnek.  

Az interperszonális készségeket elsősorban a családon belül fejlesztjük, amelyek 

kompetenciaként természetesen alkalmazhatók a tágabb környezetben is. A családok többsége 

súlyos anyagi, megélhetési problémákkal is küzd.Gyakran ezek a problémák családi 

konfliktusokhoz vezetnek. Feladatunknak tekintjük a családon belül előforduló együttélési, 
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kapcsolati problémákban való segítségnyújtást a lelki gondozás mellett, speciális segítség 

biztosításával, mint a családkonzultáció, mediáció. A család megfelelő működését elősegítő 

tevékenységeket a közösségi kompetenciát erősítő programok szolgálják. 

A segítő munka az egyénre szabott tanácsadásból és különböző csoportokban végzendő 

tevékenységből áll. A csoportmunka során a résztvevők ráébrednek arra, hogy problémáikkal 

nincsenek egyedül, sorstársi közösséget alkotnak. Viszont tapasztalataink szerint a gondozási 

folyamat során problémamegoldó képességük erősödik, alkalmassá válnak problémáik 

kezelésében. Mindehhez előtérbe kell helyezni az aktivitásukat, az erőfeszítést, javulni kell az 

egymáshoz való viszonyuknak, hogy növekvő együttműködési készség alakuljon ki a 

közösségen belül. Ennek eredményeként a kezdeményező képességük és cselekvőképességük 

is fejlődik, nő az önértékelésük és az önbecsülésük. 

Célunk olyan esély biztosítása, amellyel az érintettek képesek lesznek hatékonyan részt 

venni problémáik megoldásában az elfogadható életminőség érdekében. Ennek érdekében 

fontos a kitörési lehetőségek megteremtése, melynek két kulcspontja az oktatás-képzés, 

valamint a munkahelyre való felkészítés és beilleszkedés. A bevont személyek képzettségi 

szintjének javítása érdekében olyan képzéseket indítunk, amelyek piacképesek, és 

elsajátíthatóak részükről is, valamint mindennapi tevékenységként is hasznossá válnak.  

Prevenciós, egészségfejlesztő tevékenységeket szervezünk, melyek biztosítják, azon fiatal 

felnőttek személyiségfejlődését, akik az elsődleges szocializációs közegben hátrányokkal 

indulnak vagy küzdenek. Az egészségfejlesztő, szűrő és életmódformáló programokkal a lelki 

egészségvédelem területén kedvező változásokat indítunk el, melyek a testi egészséget is 

pozitívan befolyásolják.  

A megélhetés, foglalkoztathatóság esélyének növelése érdekében két feladatot jelöltünk 

meg: a foglalkoztatásra felkészítést és a szakmai végzettség megszerzését. Mivel az 

érintettek munkaerőpiacról tartósan kisesők, kevés ismerettel rendelkeznek és 

felkészületlenek, és ez csökkenti piacképességüket, képzésre felkészítő csoportokat 

szervezünk. Támogatni kell a munkaerő-piaci beilleszkedést, a foglalkoztathatóságot, 

valamint a hátrányos helyzetűek társas kapcsolatait.  
Szakmára irányuló, személyre szabott képzéseket szervezünk, felmérve az érintettek 

bemeneti kompetenciáit, valamint a munkaerőpiaci igényeket. A képzések előtt képzésre 

felkészítő csoportfoglalkozásokat tartunk. A képzések után pedig fórumot szervezünk a 

munkaerő piac képviselőinek részvételével. A foglalkoztatásra felkészítő csoport célja 

álláskeresésre való felkészítés, tájékozódás képessége a munkaerőpiacon. Ugyanakkor a helyi 

munkáltatókkal kialakított szoros kapcsolatnak köszönhetően úgynevezett munka-

próbanapokat is szervezünk, melynek során az érintetteknek lehetőségük van a különböző 

munkafolyamatok megtekintésére, a vállalatok tevékenységének megismerésére. Pontosabb 

képet kaphatnak az érdeklődők a munkavégzés követelményeiről, az elvárásokról. Egyfajta 

közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki a leendő munkavállaló és a munkáltató között. A 

gyakorlatban megszerzett tudás pedig jobban elmélyíti az ismereteket.  

A hátrányos helyzetűeknek sajátos problémái, vágyai, elvárásai, lehetőségei vannak. E 

problémák és lehetőségek nem megoldhatók és nem valósíthatók meg közösségi 

együttműködés nélkül. Ennek érdekében jelentős célnak tekintjük a helyi intézmények és civil 

szervezetekkel való összefogást, a feladatmegosztást, a hatékony párbeszéd megteremtését, a 

belső erőforrásaink kihasználását. De a komplexitás érdekében együttműködünk a 

rendfenntartó szervekkel, munkaügyi központ kirendeltségével, a helyi lakossággal, a 

programba be nem vont szegregátumban lakó családokkal, a helyi egészségügyi, oktatási és 

kulturális intézményekkel, vállalkozókkal, cégekkel, civil szervezetekkel. 

Többek között ezért is tesszük nyitottá a szabadidős programjainkat, szolgáltatásainkat, 

hisz ez szerepet játszik a társadalmi csoportok közötti közeledésben. Folyamatos 

kommunikációt biztosítunk mentorok, missziós munkatársak által, hogy a bevont személyek 
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érezzék, képesek aktívan részt venni és profitálni az értük szervezett programokból. A 

lakosság érzékenyítése, elfogadása érdekében fontosnak tartjuk a helyiek aktivizálását is. A 

helyi médián keresztül pedig nyilvánosságra hozzuk a pozitív eredményeket. 

A hosszan felsorolt hátrányok mellett ott vannak az érintettek erősségei, amelyekre lehet 

építeni. A családok alapvetően összetartóak, tisztelik a hagyományokat, hajlandóak a 

változtatásra és a tanulásra, ezek az erősségek pedig az együttműködést támogatják. De mivel 

a változáshoz - mint bárkinek –a sérült személyeknek lelki támaszra van szüksége, a fejlesztés 

időszakában folyamatosan mellettük állunk, míg el nem engedhetjük kezüket.  

 

KI MINT VET, ÚGY ARAT 

 

Tudjuk, hogy sokan mentorálás, motiválás mellett sem döntenek minden esetben az 

iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzések mellett. Így a megélhetéshez az 

önellátásra tanítjuk a cigányokat. Olyan programokat mutatunk be nekik, amellyel saját 

maguk is megteremthetik megélhetési feltételeiket, ugyanakkor készek másokon is segíteni. 

Bár ezek a programok elsősorban a Cigánymisszió közösségi házaiban valósulnak meg, 

mintaprogramokként ezeket is megosztjuk a nyilvánossággal.  

A nehéz körülmények között, szegénységben élő cigány közösségek számára nyújt 

lehetőséget az ön, és egymást segélyezés kialakítására. Közösen tanulnak meg földet művelni, 

tartós élelmiszereket gyűjtenek, raktároznak, és osztanak ki másoknak. Az együttes erővel 

végzett munka javaiból részesülnek, és segítenek külső rászorulókat is. A programban 

résztvevők megtanulnak önálló módon forrást teremteni. Ennek sikerére építve, megtanulnak 

másoknak is segíteni. A növekvő motiváció, növekvő felelősség tudatot hoz, így a program 

elemei már külső forrásokkal is támogatható, és nem csak a segélyezésre, hanem a 

megélhetésre is forrást teremt. 

A „József Program‖ program keretében a közösség tagjai a szegénységben élőknek 

segítenek. A cél kettős. Egyrészt, szeretnénk elérni, hogy a résztvevők gondolkodásában 

megjelenjen az öngondoskodás készsége, másrészt gyakorlati módon építünk föl egy 

segélyező rendszert. Fontos eleme a szegénységben élő emberek gondolkodásának a mások 

segítségére való hagyatkozás, mivel a saját forrásaikat túl kicsinek látják, vagy egyáltalán 

nem veszik észre. A Bibliában szereplő József történetét alapul véve, arra tanítjuk a 

programban résztvevőket, hogyan készüljenek azokra a napokra, amikor esetleg enni sem lesz 

mit. A program keretében arra buzdítjuk őket, hogy egyes alapvető élelmiszereket, heti 

váltásban, tematikusan gyűjtsenek. Például a kijelölt héten hozzon mindenki annyi lisztet, 

amennyit tud. Így gyűjtenek még cukrot, tésztát, olajat. Ha csupán 1 kg liszttel járul hozzá a 

gyűjtéshez minden résztvevő, már akkor is megvalósul a személyes részvétel a 

forrásteremtésben. A Cigánymisszió Közösségi házaiban, gyülekezeti házaiban kijelölt 

raktárakban tárolják az összegyűlt élelmiszert. A kiosztás során kifejezett törekvés, hogy 

olyan személyeknek is jusson az élelmiszerből, akik nem vettek részt a gyűjtésben, illetve 

nem tartoznak a gyűjtést végző közösséghez. A programban résztvevő közösségek életében az 

első sikeres ételosztás nyomán tapasztalható volt, hogy motiváltak lettek a program 

szélesítésében, illetve egyre csökken az elvárás a külső támogatások, segélyek iránt. 

A „József program‖ másik része a földművelés. A közösségi épületeinkhez tartozó 

földterületek közös művelését összekapcsolták a résztvevők magán ingatlanaihoz tartozó 

földek művelésével. A több kisebb területen, közösen termelt azonos kultúra már olyan tételt 

eredményez, amelyet szintén érdemes bevonni az élelmiszergyűjtő programba. De előfordult, 

hogy a nagytételben értékesített termény árából tűzifát vásárolnak és azt osztják szét a 

rászorulók között. Emellett felmerült a baromfitenyésztés lehetősége, melynek során a 

keletkező tojás és hús helyi szociális boltban való értékesítése juttatná bevételhez a helyi 
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közösségeket. A földművelési, veteményezési, gazdálkodási ismeretek elsajátítása, tanácsadás 

során, fejlődik a cigányok előrelátása, a takarékossági és a tervezési képességek. 

Szintén motiválásként kezdeményeztük Vetőmagprogramunkat. Szeretetszolgálatunk 

vetőmaggal segíti a hátrányos helyzetűeket. Olyan családoknak nyújtottunk támogatást, akik 

már az elmúlt ősz folyamán felásták a kertjüket, készültek veteményezni. A Szeretetszolgálat 

új kezdeményezésének célja az volt, hogy a rászorulók ne csak egyszeri segélyt kapjanak, 

hanem olyan támogatást, amely által saját maguk gondoskodhatnak élelmiszerük, zöldségük 

megterméséről. Miniburgonyát, zöldbabot, zöldborsót, dughagymát, foghagymát, retket, 

répát, petrezselymet, saláta magokat tartalmazó vetőmagcsomagot adományozott a rászoruló, 

de dolgozni kész családoknak.  

A programnak köszönhetően több helyen kisebb mintagazdaság valósult meg. A 

vetőmagprogram azokat szólította meg, akik megtették az első lépést, előkészítették a talajt, 

azonban nem állt módjukban a vetnivaló megvásárlása. A munkafolyamatokban mentorok 

figyelték, segítették, bátorítva, tanítva a családokat az öngazdálkodásra. Mindeközben az 

érintettek önértékelése helyreállt, elfogadták a szeretetet, felismerték a „jobb adni, mint 

kapni‖ közmondás mindennapi jelentőségét.  

 

A hit erejével történő személyiségformálással hozunk gyökeres változást a hátrányos 

helyzetűek életébe. A hátrányból előnyt akarunk kovácsolni, elérni, hogy az utolsókból elsők 

legyenek. Formális, nem formális és informális keretek között tanítunk az életre.  

A Biblia értékrendje szerinti élet minden területre hatással van; gyökeres, pozitív irányú 

életváltozást hoz. Nagyon sok pozitív és nagyon nagy élményeket élünk át, amikor 

megváltozik egy ember élete, amikor helyre áll egy család és látszik a változás. Amikor egy 

bűnözésről híres cigánytelepen megjelenik egy keresztény közösség, egy új gyülekezet 

megváltoznak az emberek, és ez az egész cigánytelepre pozitív hatással van. Az új életet 

választó családokban a férj már nem kábítószerre vagy alkoholra költi a megkeresett pénzt, 

nem veri az asszonyt, hanem a házát csinosítja vagy autót vesz. Ez pedig motiváló-, húzó erő 

környezetük számára is. De ehhez fokozottan kell segítő jobbot nyújtani a probléma 

felismeréséhez, megoldáskereséséhez, hosszú távon pedig annak megoldásához. Nekünk kell 

odafordulni hozzájuk és kitartóaknak maradnunk. Segélyekkel nem tudunk életváltozást 

elérni, csak tanítással, képzésekkel, olyan lehetőségek biztosításával, melyek segítségével 

meg tudnak állni saját lábukon. 

A társadalmi egyensúly érdekében soha nem látott potenciál van a cigánymisszióban. A 

szükség olyan nagy, amit felelősen egyetlen egyház, szervezet vagy intézmény sem képes 

bevállalni. Összehangolt közös munkára van szükség!  

Számtalan kezdeményezés kívánja elérni a társadalmilag leszakadt csoportok integrációját, 

viszont tartós eredményeket nem tudnak hozni. A cigánymisszióban viszont megtapasztaltuk 

azt a felnőttkori életváltozást, ami minden ember életében megtörténik, amikor Istennek 

engedelmeskedve akar élni. A személyiségváltozás és a felnőttnevelés lehetőségei, eszközei 

együtt életeket mentenek, egyéneket, családokat állítanak helyre, falakat rombolnak és 

társadalmi egyensúlyt építenek.  

 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió a hátrányos helyzetűek, köztük a 

cigányok megsegítésére kötelezte el magát. 270 településen van jelen szociális és munka-

erőpiaci szolgáltatásokkal, oktatási és hitéleti munkával, hálózatot építve a jó eredmények 

sokszorosítása érdekében. A hit erejével történő személyiségformálással hoz gyökeres 
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változást a hátrányos helyzetűek életében. A hátrányból előnyt kovácsol, hit által az 

utolsókból elsők lesznek. Formális, nem formális és informális keretek között tanít az életre.   
 

A cigánymisszióként működő szervezet különösen nagy hangsúlyt fektet a cigány 

nemzetiségi közösségek támogatására, identitáserősítő kezdeményezésekre. 

Fontos kihangsúlyozni, hogy a romaközösségek társadalmi - szociális - integrációja nem 

jelenthet párhuzamosan kulturális asszimilációt is. A cigányság társadalmi felemelkedése 

mellett szükséges a cigányság kulturális értékeinek és az identitásának megőrzése. 

A társadalmi felzárkózást célzó misszió négy alappillérre az oktatás,a munkaerő közvetítés, 

munkahelyteremtés, a gyülekezeti közösségépítés – hitéleti tevékenység. 

A komplex segítségnyújtás kiterjed a családsegítés, nevelés-oktatás, képzés és szakképzés, 

készség- és képességfejlesztés, nemzetiségi értékek közvetítése, ismeretterjesztés, a tanuló 

ifjúság támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

valamint a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásuk elősegítése 

valamint mentorálás területekre.  



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

863 

 

KLASZTEREK TRANZAKCIÓANALÍZISE  

 

CLUSTERS’ TRANSACTION ANALYSIS 
 

 

Leskó Anett Katalin 

tanársegéd, Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc – Egyetemváros, 

06/20-361-8483, kkklesko@uni-miskolc.hu 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS  

Kutatásom során, a klaszterek, eredményes működésének feltételrendszerét járom körül. 

Szinte nincs ember, aki ne ismerné azon állítást, miszerint ―Együtt könnyebb.‖ A 

leggyakoribb probléma a kooperációkkal kapcsolatban, hogy leginkább az előnyök kerülnek 

nevesítésre, míg arról, hogy az együttműködő feleknek mit kell tenniük ennek érdekébe, 

esetlegesen mit kell feláldozniuk, nem beszélnek. Kutatásom során próbálok választ találni 

kérdéseimre: Mi alapján dönthető el, hogy megéri –e együttműködni? Hogyan lehet az 

együttműködés eredményes? A klasztert összetartó erő, hogy a szervezeti és egyéni célok 

teljesüljenek, vagyis a helyzet minden szereplő számára nyertes játszmává váljék. Ha a 

partner nem képes az együttműködésre, mert nem ismeri fel az abban rejlő potenciálokat, 

vagy éppen az ahhoz szükséges kompetenciákkal nem rendelkezik, akkor lehet bármennyire 

előnyös az együttműködés, az nem fog tudni létrejönni vagy csak korlátozott működésre lesz 

képes.  

 

SUMMARY  

During my research I go around the condition system of the clusters‘ effective functioning. 

There is almost no one who does not know the statement „Easier together‖. The most 

common problem with cooperations is that mostly the benefits are mentioned, but they do not 

talk about what the cooperating parties should do for that or what they have to sacrifice. 

During my research I try to answer my questions: How to decide whether it is worth 

cooperating? How can the cooperation be successful? The cluster‘s cohesive force, to meet 

organizational and individual goals, so that the situation becomes a winning game for every 

participant. If the partners are unable to cooperate, because they do not recognize the 

inherent potentials, or even they do not possess the necessary competencies, then no matter 

how advantageous the cooperation may be, it cannot be created or it will only have a limited 

ability to operate. 

 

 

1. BEVEZETÉS 

 

Kutatásom során arra próbálok választ találni, hogy mi lehet a sikeres hosszú távú 

együttműködések titka. Az együttműködési formák közül engem elsődlegesen a klaszter
105

- 

szintű együttműködések érdekelnek. Érdeklődésem oka két dologra vezethető vissza, részben 

mert olyan speciális együttműködési formáról van szó ez esetben, amely kettős természettel 

                                                 
105

 A klaszter, földrajzi közelségen alapuló vállalati stratégiai szövetség, melyek a külső versennyel szemben 

egységesek, belső viszonyaikat pedig egyaránt jellemzi a konkurencia és a közös helyi érdekek összehangolása, a 

partnerek közötti bizalmi tőke megléte. Informális kapcsolat köti össze a klaszter vállalatait, a közösen végzett 

innovációk, a piaci igényekhez igazodó képzés, a hálózaton belüli közvetlen és célzott információáramlás révén 

csökkenthetők a tranzakciós költségek, ezáltal pedig az adott térség vállalkozásainak versenyképessége 

növekszik. 
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bír, hiszen együttesen van jelen a belső kapcsolatokat jellemző versengés, rivalizálás - mely 

révén biztosított a fejlődés -, valamint a külső piaccal, kihívásokkal szembeni együttes 

fellépés.  A teljes körű kép kirajzolódása végett elengedhetetlennek tartom a kutatás 

kiterjesztését a kooperációval kapcsolatos attitűdökre, az együttműködések színterére, 

szereplőire. Szinte általánosan elfogadott tényként kezeli a közvélemény azon állítást: ―Együtt 

könnyebb‖. Vitathatatlan, hogy a csoportmunkának számos előnye van, azonban nem szabad 

megfeledkeznünk arról, hogy az éremnek két oldala van. Értve ez alatt, hogy az előnyök 

realizálása érdekében biztos, hogy tennie kell valamit az együttműködő feleknek, hiszen, a 

legtöbb esetben nincs haszon, haszonáldozat nélkül. A leggyakrabban ott hibázunk a 

kooperációkkal kapcsolatban, hogy az előnyök nevesítésre kerülnek, míg annak 

részletezésére, hogy az együttműködő feleknek mit is kellene tenniük mindennek érdekébe, 

esetlegesen mit kell(ene) feláldozniuk, már nem fordítunk kellő energiát. Felmerül a kérdés: 

Mi alapján dönthető el, hogy egyáltalán megéri –e együttműködni? Hogyan lehet az 

együttműködés eredményes? A klasztert összetartó erő, hogy a szervezeti és egyéni célok 

teljesüljenek, vagyis a helyzet minden szereplő számára nyertes játszmává váljék. Az 

eredményes kooperáció érdekében vizsgálni kell, hogy a feleknek milyen kompetenciákkal, 

személyiségjegyekkel kell(ene) rendelkezniük a célok, az előnyök elérése érdekében, melyek 

hatással vannak döntéseikre, cselekedeteikre. Ha a partner nem képes az együttműködésre, 

mert nem ismeri fel, az abban rejlő potenciálokat vagy éppen az ahhoz szükséges 

kompetenciákkal nem rendelkezik, akkor lehet bármennyire előnyös az együttműködés, az 

nem fog tudni létrejönni vagy csak korlátozott működésre lesz képes. 

 

2. HASZON & HASZONÁLDOZAT 

 

„A haszonáldozat a szűkösség velejárója. A szűkösség - a gazdaságban - azt jelenti, hogy a 

javak korlátozott mennyiségben állnak csak rendelkezésünkre; éppen ezért döntenünk kell 

azok optimális felhasználásáról: mennyit, hogyan és kinek termelünk/szolgáltatunk. 

Amennyiben erre vonatkozólag létezik legalább két alternatíva, az egyik melletti döntésünk 

egyben a másikról való lemondásunkat jelenti. A haszonáldozat annak a jószágnak, 

jövedelemnek stb. az értéke, amelyről valamely kiválasztott gazdasági cél érdekében le kell, 

hogy mondjunk. Jó döntésről csak abban az esetben beszélhetünk, amennyiben a döntésük 

eredményeképpen megjelenő haszon nagyobb, mint az érte meghozott haszonáldozat.‖ 

(Fenyvesi, 2009) 

A klaszterek iránti kitüntetett figyelem oka elsősorban a megváltozott gazdasági 

környezetben, másrészt a világszerte sikeresen működő klaszterekben rejlik. A klaszter tehát 

felfogható úgy is, mint a vállalatok egyfajta válaszmechanizmus a megváltozott gazdasági 

kihívásokra. A következő ábra jól szemlélteti azon okokat, tényezőket, melyek a hálózati-, 

klaszter- szintű együttműködést ösztönzik. 
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1. ábra: Az együttműködést ösztönző tendenciák 

Forrás: saját szerkesztés 

Az együttműködés során számos haszonra tehetnek szert a tagok, melyek a következők 

lehetnek: 

 A vállalat versenyelőnyei megerősödnek; 

 Javul a termelékenységük a munkamegosztás (specializáció) révén; 

 Partnerek a helyi gondok megoldásában; 

 Működési hatékonyság elősegítése, kiterjesztik a termelési lehetőségek hatását: a 

legjobb gyakorlatok gyorsabb terjedése; új tevékenységekkel és módszerekkel való 

megismerkedés lehetősége; 

 Stratégiai versenyelőnyök: új igények és piaci szegmensek észlelése könnyebb; a helyi 

szállítók, kapcsolódó cégek és támogató intézmények megléte stratégiai különbségek 

kialakítását és kiaknázását teszi lehetővé; 

 Innovációs kapacitás növelése: a technológiai ismeretek elterjedése, a helyi versengés 

a cégeket állandó innovációra kényszeríti. Ezáltal javul a termelékenység is illetve a 

vállalatok gyorsan tudnak alkalmazkodni a váratlan külső változásokhoz. 

 Új vállalkozások megjelenése: viszonylag alacsony belépési korlátoknak 

köszönhetően több cég idetelepül. Ezek a rugalmas kisebb vállalatok egymással 

versengve további speciális inputokat, szolgáltatásokat nyújtanak és egy öngerjesztő 

fejlődési folyamat indul el. 

 A bevétel és foglalkoztatás növekedése. 

Mindezekből is jól látszik, hogy a szakirodalom tanulmányozása során számos ―hasznot‖ 

találhatunk, mely egytől egyig hangzatos hívószó lehet a klaszterhez csatlakozó vállalatok, 

szervezetek számára. Azonban „haszonáldozatot‖ felsorakozató irodalmat már nehéz találni a 

klaszterek vonatkozásában. „Az ok talán abban keresendő, hogy a klaszterek esetében egy 

önkéntes együttműködési formáról beszélünk és a tagok azzal, hogy csatlakoznak a 

klaszterhez, nagymértékben csökkenthetik az „önálló‖ működéssel kapcsolatos áldozatokat. 

Továbbá feltételezhető az is, hogy a nevesített előnyök arra az esetre vonatkoznak, amikor 

megéri a feleknek együttműködni – vagyis nincs egyoldalú verseny a felek között, hiszen ha 

monopóliuma lenne valamelyik félnek a közösen létrehozott értékek értékesítésére, 

hasznosítására, abban az esetben a versengő fél kihasználhatná az együttműködésben 

résztvevőket-.‖ (Fenyvesi, 2009) 
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Itt merülhet fel tehát a következő kérdés: Mi alapján dönthető el, hogy megéri-e 

együttműködni? Ahhoz hogy döntést tudjunk hozni, vagy éppen megértsük, mások mi alapján 

döntenek, érdemes kiterjeszteni vizsgálódásunkat a tranzakció analízis és a játékelmélet 

területére; hiszen az együttműködés tulajdonképpen cselekvési stratégia, a szociális 

viselkedés egyik alapvető formája, amely meghatározza, hogy valaki mennyire tudja 

hétköznapi és munkakapcsolatait hatékonyan, sikeresen működtetni. A csoport- és a 

társadalomszerveződés legfontosabb elvének tekinthetjük. 

 

 

3. A TRANZAKCIÓANALÍZIS (TA) & A JÁTÉKELMÉLET ALAPFOGALMAI 

 

3.1.  A TA jelentése 

 

A tranzakcióanalízis (továbbiakban TA) az emberi gondolkodás, az érzelmek és a viselkedés 

könnyen érthető, mégis kidolgozott pszichológiai elmélete, mely a pszichoterápia, az oktatás, 

a szervezeti és szocio-kulturális analízis valamint a pszichiátria jelenkori hatékony 

rendszerének tekinthető. 

A TA elmélet Eric Berne nevéhez kötődik, melynek fókuszában az emberek közötti 

tranzakció (kommunikáció) megfigyelése és elemzése húzódik.  

Az elmélet kulcsfogalma az „én-állapot‖. Berne három én-állapotot különböztet meg, a 

gyermek-, a szülő-, és a felnőtt én-állapotot. 

Berne véleménye, hogy „egy-egy emberi közösség minden egyes tagjában, minden 

pillanatban szülői, felnőtt vagy gyermeki én-állapotok jutnak kifejezésre; az egyének, ha 

különböző fokú készséggel is, de képesek átváltani az egyik én-állapotból a másikba.‖ (Berne 

1988,32)  

A három én-állapot tartalma érzéseknek és tapasztalatoknak a mintái, melyekhez megfelelő 

viselkedésminták társulnak. 

A gyermeki én-állapotban úgy viselkedünk, mint az a gyermek, aki egykor voltunk. Nem 

csak úgy cselekszünk, de úgy érzünk, hallunk, látunk és reagálunk, mint egy öt- vagy 

nyolcéves gyerek. A tranzakcióanalízis szerint ebből származik a kreativitás, a rekreáció és az 

alkotás, az életben ezt tartja a megújulás egyetlen forrásának. Hosszabb időn keresztül tetten 

érhető gyermekekben, illetve felnőtteknél is, amikor engedélyt kapnak gyermeki énjük 

kiengedésére, sporteseményeken vagy akár házibulik alkalmával. Rövid időre azonban 

egyáltalán nem kívánatos helyzetekben is megjelenhet, például testületi üléseken, 

osztálytermekben, vagy fontos megbeszéléseken. (Járó, 2011) 

A szülői én-állapot olyan, mint egy magnetofon, hiszen a gyermekkorban szüleinktől hallott 

mondatokat ismételi az egyén. Ez az életvezetésre vonatkozó előre rögzített és meghatározott 

szabályok gyűjteményének tekinthető. Mérlegelés nélkül dönti el, hogyan kell reagálni egy 

helyzetben, mi helyes vagy helytelen, hogyan kellene élni az embereknek. A szülői én-állapot 

bírálhat valamit pozitívan vagy negatívan, lehet ellenőrző vagy támogató. Amikor a szülői én-

állapot elítélő, Kritikus Szülőinek hívjuk, míg a támogatót Gondoskodó Szülőinek. (Járó, 2011) 

A felnőtt én-állapotban lévő személy humán számítógéphez hasonlóan működik. Adatokkal 

dolgozik, gyűjti, tárolja, használja azokat, logikai alapú program szerint hoz döntéseket. Néha 

a felnőtt én-állapotunk felhasznál olyan, akár téves információkat is, melyek a gyermekitől 

vagy a szülőitől erednek. Ez hívjuk kontaminációnak (szennyeződésnek). A szülőitől kapott 

információt hívjuk előítéletnek, azt, amely pedig a gyermeki én-állapotból ered téves ítéletnek 

nevezi a szakirodalom. A tévedés általában a gyermeki én-állapot félelmén, reményén alapul, 

melyet a felnőtt én-állapot valóságként fogad el. A tranzakcióanalízisben fontos feladat 

ezeknek a Felnőtt én-állapot kontaminációjának megszűntetése. Ezek az én-állapotok a 

tranzakciók során változhatnak, egyszerre az egyik a domináns. (Járó, 2011) 
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Ha valaki kapcsolatba kerül egy másik emberrel, tranzakció történik. Minden tranzakció egy 

ingerből és egy válaszból áll. Rejtett tranzakcióról beszélhetünk, abban az esetben, ha valaki 

mást mond, mint amit gondol. A rejtett tranzakció képezi a játszma alapját,- melynek van egy 

társadalmi (nyílt) és egy pszichológiai (rejtett) szintje- és különösen érdekes, mert félrevezető. 

Fontos a társadalmi és a rejtett szint eltérésének felismerése, mivel ha meg akarjuk érteni, 

vagy jósolni valaki viselkedését, a rejtett szint hasznosabb számunkra e tekintetben. 

A játszma a tranzakciók visszatérő sorozatának tekinthető; van kezdete, közepe, vége, és 

haszna. A játszma két jellegzetes tulajdonsággal bír: a rejtett jellege és a nyereség.  

A rejtett cél az, amely a kommunikáció során rejtve marad. Ha ez lelepleződik, akkor a 

partner ellenlépéseket tehet a cél megvalósítása ellen. A játszmák haszna az a rejtett nyereség, 

mely motiválja a játékosokat a részvételre. (Korpics,2011) 

 

3.2.  A Játékelmélet és a TA kapcsolata 

 

A játékelmélet Neumann János nevéhez köthető, aki pókerjátékok vizsgálatán keresztül 

tanulmányozta a társas viselkedést. Alapvetően kétféle stratégia különíthető el egymástól, 

úgy, mint a kooperatív (együttműködő) és a kompetitív (versengő).  

A játékelmélet terminusaival élve: ha a versengő kommunikáció során szerezhető nyereség 

állandónak tekinthető, akkor ilyen esetben az egyik fél által megszerzett nyereség a másik 

kárára megy; a kooperatív kommunikációs stratégia során pedig a felek együttes 

erőfeszítéseket tesznek a lehetséges nyereség együttesen elért maximalizálására. 

A versengés mögött sok esetben az önérdek áll, mely rengeteg konfliktushelyzetet teremt, 

mely abból fakad, hogy a javak (nyereség) korlátozott mennyiségben állnak a felek 

rendelkezésére.  

Az önérdekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a klaszterek esetében a tudástranszfer 

hatékonyságnak gátat szab sokszor az önérdek előtérbe kerülése; ami azzal áll 

összefüggésben, hogy a verselőny elvesztésének lehetősége ott lobbog a szereplők szeme 

előtt. (Fenyvesi, 2008) A bizalom szintjének erősödésével a helyzet javítható, illetve egy 

korszerű tudásmegosztó technológia alkalmazása is hasznos lehet, hiszen a megfelelő 

kommunikációs infrastruktúra amellett, hogy költséghatékony lehet, előnyt jelenthet azok 

számára, akik hitelesen tesznek közzé információt, tudást. 

A szakirodalom alapján megállapítható, hogy a közösségek és társadalom sikeressége 

szempontjából az együttműködés hozhat eredményeket. 

A játékelmélet azt kívánja modellezni, hogy mi tekinthető racionális viselkedésnek olyan 

helyzetekben, ahol a résztvevők döntéseinek eredményére (eredményességére) befolyást 

gyakorolnak más egyének /szereplők lehetséges válaszai. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy 

a játékelmélet nem más, mint adott döntésben hozott stratégiai döntések sorozatának 

vizsgálata. (Korpics, 2011) 

 

 

4. KLASZTEREK & TA JÁTÉKELMÉLETI KONTEXTUSBAN 

 

A klaszterek esetében az összetartó erő, hogy a helyzet mindenki számára Nyer - Nyer, 

játszmává váljék. Ehhez nélkülözhetetlen az együttműködő magatartás, melynek feltétele a 

bizalom.  

4.1.  A bizalom jelentése, funkciója 

 

A bizalom gazdasági vonatkozásban megkönnyíti a kooperációt, hozzájárul a tranzakciós 

költségek csökkenéséhez, valamint a gördülékenyebb működéshez egyaránt.  



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

868 

 

A bizalom elsődleges jelentése személyközi kapcsolatokra vonatkozik. Egy személynek a 

másikkal szembeni viszonyulása, mely azon a hiedelmen vagy elváráson alapszik, hogy a 

másik fél nem fog semmi olyat tenni, melyből a másiknak hátránya származik. ―A bizalom a 

szabályszerű, becsületes és együttműködésre kész viselkedés elvárása egy közösségen belül, a 

közös normák, e közösség más tagjai részéről.‖ (Fukuyama, 1997, pp.45.)  

A bizalmat funkciója szerint többféleképpen értelmezhetjük: 

 Egyéni elvárás az események kívánatos kimenetelébe vetett hit, mely nagymértékben 

tartalmaz emocionális elemeket. 

 Interperszonális kapcsolat, melyben az egyén sebezhetővé válik, hiszen nem tudja 

kontrollálni a másik fél tetteit. 

 Gazdasági tranzakciós költségeket befolyásoló tényező: azt az elvárást jelenti, hogy a 

másik fél kötelezettségeinek megfelelően fog viselkedni, becsületes lesz, és akkor sem 

használja ki partnerét, ha alkalma nyílik a feltételeket egyoldalúan megváltoztatni. 

 Társas struktúrák alkotta jelenség, melynek célja a megbízható viselkedés biztosítása. 

(Tarnai, 2003) 

Annyi szó eset már a bizalomról, célszerű tehát nevesíteni, a velejáró gazdasági előnyöket: 

  megkönnyíti a kooperációt,  

 csökkenti a tranzakciós költségeket, 

 hatékonnyá teszi a gazdasági folyamatokat és cseréket, 

 javítja a szervezetek alkalmazkodó képességét.  

Eddigi kutatásom során kijelenthetem, hogy a bizalom, a klaszterek működésében kiemelt 

szerepet tölt be. Az együttműködés kezdeményezésekor kitűzött célok realizálása során olyan 

lényeges tevékenységek, mint a hatékony információáramlás, szaktudás nyílt megosztása, 

tudástranszfer kulcsszerepet töltenek be, melyeknek alapfeltétele a kölcsönös bizalom. Annak 

ellenére, hogy a klaszterek már felismerték a bizalom fontosságát, az eredményes működés 

érdekében, sajnos felmérésem alapján arra a következtetésre jutottam, hogy jelenleg még nem 

éri el a kívánt szintet. A megkérdezettek véleménye szerint az idő és a bizalom szint 

emelkedése egyenesen arányos, vagyis minél hosszabb ideje tart a partneri kapcsolat, annál 

jobban bíznak a felek is egymásban. Tehát a bizalmat lehet építeni, de a folyamat időigényes. 

Továbbá megállapítható, hogy a bizalom kölcsönös gesztusokon alapszik; a jó példák pozitív 

hatást gyakorolhatnak a terjedésére, ám ez még manapság ritka számba megy. 

 

4.2. Klaszterek és az önzetlenség formái és megjelenése 

 

A klasztertagok részéről szükségesnek vélt személyiségjellemzők, viselkedésformák közül – a 

teljesség igénye nélkül- a bizalom mellett kiemelném az altruizmust. Alapvetően 

önzetlenséget, önzetlen magatartást, segítő szándékot értünk az altruizmus kifejezés alatt. 

Három típust különít el a szakirodalom, nevezetesen az önző-, a valódi-, valamint a reciprok 

altruizmust. Az önző altruizmus alatt, olyan önző egyént értünk, aki csak színleli az 

önzetlenséget. A valódi altruizmus csoportjába tartozik azon altruista személy, aki úgy tesz jót 

valakivel, hogy közben neki abból semmiféle haszna sem származik. A hosszú távú 

együttműködések sikerességének szempontjából a reciprok altruizmus preferált, hiszen az 

egyén ez esetben azért tesz jót valakivel, mert a későbbiekben viszonzásra számít. A reciprok 

altruizmus éltetője pedig a bizalom. 

―Ha a partnerek bíznak egymásban, sokkal együttműködőbb magatartást folytatnak, nem 

taktikáznak és kevésbé gyanakvóak.‖(Kovács, 2003. pp.140-147.)  

―Megfelelő feltételek mellett a hosszú távú együttműködéseken alapuló kapcsolatok 

versenyelőnyt jelentenek― (Nowak, 1999b), melynek legfontosabb jellemzője, hogy a felek 

nem akarják azonnal maximalizálni hasznukat, hanem egy későbbi, nagyobb megtérülés 

reményében rugalmasabban viszonyulnak egymáshoz. Mindezért a partnerek a kapcsolat 
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elején többletköltséget vállalnak, engedményeket tesznek, ám a kölcsönös függés illetve a 

bizalom mértékétől függően a kooperatív kapcsolat kiépítése igen jövedelmező alternatíva. 

―Bizalom nélkül mindez csak erős kontroll mellett, szerződésekkel, a döntéshozatal és 

struktúrák merev szabályozásával lenne lehetséges, mely viszont nagyon költségigényes és 

így nem hatékony.‖ (Tarnai, 2003. pp.676-715.) 

A felmérésem során arra a következetésre jutottam, hogy sajnos a klasztertagok annak 

ellenére, hogy tisztességesnek, becsületesnek tartják partnereiket, nem bíznak egymásban 

kellőképpen. –Érdemes a későbbiekben azt is vizsgálnom, hogy mi ennek az oka, és hogy 

lehet e pozitív irányba elmozdítani ezt. - Meglehet, hogy a bizalmatlanság kulturális 

sajátságunk fakad…- Éppen ezen eredmény kapcsán nem lepett meg az sem, hogy az 

önzetlenséget bár fontos tényezőnek ítélték a megkérdezettek, ám a szintje, jelen működésük 

gyakorlatában alacsony. Úgy gondolom bizalom, önzetlenség, megbízhatóság, becsület kéz a 

kézben járnak; és megállapíthatjuk, hogy bizony, e kompetenciák vonatkozásában van 

fejlődési igény a klaszterek, klasztertagok részéről, hiszen a hosszú távú eredményes működés 

és a kitűzött célok realizálása érdekében nélkülözhetetlenek. 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Egy gondolatébresztő értekezésnek szántam ezt a cikket, mely a klaszterek létjogosultságát 

állítja górcső alá. Úgy gondolom, a jövő, klaszteresedés irányába mutat, hiszen a kis- és 

középvállalkozások életben maradásához, ez az önszerveződő együttműködési formája 

nyújthat lehetőséget, továbbá a gazdaság fellendülése szempontjából sem elhanyagolható. 

Hiszen érdemes átgondolnunk, hogy a fejlett gazdasággal bíró országokban mely tendencia 

domináns: Az államtól, illetve határokon kívüli tőke megjelenésétől várják sorsuk jobbra 

fordulását; vagy esetleg a vállalkozások, az emberek keresik, ismerik fel és ragadják meg a 

környezetük nyújtotta lehetőségeket és irányítják általa saját sorsukat.  

Személyes véleményem azonban az, hogy az együttműködéseket célszerű 

kompetenciaalapokra
106

 helyezni. Elsősorban azt értem ez alatt, hogy a feleknek az 

együttműködés kezdeményezésekor kitűzött célok elérése érdekében le kell fektetni a 

szükséges készségeket, képességeket, az elvárt személyiségjegyeket, viselkedésmódot és 

természetesen a szükséges erőforrásokat is lehetséges tagjaikkal szemben.  

A kapcsolatok kialakulásának és eredményes működésének feltétele, hogy az 

együttműködésben résztvevő felek kezelni tudják a felmerülő bizonytalanságot és kockázatot, 

ami abból kifolyólag ered, hogy a formális rendszereket informális rendszerek váltják fel. Ez 

a magyarázat arra, hogy olyan tényezők kerülnek előtérbe, mint a bizalom, az információ és a 

kommunikáció. A bizalom gazdasági vonatkozásban megkönnyíti a kooperációt, hozzájárul a 

tranzakciós költségek csökkenéséhez, valamint a gördülékenyebb működéshez egyaránt. A 

bizalom kialakulásának egyik érzelem- és értékközpontúnak nevezhető megközelítése Jones 

és George (1998) nevéhez fűződik, akiknek értelmezése szerint, a bizalom kialakulása attól 

függ, hogy a felek milyen mértékben képesek egy adott helyzetről hasonló, egymáséval 

egybecsengő definíciót, értelmezési keretet kialakítani. A kölcsönösen elfogadható 

értelmezési keret létrejöttét meghatározza, hogy a felek értékrendszere, attitűdjei és érzelmi 

                                                 
106

 A kompetencia szótári értelemben 1: illetékességet, jogosultságot 2: szakértelmet jelent (Bakos, 1974). 

Valamint használatos a szakértelem által biztosított képesség értelmében is. „Az egyén olyan 

személyiségjellemzője, általánosítható tudása, motivációi, társasági szerepei vagy képességei, amely ok-okozati 

viszonyban áll egy munkakörben vagy szituációban mutatott előzetes kritériumok által meghatározott hatékony 

és/vagy kiváló teljesítménnyel‖/Klemp és McClelland(1986), Spencer és Spencer(1993), Amerikai 

Menedzsment Szövetség/  
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állapotai milyen mértékben hasonlítanak egymásra, és ezt a hasonlóságot mennyire észlelik 

kölcsönösen. Azonban a bizalom megteremtése meglehetősen hosszadalmas folyamat. A 

bizalom kialakulása során különböző tényezők jelentkeznek, melyeknek kitüntetett figyelmet 

kell szentelni.  

A szükséges kompetenciák beazonosítása kulcsfontosságú az eredményes működés 

érdekében. Ha a partner nem képes az együttműködésre, mert nem ismeri fel az abban rejlő 

potenciálokat, vagy éppen az ahhoz szükséges kompetenciákkal nem rendelkezik, akkor lehet 

bármennyire előnyös az együttműködés, az nem fog tudni létrejönni vagy csak korlátozott 

működésre lesz képes. - Amennyiben az együttműködésre kész valamely szereplő nem 

birtokolja valamely szükséges feltételt (nevezhetjük akár belépési korlátnak is), akkor a 

klasztermenedzsment nyújtotta segítség lehet egyfajta kulcs a fejlődés elősegítéséhez. 

Mindezekre, a sikeresség szempontjából elengedhetetlen tényezőkre próbálok majd 

rávilágítani doktori kutatásom során. 
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ÖSSZEFOGLALÁS  

A tanulmányban bemutatjuk a határmenti térségek különböző típusait és azok jellemzőit, 

valamint áttekintjük a határon átnyúló együttműködések nemzetközi jogi kereteit. A további 

pontos fogalomhasználat érdekében a régiók lehatárolásának és típusainak szakirodalmi 

hátterét összegezzük. Az eurorégiókat, mint a határmenti együttműködések hosszú távú és 

stratégiai célú megjelenési formáit és főbb jellemzőiket is megvizsgáljuk. A határmenti és a 

határon átnyúló régiók olyan különleges területek, melyek lehatárolása sokszínűségük miatt 

esetenként nehézségekbe ütközik. Kölcsönösen együttműködő határtérségek esetében az 

ország közötti jelentős intenzitású, stabil kapcsolatok léteznek, a határtérségekben egyre 

intenzívebbek a kapcsolatok, együttműködések a határtérség jó értelemben vett bővülésére 

számíthatunk. A határok állandó mozgása és változása bizonyos területeken versengő 

határmenti övezeteket alakított ki.  Alaposabban elemezzük az Európai Területi 

Együttműködés célkitűzéseit, prioritásait. A Magyarország részvételével induló határmenti 

programokat megvizsgáljuk és értékeljük azok céljait, eddigi eredményeit. Megvizsgáljuk az 

Európai Területi Társulásokat (EGTC) és jogszabályi hátterüket is.  

 

 

SUMMARY  

The study shows the different types and characteristics of the border areas, as well as an 

overview of the international legal framework for cross-border cooperation. In order to use 

more precise definition and delimitation of the types of literature summarizes the background 

of the regions. We examined the Euro regions as the cross-border co-operation and the long-

term strategic purpose and main features of their manifestations as well. The cross-border 

regions are sometimes difficult to delineation because of the diversity. In border regions are 

mutually cooperating significant intensity, stable relations between the countries exist in the 

border areas, intensifying the relations and cooperation in the border region, we can expect a 

good sense of expansion. The constant movement and change of borders in some areas were 

established competing frontier zones. We analyzed more thoroughly the objectives, the 

priorities of the European Grouping of Territorial Cooperation. We analyzed and evaluated 

their goals and the achievements, particularly in Hungary and Romania Cross-border Co-

operation Program. 
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1.A HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK FOGALMA ÉS JELLEMZŐI 

 

A határmenti és a határon átnyúló régiók olyan különleges területek, melyek lehatárolása 

esetenként nehézségekbe ütközik. Európában közösségi szinten a 1980-as évek elején kezdtek 

el foglalkozni kiemelt szintem a határon átnyúló együttműködésekkel. 

 Az Európa Tanács definíciója szerint határon átnyúló régió „egy a földrajzból, történelemből, 

ökológiából, etnikai csoportokból, gazdasági lehetőségekből stb. származtatható potenciális 

régió, amelyet azonban a határ két oldalán uralkodó államok szuverenitása két részre oszt.‖ 

A határokon átnyúló tevékenységek két-, vagy többoldalú megállapodások mentén valósulnak 

meg, helyi, vagy regionális keretek között állami segítségnyújtás mellett (Soós E. 2010). A 

határrégiók gyakran az eltérő kultúrák, nyelvi vallási közösségek találkozási helyszíne, a 

kialakuló kapcsolatok szolgálhatják a megértés egymás elfogadását, de különösen a nagy 

mélységű gazdasági és szociális növelik a félreértések esélyeit. (Bindorffer Gy. 2004) 

Az európai határmenti régiókat Euroregióknak nevezik. Határmenti régiókat önkormányzatok, 

kerületek, régiók hoznak létre. Az első határmenti együttműködések az 1950-es évek második 

felében jöttek létre. Kezdetben a határmenti régiók kevéssé voltak intézményesültek. A 

határon átnyúló együttműködéseknek (CBC - Cross-border Cooperation), jogi kereteit a 

madridi konvenció teremtette meg. A stratégiai szintű együttműködések, amelyek hosszabb 

ideje fennálló, gyakran évtizedes hagyományokkal rendelkező kooperációs formák. Az 

összetartó erőt a történelmi, kulturális vagy gazdasági kapcsolatok jelentik, jellemzően 

intézményesültek, ill. közös stratégiát is létrehoznak, hosszú távon is működőképesek (pl. 

Eurorégió) (Fejes Zs. 2010).  

A projektszintű együttműködések rövidtávra jönnek létre, programok, projektek hatékony 

lebonyolítására, jellemzően nem építenek ki átnyúló intézményi struktúrát, többségében már 

meglévő intézményeken keresztül valósulnak meg (Forrás: Nemzetközi és határ menti 

együttműködések támogatása TÁMOP-1.3.1-07/1.-2008-0002). 

 

1.1.A határmenti térségek típusai és jellemzői 

 

Az elidegenedett határtérségekben a határ zárt, a térségek közötti kapcsolatok lényegében 

teljesen hiányoznak, az érintett államok sokszor ellenfélként tekintenek egymásra (pl. 

Magyarország - Ausztria, Magyarország – Jugoszlávia az 1950-es években). Az egymás 

mellett létező határtérségek esetében az érintett országok között stabil külpolitikai 

kapcsolatok vannak, a határ némileg nyitott. A két ország lakosai közötti kapcsolatok 

esetlegesek, nem intézményesülnek (pl. Magyarország – Ausztria 70-es 80-as évek). 

 

 
1. ábra: Interakciók a határ menti térségekben 

Forrás: Martinez,1994, idézi Hardi, 2004 
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Kölcsönösen együttműködő határtérségek esetében az ország közötti jelentős intenzitású, 

stabil kapcsolatok léteznek, a határtérségekben egyre intenzívebbek a kapcsolatok, 

együttműködések a határtérség jó értelemben vett bővülésére számíthatunk. A határos 

országok baráti és kooperatív kapcsolatok kialakítására törekednek (pl. a 90-es évek 

Magyarországának határmenti területei a délszláv háború érintette területek kivételével). 

Integrált határtérségek létrejöttének feltétele a rendkívül magas szintű, és stabil gazdasági, 

politikai viszony az országok között, az érintett területek gazdasága az összeolvadás jeleit 

mutatja, ténylegesen megvalósult az áruk, szolgáltatások, tőke, munkaerő, információk és 

technológiák szabad áramlása (ehhez a szinthez Magyarországon leginkább a magyar-osztrák 

határtérségek vannak legközelebb, igazán jó példákra leginkább Nyugat-Európában 

(Németország, a Benelux-államok, Svájc, Franciaország egyes területei) találhatunk). (Hardi, 

2004) 

 

1.2.A határmenti kapcsolatok keretei Magyarországon 
 

Magyarország minden szomszédjával kétoldalú megállapodást kötött Ukrajna kivételével, 

ahol négyoldalú program (magyar-szlovák-román-ukrán) működik. 

A határmenti programok működhetnek az Európai Unió belső, vagy külső határain. Típusai: 

 belső határokat érintenek a (magyar-román, magyar-szlovák, magyar-osztrák és 

magyar-szlovén) programokat, 

 az Előcsatlakozási Eszköz finanszírozza a magyar-horvát és magyar-szerb határmenti 

programokat, valamint az nem uniós, ill. csatlakozni nem szándékozó Ukrajnát is 

tagként elismerő magyar-szlovák-román-ukrán programot. 

 

1. konvergencia célkitűzés 

2. regionális 

versenyképesség és 

foglalkoztatás célkitűzés 

3. Európai Területi 

Együttműködés (ETE) 

célkitűzés (European 

Territorial Cooperation - 

ETC) 

A fejlődésben lemaradt 

tagállamok és régiók, melyek 

egy főre jutó bruttó nemzeti 

termék (GDP) alacsonyabb, 

mint a közösségi átlag 75%-a 

(forrásai: ERFA, ESZA vagy 

Kohéziós Alap), 

Közösség konvergencia 

célkitűzés alá nem tartozó 

területei, az Unió gazdagabb 

térségei a támogatás (forrásai: 

ERFA, ESZA), 

Az Európai Területi 

Együttműködés (ETE) az 

Unió területének erőteljesebb 

integrációjára, a  harmonikus 

és kiegyensúlyozott 

fejlődésre fókuszál. 

1. táblázat: A Strukturális Alapok célterületei a 2007-2013-as programperiódusban 

Forrás: Structural Funds Regulations 2007-2013 

 

Az 1. táblázatban felsoroltuk a Strukturális Alapok célkitűzéseit a 2007-2013-as 

programperiódusban. A 3. célkitűzés az Európai Területi Együttműködés (ek) támogatását, 

megerősítését fogalmazza meg, mint egy lehetséges eszközt az integráció elmélyítése 

érdekében. 

 

Hazánk 6 határ menti kétoldalú, 2 transznacionális és 4 interregionális programban vesz részt 

(2. ábra). 
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2. ábra: Határon átnyúló együttműködési programok támogatásra jogosult területek 

Forrás: www.nfu.hu/altalanos_informaciok_az_ete_rol  

 

A 3. célkitűzésben megfogalmazottakat 3 programtípus keretében kívánja az EU elérni. Ezek 

a határ menti együttműködési programok, a transznacionális térségek programjai, ill. az un. 

interregionális együttműködések. Sorrendben a források 73.86%, 20.95%, 5.19%-át szánták 

az előbb említett programokra. 

Magyarország 15 megyéje vesz részt határon átnyúló programokban. Szervezeti szempontból 

e nemzetközi szerveződések csúcsszerve a Közös Monitoring Bizottság melyeknek feladata a 

projektkiválasztás eljárásrendjének kidolgozása, pályázati felhívások elkészítése, projektek 

kiválasztása, program megvalósulásának biztosítása. 

Az irányító hatóság felel a program menedzsment felállításáért és végrehajtásáért, az 

eredményes és hatékony pénzgazdálkodásért.  

Az igazoló hatóság a Bizottság felé elkészítendő és benyújtandó költségnyilatkozatokat, 

kifizetési és pénzfelvételi kérelmeket készíti el és nyújtja be, ill. forrásokat fogad a 

Bizottságtól. Az ellenőrző hatóság (EH) a program irányítási struktúrájától független 

szervezet, amely biztosítja az ellenőrzések végrehajtását, az irányítási és ellenőrzési rendszer 

hatékony működését. Az EH feladatait a magyar Kormányzati Ellenőrzési Hivatal látja el. 

Az nemzeti hatóság (NH) felelős a program végrehajtásáért, az „Egyetértési Megállapodás‖ 

aláírásáért, valamint a társfinanszírozás biztosításáért (www.nfu.hu). 

 

2.MAGYARORSZÁG RÉSZVÉTELÉVEL INDULÓ HATÁRMENTI PROGRAMOK 

 

2.1.A Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program  

 

A program fő célja „a magyar-szerb határvidék közös fejlesztése egy harmonikus, 

együttműködő, fenntartható és biztonságos környezettel rendelkező régió létrehozásával‖ a 

2007-2013-as költségvetési időszakban.  

A program nem előzmények nélküli, mivel már 2003-ban Magyar-Szerb Kísérleti Kisprojekt 

Alap (KKPA) néven határon átnyúló együttműködés indult a non-profit szervezetek 

intézményfejlesztése, valamint a később elérhető INTERREG források megszerzése 

érdekében. 

2004-ben Magyarország Szerbia és Montenegró részvételével un. Szomszédsági Program 

került megfogalmazásra, ami hozzájárult ahhoz, hogy a szerb szervezetek immáron saját 

jogon is pályázhattak és szert tehettek az uniós források megszerzésével kapcsolatos 

tapasztalatokra 

A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program pénzügyi forrása 

közös, szerkezete egységes, hasonlóan a döntéshozatalhoz. 

http://www.nfu.hu/altalanos_informaciok_az_ete_rol
http://www.nfu.hu/
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3. ábra: A támogatásra jogosult területek 

Forrás: www.hu-srb-ipa.com  

 

2.1.1.A Program céljai és prioritásai 

 

A Program fenntartható és biztonságos környezetben együttműködő régió létrehozását tűzte ki 

célul. 

Legfontosabb akcióterületei a kulturális és természeti örökség megőrzése, az érintett területek 

gazdaságának fejlesztése, munkahelyek teremtése, közös oktatási, kutatási tevékenységek 

erősítése, a Schengeni határon való elhelyezkedés hatásainak mérséklése. 

 

A program keretében öt specifikus célt határoztak meg: 

 „a határvidék elszigeteltségének csökkentése a határ elérhetőségének növelésével, 

 környezeti fenntarthatóság és biztonság elősegítése a határzónában, 

 szinergiák és együttműködések elősegítése a gazdasági életben, 

 kulturális örökség megőrzése a kulturális értékek, hagyományok bemutatása és a 

turizmus fejlesztése, 

 kulturális, oktatási és kutatási együttműködések elősegítése. 

A fenti célok eléréséhez az alábbi prioritások kerültek megfogalmazásra: 

1. prioritás: infrastruktúra és környezet 

2. prioritás: gazdaság, oktatás és kultúra 

 

A program megvalósításához 50,1 millió euró támogatást terveztek 85%-os közösségi 

támogatási intenzitás mellett, amihez max. 10%-os nemzeti társfinanszírozás, ill. ennek 

megfelelően min. 5%-os önrész párosult programszinten (www.hu-srb-ipa.com). 

 

2.2.Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 
 

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program közös 

intézményrendszer és pénzügyi keretek mellett valósul meg a 2007-2013 programozási 

időszakban. Ezen a határszakaszon is voltak már (Magyarország részéről INTERRREG IIIA, 

Románia részéről Phare CBC programok) előzmények. A támogatásra jogosult határmenti 

terület négy-négy magyar, ill. román megyéből áll. 

 

http://www.hu-srb-ipa.com/
http://www.hu-srb-ipa.com/
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4. ábra: A támogatásra jogosult területek 

Forrás: www.huro-cbc.eu  

Az együttműködés átfogó stratégiai célja „közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben 

élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség 

közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve‖. 

 

A stratégiai célok elérésé érdekében az alábbi prioritásokat, ill. beavatkozási területeket 

határozták meg: 

„1. prioritási tengely: az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges 

kulcsfeltételek javítása, olyan a közlekedési és kommunikációs infrastruktúra és a 

tömegközlekedéshez kapcsolódó fejlesztések megvalósítása, amelyek alapvető fontosságúak a 

határon átnyúló személy, teherforgalom és az információáramlás javítása szempontjából. A 

prioritási tengelybe beletartoznak a tiszta természeti környezet megőrzését és védelmét célzó 

beavatkozások is. 

1.1 beavatkozási terület: határon átnyúló közlekedés fejlesztése 

1.2 beavatkozási terület: határon átnyúló kommunikáció fejlesztése 

1.3 beavatkozási terület: környezetvédelem 

2. prioritási tengely: A társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határmenti térségben. A 

prioritási tengely átfogó célja a térség gazdasági versenyképességének erősítése, az üzleti 

környezet fejlesztése és a humán erőforrások javítása révén. 

2.1 beavatkozási terület: határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása 

2.2. beavatkozási terület: együttműködés ösztönzése a kutatásfejlesztés (K+F) és 

innováció területén 

2.3 beavatkozási terület: együttműködés a munkaerőpiacon, oktatásban – készségek, 

ismeretek közös fejlesztése 

2.4 beavatkozási terület: egészségügy és közös veszélyelhárítás 

2.5 beavatkozási terület: közösségek közötti együttműködés.‖ 

A Programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, amelyet a kormányok 

nemzeti társfinanszírozással egészítenek ki. A magyar partnerek min. 5%, a román partnerek 

min. 2% önerő megfizetésére kötelezettek. (www.huro-cbc.eu/hu)  

 

 

 

 

 

 

http://www.huro-cbc.eu/
http://www.huro-cbc.eu/hu
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2.3.A Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 

 

A Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program intézményi 

struktúrája ebben az esetben is ún. „megosztott irányítási rendszerben‖került 

meghatározására, közös pénzügyi keretek mellett. 

Előzmények itt is voltak Magyar - Horvát Kísérleti Kisprojekt Alap keretében 2004-től ahol a 

horvát partnerek már saját jogon is lehettek pályázók és így megismerhették az uniós források 

megszerzésének metódusát.  

A program támogatásra jogosult területei: Magyarország dél-nyugati, Horvátország észak-

keleti határán találhatók melyek természetes elválasztó vonala a határszakasz meghatározó 

részén a Dráva folyó medre. 

 

 
5. ábra: A támogatásra jogosult területek 

Forrás: www.hu-hr-ipa.com/hu/programterulet  

 

A program általános célja „a kultúrán és tudáson alapuló fejlesztés, amely a régió természeti 

és kulturális örökségének kihasználásán, valamint a határ két oldalán megvalósuló 

szocioökonómiai együttműködésen nyugszik‖.  

 

„A program specifikus céljai: 

 „a Dráva-völgy, valamint a környező természeti és vidéki területek környezeti 

stabilitásának és vonzó megítélésének fokozása, 

 fenntartható közös regionális turisztikai szolgáltatások létrehozása a Mura–Dráva–Duna 

területen, valamint a környező természeti és vidéki területeken, 

 egységes és együttműködő gazdasági helyzet kialakítása, 

 közös kulturális örökség kialakítása és megőrzése a kulturális értékek, hagyományok 

bemutatása és a turizmus fejlesztése érdekében, 

 az intenzív kulturális és oktatási együttműködések előnyeinek kiaknázása. 

 

A programban megfogalmazott célok eléréséhez az alábbi prioritások, ill. beavatkozási 

területek kerültek megfogalmazásra: 

1. prioritás: fenntartható környezet és turizmus 

1.1. beavatkozási terület: fenntartható és vonzó környezet 

1.2. beavatkozási terület: fenntartható turizmus a Mura-Dráva-Duna folyóterületen 

http://www.hu-hr-ipa.com/hu/programterulet
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2. prioritás: együttműködő gazdaság és közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés.  

2.1. beavatkozási terület: együttműködő gazdaság 

2.2. beavatkozási terület: közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés‖. 

A Program első öt évére 35 millió euró áll rendelkezésre  (www.hu-hr-ipa.com/hu).  

 

2.4.Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés  

 

A Magyarország és Szlovénia közti kétoldalú együttműködés már a csatlakozás előtti 

időszakban is létezett. Az első háromoldalú együttműködés a Szlovénia-Magyarország-

Ausztria programban valósult meg. 2000-2003 között kétoldalú Phare együttműködés létezett, 

amelynek elsősorban a természetvédelemre, gazdasági együttműködésre valamint a 

humánerőforrás-fejlesztésre irányultak. 

A 2004 és 2006 közötti háromoldalú program felemás tapasztalatainak következtében a 2007-

2013-as programozási időszakban ismét bilaterális együttműködést alakítottak ki. 

 

 
6. ábra: A támogatásra jogosult területek 

Forrás: www.si-hu.eu  

 

A program területe Zala és Vas megyék valamint a szlovéniai Pomurje (Muravidék) és 

Podravje régiók.  

A stratégiai program célja, hogy „a határmenti régió olyan területet képviseljen a térképen, 

amely kulturális, egészségügyi és természeti szempontból is kiváló élet- és 

munkakörülményeket biztosít‖. 

 

Prioritások és beavatkozási területek: 

1. prioritás: az együttműködési terület vonzerejének növelése a határon átnyúló 

közlekedési összeköttetéseinek, a kihasználatlan értékek fejlesztésével az 

idegenforgalom, a kultúra és a művészetek területén.  

1.1. beavatkozási terület: közös idegenforgalmi desztináció fejlesztése, 

1.2. beavatkozási terület: kultúra megőrzése és fejlesztése, 

1.3. beavatkozási terület: határon átnyúló közlekedési kapcsolatok javítása. 

2. prioritás: fenntartható fejlődés azokra a tényezőkre összpontosít, amelyek 

hozzájárulnak a környezeti hatékonyság tágabb értelemben régió gazdaságának 

állapotának javulásához. 

2.1. beavatkozási terület: területfejlesztési együttműködés, 

2.2. beavatkozási terület: megelőző egészségápolás, 

http://www.hu-hr-ipa.com/hu
http://www.si-hu.eu/
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2.3. beavatkozási terület: környezetvédelem és gazdálkodás, 

2.4. beavatkozási terület: hatékony energiafelhasználás. 

 

A Program 30 millió eurót közösségi forrást kapott amit a szlovén és magyar fél 6,6 millió 

euró nemzeti társfinanszírozással egészített ki (www.si-hu.eu/start_hu). 

 

2.5.Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 
 

A program célja az osztrák-magyar határ mentén a gazdasági, társadalmi, kulturális és 

ökológiai kapcsolatok elmélyítése, a regionális versenyképesség erősítése és az 

egyenlőtlenségek enyhítése. Az Ausztria és Magyarország közötti határon átnyúló 

együttműködéseknek van a leghosszabb múltja. Az együttműködéseknek három hullámban a 

rendszerváltozás, Ausztria, majd hazánk uniós csatlakozása adott újabb lökéseket. Mára már 

természetessé vált a két ország közötti folyamatos és intenzív kapcsolat. Egyértelműen 

állíthatjuk, hogy a határ valódi és mentális átjárása, átjárhatósága az osztrák-magyar határon 

jutott a legtávolabb. 

A program támogatásra jogosult területei: Bécs, valamint a Bécs környéki területek déli része, 

Burgenland, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék valamint a központi célterülettel 

határos területek: Alsó-Ausztria déli része és Kelet-Stájerország. 

 

 
7. ábra: A támogatásra jogosult területek 

Forrás: www.at-hu.net  

 

„A program prioritásai és beavatkozási területei az alábbiak: 

1. prioritás: innováció, integráció és versenyképesség.  

1.1. beavatkozási terület: a gazdasági együttműködés támogatása 

1.2. beavatkozási terület: a munkaerőpiac tartós bővülésének elősegítése 

1.3. beavatkozási terület: a szociális infrastruktúra és a közszolgáltatások minőségének 

biztosítása 

2. prioritás: fenntartható fejlődés és elérhetőség.  

2.1. beavatkozási terület: az ökomobilitás, a közlekedés és a regionális elérhetőség 

javítása 

http://www.si-hu.eu/start_hu
http://www.at-hu.net/
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2.2. beavatkozási terület: a határon átnyúló döntéshozatali rendszerek fejlesztése 

2.3. beavatkozási terület: a természeti erőforrások menedzsmentjének javítása. 

 

A Programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza 82 millió euróval, amelyet 

a kormányok nemzeti társfinanszírozással egészítenek ki. A program összköltségvetése kb. 

101 millió euró, az uniós támogatás max 85%, a nemzeti társfinanszírozás max. 10%, a 

pályázók önrésze min 5% (www.at-hu.net). 

 

2.6. Magyarország - Szlovákia - Románia - Ukrajna Európai Szomszédsági és 

Partnerségi Eszköz Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
 

A program célkitűzése „az együttműködés fokozása és elmélyítése Ukrajna Kárpátalja, Ivano-

Frankivszki és Csernovici régiói és a tagállamok támogatott illetve szomszédos határmenti 

régiói között, környezeti, szociális és gazdasági szempontból fenntartható módon‖.  

A támogatásra jogosult területek: 

 Magyarországon Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék, 

 Romániában Szatmár, Máramaros és Szucsava megyék, 

 Ukrajnánan Kárpátalja, Ivano-Frankivszk, és Csernovic megyék, 

 
8. ábra: A támogatásra jogosult területek 

Forrás: www.huskroua-cbc.net  

 

„A program prioritásai és beavatkozási területei: 

1. prioritás: gazdasági és társadalmi fejlődés. Célja az ismeretátadás es tapasztalatcsere, a 

vállalkozások közös fejlesztése, a terület turisztikai vonzerejének növelése érdekében 

1.1. beavatkozási terület: összehangolt turizmusfejlesztés 

1.2. beavatkozási terület: a KKV-k közötti és az üzleti együttműködés fejlődésének 

támogatása 

2. prioritás: a környezet minőségének javítása. A levegő, víz, talaj és erdők minőségének 

javítása és a természeti környezetet ért károsodások kockázatának mérséklése 

2.1. beavatkozási terület: környezetvédelem, a természeti erőforrások fenntartható 

használata és menedzsmentje 

2.2. beavatkozási terület: felkészülés a vészhelyzetek közös kezelésére 

3. prioritás: a határok átjárhatóságának növelése. A határmenedzsment hatékonyságának 

javítása az Ukrajnával közös határszakaszokon 

3.1. beavatkozási terület: Határátkelőhelyek közlekedési infrastruktúrájának és 

felszerelésének fejlesztése. 

4. prioritás: Emberek közötti együttműködés, a közszolgáltatások hatékonyságának 

javítása és a társadalom csoportjai közötti kölcsönös megértés javítása 

http://www.at-hu.net/
http://www.huskroua-cbc.net/
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4.1. beavatkozási terület: intézményi együttműködés 

4.2. beavatkozási terület: emberek közötti (people-to-people) együttműködés‖. 

A finanszírozás némiképp eltér a korábban ismertetett programoktól, mivel Ukrajna nem 

különített el központi költségvetési forrásokat a nemzeti társfinanszírozáshoz, így míg 

Magyarországon a pályázók önrésze min 5%-os ez Ukrajnában min. 10% (www.huskroua-

cbc.net). 

 

2.7. Európai Területi Együttműködési csoportosulás - Európai Területi Társulás  

 

A határokon átnyúló, a transznacionális és a régiók közötti együttműködést elősegítendő új 

eszköz ami a 2014-2020-as tervezési időszak egyik kulcsfontosságú intézménye lesz Európai 

Területi Együttműködési csoportosulás  (Európai Területi Társulás). 

Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendeletében „közösségi szintű 

együttműködésre vonatkozó eszköz létrehozásáról rendelkezett, amely lehetővé teszi a 

Közösség területén jogi személyiséggel felruházott együttműködési csoportosulások, név 

szerint európai területi együttműködési csoportosulások létrehozását (1082/2006/EK 

Rendelet). 

Némi tisztázást igényel, hogy hazánkban a 2010. évi CXXVI. törvény az európai területi 

együttműködési csoportosulás nevet (EGTC)  „európai területi társulás‖ néven definiálta. 

Az Európai Területi Társulások 

 jogi személyiséggel rendelkeznek, azaz  

o költségvetéssel, szervezettel és szerződő képességgel bírnak,  

o ingó, ingatlan vagyont szerezhetnek,  

o bíróság előtt eljárhatnak, 

 fontos továbbá, hogy a székhely szerinti állam joga vonatkozik rájuk, 

 élükön a közösen megválasztott igazgató áll,  

 legmagasabb szintű képviseleti szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés, 

 létrehozhatják a tagállamok, regionális közigazgatási szervezetek, önkormányzatok, 

ill. egyéb közjogi intézmények és ezek társulásai. 

 tevékenységük a közlekedés, környezetvédelem, oktatás, nevelés, egészségügy, 

elsősegély, energia-felhasználás, innovációs eszközök, K+F, kultúra, 

munkahelyteremtés és fejlesztés, szociális szolgáltatások, turizmus, sport, 

mezőgazdaság területeire vonatkozhatnak, 

 határmenti, határon átnyúló, régiók közötti, testvérvárosi, transznacionális 

együttműködéseket valósíthatnak meg , 

 részt vehetnek EU programok esetében közreműködő és támogatott szervezetként 

egyaránt, 

 nem EU tagállamok jogalanyi is részt vehetnek létrehozásában. 

 

Az Európai Területi Társulás mint intézmény létrehozása elsősorban annak volt köszönhető, 

hogy az eltérő tagállami szabályozás jelentős mértékben megnehezítette a területi 

együttműködések fejlődését. Ennek a problémának a feloldására hozták létre a nemzeti jog 

felett álló, a közösségi jog részét képező jogi eszközt az ETT-t (EGTC), ami várhatóan 

megkönnyíti az uniós források lehívását (www.egtc.kormany.hu). 

 

3. ÖSSZEGZÉS 

 

Hazánk határmenti együttműködéseinek vizsgálata során az alábbi fontos, kiemelni szükséges 

gondolatot tudjuk megfogalmazni: 

http://www.huskroua-cbc.net/
http://www.huskroua-cbc.net/
http://www.egtc.kormany.hu/
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 a határmenti együttműködések mára különösen a nyugati határszélen több évtizedes 

múltra tekintenek vissza, aminek köszönhetően 

 az érintett térségekben hamarabb kialakult az a tudás, ami az EU-s források hatékony 

lehívásához szükséges, 

 véleményünk szerint a legtovább a magyar-osztrák határ mentén jutottak, ahol a határ 

ma már a legkisebb mértékben gátolja a környéken élők „határon átnyúló‖ 

tevékenységeit (mindez a gazdaság fejlődésében, a határon átnyúló kapcsolatok 

intenzitásában is mérhető), 

 megállapítható továbbá az is, hogy az érintett területek kiterjedéséhez képest 

viszonylag kis forrásokról beszélünk,  

 amelyek azonban a magas EU-s támogatási arány, ill. alacsony önrész miatt rendkívül 

vonzóak a pályázók számára, 

 fontos kiemelni, hogy a megyék 2014-2020-as időszakra vonatkozó területfejlesztési 

elképzelései során érdemes minél nagyobb mértékben támaszkodni ezekre a 

forrásokra, 

 a tapasztalatok azt is megmutatták, hogy jelentős nehézségeket jelent/jelentett az eltérő 

nemzeti szabályozás,  

 aminek kivédésére jelenthet megoldást az önálló jogi személyiséggel rendelkező ETT-

k (EGTC) létrehozása. 
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KÖLTSÉG ÉS ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS VALAMINT A PÉNZÜGYI 

TERVEZÉS JELENTŐSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓ 2007-2013-AS 

PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK FŐBB PÁLYÁZATAIBAN 

 

THE ROLE OF THE COST-ACCOUNTING AND FINANCAL 

PLANNING IN CASE OF PROJECTS OF SOCIAL RENEWAL 

OPERATIONAL PROGRAMME 
 

 

Süveges Gábor Béla 

tanársegéd, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, 3515 Miskolc, Egyetemváros;  

0646 565111-1329; stsuveges@uni-miskolc.hu 
 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A vezetői számvitel egyik fontos területe a költségfelosztás és költségszámítás, amely nemcsak 

termékek és szolgáltatások, hanem projektek számára is releváns lehet. Az utóbbi években 

egyre több tanulmány foglalkozott a tevékenység-alapú költségszámítás gyakorlati 

felhasználási lehetőségeivel. Bár a módszert elsősorban termelői tevékenységet végző 

gazdálkodóknak szánták mára mind tudományos mind pedig gyakorlati szakemberek szerint 

ez egy kiváló eszköz lehet a projektek tervezésénél és koordinálásánál is. A tanulmány célja 

annak bemutatása, hogy milyen szinteken valósul meg a költség és önköltségszámítás a 

projektek speciális területén, Európai Uniós projektek esetében, ill. mennyire adnak 

lehetőségek önköltségszámítási rendszerek kialakítására a projektek benyújtásakor elvárt 

pénzügyi tervek és számviteli információs rendszerek. 

 

SUMMARY 

Activity-based cost analysis and plannig means one of the most important information sources 

related to financial decision making. This chapter aims to demonstrate how management 

accounting tools can be used to determine the specific costs of program results implemented 

using EU funds, and to highlight key issues in this area. The study is based on primary 

research that introduces methods to combine activities with costs, and seeks an answer to the 

question of whether it is possible to determine the direct sources of the results and effects. 

 

 

1. BEVEZETÉS 

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Programmal összhangban Magyarország 2007 és 2013 között 

22,4 milliárd Eurós uniós támogatásban részesült, hogy felzárkózzon a fejlett európai 

országokhoz (A Magyar Köztársaság Kormánya, 2007). A felzárkózási célok elérése 

érdekében megvalósuló projektek pénzügyi keretét a lehető leghatékonyabban kell 

felhasználni. A 2004 – 2006 között megvalósuló Nemzeti Fejlesztési Terv operatív program 

hatását értékelő tanulmányból kiderül, hogy bár a hatásosság mérése megvalósult az operatív 

programok indikátorai által, a hatékonyság szempontja azonban nem szerepelt az vizsgált 

tényezők között. Ennek következtében ―az alkalmazott indikátorok nem voltak alkalmasak 

annak bemutatására, hogy a különböző outputok, eredmények és hatások közvetlenül milyen 

források felhasználásával voltak elérhetőek, mennyire hatékonyan sikerült a programmal a 

rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat felhasználni (létrehozott új munkahely fajlagos 

költsége, 1 km felújított út átlagos költsége, vagy a képzettere jutó átlagos költsége)‖ (Dr. 

mailto:stsuveges@uni-miskolc.hu
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Rechnitzer János et. al., 2007 15.p ). Éppen ezért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

megbízásából készített tanulmány javaslatokat fogalmazott meg az indikátorokra vonatkozóan 

a kapcsolatok és hatások közvetlenebb kimutatása érdekében. 

 

Ez az elhatározás azonban csak korlátozottan tudott megvalósulni a 2007-2013-as időszakra, 

hiszen a ―különböző szintű indikátorok között nehezen azonosítható a közvetlen kapcsolat, 

vagyis a projektekre vonatkozó eredményességi adatokból korlátozottan lehet következtetni a 

program egészének eredményességére. Ennek oka az, hogy az indikátorok gyakran 

természetüknél fogva (például egyes hatásindikátorok) nem alkalmasak arra, hogy 

elkülönítsék a beavatkozások hatását a külső, OP-tól független társadalmi-gazdasági 

események befolyásától (KPMG, 2011) 

 

A közvetlen kapcsolatok hiánya miatt a hatékonyságot és hatásosságot biztosító az ―Értéket a 

pénzért‖ elv gyakorlati alkalmazása is nehézkesnek bizonyulhat. Ennek az elvnek 

megfelelően a projektek megvalósítása során folyamatosan és fokozottan érvényesíteni kell 

többek között az erőforrások hatékony, hatásos és etikai normák szerinti felhasználását és az 

átlátható és felelősséget rögzítő kiválasztási rendek kialakítását. Ennek elérése érdekében a 

projektek során igazolni kell többek között, hogy a szerződéses díjak kalkulálása átlátható és 

megfelel a piacon szokásos díjazásnak, valamint, hogy egyértelmű a kapcsolat a kifizetett 

összegek és teljesítés között. (Útmutatót a munkaszerződések, megbízási szerződések és a 

vállalkozási szerződések elszámolásához, 2008). Mivel az indikátorok és a tevékenységek 

között nincs minden esetben egyértelmű, közvetlen kapcsolat a szokásos piaci árak igazolása 

is problémába ütközhet. 

 

Feltevésem szerint a vezetői számvitel eszközeinek alkalmazásával megvalósulhat a projectek 

eredményei és a tevékenységek és költségek közötti kapcsolatteremtés. A vezetői számvitel 

egyik legfontosabb területe a költségfelosztás és költségszámítás. Az elmúlt években 

különböző innovatív módszereket dolgoztak ki erre vonatkozóan, melyet a különböző 

gazdasági társaságok alkalmazhatnak. 

 

Különböző megközelítések vannak napjainkban a számvitel szerepéről, céljáról és 

felhasználási lehetőségeiről. Egyes gazdasági szereplők túlságosan nagy fontosságot 

tulajdonítva, célként tekintenek rá, míg mások nem értékelik az újratermelési folyamatban 

betöltött szerepét, így csupán egy „szükséges rosszként‖ fogják fel. A számvitelt objektívan 

vizsgálva azonban joggal tekinthetjük az „üzlet nyelvének‖ (Pál, 2003), mely kiváló 

eszköznek bizonyul egyrészt az információigénylőknek a gazdálkodóról alkotott vagyoni, 

pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet megismerésében, másrészt pedig hozzájárul a vállalati 

küldetés által a célok eléréséhez. 

 

Ha a számvitelt funkcionális megközelítésben vizsgáljuk, akkor beszélhetünk a külső 

érdekelteknek szóló, kötelező előírásokon, kötött rendszereken alapuló pénzügyi számvitelről 

és a belső érdekelteknek szóló, tulajdonosi igényeket kiszolgáló vezetői számvitelről. A 

vezetői számvitel szerepe különbözik a számvitel más részeitől abban a tekintetben is, hogy 

ezen szemléletmód nem retrospektív, hanem az értékteremtési folyamatok kezdetétől fogva 

jelen van a döntés előkészítés, döntéshozás, tervezés és nyomon követés szintjein (Alnajjar & 

Siam, 2011). 

 

Jelen tanulmánynak az a célja, hogy bemutassa, hogy a vezetői számvitel eszközeinek 

segítségével hogyan lehet az európai uniós forrásokból megvalósított programok 
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eredményeinek fajlagos költségeit meghatározni és rávilágít, hogy melyek a kulcsfontosságú 

kérdések ezen a területen. 

A tanulmány alapjául szolgál egy primer kutatás is, mely azt mutatja be, hogyan a 2007-2013-

as programozási időszak pályázóknak a kötelező számviteli költség nyilvántartási rendszerek 

vezetése mellett milyen típusú költségterveket kellett megvalósítani, hogyan jelent meg a 

tervezésben a költség és önköltségszámítás, ill. milyen pénzügyi terveket kellett elkészíteni a 

tervezési fázisban.  

 

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

Mivel a projektek esetében a tevékenységek és a költségek közötti kapcsolatteremtés jelenti a 

szűk keresztmetszetet, ezért ezen áttekintés a közvetett költségek felosztásának főbb 

mozzanataira koncentrál. 

A költségek felosztása megoldandó problémaként először a XIX. század második felében 

jelentkezett. A költségek nyomon követése nagy sorozatban gyártott magas közvetlen anyag 

és munkaerőköltségek tartalmazó termékeknél még könnyen megoldható volt, a termelő 

tevékenység komplexitásának növekedésével azonban a közvetett költségek figyelembevétele 

elengedhetetlenné vált a termelés ellenőrzésénél, a döntéshozatalnál (Musinszki & Pál, 2010). 

 

A II. világháborút követően jelentős változások történtek a gazdaságban és a termelési 

folyamatokban. A tömegtermelés és automatizált rendszerek megjelenése és elterjedése 

megváltoztatta a termékek és szolgáltatások költségstruktúráját. Míg korábban a közvetlen 

(anyag és bér) költségek jelentették a termék költségeinek legnagyobb részét, ezt követően 

egyre inkább a termékekhez és szolgáltatásokhoz közvetlenül nem hozzárendelhető költségek 

váltak uralkodóvá (a fejlett termelési rendszerekben az általános költségek a közvetlen 

munkabérek öt-tízszeresét is kitehetik) (Kaplan & Cooper, 1987). 

 

Elfogadhatóan működtek a hagyományos költségfelosztó módszerek addig, amíg a közvetlen 

költségek tették ki a költségek legnagyobb részét, azonban amikor ez az arány eltolódott a 

közvetett költségek javára, már nagyon félrevezető eredményekhez vezettek. (Körmendi & 

Tóth, 1999). 

Bár ezek a változások minden gazdasági szereplő számára egyértelműek voltak, jó néhány 

évnek el kellett eltelnie ahhoz, hogy helyesen felépített módszerek segítségével történjen a 

költségek felosztása. A 80-as években több kutató fáradozott olyan elszámolási és felosztási 

rendszer kidolgozásán, ami megfelelően képes a megváltozott körülményekhez 

alkalmazkodni. Ebben az időszakban mutatta be Kaplan és Cooper új módszerüket, a 

Tevékenység-alapú költségszámítást. 

 

Kaplan és Cooper a „Költségszámítási és teljesítménymérési rendszerek négyszintű 

modelljében‖ a meglévő költségszámítási módszereket négy különböző szinthez rendelték 

hozzá fejlettségük és összetettségük alapján. A rendszerek elemzéséhez a következő 

szempontokat használták: 

• az adatok minősége 

• kifelé irányuló (pénzügyi) beszámolás 

• a költségek termékekhez és vevőkhöz rendelése 

• operatív és stratégai kontroll 

A szerzők a negyedik szintet tartanák ideálisnak a gazdálkodók számára, mely összekapcsolt 

adatbázisokból és rendszerekből áll és alkalmas az operatív és stratégiai teljesítménymérésre. 
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Elemzésük időpontjában a legtöbb gazdálkodó a második szintűnek nevezett pénzügyi-

beszámolási rendszerekkel rendelkezett, melyek alkalmasok voltak a készletértékelés és az év 

végi és az időszakonkénti pénzügyi beszámolók elkészítéséhez.  

Ezek a rendszerek azonban nem voltak alkalmasak a vevők költségeinek azonosítására és a 

szolgáltatások költségeinek nyomon követésére. 

 

A második szintű rendszereket használó gazdálkodóknak további problémái is vannak: 

• nincsenek beszámolási követelményei az egyedi és általános költségek 

szolgáltatásokhoz és vevőkhöz rendelésére vonatkozóan,  

• nincsen olyan pénzügyi rendszerük, amely a felelősségi központok költségeit mérné, 

• nem ismerik az egyes termékek, szolgáltatások és vevők költségeit és a tevékenységek 

és folyamatok költségeit sem. (Kaplan & Cooper, 1987) 

 

A bevezetőben említett pályázati rendszerek kritikai értékelése és elemzése alapján 

megállapítható, hogy a jelenlegi rendszerek a második szintű költségszámítási rendszerek 

jellemzőit viselik magukon, hiszen bár ismerik a folyamatok költségeit, nem történik meg a 

tevékenységek, az egyedi és általános költségek vevőkhöz rendelése. 

 

Az első és második szinten lévő rendszerek kiválóan működtek az 1950-as évek végéig, amíg 

a közvetett költségek aránya elenyésző volt a költségstruktúrán belül. Kaplan és Cooper az 

elfogadható és célként kitűzendő eljárásokat a harmadik és negyedik szinten megjelenő 

Tevékenység alapú költségszámítást (Activity-Based Costing) és az integrált rendszereket pl. 

a tevékenység alapú vezetést (Activity-Based Management) tartották. (Kaplan & Cooper, 

1987). 

 

 

Az ABC módszer oksági összefüggéseken alapul és két lépcsőben erőforrás és tevékenység 

alapú költségokozók segítségével rendeli hozzá a költségeket a költségviselőkhöz. Tágabb 

értelemben felfogható egy matematikai modellként is, melynek célja a költségek 

költségviselőkhöz való hozzárendelése, ill. segítséget nyújt a helyes jövedelmezőségi 

számításokhoz is. (Körmendi & Tóth, 1999). A módszer alkalmazása segít azonosítani és 

beárazni a vállalat által használt erőforrásokat és hozzájárul az üzleti folyamatok értékének 

helyes megállapításához. Ezek segítségével a gazdálkodó megértheti, hogy miért van szükség 

az adott vállalati folyamatra és melyek azok, amelyek szükségtelenek (Sebestyén, 2003).  

 

Az ABC rendszer kialakítása négy egymásra épülő logikai lépés segítségével történhet meg 

(Kaplan & Cooper, 1987): 

1. Tevékenységkatalógus kialakítása, vagyis a közvetett és járulékos erőforrásokkal 

végzett tevékenységek meghatározása. 

2. Az erőforrások költségeinek erőforrás alapú költségokozók használatával történő 

átvezetése a tevékenységekre, a kiadások és költségek összekapcsolása a 

tevékenységekkel. 

3. A szervezet termékeinek, szolgáltatásainak és vevőinek azonosítása. 

4. Olyan tevékenység alapú költségokozók kiválasztása, ami a tevékenység-költségeket a 

szervezet termékeihez, szolgáltatásaihoz és vevőihez kötik. 

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az ABC módszer alkalmazásával hatékonyabb 

vállalati és költségmenedzsment érhető el. 

 

Az 1980-as évek végétől kezdve mind az akadémikusok, mind pedig a gyakorlati 

szakemberek nagy érdeklődéssel fordultak az ABC módszer felé, jól mutatja ezt az a 404 cikk 



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

887 

 

és értekezés, ami 1987 és 2000 között született a témával kapcsolatban (Bjorneneak & 

Mitchell, 2002). 

Egy másik kutatás (Chung & Khan, 2008) az 1997 és 2007 között megjelent tevékenység 

alapú költségszámítással kapcsolatos cikkeket egy másik nézőpontból vizsgálta, megállapítva, 

hogy azok 5 fő témakör köré csoportosultak: 

• hogyan fejleszthető a vállalati termelékenység és hatékonyság a módszer 

alkalmazásával, 

• költségvetések tervezése és ármeghatározás a módszer segítségével, 

• a vevőkapcsolatok költségeinek meghatározása, 

• az ABC felhasználása a stratégia döntéshozatalban, 

• az ABC alkalmazása externáliák esetében.  

 

Az elmúlt három évtizedben nagy változások történtek a módszer felhasználását illetően is. 

Az ABC módszert először termelő vállalatok számára javasoltak, azonban néhány éven belül 

világossá vált, hogy remekül alkalmazható a módszertan szolgáltató vállalatok és pénzügyi 

intézmények esetében is. Rövid időn belül nagyon különböző ágazatokban kezdték el a 

sikeresen alkalmazni a módszert többek között bankoknál (Cross & Majikes, 1997), 

egészségügyi intézményeknél (Baker, 1998), telekommunikációs vállalatoknál (Hobdy, et al., 

1994), kormányzati szerveknél (Carter, et al., 1998), biztosító társaságoknál (Turney, 2008) és 

légitársaságoknál (Alnajjar & Siam, 2011). 

 

Az ABC módszert illető népszerűség természetesen nem volt homogén az elmúlt 3 

évtizedben. Turney öt fázisát azonosította az „ABC-láznak‖ és a jelen korszakot a „Post-

Plateau‖ korszaknak nevezte és jellemzőjeként a módszer a „Tevékenység menedzsmentbe‖ 

való beépülését emeltre ki. 

 

Véleménye szerint a módszert alkalmas költségvetések készítésre és a módszerben 

használatos célok és tevékenységek közötti logikai kapcsolatok megteremtése alkalmassá 

teszi akár hosszú távú tervek elkészítésére is (Turney, 2008). 

További szakértők is osztják azt a véleményt, hogy az elsődlegesen projekteken dolgozó vagy 

projektszervezetben dolgozó gazdálkodóknak szükségük van Projekmenedzsment 

Információs Rendszerre, mely tartalmát illetően megtalálható az ABC kialakításának és 

fenntartásának logikájában (Roztocki, 2001). Az ABC módszer tehát kiválóan alkalmazható 

projektek esetében (Raz&Elnathan, 1999). 

Ezek a tanulmányok jól bemutatják milyen változások történtek a tevékenység alapú 

költségszámítás felhasználást illetően. Az elmúlt évtizedre a modell használata költségvetési 

tervezési feladatokra több szakértő szerint is elfogadottá vált. A modell tehát jól alkalmazható 

projektek esetében, valamint költségvetések készítésénél is.  

 

A tanulmány további részében egy primer kutatáson alapul, amely 2007-2013-as 

programozási időszak pályázatainak egy csoportjában vizsgálja meg a költség és 

önköltségszámítás alapvető feltételeit, ill. a pénzügyi tervezés további eszközeit. 

 

3. KUTATÁSI MÓDSZERTAN ÉS EREDMÉNYEK 

 

A tevékenység alapú költségszámítás újdonsága abban rejlett az egyszerű, hagyományos 

módszerekkel szemben, hogy a magas általános költségű vállalatok esetében pontosan 

határozta meg a vállalati tevékenységek eredményeinek – termékeknek és szolgáltatásoknak- 

a költségeit.  
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A pályázatok egy részében a projekteknek egyértelmű, külső szemlélő számára is jól látható 

kimenetei vannak. Ezekben az esetekben a pályázat összköltségvetését vizsgálva viszonylag 

könnyen egymáshoz lehet rendelni az outputokat. Viszont a projektek azon részében, ahol az 

eredmények viszonylag szerteágazóak, vagy közvetlenül nem azonosíthatóak, különösen 

fontos az átláthatóság biztosítása.  

 

A vizsgálatban a 2007-2013-as időszak Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 

kiírt pályázatok közül 272 db szolgált alapul.  

 

Az adatok összegyűjtéséhez a kormány pályázatokkal foglalkozó oldalának 

(www.palyazat.gov.hu) információs adatbázisa szolgált alapul, ahol elérhető a pályázatok 

kiírása a szükséges mellékletekkel együtt. 

 

Minden egyes pályázat esetében a teljes pályázati kiírás került megvizsgálásra, különös 

tekintettel a Pályázati adatlapokra, Útmutatókra és Részletes költségvetési tervekre. Ahol 

elérhetőek voltak további résztervek is vizsgálat alá kerültek. 

 

 

 
1. ábra: A pályázati dokumentációk előfordulási arányai a vizsgált pályázatokban 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A vizsgálati kérdések a következők voltak: 

- a kötelező költségnemek szerinti elszámolás mellett milyen elszámolási módszerek 

jelentek meg a pályázati kiírásokban, 

- milyen mértékben szerepeltek fajlagos költségkorlátok, értelmezhető-e az 

önköltségszámítás 

- a számviteli elszámolások mellett milyen pénzügyi tervezési eszközök jelentek meg. 

 

A tervek vizsgálata alapján az költségek elszámolására vonatkozóan a következő 

megállapítások tehetők.  

 A magyarországi gazdálkodóknak a Számviteli törvény szerint költségnemenként 

kötelező nyilvántartani a költségeiket az adott időszakban és emellett lehetőségük van 

ezt megtenni költséghely és költségviselők alapján is. A vizsgált pályázati anyagok 

döntő többségébena kiíró a költségnemenkénti bontás mellett megkövetelte a 

költségek költséghelyek, költségviselők vagy tevékenységi kategóriákhoz való 

rendelését is. 

 A vizsgált pályázatok 1,6%-ban (4 kiírás összesen) volt megfigyelhető a költségek, 

tevékenységek és eredmények indikátorokon keresztüli egymáshoz rendelése ún. 

Tevékenység alapú költségtervek segítségével. 

http://www.palyazat.gov.hu/
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 Az érintett esetekben szereplő tevékenység alapú költségterv azonban nem egyenlő a 

Kaplan és Cooper által bemutatott Tevékenység alapú költségszámítással, egyrészt 

azért, mert nem történik meg a tényleges egységköltség-számítás, másrészt az előző 

valamennyi tevékenység – közvetlen is- felosztását célul tűzi ki, addig utóbbi főleg a 

közvetett költségekre koncentrál. 

 

 

A fajlagos költségkorlátok és a pénzügyi tervezési eszközök megjelenését vizsgáló kérdések 

megválaszolására a 2. ábra lesz segítségünkre. 

 

 
2.ábra: Pénzügyi tervek és elemzések előfordulása a vizsgált pályázatokban 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az elemzett kiírások 17%-ban volt követelmény a megvalósíthatósági tanulmányok készítése. 

Ezek a tanulmányok különböző egyéb pénzügyi terveket vártak el a készítőktől, melyek közül 

a leggyakoribb a pénzforgalmi szemléletben készített Cash- Flow volt, azonban nem volt 

követelmény, hogy a magyar számvitelben megszokott formát és tartalmat kövessék. 

Hasonlóan magas arányban – a vizsgált esetek 66%-ban – volt követelmény a pénzügyi 

kockázatok elemzése is és az érzékenységelemzés készítése is. 

 

A 2. ábrán szereplő utolsó oszlop a fajlagos költségek előfordulását a teljes mintán belül 

mutatja, vagyis a vizsgált pályázatok 25%-ban voltak fajlagos, ill. részleges egységköltség- 

határok pályázati elemekre. 

 

4.KÖVETKEZTETÉSEK, TOVÁBBI KUTATÁSI IRÁNYOK 

 

A kutatás célja az volt, hogy megvizsgálja, hogy melyek a kulcstényezői a pályázatokban a 

költségek, tevékenységek és mérhető eredmények összekapcsolásának. 

A vizsgált minta alapján elmondható, hogy a pályázatokban alapvető szinten megtörténik a 

költségek tevékenységekhez rendelése, azonban a tevékenységek eredményekhez való 

rendelése nem. Ebben a hozzárendelésben a szűk keresztmetszetet az indikátorok azonosítása, 

értelmezése és egymáshoz való kapcsolódási pontjainak meghatározása jelentheti. Ez 

elsősorban a pályázat kiírói oldaláról történhet feloldásra. 

A vizsgált pályázatokban szereplő tevékenység alapú költségterv nem egyenlő a Kaplan és 

Cooper által bemutatott tevékenység alapú költségszámítással, egyrészt azért, mert nem 
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történik meg a tényleges egységköltség-számítás, másrészt az előző valamennyi tevékenység 

– közvetlen is- felosztását célul tűzi ki, addig utóbbi főleg a közvetett költségekre koncentrál. 

További kutatási irányként fogalmazható meg annak megvizsgálása, hogy milyen jellemzők 

szolgálhatnak magyarázó változóként a különböző típusú tervek előfordulására vonatkozóan. 

Ennek a meghatározása után lehetőség nyílik annak megvizsgálása, hogy milyen jellegű 

pályázatok esetében lenne lehetőség a kimeneti egységek szintjén értelmezett 

önköltségszámítási rendszerek kialakítására a jobb összehasonlíthatóság érdekében. 

 

A pályázatok tervezése alapján megállapítható, hogy azok tervezési szakaszában 

hagyományosan a vezetői számviteli eszközeinek tekintett módszerekkel (pl. költségek 

tevékenységcsoportokhoz való rendelése vagy tevékenység szemléletű tervezés) ill. azokon 

alapuló módszerekkel eleget lehet tenni a külső adatszolgáltatási kötelezettségeknek, így a 

számvitel funkcionális részterületei között éles határok enyhülnek, megítélésük nem 

homogén, sok esetben az elvárások határozzák meg, hogy az adott eszköz pénzügyi vagy 

vezetői számviteli módszernek tekinthető.  
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INTRODUCTION 

 

The stability and the fragility of the European bank system have got into the focus of the 

experts‘ attention after the abruption of the crisis 2008. The changes in set of rules strive to 

increase the stability. The banking supervision ordinary examines the largest European banks 

and prescribes additional capital requirements if it is needed. 

My paper is devoted to examine the changes in stability of the Hungarian bank system with 

the help of CAMELS method. This method was developed in the USA, but several banking 

supervisions use it to qualify the banks. The acronymcomes from the initials of the six test 

criteria, what are the following: Capital Adequacy, Asset Quality, Management Efficiency, 

Earnings, Liquidity and Sensitivity to Market Risk. 

The core of evaluation process is based on indicators, which show the performance and the 

changes of performance of a given bank. The data are came from the analytical records of 

banks, however since the analytical data are not available for an individual researcher; the 

paper‘s evaluation is based on data derived from the banks‘ annual reports. 

The data were examined in 2007 (―last peace year‖) and between 2001 and 2013. The paper 

focuses the major changes happened in the Hungarian bank sector during the crisis period. 

The capital adequacy ratio has got a special emphasis, since this has got an enhanced 

importance in the macro prudential evaluation of a particular country. 

Unfortunately the available data came from the annual report don‘t enable to examine the 

certain types of risk with full sophistication, thus the results only limitedly fit to draw deep 

interrelation. My aim is to give a general risk map, which concentrates only the major 

processes and shows the major changes occurred in the above period. 

The paper may be useful for those analysts, who deal with the responses of Hungarian 

economy to the crisis and their successfulness, since the operation of bank system and the 

standard and availability of financial services are one of the most vital competitive factors.  

 

THE SECURE OPERATION OF THE BANK SYSTEM  

 

The bank is a special enterprise, since it manages others‘ money. Thus the customers‘ 

confidence is the most important condition of the bank operation, so the belief that the bank is 

able to meet its contractual obligations and pay the depositors‘ money in time of withdrawal. 

The credit institution is obliged to manage the external and internal sources continuously to 

keep its liquidity and solvency by meeting the prudential requirements (Almássy et al., 

2006).The bank should be always solvent or else it loses the customers‘ confidence, which 

makes possible to manage the financial intermediation and goes to bankruptcy. The bank 

solvency is protected by several factors. The various analytical tools and methods are devoted 

to insight the effectiveness of bank operation. 

TheCAMELS analysis 

The CAMELS bank evaluation method was developed and implemented by the American 

banking supervision to qualify the certain banks. This is a complex qualification method 

which is based on six factors featuring the bank operation. 

The evaluation of factors considers: 

– the size of financial institution 
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– its management record  

– the nature and complexity of its operation and  

– its risk profile. 

This evaluation method has been taken and employed by several bank supervisions 

throughout the world. In the USA five bank supervisions control the operation of banks, 

among which the followings use the CAMELS evaluation method: Federal Reserve, Office of 

the Comptroller of the Currency, National Credit Union Administration, Federal Deposit 

Insurance Corporation (FDIC). The results of the banks‘ evaluation aren‘t published, only the 

banks‘ executives are informed about the result of examination not to make panic among the 

client of the particular bank.  

 

The workout of the methodology is based on an empirical research made in a wide range. It 

was examined, what were the major quantifying characteristics of the banks, which had 

financial difficulties or went to bankruptcy. These examinationsshowed that the capital 

adequacy (undercapitalization) and the quality of assets (especially loans, and investments), 

the way of bank management, the unsatisfied profitability and the liquidity played the major 

role in the financial difficulties of banks. Except for the way of bank management, the other 

factors can be determined from the financial indicators of the banks‘ data services (Jose A. 

Lopez,1999). The next step was to examine the value of financial indicators measuring these 

factors in case of bankrupt banks with financial difficulties. Based on the results, scores were 

ordered to the set of values of the various financial indicators. The factors themselves 

received scores from different aspects, which were added to get the final score of evaluation. 

This model enables to evaluate the aggregate effect of factors pointed in different ways. The 

CAMELS based qualification is used for banking supervision, to solve preventive, off site 

official auditing and early signal of dangerous situation, which supports its applicability 

outside of bank sector. Among the users of this model we can find the rating companies and 

the credit institutions, which use the CAMELS method to determining their interbank limit. 

The Basel requirements quasi overwrite this. The framework of capital requirement 

calculations incorporates the CAMELS method, however for external analysts the CAMELS 

gives the methodological framework of analysis (Gál, 2010). 

 

The factors of bank valuation are the following:  

 Capital adequacy  

 Asset quality 

 Management Capability 

 Earnings  

 Liquidity  

 Sensitivity to market risk  

The rating of banks happens in a scale with five stages by the above mentioned factors, where 

the 1 means the best, 5 means the worst qualification.  

1. Highest performance and the best risk management practice  

5. This indicates the weakest performance and the not proper risk management.  

The stage 1 and the 2 don‘t require bank supervision intervention.  

In the following all of the six factors will be examined, evaluated and interpreted.  

 

1. Capital adequacy 

The banks‘ capital should be adequate to ensure the fulfillment of their fundamental duties in 

unfavourable macroeconomic circumstances. The proper capital adequacy of the bank system 

is partly important to resist the shocks, partly to hinder the loss of depositors and debtors in 

the abruption of crisis. On the other hand this is important, because the capital ensures the 
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bank‘s ability to lend. The capital adequacy depends on the quality of portfolio too, since the 

high ratio of bad loans increases the possibility of future capital loss. It is important, that the 

bank would be able to continuously keep the depositor‘s confidence and to hinder the bank‘s 

bankruptcy. This aspect mirrors the whole financial situation of banks; whereas it mirrors the 

management‘s ability to enhance the capital base it is required. By the evaluation of thebank‘s 

capital adequacy the following aspects should be examined:  

- size and quality of capital and the financial situation;  

- cope of executives to manage the increasing demand for additional capital;  

- nature, trend and volume of qualified debt; 

- considering the impairment created for lending and other outstanding loss; 

- composition of balance sheet; 

- risk of off-balance sheet items; 

- growing expectations, plans and past experiences; 

- access to capital market and other capital resources (subsidy from mother company). 

 

2. Asset quality 

The asset quality is an important indicator to measure the bank‘s strength. Inside of this the 

main point is what is the non-performing loan comparing to the total assets. The method 

makes the evaluation of asset quality by the following aspects in case of credit institutions: 

- regulation of underwriting rights, credit administration, identification of risks; 

- problematical, qualified, rescheduled and frozen assets;  

- writing off lending losses, created impairments;  

- quality of lending and investment portfolio, its diversification;  

- underwriting activity related to securities, vulnerability against business partners in the 

course of security issue;  

- size of asset concentration;  

- management‘s cope to properly record the assets;  

- internal control and management information system;  

- volume and nature of exception used by lending.  

 

3. Management 

The efficiency of bank management is an important aspect of the CAMELS method. This 

includes subjective aspects into the analysis to clear up the efficiency and effectiveness of 

management. The evaluation of management is made by the following aspects: 

- overview capability of board of directors and management to budget and manage the 

emerging risks;  

- if the internal rules are sufficient; 

- effectiveness of management information and risk monitoring system;  

- audit and internal control; 

- accepting the recommendations of the supervision and the auditing company; 

- successfulness and depth of management; 

- fairness of compensations; 

- satisfaction of public demand for financial services; 

-aggregate performance and risk profile of bank.  

 

4. Profitability 

The good quality profit determines the bank‘s long term profitability. To reach the sufficient 

earning in the bank sector we need competitive, efficient banks. In long term neither the too 

high, nor the too low earning is favourable. If the level of profitability is low, the banks are 

unable to create enough capital to keep or increase their shock resistant ability. The too high 
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earnings may come from oligopoly or too strong market position or the banks undertake too 

much risk (in short term). The evaluation of bank‘s profitability is made by the following 

aspects: 

– level, trend and stability of profit; 

– contribution of retained earnings to the sufficient capital level;  

– source and quality of profit; 

– cost level to the size of activity; 

– if the budgeting system and the forecasting procedures and in general the management 

information system are sufficient; 

– if the size of impairments sufficiently compensates the debt and other asset losses; 

– how the profit depends on market risks (interest rate, foreign exchange rate, security 

prices). 

 

5. Liquidity 

The liquidity of banks should meet to the operation needs in unfavourable macroeconomic 

situation. A bank can be considered as liquid, if it is able to repay the placed deposits and 

their interests as well as it is able to grant loan for its solvent clients. When the liquidity 

problem relates more meaningful market actor, we can talk about system-wide liquidity risk. 

In this case a meaningful liquidity lack emerges at the level of bank system and the financial 

institutions cannot fulfill smoothly their duties. 

The risk of illiquidity is unbearable for any banks. To cover the liquidity risk every bank 

should have sufficient reserves. At the same time long term investments with high expected 

yield are required considering the profitability. The evaluation of liquidity happens by the 

following aspects:  

– if the liquidity is sufficient;  

– if there are such assets, which can be promptly converted to cash with only limited 

cost; 

– how quick is the access to the money market and to other potential sources;  

– what is level of diversification of financing sources inside the balance sheet and off the 

balance sheet;  

– what is the amount of short term liabilities;  

– trends and stability of deposits;  

– if some asset groups can be securitized and sold;  

– the management‘s ability to measure, trace and control the liquidity position of the 

financial institution.  

 

6. Sensitivity to market risks  

This factor has been examined since 1995; initially it was served only to measure the interest 

rate risk. In 1995 the FED was eager to know, what the relationship is between the repayment 

willingness of agricultural loans and the price volatility of agricultural products. Against the 

classical ratio analysis – which is based on more valuation criteria and the data required for 

analysis come from the annual report – here various future price and exchange rate scenario 

were examined and their effects were modeled. At the same time in 1996 the interest rate risk 

was so defined as the unfavourable change of the bank‘s financial position which is caused by 

the interest rate changes. The sensitivity to market risks is evaluated by the following aspects:   

– sensitivity of the financial institution‘s net income to the changes of interest rates; 

– volume of financial institution‘s portfolio for sale and the volume, composition and 

stability of foreign exchange reserves, 

– the stability of net income and capital related to the market price of securities; 
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– the management‘s ability to recognize, trace and control the interest rate, foreign 

exchange and price risks.  

 

The CAMELS method didn‘t help to early recognize the crisis in 2008. After bank 

bankruptcies and the following crisis, in 2009 the FDIC (Federal Deposit Insurance 

Corporation) announced that the forecasting approach will be meaningfully extended in its 

analysis. Meanwhile stress tests were used by the bank supervisions for large banks, which 

results were published. Stress test means such scenarios, which examine, how the bank‘s loss 

and minimal capital requirements would change caused by unfavourable events.  (Madár, 

2010). 

 

Aim of analysis  

I‘m looking for the answer by using the CAMELS method, how the stability, crisis 

vulnerability of the Hungarian bank system changed. This method has been formerly used 

only to examine only one particular credit institution, but I analyse the whole bank system to 

test, how this method fits to analyse the whole bank system.  

 

Data base 

The source of data is the aggregate and consolidated balance sheet of the Hungarian bank 

system, which can be found at the website of Hungarian National Bank among the statistics of 

Supervision. The examined database contains the data of banks and special credit institution, 

but doesn‘t contain data of the Hungarian Development Bank, the Hungarian Eximbank, 

credit cooperatives and branches. Meanwhile I‘d like to draw the attention to the limit of data 

base. There are several examination factors, which cannot be evaluated only from the annual 

report‘s data, thus the derived conclusions can be interpreted inside these limits.  

 

Methodology 

The use of CAMELS method was chosen, because the usage of these six factors maps the 

whole operation of bank system. 

 

Data analysis 

This chapter is devoted to introduce the indicators which are required to the analysis of the 

particular factors as well as the values of these indicators for the Hungarian bank system. The 

examined period was chosen to see the data of pre-crisis period (2007) and data of the 

available last three years (2011-2013).   

 

1. Capital adequacy 

According to the Basel recommendation the capital adequacy ratio should be at least 8%. This 

ratio is used to examine the stability of financial system and to defend the depositors. The 

calculation of the capital adequacy ratio has changed throughout the time, and cannot be 

directly calculated from the balance sheet, but the annual reports contain the necessary data.  

 

 
 

Besides the classical capital adequacy ratio the Hungarian bank system is evaluated with 

the following indicators: 
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Table 1The values of indicators linked to capital adequacy in the Hungarian bank sector in 

2007 and between 2011-13  

Name of indicator 2007 2011 2012 2013 

Capital adequacy 11,6% 15,3% 19,0% 21,0% 

Capital accumulation 10,9% -10,4% -6,7% -3,2% 

Capital leverage 8,5% 8,8% 9,4% 10,5% 

Source: HNB, own calculation 

 

Considering the data the following conclusions can be made: the Hungarian bank system met 

the required capital adequacy in 2007 (8%), and in the three crisis year – against the losses – 

the value of the indicator significantly increased. The increase is explained by partly the 

capital inflow from the mother companies and partly by the decreasing activity which reduced 

the risk weighted assets.  

One important source of capital accumulation is the annual retained earnings, when the 

owners retain the net income created by the bank. Thanks to this decision, the shock resistant 

ability of banks as well as the lending capacity increases. However it is important too, that the 

additional capital should be devoted to lend. In 2007 in the pre-crisis period the Hungarian 

bank system realized a return on equity of 11%, by this the banks made a meaningful capital 

accumulation. In the crisis years the capital accumulation is unfortunately negative.  

The capital leverage of bank system, i.e. the equity base, is stable and showed an increasing 

trend thanks to the meaningful capital increase came from mother banks.  

To sum up the capital adequacy of bank sector is high, stabile, so it has got high level shock-

resistant ability. 

 

2. Asset quality 

To analyse the asset quality the following indicators were used:  

 

 

 

 
 

Table 2Asset quality ratios in the Hungarian bank sector in 2007 and between 2011 and 2013  

Name of indicator 2007 2011 2012 2013 

Qualified loan ratio 11,7% 38,0% 40,4% 40,8% 

Portfolio deterioration 0,6% 3,9% 0,85% 1,91% 

Amortisation ratio 11,5% 14,5% 16,9% 20,9% 

Qualified asset ratio 7,9% 23,1% 20,5% 21,9% 

Source: HNB, own calculation 

 

The loan expansion in the pre-crisis period increased the credit risk in the bank system, which 

came to light by the abruption of crisis. When the crisis broke out, the clients‘ credit risk 

significantly increased in line with the deterioration of macroeconomic processes, which 

caused a drop of non-performing loans.  

The table above indicates that during the crisis the quality of assets (outstanding loans) passed 

over significant negative changes. The first indicator is the qualified loan ratio. Whereas only 

11.7% of loans have some problem and the remainder loans were problem-free, this ratio 

exceeded 40% in 2012 and in 2013. The bad loan ratio also increased continuously in the 

examined period, its value exceeded 20% by 2013. The qualified asset ratio deteriorated 

drastically compared the pre-crisis level, too.  
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To sum up meaningful deterioration of asset quality can be seen compared to the pre-crisis 

state.  

 

3. Valuation of management 

To evaluate the management, the following indicators were examined:  

 

 

 

 

 
 

Table 3 Value of indicators related to the management‘s appraisal in the Hungarian bank 

sector in 2007 and between 2011-13 

Name of indicator 2007 2011 2012 2013 

Staff efficiency 1 512,6 mHUF 568,7 mHUF 482,2 mHUF 453,6 mHUF 

Staff efficiency 2 66,5 mHUF 76,1 mHUF 78,1 mHUF 71,6 mHUF 

Cost efficiency 1 2,4% 2,0% 2,1% 2,0% 

Cost efficiency 2 8,7% 8,1% 9,0% 8,5% 

Source: HNB, own calculation 

 

The gross income means the total of interest, commission and dividend income. The 

operational costs include the salaries, the payroll taxes and the other labour costs. To evaluate 

the management only by the aggregate annual report data is not an easy job. By the numbers 

the followings can be stated: The staff efficiency 1 shows an increase to the pre-crisis level in 

2011 but in the subsequent two years its value decreased. The number of staff decreased 

compared to the pre-crisis level, but the amount of outstanding loans declined more. 

Meanwhile the gros income per head showed an increase compared to the pre-crisis level. The 

cost efficiency ratios remained almost the same in the examined period, the cost efficiency 1 

was around 2%, while the cost efficiency 2 was around 8-9%.  

To sum up the executives manage properly the bank system, the negative tendencies in 

lending were caused partly by the unfavourable macroeconomic changes, partly by the 

decreasing loan demand. The management tries to decrease the suffered losses by increasing 

the income.  

 

4. Profitability 

To evaluate the profitability of the Hungarian bank sector the following indicators were 

examined:  

 

 

 
Table 4The value of profitability indicators in the Hungarian bank sector in 2007 and between 

2011-2013  

Name of indicator 2007 2011 2012 2013 

ROE 15,6% -1,4% -2,9% 0,8% 

ROA 1,6% -0,5% -0,1% 0,01% 

Interest margin 38,6% 42,0% 37,0% 45,1% 

Source: HNB, own calculation 

Considering the profitability the ROE ratio has got enhanced importance. This shows for the 

bank‘s owners the annual yield of their investments. This value should be in Hungary slightly 
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over the long term average of developed countries (8-10%), its ideal value is about (Nagy – 

Vonnák, 5. old.). Marsi ranked the ROE ratio of 14-18% extremely well, whereas the ROA of 

1.5%, which is typical in the bank system of three countries in our region – Czech Republik, 

Poland, Slovakia (Marsi, 2012). We can see from the table, that the profitability of Hungarian 

bank system can be considered excellent by the ROE and ROA indicators in 2007. But in 

2011 and 2012 the whole bank sector made loss, thus these indicators had got negative values. 

In 2013 – hopefully as a sign of recovery – the indicators hadn‘t got negative value – but the 

profit was very limited. The third indicator is the interest margin. Its nominator – the interest 

margin is given from the difference of interest incomes and expenses. The value of this ratio 

indicates how much interest spread gets to one unit of interest income. We cannot see any 

trend in this indicator – the values widespread between 37% and 45.1%.  

To sum up it can be stated that the Hungarian bank system is far from the ideal profitability, 

but hopefully the year 2013 shows the early sign of recovery.  

 

5. Liquidity 

To evaluate the liquidity of bank system the following indicators were chosen:  

 

 

 
 

Table 5The values of indicators related to the evaluation of liquidity in the Hungarian bank 

system in 2007 and between 2011 and 2013  

Name of indicator 2007 2011 2012 2013 

Liquidity 1 3,24% 2,1% 2,9% 2,4% 

Liquidity 2 17,4% 24,5% 31,7% 32,3% 

Deposit coverage 158,4% 143,7% 118,8% 110,4% 

Source: HNB, own calculation 

 

After the abruption of the global financial crisis several banks faced problem to maintain the 

required liquidity, because the sources of the interim bank market dried up. Before the crisis 

only limited attention was devoted to the liquidity risk. During the crisis liquidity stress 

occurred in the bank system. By drawing the conclusions the Basel authorities prescribed 

more rigid liquidity (and capital) requirements, whose introduction is going on. To measure 

the short term liquidity the liquidity coverage ratio (LCR) was introduced, as well as the net 

stable funding ratio (NSFR), which measures the longer term liquidity (Csíkos-Szomorjai, 

2014). The above mentioned indicators cannot be examined from the available annual report 

data, that‘s why the indicators in table 5 were used. Liquidity 1 examines the ratio of most 

liquid asset, i.e. cash to the total assets. Since the state securities may be also easily converted 

to cash, they figure near the cash in the next indicator. We suppose that the whole amount of 

securities for sale and for investment is state security. The optimal value of deposit coverage 

is about 100% (Nagy-Vonnák, page 5), but the 110-120% figure is also sufficient.  

 

By examining the data we can see, that the liquidity 1 indicator, which shows the cash 

liquidity, has got lower values in the year of crisis compared with the 2007 figure. On the 

other hand the liquidity 2 showed a dynamic increase in the crisis years. The reason is that the 

banks enlarged their state security investments. Their available funds (which weren‘t lent due 

to high risk) were invested in secure state securities. The deposit coverage ratio illustrates 

well thedecrease of lending activity. The 2007 figure shows very active (aggressive) loan 

outstanding policy, which drastically decreased in the year of crisis. 
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To sum up the cash liquidity stood at a lower level compared to the pre-crisis level, but if we 

consider the very liquid and interest bearing state securities, the value of liquidity ratio 

significantly increased. This can be evaluated as a positive phenomenon, since the non-

interest bearing liquidity decreased, and the interest bearing liquidity increased. The loan to 

deposit ratio also changed favourably. The 2013 figure can be considered an ideal value. 

 

6. Sensitivity to market risks 

There are three potential forms of market risks appearing by banks: interest rate risk, foreign 

exchange rate risk and price risk may occur by the bank‘s asset.  

To evaluate the sensitivity to market risks the following indicators were chosen:  

 

 

 
 

Table 6 The values of indicators related to the sensitivity to market risks in the Hungarian 

bank sector in 2007 and between 2011-2013  

Name of indicator 2007 2011 2012 2013 

Interest rate risk 141,9% 198,9% 188,8% 212,1% 

Foreign exchange risk 402,1% 435,7% 312,1% 308,4% 

Price risk 2,3% 2,5% 2,8% 2,8% 

Source: HNB, own calculation 

 

To calculate the interest rate risk the following elements were considered as fix interest 

bearing assets: Cash reserves, Securities for investments, investments, deferred assets, other 

assets. Fix interest bearing liabilities are the following: Subordinated loans, Reserves, Total 

Equity. 

The interest rate risk indicator shows, that the amount of assets with fix interest is much 

higher than the fix rate liabilities. Thus the fixed interest assets (outstanding) are partly 

financed by liabilities (deposits) with volatile interest. This strategy takes the risk of big losses 

in an increasing interest rate environment. However in the examined period the trend of 

interest rate was decreasing, which enhanced the banks‘ profit. In the examined period the 

indicator‘s figure increased, in 2013 the amount of fixed interest bearing asset was two times 

more than the amount of fixed term liabilities.   

 

The foreign currency risk indicator shows, that the amount of foreign currency nominated 

loans was two or three times higher than the foreign currency nominated liabilities. The 

domestic foreign currency deposits were not enough to finance the expansion offoreign 

currency nominated loan, so the financing risk was fairly high. Consequently the dependence 

from foreign and other foreign market funds has increased. Near the direct financing the size 

of derivative and synthetic sources (FX swap deals) also increased. Since 2012 the amount of 

foreign currency loans started to significantly decrease, in 2015 its amount will be much 

smaller thanks to the forint conversion of home loans. The price risk related to the investment 

is not a big issue for the banks, because the size of investments is not meaningful.  

To sum up the interest rate risk and the foreign currency risk can be considered as meaningful 

risks in the Hungarian bank system, but the banks and the regulator authorities make 

significant efforts todecrease these risks.  
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SUMMARY 

 

In Hungary the bank system behaved in a procyclical way. Before the crisis it took enhanced 

risk, which leaded to the fragility of financial system. In the crisis the bank system weakened, 

its function can be fulfilled only in limited way. Meaningful losses created by the banks and 

their lending activity decreased significantly. In my paper I examined, how the operation of 

the Hungarian bank system can be evaluated by the six important analytical factors. Based on 

the analyised indicators it can be stated, that the bank system in Hungary is solvent, it is able 

to maintain its operability against the unfavourable changes of macroeconomic environment. 

However the asset quality of bank system heavily worsened after the abruption of crisis. The 

qualified loan ratio and the non-performing loan ratio significantly increased. The credit risk 

means big burden on the bank system through the created impairment. The risk of outstanding 

loans can be considered as the most critical point of the bank system. Besides the 

managements make their duties by the examined indicators, the most important duty seems to 

be to increase the loan supply. However the specific gross incomes were increased by the 

management in interest of banks.  

 

The other critical point is the profitability of bank system near the asset quality. In 2011 and 

in 2012 the banks system made loss, but in 2013 the early sign of recovery can be detected. 

The crisis redirected the attention to the importance of liquidity. In the Hungarian bank 

system realignment can be observed, that the ratio of state securities increased, while the cash 

ratio decreased. This realignment has positive effect on the banks‘ profitability. Among the 

market risks, the interest rate risk and the foreign currency risk is meaningful. The interest 

rate risk makes profit for the banks in the current interest rate environment; however the 

financing of foreign currency nominated assets takes meaningful risk. 
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A KAMARÁK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE 

KÜLÖNÖS TEINTETTEL A SZOLGÁLTATÁSOK MEGÍTÉLÉSÉRE-

BOKIK ESETTANULMÁNY 

 

THE ACTIVITIES OF CHAMBERS IN BUSINESS DEVELOPMENT 

PRIMARILY FOCUSING ON THEIR SERVICE PROVISION ROLE- 

BOKIK CASE STUDY 
 

Szilágyiné Fülöp Erika 

egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, vgterika@uni-miskolc.hu 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Jelenleg hazánkban is elsődleges feladattá vált a kis- és középvállalkozói szektor 

megerősítése, stabilizálása mely feladat megoldásában partnerek lehetnek a gazdasági 

kamarák is. Ennek magyarázata, hogy az utóbbi időben különböző elméletek születtek az 

állam, gazdasági szerepvállalását illetően, melynek egyik alternatívája lenne, hogy a 

gazdasággal összefüggő közfeladatok egy részét, a köztestületi formában működő gazdasági 

kamarák látnák el. A kérdés az, hogy ez a feladat megvalósítható-e? Másrészt a kamarák 

hálózatszerű működésük kihasználásával, olyan adatokkal, információkkal rendelkeznek, 

amelyek segíthetik a gazdaság fejlesztését érintő kormányzati intézkedések, stratégiák 

előkészítését. E kérdéskörhöz kapcsolódva jelen cikk keretében, arra a kérdésre keresem a 

választ, vajon a kamarai szolgáltatások bővítésével lehetőség nyílik-e a kamarák részéről egy 

még hatékonyabb vállalkozásfejlesztési tevékenységre?  

 

SUMMARY 

 

In Hungary the stabilization of national economy has got primary importance by now- giving 

the most attention to small and middle-scale enterprises-, in the process of which the 

chambers could be economic partners. There are two reasons which can explain it: on the 

one hand, recently different concepts have been created about the role of the government in 

the national economy, which could partly be replaced by chambers functioning as public 

institutes and being responsible for some parts of socio-economic tasks. The question is if this 

role could be feasible or not for them?  On the other hand, using their network-like structure, 

they could be suitable for giving and getting the information necessary to prepare the 

governmental directives and strategies aiming to develop the economy. Regarding these areas 

I tried to find out whether the extension of chamber services could make it possible to develop 

their business activities in a more effective way? 

 

 

1.BEVEZETÉS 

 

A kis- és középvállalkozások életben tartása, fejlesztése minden fejlett piacgazdaságban, így 

hazánkban is elsődleges célja mind a kormányzatnak, mind a vállalkozások autonóm 

szervezeteinek, érdekképviseleteknek, köztük a gazdasági kamaráknak. Így nem véletlen, 

hogy napjainkban a kormányzati szervezetek, vállalkozói egyesületek, alapítványok, illetve 

mailto:vgterika@uni-miskolc.hu
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gazdasági kamarák egyre több szolgáltatást nyújtanak e cél érdekében, mely tevékenységek 

alapvetően a következők: információnyújtás, tanácsadás, oktatás, pénzügyi támogatás (hitel, 

hitelgarancia, fejlesztési támogatás stb.) közvetítése/nyújtása. Ezen szolgáltatások 

hatékonyságát, jelentőségét vizsgálom a következőkben a BOKIK példáján keresztül. 

 

2.A KAMARAI SZOLGÁLTATÁSOK KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATA 

 
A BOKIK szolgáltatási tevékenységének empirikus vizsgálatát az 1. ábrán látható logikai 

modell segítségével végeztem el:  

 

1. ábra. A BOKIK által nyújtott szolgáltatások empirikus vizsgálatának koncepcionális 

modellje 

 
Forrás: saját szerkesztés, 2012 

 

A modell szerint három tényező köteg összefüggését vizsgáltam, éspedig: 

1. Vállalati méretkategóriák (364/2004/EK rendelet és a 2004. évi XXXIV. törvény szerint) 

2. A BOKIK által nyújtott szolgáltatáscsoportok  

3. Nemzetgazdasági ágak: a nemzetgazdasági ágak TEÁOR szerinti besorolása. 

A modell alapján e tényezők között a következő főbb összefüggéseket határoztam meg:  

▪  A vállalkozások (kamarai tagok és nem tagok) mennyire ismerik a BOKIK által nyújtott 

szolgáltatásokat, vállalati méretkategóriánként csoportosítva (lásd 1. ábrán: V1 jelölés). 

▪  Az igénybe vett szolgáltatások hogyan oszlanak meg vállalati méretkategóriánként. 

(lásd 1. ábrán: V2 jelölés). 

▪  A szolgáltatásokkal való elégedettség hogyan alakul a vállalkozások körében, vállalati 

mértkategóriánként osztályozva (lásd 1. ábrán: V3 jelölés). 

▪  Az igénybevett szolgáltatások a vállalkozások nemzetgazdasági ágazat szerinti 

besorolása szerint hogyan oszlanak meg (lásd 1. ábrán: V4 jelölés). 

▪  A kamarai tagok és nem tagok kamarával szembeni elvárásainak, ehhez szorosan 

kapcsolódóan a kamara kommunikációs csatorna hatékonyságának, és a kötelező 

regisztráció elfogadottságának alakulása. (lásd 1. ábrán V5 jelölés). 
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A kérdőíves felmérés végeztem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara tagjai körében. A felmérésben való részvétel önkéntes és díjmentes volt, az 

adatokat bizalmasan kezeltem. Az így kapott adatbázisokat SPSS 22 program 

felhasználásával, leíró statisztikák, kereszttáblás elemzés, faktoranalízis és klaszteranalízis 

módszerével elemeztem.  

 

Mintajellemzők kamarai tagok esetén 

A kérdőívet kitöltő kamarai tag vállalatok (75 db) szinte minden nemzetgazdasági ág szerinti 

besorolású tevékenyéggel foglalkoznak. A kérdőívet kitöltők közül a legtöbben 19,7%-uk (15 

cég) a kereskedelem, gépjárműjavítás, 17,1%-a (13 kamarai tag) egyéb szolgáltatás 

nyújtásával és 11,8%-a (9 vállalkozás) pedig az építőiparban tevékenykedik. A 

nemzetgazdsági ágak fő csoportjai szerint vizsgálva a kitöltő cégek 75%-a szolgáltatással, 

19%-a ipari tevékenységgel, míg 6%-uk mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik. 

Jogi forma szerint a megkérdezett tagok 55%-a Kft. formában, 21%-a Bt., 17%-a egyéni 

vállalkozóként, 4%-a Zrt., 2%-a Kkt. és 1%-a egyesülési formában működő társaság. A 

foglalkoztatott személyek számát vizsgálva megállapítható, hogy 75%-uk 1-9 főt 

foglalkoztató mikro vállalkozás, 14%-a 10-49 főt foglalkoztató kisvállalkozás, 7%-a 50-250 

főt foglalkoztató közép vállalkozás, míg 4%-uk tartozik a nagyvállalati kategóriába.  

A vállalkozások korát tekintve az látható, hogy a megkérdezett vállalkozások 95%-a 4 évnél 

régebben jött létre, tehát azt mondhatjuk, hogy tapasztaltan, megfontolt szándékkal léptek a 

kamarába, vállalták a tagságot. Az életkor szerint a többi megkérdezett tag esetén nagy a 

szóródás, mert 23 éve működő cégek is tagjai a kamarának.  

 

Mintajellemzők nem kamarai tagok esetén 

A kérdőívet kitöltettem nem kamarai tag vállalkozásokkal is. Ebben a mintában 105 kitöltött 

kérdőív szerepelt. Ezen vállalkozások tevékenységi körét összehasonlítva a kamarai tagok 

által kitöltött cégekkel, nem tapasztalható jelentős eltérés. Arányaiban hasonló megoszlást 

mutat, mint a tagoknál, 79%-uk a szolgáltatási csoportba tartozó tevékenységet folytat, 16%-

uk ipari területen végez tevékenységet, és 5%-uk a mezőgazdaságban tevékenykedik. Egyes 

nemzetgazdasági ágak szerint részletezve is hasonlóan alakul a megoszlás: a kérdőívet 

kitöltők közül a legtöbben 24,8%, (26 nem kamarai tag) egyéb szolgáltatás nyújtásával, 20%-

uk (21 cég) a kereskedelem gépjárműjavítás, és 9,5%-a (10 vállalkozás) pedig építőipari 

tevékenységgel foglalkozik.  

Nem tagok esetén a vállalkozás jogi formája sem mutat jelentős eltérést a kamarai tagok által 

kitöltött vállalkozási forma tekintetében, csak a nem tagok esetén, amikor több egyéni 

vállalkozó töltötte ki a kérdőívet, mint ahány tag ugyanezen vállalkozói formánál. Nem tagok 

esetén a megkérdezettek 48%-a Kft. formában (tagoknál 55%-a), 19%-a Bt. (tagoknál 21%-a), 

29%-a egyéni vállalkozóként (tagoknál csak 17%a), 3%-a Zrt. (tagoknál 4%-a), és 1%-a 

alapítványi formában működő társaság. 

A következőkben az empirikus kutatásom eredményeit ismertetem az általam megfogalmazott 

hipotézisek szerint haladva. 

 

2.1. A kamarával szembeni elvárások vizsgálata tagok és nem tagok körében 

 

Az általam lefolytatott interjúk és a szakirodalom tanulmányozása során felmerült bennem, 

hogy az egyes vállalkozások méretüktől és tevékenységi körüktől is függően más- más 

szolgáltatást várnak el a kamarától. Ennek megfelelően a következő hipotézist fogalmaztam 
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meg: tagok és nem tagok esetén a kamarákkal szemben támasztott elvárások 

méretkategóriánként és tevékenységi körönként is eltérőek. 

Az eredmény a következő: a kamarai tagok kamarával szembeni elvárásaikat illetően az első 

három helyen a szakmaiság erős képviselete (4,19), a helyi piacok erősítése (4,07) valamint az 

érdekérvényesítés és jogszabályok tervezetének véleményezése (4,06) szerepelnek. Vagyis a 

tagok legfőképpen azt várják el a kamarától, hogy az képviselje szakmailag az érdekeiket, 

segítse őket a helyi piacokon való érvényesülésben és végül, országos szinten is képviselje a 

vállalkozások érdekeit a jogszabályok alkotásánál, így először a helyi, majd az országos 

szintű képviseletre tartanak igényt. 

 

A kamarai tagok elvárásait méretkategóriák szerinti bontásban bemutatva: a mikro 

vállalkozások elsősorban az érdekérvényesítést (4,36), a helyi piacok erősítését (4,18), és az 

egyre bővülő szolgáltatások nyújtását várják el (4,06). A kisvállalkozások szintén elsősorban 

az érdekérvényesítést tartják fontosnak (4,36), ugyanakkor ők a szakmaiság erős képviseletét 

(4,27) is magas pontszámmal értékelték. E két tényezőn túl a helyi piacok erősítését (4,18) 

várják a kamaráktól. A középvállalkozások esetén a szakmaiság erős képviselete (4,00), majd 

a piacokról háttér információ biztosítása (3,6) és a helyi piacok erősítése (3,6) állnak az első 

három helyen. Tehát itt is kitűnik, hogy a tagok esetén mindegyik vállalati méretkategóriának 

más és más elvárásai vannak a kamarával szemben, ezért a feladatainak ellátásánál és az 

ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásoknál figyelembe kell vennie az eltérő 

méretnagyságok szerinti különböző igényeket. 

 

A tevékenységi körönkénti elvárásokról elmondható, hogy a mezőgazdasági tevékenységet 

végző vállalkozásoknak vannak a legnagyobb elvárásai (4,00 vagy feletti értékek), 

legfőképpen a szakmaiság erős képviseletét várják el a kamarától. A szolgáltató és az ipari 

tevékenységet végző vállalkozások összességében alacsonyabb elvárást támasztanak, ők az 

érdekérvényesítést, a jogszabályok tervezetének véleményezését tartják fontosnak.  

 

Ezt követően a nem kamarai tagoknak a kamarákkal szembeni elvárásait vizsgáltam meg. Ez 

a minta a kamarai tagok egyfajta kontrollcsoportjaként szolgálhat. Esetükben az első három 

helyen a helyi piacok erősítése, az érdekérvényesítés, és a szakmaiság képviselete 

szerepelnek. A különbség abban mutatkozik a tagokkal szembeni elvárásoktól, hogy a tagok 

elsősorban a szakmaiság erős képviseletét várják el, míg a nem tagok ezt a harmadik helyre 

helyezik. Az elvárások következőképpen alakulnak a nem kamarai tagok körében vállalati 

méretkategóriánként: a nem tag mikro vállalkozások a helyi piacok erősítését tartják a 

legfontosabb feladatnak. Számukra az egyre bővülő szolgáltatások nyújtása lenne még elvárt 

feladat, amit igényelnének a kamaráktól. A kisvállalatok szintén a helyi piacok erősítését 

tették első helyre, de ezzel szinte azonos fontosságot tulajdonítanak az érdekérvényesítésnek 

és a szakmaiság képviseletének, ezt a három elvárást tartják a legfontosabbnak a kamara 

részéről. A középvállalkozások az érdekérvényesítést jelölték első helyen, a helyi piacok 

erősítése csak ezután következett.  

 

Tevékenységi körönként vizsgálva az egyes elvárásokat megfigyelhető, hogy a három 

tevékenységi kör csoportból a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozók elvárásai a 

legerősebbek csaknem mindegyik kategóriában (kivéve: piacokról háttér információ 

biztosítása). Az ipari tevékenységet végzők részéről a szakmaiság erős képviselete, a helyi 

piacok erősítése és a piacokról háttér információ biztosítása a legfontosabb elvárás, míg a 

szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozások számára első helyen a helyi piacok erősítése 

és az érdekérvényesítési funkció szerepelt. 
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A felmérésnél érdekes eredmény született a kamarai elvárások tekintetében (1-5 skálán), mert 

a nem tagok nagyobb elvárásokat támasztanak a kamarával szemben, mint a tagok. Magasabb 

átlagértékeket jelöltek meg például az érdekérvényesítés esetén, 4,25-4,19 volt az érték a nem 

tagok javára.  

 

 

2.2. A kamarai tagság választásának indokai és összefüggései 

 

A következőkben azt vizsgáltam, hogy az önkéntes kamarai tagok miért nem 

választották a tagságot, milyen indokok álltak a háttérben. Azok, akik egyáltalán nem tagok, 

ismerik-e a kamara egyes szolgáltatásait, akik már nem tagok, igénybe vették-e azokat 

korábban (így ismerve azokat esetleg már nem akartak újra tagokká válni). Feltételeztem, 

hogy a kamarai tagok 2000-től bekövetkezett önkéntes kamarai tagság 

választásának/maradásának indokai méretkategóriánként és tevékenységi körönként eltérő, 

valamint a nem kamarai tagoknál az önkéntes kamarai tagság nem választása és az egyes 

szolgáltatások ismertsége, igénybevétele között kapcsolat áll fenn. 

 

A kamarai tagok 2000. előtt kötelezően lettek azok, 2000. november 1. után pedig önkéntesen 

léphettek be a szervezetbe. Vannak, akik még a kötelező tagság idején léptek be, és maradtak 

azóta is tagok, de meglepően magas azoknak a száma (8%), akik pont akkor lettek tagok, 

amikor önkéntes lett a tagság. A tagok 13%-a pedig 1-3 éve lett csak kamarai tag. Azt 

vizsgálva, hogy miért lettek, illetve 2000. után miért maradtak kamarai tagok, a következő 

eredmény született (több válasz is jelölhető volt). Legtöbben (36%) jelölték a kamara hasznos 

és fontos információkat nyújtott a vállalat számára, szükség volt a tagságra a különféle 

támogatásokhoz (34%), igénybe vegyem a szolgáltatásokat (26%) végül legkevésbé volt 

fontos, hogy érdekképviseleti szerv tagjai legyenek (22%). A tagok körében „ha már eddig is 

tagja voltam, továbbra is az maradok‖ kérdésnél szignifikáns összefüggés mutatkozott a 

vállalakozások kora és e kérdés között, vagyis ez a konzervatív hozzáállás a vállalatok 

korának növekedésével egyre meghatározóbbá válik.  

 

A vállalkozások méretkategóriája szerint a belépés indokai
107

 között eltérések figyelhetők 

meg. A mikro- és kisvállalkozásoknak a különféle támogatások igénybevétele miatt volt 

szüksége a tagságra, míg a foglalkoztatott nélküli/ önfoglalkoztatók számára nem volt döntő 

ok a belépéskor. Az érdekképviseleti tagság ténye, mint motiváció a mikro- és 

kisvállalkozások számára meghatározó, míg a közepes vállalkozásokat nem az 

érdekképviseleti tagság motiválta a csatlakozáskor. A szolgáltatások igénybe vétele miatti ok: 

a mikro- és kis vállalatok veszik igénybe legnagyobb arányban a szolgáltatásokat. 

Foglalkozatott nélküli mikro vállalkozások is igénylik (26,1 %), de leginkább a „valós‖ mikro 

vállalkozások használják ki (33 %). Azon tagok, akik a szolgáltatások miatt léptek be, jobbra 

értékelik az igénybe vett szolgáltatásokat, mint akinek nem ez volt a belépési motivációja. 

 

A nem kamarai tagok esetében, akik már egyszer voltak tagok (105 mintából 24 ilyen 

vállalkozás volt) az újbóli kamarai tagság oka részben megegyezik a tagok által adottakkal, 

vagyis szükségük volt a tagságra különféle támogatásokhoz, másrészt hasznos és fontos 

információkat nyújtott számukra, harmadikként pedig a Széchenyi Kártyaigénylés miatti okot 

jelölték meg. Akik soha nem voltak tagok eredményei, vagyis hogy milyen okok miatt nem 

                                                 
107

 Belépést motiváló okok a tagok körében: szükségem volt a tagságra különféle támogatásokhoz, hasznos és 

fontos információkat nyújt(ott) számomra és a vállalkozás számára, ha már eddig tagja voltam, továbbra is az 

maradok, igénybe veszem a kamara által nyújtott szolgáltatásokat, fontos számomra, hogy egy érdekképviseleti 

szervezet tagja legyek. 
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léptek be az önkéntes kamarai rendszerbe a következő: azon nem tagok, akik még soha nem 

voltak tagok, azért nem veszik igénybe a szolgáltatásokat, illetve azért nem lettek/lesznek 

tagok, mert nem ismerik pontosan azokat. Úgy ítélik meg, hogy nincs is rájuk szükségük, 

valamint egyáltalán nem tartják fontosnak, hogy érdekképviseleti szerv tagjai legyenek. 

Elenyésző azok száma, akik azért nem váltak taggá, mert nem tudnák fizetni a kamarai 

tagdíjat. 

 

Kiderült, hogy a nem tagok egyharmada nem ismeri a kamarai szolgáltatásokat. A 

szolgáltatásokat ismerők között a nagyobb cégek tájékozottabbak a különböző 

szolgáltatásokat illetően, tehát a vállalatméret növekedésével növekvő ismeretek jelentkeznek, 

de kevésbé használják ki a lehetőségeket, vagyis hiába ismerik a szolgáltatásokat, kevesebbet 

vesznek belőlük igénybe. 

 

2.3. A kamara kommunikációs csatornájának hatékonysága 

A következőkben egyrészt arra kerestem a választ, hogy megfelelően működnek-e a 

kamara kommunikációs csatornái, azaz a tagokhoz eljutnak-e az információk a kamara 

tevékenységéről, a nyújtott szolgáltatásairól? Másrészt, hogy a nem tagok „nem taggá 

válásában‖ van-e szerepe a kommunikációs csatornáknak, azok kifelé is eléggé hatékonyan 

működnek-e, a nem tag vállalkozások számára adnak-e elég információt magukról, az általuk 

kínált szolgáltatásokról és ezek közt kapcsolat szoros áll-e fenn?  

 

A tagok értékelése a 4 féle kommunikációs csatornáról (5 fokozatú skálán) a következő volt: a 

kamarai honlap (71 fő ismerte): 3,62-es értékelést kapott, a gazdasági iránytű (58 fő) 

valamivel alacsonyabb, 3,48-as értékelést kapott. Az e-hírlevél (67 fő) 3,43-as, a helyi sajtó 

pedig (64 fő) csak 2,48-as értéket kapott. Az eredmények alapján elmondható, hogy a 

megkérdezett tagok leginkább a kamarai honlapot ismerik, szerintük egyúttal ez hordozza a 

leghasznosabb információkat. A gazdasági iránytűt kevesebben ismerik, az ismerők pedig 

kevésbé tartják értékesnek. Az e-hírlevelet a gazdasági iránytűvel közel azonosan hasznosnak 

ítélték a tagok. A legkevésbé hasznos információforrásnak a helyi TV/ rádió csatornák 

bizonyultak annak ellenére, hogy a megkérdezettek zöme tud róla. Aki a gazdasági iránytűt, a 

honlapot és az e-hírlevelet ismeri, az jellemzően ismeri és igénybe veszi a szolgáltatásokat. 

Az igénybevétel ténye és a kommunikációs csatornák hatékonysága között szignifikáns 

kapcsolat mutatkozott, kivéve a köztestületi szolgáltatásokat. Ugyanez elmondható a helyi tv, 

rádió ismerete és a szolgáltatások ismerete közötti kapcsolatról, egy kicsit gyengébb jelleggel. 

A gyakoriság vizsgálata nem mutatott összefüggést a kommunikációs csatorna 

hatékonyságával, vagyis az igénybevétel gyakoriságát nem befolyásolja a kommunikációs 

csatorna hatékonyságáról alkotott vélemény. A tagok tehát nem azért vették ritkábban igénybe 

az egyes szolgáltatási csoportokat, mert nem működtek jól a kamarai kommunikációs 

csatornái, és így nincsenek naprakészen informálva az egyes szolgáltatásokat illetően.  

 

A válaszadók megfelelőnek értékelték a kommunikációs csatornákat, ismerik az egyes 

szolgáltatási csoportokat, és igénybe is veszik őket. A kapott átlagok jól mutatják, hogy a 

gyakoribb igénybevétel a kommunikációs csatorna magasabb értékelésével jár együtt. Tehát a 

vállalkozások azért veszik igénybe gyakrabban e csatornákat, mert elégedettek voltak a 

nyújtott információkkal.  

 

2.4. A kamarai szolgáltatások értékelése, igénybevétele kamarai tagok körében 

A következőkben arra kerestem választ, hogy a kamarai tagok az egyes szolgáltatásokat 

igénybe veszik-e, ezt milyen gyakorisággal teszik, mennyire elégedettek az igénybe vett 

szolgáltatásokkal, és ez, az egyes méretkategóriákkal illetve a tagság idejével milyen 
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összefüggést mutat. A következő hipotézisekkel éltem: a szolgáltatások igénybevételének 

gyakorisága, azokkal való elégedettség és a méretkategóriák között szignifikáns kapcsolat 

van, minél nagyobb a vállalat, annál gyakrabban veszi igénybe a szolgáltatásokat és annál 

elégedettebb azokkal, valamint A kamarai tagság ideje és szolgáltatásokkal való elégedettség 

között szignifikáns, pozitív irányú kapcsolat van. 

A kamarai tagok egyes szolgáltatási csoportok értékelése, vagyis mennyire elégedettek a 

nyújtott szolgáltatásokkal a következő. Ötfokozatú skálán: a két legmagasabb, 3,72-es, illetve 

3,68-as értéket a pénzügyi finanszírozási tanácsadás, és a köztestületi feladatok csoportja 

kapta. Ezt követi a szakképzési tanácsadási ismeretkör 3,38-as, az általános ügyviteli, jogi 

tanácsadás 3,31, és végül a kereskedelmi tanácsadás 3,29-es értékeléssel.  

 

A szolgáltatási csoportok igénybevételének méretkategóriák szerinti eltérő gyakorisága 

igazolható, vagyis minél nagyobb a vállalat annál gyakrabban veszi igénybe a 

szolgáltatásokat. Az (alkalmazott nélküli) mikro vállalkozások 26%-a egyáltalán nem veszi 

igénybe, 30%-uk pedig félévente veszi igénybe a nyújtott szolgáltatásokat annak ellenére, 

hogy hiányoznak a belső anyagi és szervezeti erőforrásaik. Az (alkalmazottal rendelkező) 

mikro- és kisvállalkozások gyakrabban – 21% és 27%-a havonta, 31% és 28%-a pedig 

negyedévente – veszik igénybe a szolgáltatásokat, mint az alkalmazott nélküli mikro 

vállalkozások, míg leggyakrabban a közepes vállalatok – 20%-a havonta és 40%-a 

negyedévente – veszik igénybe a kamarai szolgáltatásokat. Ahogy nő a cég mérete, a 

gyakoriság átlaga is növekvő lesz. 

 

Vállalatméret szerint nem rajzolódott ki általános érvényű kapcsolat a szolgáltatások 

értékelésében. A mikro- és kisvállalatok az általános üzletviteli, jogi tanácsadás és a pénzügyi 

finanszírozási tanácsadás szolgáltatás-csoportokat értékelik az átlagnál magasabbra, míg a 

közepes vállalatok a kereskedelmi tanácsadás, piaci információk nyújtása és a szakképzési 

tanácsadás/szakképzési ügyintézés szolgáltatás-csoportok esetén adtak magasabb 

pontszámokat. A mikro- és kisvállalkozások inkább a működés feltételeit keresik, a közepes 

vállalkozások számára már égetőbb a minél magasabb hatékonyság elérése. 

 

Ezt követően a kamarai tagság idejének hatását vizsgáltam. Ehhez a kamarai tagság idejét 

években fejeztem ki. Korreláció vizsgálatot végeztem, ami alapján nem mutatkozott 

szignifikáns összefüggés a nyújtott szolgáltatások érékelése és az években kifejezett fennálló 

tagság között. Az egyes szolgáltatás-csoportok értékelése között ugyanakkor pozitív irányú, 

szignifikáns kapcsolat figyelhető meg. Ez arra utal, hogy a tagok általában véve elégedettek 

vagy majdnem elégedettek a szolgáltatásokkal.  

 

2.5. A kamarai szolgáltatások ismertsége és igénybevétele a nem tagok által  

Nem tagok esetén feltételeztem, hogy az egyes szolgáltatásokat a korábban már valamikor 

volt tagok jobban ismerik és veszik igénybe azokkal szemben, akik egyáltalán nem voltak 

korábban kamarai tagok. Ez alapján a következőket fogalmaztam meg: a nem kamarai tagok 

között a szolgáltatások ismertségét és igénybevételét meghatározza a korábban fennálló 

tagság. A szolgáltatások igénybevétele nemzetgazdasági áganként eltérő. 

A nem kamarai tagok átlagosan 17 szolgáltatást ismertek a felsorolt 46 szolgáltatás közül. Az 

átlagosan igénybe vett szolgáltatásszám esetükben 8,6 volt. Tekintve, hogy a nem tagok a 

szolgáltatásokat csak térítés ellenében vehetik igénybe, a 36 százalék feletti igénybevételi 

arány magasnak mondható. Az ismert szolgáltatások átlagosan 31 százalékát veszik igénybe, 

9,1 százalékuk 100 százalékban, azaz mindet ismeri, de 41,6 százalék semelyiket sem, annak 

ellenére, hogy egyébként vannak ismeretei a kamaráról. A korábban volt tagok átlagosan 26 
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szolgáltatást ismernek és 15-öt igénybe is vettek, ezzel szemben az egyáltalán nem volt tagok 

átlagosan csak 17-féle szolgáltatást ismernek és csak 9-et vettek igénybe. Megállapítható, 

hogy akik már korábban, bármilyen oknál fogva voltak kamarai tagok, több szolgáltatást 

ismernek és vesznek is igénybe (igaz, már térítés ellenében), mint akik soha nem voltak még 

tagok. A vállalatok által adott válaszok alapján megállapítható, hogy mind az ismert, mind az 

igénybe vett szolgáltatások terén a mezőgazdasági és az ipari vállalatok járnak az élen. A 

szolgáltató cégek átlagosan 16,7 szolgáltatásról tudnak, és mindössze 8-at vesznek igénybe. 

Az igénybevétel aránya is csökkenést mutat a mezőgazdasági, ipari és szolgáltató vállalatok 

körében. 

 

A következő lépésben azt vizsgáltam meg, hogy a nem kamarai tagok mennyiben értékelik 

másként az igénybe vett szolgáltatásokat, mint a kamarai tagok. Ebből arra következtethetünk, 

hogy a nem tagság melletti döntést meghatározza-e a kisebb mértékű elégedettség, vagy 

valamilyen más mozgatórugója van ennek a döntésnek. Azon tagok és nem tagok, akik 

igénybe vettek valamilyen kamarai szolgáltatást, eltérően értékelték ezeket, ugyanúgy, mint a 

kamarával szembeni elvárásoknál, melyek szintén azt mutatták, hogy a nem tagok nagyobb 

elvárással rendelkeznek és ezek nem teljesülnek. A nem tagok a pénzügyi finanszírozási 

tanácsadás kivételével mind a négy szolgáltatási csoportnál jobbra értékelték az igénybe vett 

szolgáltatásokat, mint a tagok. 

 

2.6. Ingyenes szolgáltatások igénybevétele nem tagok körében 

 

A kötelező kamarai regisztráció tapasztalatairól a felmérés készítésének időpontjában még 

nem állt rendelkezésre kellő információ. Igényfelmérést végeztem azonban arról, hogy a 

kamara által kötelezően nyújtandó ingyenes szolgáltatásokat tervezik-e majd igénybe venni a 

vállalkozások, mert úgy gondolom, ez is mutatja a kamara elfogadottságát a nem tagok 

körében. Ezért a következő feltételezéssel éltem: a kötelező regisztráció bevezetése rontotta a 

kamara megítélését, elfogadottságát a vállalkozások körében. 

 

A nem tagok körében a kötelező regisztráció esetén három ingyenes szolgáltatást nyújtanak a 

kamarák: üzleti partnerkeresést, pályázatfigyelést, és adózási tanácsadást. A megkérdezett 

nem tagok, akik az új szabályozás szerint kötelezően, 2012. március 31-ig regisztrálták 

magukat, többségében nem tervezik ezen ingyenes szolgáltatások igénybevételét. Ez is azt 

mutatja, hogy a nem tagok körében a kamara megítélése nem javult, rontotta a partnerségen 

alapuló érdekérvényesítést.  

 

Azon nem kamarai tag vállalkozások, akik tervezik valamelyik szolgáltatás igénybevételét, 

méretkategóriák szerint a következőképpen oszlanak meg: mindegyik vállalkozási formában 

átlagosan a megkérdezettek több mint 60%-a mondta azt, hogy nem tervezi egyik szolgáltatás 

igénybevételét sem. Egy kivétel volt: az alkalmazottal rendelkező mikro vállalkozások 60%-a 

jelezte, hogy a pályázatfigyelési szolgáltatást tervezi igénybe venni a közeljövőben. Ugyanezt 

megvizsgálva a tevékenységi kör oldaláról az látható, hogy a szolgáltatási szektorban 

tevékenykedő vállalkozások 52%-a tervezi a pályázatfigyelési szolgáltatás igénybevételét és 

az adózási tanácsadást, azonban az üzleti partnerkeresést 74-67% közötti arányban elutasítják, 

vagyis egyáltalán nem tervezik igénybe venni. A mezőgazdasági és az ipari szektorban 52-

78% közötti azok aránya, akik egyik ingyenes szolgáltatást sem tervezik igénybe venni. 

Egyelőre úgy tűnik, nincs igény ezen ingyenes szolgáltatásokra a nem tag vállalkozások 

körében. 
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3.EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

Empirikus kutatásom megállapításai alapján bizonyítható, hogy a kamarára, mint 

érdekképviseleti szervezetre szükség van, a kamara által nyújtott szolgáltatások iránt igény 

jelentkezik a kamarai tagok körében, de véleményem szerint minden kamarában egységesen 

szükség lenne azonos körű és színvonalú szolgáltatások nyújtására, a tevékenységük 

eredményességének rendszeres mérésére, értékelésére, valamint a kommunikáció erősítésére. 

A kamara által nyújtott szolgáltatások fontosak, mert ezeken keresztül tud a vállalkozások 

versenyképességére leginkább hatni, szolgáltatásait azonban eltérő módon kell biztosítania a 

vállalkozások eltérő méretnagyság szerinti csoportjai részére. Más elvárásai vannak a 

kamarával szemben egy nagyvállalatnak, és más a kis- és középvállalati csoportnak. Ez 

utóbbit a felmérésem is igazolta, de sajnos a nagyvállalatok esetében erre nem tudtam 

igazolást kapni, mert nem volt kellő számú a mintanagyság. A középvállalkozói szektor által 

igényelt szolgáltatások körénél kiemelten jelentkezik a belföldi piacszerzéshez, forráshoz 

jutáshoz, kapcsolatépítéshez való aktív kamarai közreműködés. Számukra fontos, hogy a 

kamara aktívan befolyásolja a megfelelő minőségben és mennyiségben rendelkezésre álló 

munkaerő-kínálatot, segítse elő a munkaerő-foglalkoztatást. Fontos szerepet töltenek be e 

vállalatkategória esetében a napi üzletvitelhez kapcsolódó kamarai információszolgáltatások, 

az adózás, a munkaügy, a pályázati lehetőségek területén. A személyes interjúkat is 

készítettem és ezek alapján kiderült, a vállalkozások érdekeltek abban, hogy kamarai 

közreműködéssel bekerülhessenek különféle beszerzési, értékesítési közösségekbe, 

hálózatokba, valamint kapcsolatépítést illetően a kamarával szemben felmerült igény az 

üzletember találkozók szervezése. Végül a mikro- és kisvállalkozói körbe tartozók azok, akik 

a kamarával szemben minden területre kiterjedő szolgáltatási kínálatot várnak el a kamarától. 

 

A kamarák hálózatszerű működésük felhasználásával alkalmasak arra, hogy segítsék a 

gazdaság fejlesztését érintő kormányzati intézkedések, stratégiák előkészítését, valamint a 

vállalkozói érdekképviselet tekintetében a kormányzat legjelentősebb partnereivé váljanak. 

Az általam végzett felmérés alapul szolgálhat egy új, komplexebb, egységes, szolgáltatási 

rendszer kialakítására, mely alapján a kamaráknak lehetősége nyílik személyre szabottabb 

szolgáltatások nyújtására, hogy még hatékonyabban hozzájárulhassanak a vállalkozások 

fejlesztéséhez és ezen keresztül segítséget nyújthassanak az előbb említett, a gazdaság 

fejlesztését érintő kormányzati intézkedések, stratégiák előkészítéséhez.  

 

A rendszeres társadalmi párbeszéd – melyre szükség van a gazdasági politikai döntéshozatal 

demokratizálása érdekében –, azonban szükségszerűen feltételezi Magyarországon egy erős, a 

gazdaság tényleges önkormányzataként fellépő, köztestületi kamarai rendszer működését is 

úgy, hogy a feladatokhoz hozzárendelik a szükséges költségvetési forrásokat. Azonban a 

kamarai finanszírozás egyik fő ellentmondásossága, hogy a kamara ugyan az egész 

gazdaságot képviseli, így minden vállalkozás felé szolgáltatási kényszere van, ehhez azonban 

csak az önkéntes tagok által fizetett tagdíj, állami források és a szolgáltatásokból származó 

bevételek állnak rendelkezésére. Ezen a helyzeten javított a 2012. március 1-től bevezetésre 

került kötelező regisztráció intézménye, melyből származó befizetések növelik a kamarák 

bevételeit, hogy a rájuk bízott feladatokat hatékonyabban tudják megvalósítani. A cél pedig a 

2014. júniusi kamarai küldöttgyűlésen megfogalmazott kötelező (automatikus) kamarai tagság 

elérése lesz (Parragh, 2014). A kötelező tagság mellett szólnak a következő érvek: 

 A kötelező tagság biztosítja, hogy a kamara reprezentáljon valamennyi szektorbeli, 

méretkategóriába tartozó és jogi formájú vállalkozást. 

 Jelentős erőt képviselve maga mögött, érdekképviseleti, közvetítő tevékenységét 

hatékonyabban el tudja látni. 
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 Amennyiben az összes kamarai tag pénzügyileg hozzájárul a kamara működéséhez, 

elkerülhető a potyautas probléma. 

 A kamara így egy stabil bevételi forrással rendelkezik, és hatékonyabbak lesznek az 

ellátandó feladatok tekintetében. 

 

 

IRODALOMJEGYZÉK 

 

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól 

2013. évi CCXLIII. törvény az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények 

módosításáról 

Parragh László (2014): A kamarák jövőbeli szerepe, feladatai. XXXI. Gazdasági Kamarai 

küldöttgyűlés Budapest.  
Szilágyiné Fülöp E. (2012): A gazdasági kamarák szolgáltatásainak szerepe a 

vállalkozásfejlesztésben Vezetéstudomány különszám, pp. 90-96.  



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

913 

 

A BERUHÁZÁSI DÖNTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK 

IDŐSZÜKSÉGLETÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A HAZAI 

FELDOLGOZÓIPARBAN 

 

AFFECTING FACTORS OF THE REQUIRED TIME OF THE 

PREPARATION OF INVESTMENT DECISIONS IN THE DOMESTIC 

PROCESSING INDUSTRY 
 

 

Szűcsné Markovics Klára 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A tanulmány a beruházási döntések előkészítésének időszükségletét befolyásoló tényezőket 

mutatja be egy 2012 nyarán a feldolgozóipari vállalatok körében végzett kérdőíves felmérés 

eredményeire alapozva. A kutatást kiterjesztettem annak vizsgálatára is, hogy milyen tényezők 

befolyásolják a döntés-előkészítés időszükségletét, mint például a vállalati méret vagy a 

tulajdonosi szerkezet. A kutatás rámutatott arra, hogy a beruházási döntések előkészítése a 

vállalatok jelentős részénél több hónapig tartó folyamat, habár a kisvállalatok általában 

kevesebb időt szánnak rá, mint a nagyvállalatok. Ami a tulajdonosi arányt illeti,az elvégzett 

statisztikai elemzések egymásnak ellentmondó eredményeket hoztak, ezért nem jelenthető ki 

egyértelműen, hogy a többségi külföldi tulajdonban lévő vállalatoknál hosszabb a döntés-

előkészítés folyamata. 

 

SUMMARY 

This study discusses the affecting factors of the required time of the preparation of 

investment decisions based on the findings of the questionnaire conducted among Hungarian 

manufacturing companies in 2012. During my research, I wanted to know not only the time 

companies spend with the preparation of high volume investment decisions, but also whether 

the length of decision-preparation is affected by equity ratio or company size.The survey 

revealed that it takes companies several months to make in vestment-related decisions. It also 

showed that small companies spend less time on pre-investment activities than large 

companies. As regards the ownership ratio, the analyses led to controversial results, therefor, 

it can not be stated clearly that the process of decision-preparation takes longer at companies 

with foreign majority ownership. 

 

 

1. BEVEZETÉS 

 

A vonatkozó témában publikáló szerzők egyetértenek abban a kérdésben, hogy a 

beruházások döntés-előkészítése nagyon összetett, bonyolult folyamat. Barta (1986) már 

könyve előszavában felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés-előkészítés időben és térben 

folyik. Vargha szerint a beruházás (költségben mért) nagyságával „– sztochasztikusan – 

egyirányú kapcsolatban van a döntés bonyolultsága, a tervezés, előkészítés munka- és 

időszükséglete‖ (Vargha 2001, p. 128.). A folyamat összetett, bonyolult jellegéből adódik a 

feltételezés, miszerint egy nagy volumenűnek minősülő beruházás megfelelő szakmai 

színvonalon történő előkészítése hetekig, hónapokig elhúzódó tevékenység-sorozat.  

mailto:vgtklara@uni-miskolc.hu
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A folyamat időszükségletét az is növeli, hogy a gazdasági döntés-előkészítéshez tartozó 

feladatok nagy része egymásra épül, így nem lehetséges azokat egymással párhuzamosan 

végezni. A beruházások döntés-előkészítése során célszerű az alternatívákban, változatokban 

való gondolkodás, ami megnöveli a döntéshez szükséges információ-mennyiséget, erre 

visszavezethetően valószínűleg tovább tart az információk összegyűjtése, rendszerezése és 

szelektálása, ami szintén a döntés-előkészítés időszükségletének növekedését eredményezheti. 

Külföldi tulajdonú cégeknél gyakran az anyavállalat szakembereit is be kell vonni a 

döntés-előkészítés folyamatába. (A kérdőívemet kitöltő 18 többségi külföldi tulajdonban lévő 

vállalat közül 14-nél bevonták a döntés-előkészítésbe az anyavállalat munkatársát, 

munkatársait is.) Ez feltételezhetően hosszabb előkészítési időt jelent a külföldi tulajdonosú 

vállalatok esetében. 

A kisvállalatok gyakran nem rendelkeznek olyan felkészült szakembergárdával, mint 

nagyobb társaik, ezért nagy valószínűséggel leegyszerűsítik a folyamatot, mely kétféle módon 

lehetséges: vagy kihagyják a folyamat egy-egy szakaszát, vagy nem olyan részletességgel 

végzik el a tevékenységeket, mint a nagyvállalatok. Ezt a feltételezést egy új-zélandi kutatás 

is alátámasztja, melynek eredményei azt sugallják, hogy a beruházás-gazdaságossági 

számításokat jelentős mértékben leegyszerűsítik az ottani kisebb cégek. A Vos és Vos (2000) 

kutatópáros 1999-ben Új-Zélandon végzett kutatást a kisvállalatok beruházási döntéseinek 

megismerése céljából. 3446 kisvállalatnak küldték el az ötoldalas kérdőívet, melyek közül 

238 érkezett vissza értékelhető formában. A válaszadó cégek 41 százalékánál a vezetők 

mindig, 26 százalékánál általában „csak‖ a megérzéseikre hagyatkozva döntenek arról, hogy 

egy beruházást érdemes-e megvalósítani vagy sem. A számításokhoz szükséges kalkulatív 

kamatláb meghatározása szintén hasonló „módszerrel‖ történik a válaszadók 42 százalékánál. 

A döntés-előkészítés egyes tevékenységeinek leegyszerűsítése felvetette azon kérdés 

vizsgálatát, hogy a kisvállalatoknál kevesebb időt vesz-e igénybe a beruházási döntések 

előkészítése. Mindemellett a kisvállalatoknál a kisebb időszükséglethez az is hozzájárul, hogy 

rendszerint alacsonyabb tőkeigényű beruházásokat valósítanak meg, illetőleg a különböző 

gazdálkodási összefüggéseik kevésbé bonyolultak, mint a nagyvállalatok esetében. 

Jelen cikk arra a kérdésre keresi a választ, hogy a beruházási döntések előkészítésének 

időszükségletét befolyásolja-e a vállalat mérete, a tulajdonosi szerkezete (többségi hazai vagy 

többségi külföldi tulajdonban van-e), illetőleg a döntés-előkészítő munkálatokban résztvevők 

száma és szakmai végzettsége (közgazdászok, mérnökök stb.) 

 

 

2. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

 

Egy szélesebb témakört lefedő kutatás keretében vizsgáltam a beruházási döntések 

előkészítésének folyamatát és időszükségletét. A kérdőíves felmérést a Magyarországon 

működő feldolgozóipari vállalatokra terjesztettem ki. A mintavétel során a Cég-Kód-Tár 

2010/IV. negyedéves kiadványában szereplő adatbázisból választottam ki a vállalatokat.A 

reprezentativitás kritériuma az értékesítés nettó árbevétele volt. A kis- és közepes 

vállalakozásokról szóló törvényben
108

 meghatározott árbevételi kategóriák szerint 4 csoportba 

soroltam a feldolgozóipari vállalatokat:  

1. csoport: 600 millió forint alatti árbevételű cégek (mikrovállalkozások), 

2. csoport: 601-3 000 millió forint közötti árbevételű cégek (kisvállalatok), 

3. csoport: 3 001-15 000 millió forint közötti árbevételű cégek (közepes vállalatok), 

4. csoport: 15 001 millió forint feletti árbevételű cégek (nagyvállalatok). 

                                                 
108

 2004. évi a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló XXXIV. törvény 3. paragrafusának 

1-6. bekezdése 
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Az egyszerű véletlen mintavétel legnagyobb hátrányát (a minta pontosságát és 

megbízhatóságát csak a mintanagyság növelésével lehet fokozni) kiküszöbölendő, rétegzett 

mintavételi eljárást alkalmaztam. Az árbevétel alapján kialakított csoportokon belül egyszerű 

véletlen kiválasztással emeltem be a mintába a cégeket az egyes rétegek nagyságával 

arányosan. Ennek köszönhetően a minta összetétele az alapsokaság rétegek szerinti 

összetételét tükrözi. 

A kérdőíves megkérdezés 2012 nyarán, részben levélben, részben elektronikus úton 

történt. 500 cégnek levélben juttattam el a kérdőívet, további 1000 vállalatnak email-en 

küldtem el azt a linket, amelyre kattintva kitölthető volt a kérdőív. Összesen 76 vállalattól 

kaptam vissza értékelhető formában kitöltve a kérdőívet, mely 5,1 százalékos visszaérkezési 

arányt jelent. Ez alacsonynak tűnik, de a hasonló témájú külföldi kutatások esetén is 

tapasztalható volt hasonlóan alacsony arány: például Brounen, Jong és Koedijk 2002-ben, 

négy európai ország (Egyesült Királyság, Hollandia, Németország és Franciaország) 

bevonásával készült kutatása esetén szintén átlagosan 5 százalékos visszaérkezési arány volt 

jellemző (Brounen és társai, 2004). Néhány vállalatvezető a kérdőív kézhez vételét követően 

telefonon keresztül utasította el a kérdőív kitöltését, melyet főként két érvvel indokoltak: az 

egyik, hogy cégüknél a beruházásokkal kapcsolatos mindenféle információ üzleti titoknak 

számít; a másik, hogy az utóbbi 5-6 évben nem volt érdemleges súlyú beruházás a vállalatnál. 

A kitöltött kérdőívekben szereplő adatokat az Excel táblázatkezelő programban 

összesítettem és a WinSTAT statisztikai elemzésekre szolgáló programcsomagot felhasználva 

elemeztem. Elemzéseim során egyszerű leíró statisztikai módszereket, például megoszlási 

viszonyszámokat, csoportátlagokat stb., másrészt összehasonlító statisztikai elemzéseket 

végeztem (korrelációs együttható, khi-négyzet mutató, diszkriminanciaelemzés, 

varianciaanalízis). 

 

 

3. A BERUHÁZÁSI DÖNTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK IDŐSZÜKSÉGLETÉT 

BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

 

Az elvégzett kérdőíves felmérés eredményei szerint a beruházási döntések előkészítése a 

hazai feldolgozóipari vállalatoknál általában több hónapig tartó folyamat: a válaszadók 29 

százalékánál 1-2 hónapot, egynegyedénél 3-6 hónapot töltenek a beruházási döntések 

előkészítésével, habár az eredmények értékelésénél figyelembe kell venni, hogya cégeknek 

viszonylag magas aránya, közel egyötöde válaszolta azt, hogy nagyon változó a döntés-

előkészítés időtartama.(A kérdésre adott válaszok eredményeit az 1. ábra szemlélteti.) 
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1. ábra: A döntés-előkészítés folyamatának hossza a feldolgozóipari vállalatoknál 

Forrás: A kitöltött kérdőívek alapján saját szerkesztés 

A kutatást kiterjesztettem annak a vizsgálatára is, hogy milyen tényezők vannak hatással 

a döntés-előkészítési folyamat időszükségletére.Egyszerű és összehasonlító statisztikai 

módszerek segítségével elemeztem, hogy van-e összefüggés a döntéselőkészítés hossza, 

illetve a vállalat mérete, tulajdonosi szerkezete, a döntés-előkészítő munkálatokban 

résztvevők száma és szakmai végzettsége között. 

Vállalati méret szerint elvégezve az elemzést, megállapítható, hogy amikrovállalkozások 

általában 1-2 hónapot vagy csupán 2-3 hetet töltenek a beruházási döntések előkészítésével. A 

kis- és középvállalatoknál rendszerint tovább, 1-2 vagy 3-6 hónapig tart a döntés-előkészítés. 

A kérdőívet kitöltő négy nagyvállalat négy különböző választ jelölt meg, ezért rájuk 

vonatkozóan nem lehet egyértelmű következtetést levonni a döntés-előkészítés időtartamára 

vonatkozóan. A kérdésre adott válaszok megoszlását az 1. táblázat mutatja be. (Az 

eredmények értékelésekor figyelembe kell venni, hogy viszonylag magas volt azoknak a 

cégeknek az aránya, amelyeknél nagyon változó a döntés-előkészítés hossza.) 

 

1. táblázat: A beruházások döntés-előkészítésének időszükséglete vállalati méret szerint 
A döntés-előkészítési 

tevékenység 

időtartama 

Vállalati méret (árbevétel szerint) Vállalati létszám 

Mikrováll. Kisváll. 
Közepes 

váll. 
Nagyváll. 0-49 fő 50-249 fő 

250 fő 

felett 

Néhány nap 0% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 

2-3 hét 25% 10% 6% 25% 20% 9% 17% 

1-2 hónap 38% 34% 19% 0% 23% 34% 33% 

3-6 hónap 8% 31% 38% 25% 13% 41% 17% 

6 hónapnál hosszabb idő 8% 3% 13% 25% 13% 0% 17% 

Nagyon változó 21% 17% 25% 25% 27% 16% 17% 

Forrás: A kitöltött kérdőívek alapján saját szerkesztés 

 

A vállalati méret és a döntés-előkészítés hossza közötti összefüggés feltárása érdekében 

diszkriminanciaanalízist és khi-négyzet próbát végeztem. A diszkriminanciaelemzés 

eredménye 10,96 százalék lett, ami azt jelenti, hogy a vállalat mérete, mint független változó 

alig 11 százalékban magyarázza azt, hogy a vállalat a döntés-előkészítés hossza szerint melyik 

csoportba tartozik. Ez nagyon alacsony aránynak számít. A két változó közötti kapcsolat 

létezését a khi-négyzet mutatóval is megvizsgáltam, mely közepesen erős kapcsolatot mutatott 

a vállalat mérete és a döntés-előkészítés hossza között.A táblázatban szereplő adatok és a khi-
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négyzet mutató által jelzett közepes erősségű kapcsolat arra enged következtetni, hogy 

valóban van összefüggés a vállalat mérete és a döntés-előkészítés időtartama között. 

Vállalati létszám szerinti bontásban is elkészítettem az elemzéseket.Az 50 fő alatti cégek 

töltik a legkevesebb időt, 2-3 hetet vagy 1-2 hónapot a döntés-előkészítéssel, az 50-249 fős 

vállalatok általában 1-2 vagy 3-6 hónapot fordítanak rá, a 250 főnél magasabb létszámú cégek 

pedig általában 1-2 hónap alatt készítik elő a beruházási döntéseket. (A válaszok megoszlását 

szintén az 1. táblázat szemlélteti.) A létszám és a döntés-előkészítés hossza között is 

megvizsgáltam a kapcsolat létezését a khi-négyzet mutató segítségével, mely közepesen erős 

kapcsolatot jelzett a két változó között. 

Tulajdonosi arány szerint elemezve a válaszokat megállapítható, hogy a többségében 

hazai tulajdonban lévő cégek legnagyobb része, 35 százaléka azt válaszolta, hogy rendszerint 

1-2 hónapot vesz igénybe a döntés-előkészítés folyamata, a többségi külföldi tulajdonosú 

vállalatok esetében a válaszadók közel felénél (47 százalékánál) általában 3-6 hónapig tart a 

folyamat. Említésre érdemes, hogy a többségi külföldi tulajdonban lévő vállalatok közül egyik 

sem jelölte be a „2-3 hetet‖ válaszlehetőséget, miközben a többségi hazai tulajdonban lévő 

cégek 22 százalékánál éppen ennyi időt töltenek a beruházási döntések előkészítésével. (A 

válaszok megoszlását a 2. táblázat összefoglalóan tartalmazza.) A válaszokból arra lehet 

következtetni, hogy a többségében külföldi tulajdonban lévő feldolgozóipari vállalatoknál 

több időt vesz igénybe a döntés-előkészítés folyamata.A tulajdonosi arány és a döntés-

előkészítés hossza közötti kapcsolat létezését a khi-négyzet mutatóval is vizsgáltam, mely 

azonban laza kapcsolatot mutatott a két ismérv között.  

Annak ellenére, hogy a táblázat adatai azt mutatják, hogy a többségi külföldi tulajdonosú 

vállalatoknál több időt töltenek a beruházási döntések gazdasági előkészítésével, a khi-

négyzet teszt csupán laza kapcsolatot jelzett a két változó között. Mivel ezek az eredmények 

egymásnak ellentmondanak, nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a többségi külföldi 

tulajdonban lévő vállalatoknál hosszabb a döntés-előkészítés folyamata. 

 

2. táblázat: A beruházások döntés-előkészítésének időszükséglete tulajdonosi arány, a döntés-

előkészítésbe bevontak száma és szakmai végzettsége szerint 

A döntés-

előkészítési 

tevékenység 

időtartama 

Tulajdonosi arány 
Döntés-előkészítésbe 

bevontak száma 

Döntés-előkészítésbe bevontak szakmai 

végzettsége 

Többségében 

hazai 

Többségében 

külföldi 
1-3 fő 4-5 fő 

6 főnél  

több 

Többségében 

mérnökök 

Többségében 

közgazdászok 

Többségében 

egyéb 

végzettségűek 

Néhány nap 2% 0% 0% 0% 5% 2% 0% 0% 

2-3 hét 22% 0% 23% 12% 5% 14% 25% 10% 

1-2 hónap 35% 24% 30% 28% 32% 26% 38% 30% 

3-6 hónap 22% 47% 13% 40% 26% 26% 13% 30% 

6 hónapnál 

hosszabb idő 
8% 12% 3% 8% 16% 7% 13% 10% 

Nagyon 

változó 
12% 18% 30% 12% 16% 26% 13% 20% 

Forrás: A kitöltött kérdőívek alapján saját szerkesztés 

 

A döntés-előkészítést végzők száma szerint vizsgálva a válaszok megoszlását az látszik, 

hogy azoknál a vállalatoknál, amelyeknél háromnál kevesebb fő végzi az előkészítéssel 

kapcsolatos feladatokat, általában 2-3 hétig vagy 1-2 hónapig tart a folyamat (bár igen magas 

a nagyon változó időtartamot megjelölők száma ebben a kategóriában), míg azoknál a 

cégeknél, amelyeknél négy főnél többen vesznek részt az előkészítési munkálatokban, 1-2 

hónapig, illetőleg 3-6 hónapig tart a beruházási döntések előkészítése. (A kérdésre adott 

válaszok megoszlását szintén a 2. táblázat tartalmazza.) Ebben az esetben is khi-négyzet 

próbát alkalmaztam a kapcsolat létezésének felderítésére, mely vizsgálat azt mutatta, hogy 
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van kapcsolat a döntés-előkészítés időszükséglete és a folyamatba bevont munkatársak száma 

között.  

Végül a döntés-előkészítésben résztvevők szakmai végzettsége szerint is elemeztem a 

válaszok megoszlását, mely azt az eredményt hozta, hogy a többségében mérnökökből, 

illetőleg a többségében egyéb végzettségűekből álló döntés-előkészítő csoportok esetében 

egyaránt 1-2 hónapot, illetve 3-6 hónapot tesz ki a beruházási döntések előkészítésének 

időszükséglete. Ettől eltérően a főként közgazdászok által alkotott előkészítői teamek 2-3 

hetet, illetve 1-2 hónapot töltenek a döntések előkészítésével. (A válaszok megoszlását 

ismételten a 2. táblázat szemlélteti.) A kapcsolat létezésének felderítésére elvégzett khi-

négyzet teszt szerint van kapcsolat a döntés-előkészítésbe bevont munkatársak szakmai 

végzettsége és az előkészítési munkálatok időszükséglete között. 

 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Minden vállalati vezetőnek időnként döntenie kell a vállalat jövőjét meghatározó 

beruházásokról. A beruházási döntések évekre, évtizedekre meghatározhatják a vállalati 

gazdálkodás mozgásterét, ezért fontos, hogy kellő alapossággal, megfelelő módszerek helyes 

alkalmazásával készítsék elő ezeket a döntéseket. Erre alapozva azt feltételeztem, hogy a 

vállalati gyakorlatban a beruházási döntések előkészítése egy több hónapig elhúzódó 

folyamat, melyet több tényezői is befolyásol, mint például a vállalat mérete, a tulajdonosi 

szerkezete, a döntés-előkészítésbe bevont munkatársak száma és szakmai végzettsége. A 

feltételezéseim igazolásához egy korábbi kérdőíves felmérés eredményeit használtam fel. 

Az elvégzett elemzések alátámasztották azt a feltételezést, hogy a vállalatok több hónapot 

töltenek a beruházások döntés-előkészítésével: a válaszadó feldolgozóipari cégek többségénél 

rendszerint 1-2 hónapot, vagy még ennél is több időt, 3-6 hónapot fordítanak arra, hogy 

előkészítsék a beruházási döntéseket. A kutatást kiterjesztettem annak vizsgálatára is, hogy 

milyen tényezők lehetnek hatással a döntés-előkészítés időszükségletére. Nemzetközi 

empirikus kutatások arról számoltak be, hogy a kisvállalatok leegyszerűsítik a döntés-

előkészítés folyamatát; erre alapozva azt feltételeztem, hogy hazánkban is a kisebb cégek 

kevesebb időt töltenek a beruházási döntések előkészítésével. A statisztikai elemzések azt az 

eredményt hozták, hogy a közép- és nagyvállalatok általában több időt fordítanak a döntés-

előkészítésre, mint a mikrovállalkozások és a kisvállalatok, vagyis alátámasztották a 

feltételezésemet. 

Külföldi tulajdonú cégeknél gyakran az anyavállalat szakembereit is be kell vonni a 

döntés-előkészítés folyamatába, mely feltételezhetően megnöveli a döntés-előkészítés 

időszükségletét. A kutatás során ennek vizsgálatára is kitértem, ám egymásnak némileg 

ellentmondó eredményeket kaptam. Bár a válaszok megoszlása azt mutatta, hogy a többségi 

külföldi tulajdonban lévő vállalatoknál több időt töltenek a beruházási döntések gazdasági 

előkészítésével, a khi-négyzet teszt nem jelzett kapcsolatot a két változó között, ezért nem 

jelenthető ki egyértelműen, hogy a tulajdonosi arány befolyásolja a döntés-előkészítés 

időszükségletét.  

Minél több munkatársat vonnak be a döntés-előkészítés folyamatába, valószínűsíthetően 

annál több egyeztetésre van szükség az előkészítés során, mely szintén megnövelheti a 

döntés-előkészítés időszükségletét. A statisztikai elemzéseket ennek a kérdésnek a 

vizsgálatára is kiterjesztettem, melynek eredményei alátámasztották a feltételezésemet. Az 

elemzések arra is rámutattak, hogy nem csupán a döntés-előkészítés folyamatába bevont 

munkatársak száma, hanem a bevont alkalmazottak szakmai végzettsége is hatással van az 

időszükségletre: a többségében közgazdászokból álló döntés-előkészítői csoportok töltenek a 

legkevesebb időt a beruházási döntések előkészítésével.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézete 2001-ben, 2005-06-ban, majd 2011-12-ben 

kérdőíves felmérést végzett tanácsadó cégek valamint ügyfeleik körében. A felmérésben 2001-

ben 362, 2005-06-ban 294, 2011-12-ben 77 vállalkozás, és 2001-ben 83, 2005-06-ban 88, 

2011-12-ben 58 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 a tanácsadók ügyfeleinek értékítélete 

alapján, és mennyire elégedettek a kapott eredménnyel. A tanulmány/kutató munka a 

TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 azonosító számú projekt részeként – az Új Széchenyi 

Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósul meg. 

 
 

SUMMARY 

The Institute of Business Sciences of the University of Miskolc carried out a survey of 

management consultants‘ firms and entrepreneurs in 2001, in 2005-2006 and in 2011-2012 in 

North-Eastern Hungary. We managed to receive 362 responses from entrepreneurs and 83 

from consultants in 2001, 294 from entrepreneurs and 88 from consultants in 2005-06 and 77 

from entrepreneurs and 58 form consultants in 2011-12. In this study I summarize the generic 

consulting purposes in North-Eastern Hungary based on the literature and our empirical 

studies. I present to what extent the entrepreneurs are satisfied with the used management 

consulting service. The described work was carried out as part of the TÁMOP-4.2.1.D-

15/1/KONV-2015-0009 project in the framework of the New Széchenyi Plan. The realization 

of this project is supported by the European Union, co-financed by the European Social Fund. 
 

 

1. BEVEZETÉS 

 

A vezetési tanácsadás a szervezetek számára értékteremtés, tudást, technikákat, 

eszközöket használ fel ennek érdekében. 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 Kubr 

megközelítését alkalmazom, aki a következő fogalmat használja a tanácsadással kapcsolatban: 

„A vezetési tanácsadás egy olyan független, szakértői szolgáltatás, melyet szervezetek és azok 
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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) 

Az empirikus felmérés alapjául szolgáló tanulmányok főként angol nyelvű (Kubr, 2002, 

Bower, 1982, Kelley, 1986) és magyar szerzők munkái (Poór, 1989, 2005, 2010 Németh, 

Papp, 1995 Sasvári, 2011), melyekben kiemelésre kerülnek azok a tényezők, melyek a 

tanácsadók igénybevételét motiválják (Tokár-Szadai, 2010). 

 

 

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): 

 

 

A minta összetétele

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

 
1. ábra: Az empirikus vizsgálatok felépítése 

Forrás: Tokár-Szadai, 2015. 

 

A Cégbíróságon bejegyzett, B-A-Z megyében székhellyel rendelkező, működő cégek 

közül 600-600 vállalkozást választottunk ki a Cégtár 2000/12-es, illetve 2005-ös számaiból 

(az összes működő B-A-Z megyei társas vállalkozás 3,5%-át), és személyesen felkerestük 

őket. A cégek kiválasztása a tevékenységi kör alapján részletezett vállalkozások közül történt, 

a területi elhelyezkedés arányait figyelembe véve, egyszerű véletlen mintavétellel. Így 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 2001-ben 

és 2005-ben is, az eltérés nem volt számottevő, jól követte a megyei arányokat. 
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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. decembere és 2012. májusa között 58 tanácsadó vállalkozást választottunk ki és 

kerestünk fel személyesen. (A felmérésben tanácsadónak tekintettük 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 kitöltötte a „tanácsot igénybevevő vállalatok tanácsadási 

tapasztalatára‖ vonatkozó kérdőívet (77 kitöltött kérdőív érkezett vissza): 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. A kérdőívek 

úgy kerültek összeállításra, hogy összehasonlítható legyen a korábbi (2001-es és 2005-06-os) 

felmérések eredményeivel. Az összehasonlíthatóság nem biztosítható teljes körűen, mivel 

eltér a felmérés köre: a korábbi felmérések csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyére irányultak, 

a mostaniak több régióra (2. ábra). A korábbiak két külön részből álltak: a tanácsadókból és a 

vállalkozásokból. A mostani a tanácsadókra vonatkozik, és a megkérdezettek ügyfeleire. Az 

összehasonlíthatóság így nem biztosítható teljes mértékben, de a tendenciákra következtetni 

lehet (Tokár-Szadai, 2015). 

 

 

2. ábra: A vizsgált tanácsadók és ügyfeleik székhely szerinti megoszlása, 2011-2012 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

2011-12-ben 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. A kérdőívet kitöltő 

vállalkozók főként Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, 

tanácsadóik pedig főként Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből kerültek ki. 

A megvizsgált tanácsadók ügyfeleinek (a szolgáltatást igénybevett vállalkozások) 

foglalkoztatottak száma szerinti megoszlását szemlélteti a 3. ábra: 
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3. ábra: A felmérésben részt vett tanácsadók ügyfeleinek foglalkoztatottak száma szerinti 

megoszlása (%) 2001, 2005-06, 2011-12 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A megvizsgált tanácsadók ügyfeleinek mérete folyamatosan növekedett a vizsgált 

évtizedben. A vállalkozások tanácsadási tapasztalatainak vizsgálatakor létszám kategória 

szerinti reprezentativitásra az értékelhetőség növelése érdekében nem törekedtünk, mivel a 

nagyobb vállalkozások jobban megengedhették maguknak, és szívesebben vették igénybe a 

szolgáltatást, így többen rendelkeznek tapasztalattal a területen. A mintába bevont tanácsadók 

ügyfelei valamennyi létszám kategóriát képviselnek, a nagyobb vállalkozások országos 

arányukhoz képest felülreprezentáltak, de mint ahogy a 3. ábra mutatja, a helyi tanácsadók 

ügyfelei mindhárom időpontban főként mikrovállalkozások voltak.  

  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. 

 

 

3. EREDMÉNYEK: A TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK 

CÉLJAI  

 

A tanácsadói célokat a tanácsadás szakirodalma számos szempontból vizsgálhatja, és 

különböző módokon írja le. Milan Kubr
109

 alapján a 4. 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: 

 

                                                 
109

 Milan Kubr (ed.): Management consulting A guide to the profession (fourth edition) (ILO Geneva, 2002); 
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4. 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. Ezek 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 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 tévútra vezet, eltereli a figyelmet a fontos feladatoktól és a távlati 

céloktól. A menedzsment tanácsadók azzal érhetnek el áttöréseket az ügyfeleknél, hogy az 

elérendő haszon érdekében a nagyobb célok sorozatára koncentrálnak. Az 5. ábra a tanácsadót 

problémafeltárás, diagnózis készítése céljából megbízó ügyfelek arányát szemlélteti a 

szolgáltatást igénybevett vállalkozások százalékában: 
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5. 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 2012 között csökkent a tanácsadót problémafeltárás céljából igénybevevő ügyfelek 

aránya 55%-ról 43%-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 két szituáció különbségeként, relatív feltételekkel van 

meghatározva. Ebben az értelemben két alapeset 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 a 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, a személyeket 

fejleszti és motiválja, biztosíthatja a pénzügyi források felhasználásának optimalizálását. A 6. 

ábra a tanácsadót új lehetőségek, megoldások keresése, javaslattétel céljából megbízó 

ügyfelek arányát szemlélteti a szolgáltatást igénybevett vállalkozások százalékában: 
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6. 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. 

 

3.4 A tudás gyarapítása 

A tanácsadás az ügyfelek számára lehetőség a tudásuk gyarapítására, a korszerű 

ismeretek megszerzésére. A 7. ábra a tanácsadót új tudás megszerzése céljából megbízó 

ügyfelek arányát szemlélteti a szolgáltatást igénybevett vállalkozások százalékában: 

 
7. 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: az 

ügyfelek negyede  nem csak azért fordul tanácsadóhoz, hogy megoldást találjon egy 

határozott problémára, hanem hogy megszerezze a tanácsadó speciális technikai tudását (pl. 

minőségbiztosítás, új technológia stb.), és a korszerű tudás hasznosításával képessé váljon a 

problémák azonosítására és megoldására, a lehetőségek kihasználására, a fejlesztésekre és a 

végrehajtandó változtatásokra. A 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 
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maradjanak és sikeresek legyenek. A 8. ábra a tanácsadót a változtatások kivitelezése céljából 

megbízó ügyfelek arányát szemlélteti a szolgáltatást igénybevett vállalkozások százalékában: 

 

 
8. 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, az 

ügyfelek több mint negyede 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 (64,9%) 2012-ben 

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 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). 
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Majdnem mindegyik megvizsgált ügyfél (2011-12-ben 97,5%) elégedett volt 

tanácsadója teljesítményével, tapasztalatai birtokában most is, bátran hozzá fordulna 

segítségért. Az igénybevett projektek meghatározó hányadával elégedettek voltak, mintegy 

85%-át utólag sikeresnek minősítették a megkérdezett vállalkozók. 

Elenyésző azoknak a száma, akik kiábrándultak tanácsadójukból (2001-ben 3,4%, 2005-

06-ban 2,1%, 2011-12-ben nem találtunk ilyet), negatív tapasztalatuk alapján 2001-ben 

mindössze 1,7% ábrándult ki a teljes tanácsadási szakmából, ők másokat is lebeszélnek a 

szolgáltatás igénybe vételéről. 2005-06-ban, és 2011-12-ben nem találkoztunk olyan 

ügyféllel, aki egyértelműen rossz tapasztalatot szerzett volna. 

A vizsgált évtizedben javult a tanácsadók megítélése, kevesebben fogalmaztak meg 

olyan okot, ami miatt nem voltak teljesen elégedettek a tanácsadó közreműködésével. 2011-

12-ben a vizsgált ügyfelek mindössze 15,6%-a fogalmazott meg –tapasztalatai alapján- 

tanácsadással kapcsolatos elégedetlenségi okot (2005-06-ban és 2001-ben is 30,43% volt ez 

az arány).  

A kifogásolt okok legnagyobb része a javaslat megoldásra orientáltságával kapcsolatos: 

a vizsgált vállalkozók 10,4%-a konkrét, egyedi problémákra általános, sematikus tanácsot 

kapott, 2,6% a tanácsot nem tudta konkrétan alkalmazni, beépíteni. A többi ok részaránya 

nem jelentős. Felméréseink szerint konkrétabb, a gyakorlatban közvetlenül megvalósítható 

javaslatokkal a tanácsadók jobban meg tudnának felelni ügyfeleik igényeinek, hozzájárulva 

ezzel a kitűzött célok megvalósulásához. 

 

IRODALOMJEGYZÉK 
 

Bower, M (1982): The Forces That Launched Management Consulting Are Still at Work. In 

Journal of Management Consulting 1. Vol. 1982. Fall. Nr. 1.   

Kelley, R.E (1986): Consulting The Complete Guide to a Profitable Career. Scribner, New 

York 

Kubr, M. (ed.) (2002): Management consulting A guide to the profession (fourth edition) ILO 

Geneva 

Poór J (1989): Menedzsment tanácsadás vezetőknek és konzultánsoknak OMIKK Budapest 

Poór J (2005): A menedzsment tanácsadás fejlődési tendenciái ISBN 963 05 8198 1 

Akadémiai Kiadó Budapest, p. 265 

Poór J (2010): Menedzsment-tanácsadási kézikönyv Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 695 

Sasvári P. (2011): A Comprehensive Survey on the Economic Effects of Information and 

Communication Technology in Hungary, SOCIALO ZINATNU VESTNESIS, 1 (12). ISSN 

1691-1881  pp. 7-24. 

Tokár-Szadai Á (2010): Tanácsadók és vállalkozók tanácsadási értékrendje Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében (PhD) Miskolc, p. 250 

Tokár-Szadai, Á (2012): Az üzleti tanácsadási rendszer modellje Vezetéstudomány XLIII. 

évfolyam (különszám) pp.66-73 

Tokár-Szadai Á (2014): A vezetési tanácsadási projektek értékelése Vezetéstudomány, XLV. 

évf. (9. szám) pp. 77-85 

Tokár-Szadai Á (2015): A tanácsadó cég kiválasztási szempontjainak változása 2001-2012 In: 

Csehné Papp Imola, Budavári-Takács Ildikó, Mészáros Aranka, Iliás Anikó, Poór József 

(szerk.): Innováció – növekedés – fenntarthatóság: VII. Országos Tanácsadói Konferencia 

tanulmánykötete. pp. 158-165 



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

929 

 

 

A KKV SZEKTOR VERSENYKÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSI 

LEHETŐSÉGEI AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK TÜKRÉBEN, 

ILLETVE A FORRÁSOK MEGFELELŐ ELOSZTÁSÁNAK 

SAROKKÖVEI 

 

DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF THE SME SECTOR’S 

COMPETITIVENESS IN THE LIGHT OF EUROPEAN UNION FUNDS, 

AND THE CORNERSTONE OF THE RESOURCES’ PROPER 

DISTRIBUTION  
 

 

Tóth Zoltán 

Egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdaságelméleti Intézet, 

06-46-565-111/1899, gettothz@uni-miskolc.hu 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A 2014-2020-AS EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSI CIKLUS TÖBB SZEMPONTBÓL IS 

MÉRFÖLDKŐ LESZ/LEHET A KKV-K ÉLETÉBEN. A FORRÁSOK TÖBB MINT 60%-ÁT A 

KKV-K MEGERŐSÍTÉSÉRE ÉS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA, AZ UNIÓS 

SZABADPIACON LÉVŐ VÁLLALATOK SZINTJÉRE KELL FELHOZNI. EZEKET AZ 

ADATOKAT MIND A „MESTERSÉGESEN TÁPLÁLT‖VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ UNIÓS 

FORRÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL ÉRTÉK EL. KIMUTATÁSOK SZERINT A TELJES 

MAGYARORSZÁGI UNIÓS FELHASZNÁLÁSOKAT TEKINTVE AZ ORSZÁG GDP 

TERMELÉSÉHEZ EZEK 55-65%-KAL JÁRULTAK HOZZÁ. AZ EU ELŐIRÁNYZATAI 

ALAPJÁN EZEK A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FORRÁSOK A FEJLESZTÉSI CIKLUS 

VÉGÉTŐL (2020-TÓL) MEGSZŰNNEK. TEHÁT A KKV SZEKTOR ELKÖVETKEZŐ 3-4 

ÉVBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE FONTOS MÉRFÖLDKŐ LEHET A MAGYAR 

CSALÁDOK, VÁLLALATOK ÉLETÉBEN. 

 

ABSTRACT 

THE 2014-2020 EUROPEAN UNION DEVELOPMENT CYCLE WILL/MIGHT BE A 

MILESTONE IN THE SME‘S LIFE FROM SEVERAL ASPECTS. MORE THAN 60% OF THE 

RESOURCES MUST BE ENHANCED TO STRENGTHEN AND IMPROVE THE 

COMPETITIVENESS OF SME‘S, TO THE LEVEL OF CORPORATIONS IN THE FREE 

MARKET OF THE UNION. ALL OF THESE DATA HAVE BEEN ACHIEVED BY 

„ARTIFICIALLY-FED‖ NON-REFUNDABLE EUROPEAN UNION RESOURCES. 

ACCORDING TO STATEMENTS THESE CONTRIBUTED TO THE NATION‘S GDP 

PRODUCTION BY 55-65% FOR THE WHOLE HUNGARIAN EU CONSUMPTION. BASED 

ON THE EU APPROPRIATION THESE NON-REFUNDABLE RESOURCES WILL BE 

ELIMINATED FROM THE END OF THE DEVELOPMENT CYCLE (FROM 2020).  SO THE 

DEVELOPMENT OF THE SME SECTOR DURING THE NEXT 3-4 YEARS MIGHT BE AN 

IMPORTANT MILESTONE IN THE LIFE OF THE HUNGARIAN FAMILIES AND 

CORPORATIONS. 

mailto:gettothz@uni-miskolc.hu
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A KIS- ÉS KÖZEPES MÉRETŰ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA ÉS ÖSSZETÉTELE 

 
A rendszerváltást követően, a kilencvenes évek folyamán kialakult új magyar 

gazdaságszerkezetet a kettőség jellemzi: kevés számú, jellemzően exportorientált 

nagyvállalatok és nagy sokaságú, inkább a helyi gazdasági élet működésében kiemelt szerepű 

kis- és középvállalkozások (kkv-k) alkotják a vállalkozások körét. A kkv-k helyzete, 

teljesítményük alakulása számottevő mértékben befolyásolja a hazai gazdaság helyzetét.  

 

 
1. ábra: A KKV szektor megoszlása foglalkoztatott létszám alapján (Saját szerkesztés, London 

Economics, 2011-2013 SBA tájékoztató alapján) 
 

2013. december 31-én Magyarországon 961 847 vállalkozást regisztráltak. A 

létszámkategóriák alapján ebből 960 978 cég (99,9%) a kis- és középvállalkozások közé 

tartozott és mindössze 869 – legalább 250 főt foglalkoztató – gazdasági szervezet számított 

nagyvállalatnak. 2012 végéhez képest a 250 fő alatti létszámmal rendelkező cégek száma 

1,1%-kal csökkent. 2013 végén a regisztrált kis- és középvállalkozások 99,5%-a, 956 300 cég 

tartozott a legfeljebb 49 foglalkoztatottal rendelkező kisvállalkozások körébe. Ez a 2012. évi 

966,6 ezer után a második legmagasabb érték. A 2012-t megelőző 9 évben jellemzően 898 és 

936 ezer között mozgott a kisvállalkozások száma. (A vállalkozások számát egyes években 

befolyásolta a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályi környezet, valamint a 

gazdálkodási formák besorolásának változása.) A gazdálkodási forma szerint a regisztrált 

kisvállalkozások 41,9%-a korlátolt felelősségű társaság, 38,6%-a egyéni vállalkozás, a 18,0%-

a betéti társaság volt. Csaknem minden harmadik kisvállalkozás legfeljebb 1 foglalkoztatottal 

rendelkező egyéni vállalkozás volt. A mikrovállalkozások aránya a kisvállalkozások körében 

96,7%-os volt. A 10–49 fővel regisztrált cégek száma 2002 óta 30 és 33 ezer között 

ingadozik, 2012-ben 31,2 ezer volt. 

A regisztrált középvállalkozások száma 4678 volt 2013 végén, arányuk a kkv-kon belül 

mindössze 0,5% volt. 2001 és 2012 között 4659 és 4979 között ingadozott a regisztrált 

közepes méretű cégek mennyisége. Ez alól egyedül a 2009. év kivétel, amikor 5130 

vállalkozás rendelkezett 50–249 fő alkalmazottal. A középvállalkozások több mint 

háromnegyede kft. formájában működött. 

A regisztrált kis- és középvállalkozások tekintetében jelentős területi koncentráció figyelhető 

meg: a fővárosnak köszönhetően a közép-magyarországi régió jelentősen kiemelkedik. 2013-
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ben az összes kkv 45%-a közép-magyarországi, ezen belül 31%-a budapesti volt. (A működő 

vállalkozások esetében ez az arány 40, illetve 27% volt.) 

A 2013. évi előzetes adatok alapján a kkv-szektorban tényleges gazdálkodási tevékenységet a 

cégek 65,4%-a végzett. A működési arány a mikrovállalkozások körében 64,7%-os, ami a 

legalacsonyabbnak számít. 

A 10–49 fős kisvállalkozások esetében a ráta viszont 82,4, a középvállalkozások körében 

pedig 98,4% volt. (2000 és 2012 között a kkv-k működési aránya 70% feletti, a legtöbb évben 

75–77% közötti volt.) A 2013. évi előzetes adatok szerint a hazánkban működő 629 585 

vállalkozásból 628 707 volt kis- és középvállalkozás, amely visszaesést jelent a megelőző 

évekhez képest. 2002 és 2012 között a működő kkv-k száma – 2004 és 2005 kivételével – 680 

és 700 ezer között ingadozott. 

A gazdálkodási formák közül a legnagyobb részt (66%) az egyéni vállalkozások teszik ki. A 

létszám növekedésével a cégek között azonban egyre nagyobb a társas vállalkozások aránya. 

A társas gazdálkodási formák közül a szervezetméret növekedésével a kft-k és a 

részvénytársaságok aránya fokozatosan növekszik, a betéti társaságok ugyanakkor a kisebb 

létszámú vállalkozások között képviselnek nagyobb arányt. 

A kis- és középvállalkozások ágazati szerkezete (amelyben az elmúlt 5 évben jelentős 

változás nem történt) egyértelműen tükrözi a szolgáltató szektor meghatározó szerepét a 

körükben, négyötödük ugyanis a szolgáltatások területén működött. Az árutermelő ágazatok 

(mezőgazdaság, ipar és építőipar) együttes súlya a szervezetméret növekedésével 

párhuzamosan emelkedik: a 2013. évi előzetes adatok szerint a kkv-kon belül a 

mikrovállalkozások közel 20, a 10–49 fős cégek közel 40%-a, a középvállalkozások több mint 

fele tartozott az árutermelő ágazatok valamelyikébe. 

A működő kis- és középvállalkozások aránya szinte mindegyik nemzetgazdasági ágban 

legalább 99%, kivételt egyedül a víz- és hulladékgazdálkodás képez, ahol a cégek 98,3%-a 

számít kkv-nak. A középvállalkozások aránya az ipar területén a legnagyobb: az 

energiaiparban 8,6, a víz- és hulladékgazdálkodás területén 6,7, a feldolgozóiparban 3,5%. Az 

utóbbin belül 4 alágban is meghaladja a középvállalkozások aránya a 10%-ot: 

gyógyszergyártás (19%), kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás (14%), járműgyártás (12%), 

valamint villamos berendezés gyártása (11%). (Az előbbiekben felsorolt alágak egyikében 

sem haladja meg az ezret az összes működő vállalkozás száma.) A tényleges tevékenységet 

folytató mikrovállalkozások a szolgáltatással foglalkozó nemzetgazdasági ágak 

mindegyikében 92% felett van. 

 

 

KKV-SZEKTOR SZEREPE A GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYBEN 

 

A rendszerváltást követő új gazdaságszerkezet kialakulásában fontos szerep jutott a kis- és 

középes vállalkozásoknak, amelyek napjainkban számottevő mértékben befolyásolják a 

magyar gazdasági teljesítményt és jelentős részt vállalnak a foglalkoztatásban. 
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2. ábra: A bruttó hozzáadott érték megoszlása a létszámkategóriák szerint 2013. (Saját 

szerkesztés, KSH Statisztikai tükör 2014. június) 
 

A 2013. évi előzetes adatok szerint a vállalkozások által realizált – a cégek teljesítményét jól 

tükröző – árbevétel 58,3%-a köthető a kis- és középvállalkozásokhoz. 2001 és 2010 között – 

két év kivételével – legalább 60%-os volt a kkv-szektor részesedése, 2010 óta viszont csekély 

mértékben mérséklődött az arány (58–59% közötti). A kkv-szektor által elért árbevétel több 

mint 60%-a – a szolgáltató ágazatokban működő cégek túlsúlya következtében – a tercier 

szektorban, ezen belül közel 40%-a a kereskedelem, gépjárműjavítás területén realizálódott. A 

kereskedelem, gépjárműjavítás után azonban a második legmagasabb részesedéssel (17%) a 

feldolgozóipar rendelkezik, annak ellenére, hogy a feldolgozóipari termelés nagyrészt a 

nagyvállalatoknál koncentrálódik. A szervezetméret növekedésével az előbbi aránya csökken, 

az utóbbié növekszik. A középvállalkozások esetében az elmúlt öt évben az árbevétel legalább 

héttizede mindössze három nemzetgazdaságban (kereskedelem, gépjárműjavítás; 

feldolgozóipar és energiaipar) keletkezett. Az ágazati arányokat tekintve 2008 óta jelentős 

változás nem következett be. Az előzetes adatok szerint a középvállalkozások több mint 90%-

a legalább 100 millió forintos árbevételt ért el 2012-ben. 

Az árbevétellel ellentétben a bruttó hozzáadott érték esetében a kkv szektor részesedése nem 

csökkent a válság óta eltelt időszakban. Az arány 2007 óta 55% körül alakul, és az előzetes 

adatok szerint 2013-ban 55,2% volt. A kisvállalkozások aránya valamelyest emelkedett az 

elmúlt időszakban: 2001 és 2007 között 33,3 és 35,1% között volt az arányuk, 2008 óta 

viszont 36,0–36,6% a részesedésük. (2013-ben a hozzáadott érték 36,1%-át állították elő a 

kisvállalkozások.) Az ágazati megoszlás alapján a hozzáadott érték közel kétharmada – az 

árbevételhez hasonlóan – a szolgáltató szektorban keletkezett. A kereskedelem, 

gépjárműjavítás szerepe – az árbevétellel ellentétben – kevésbé domináns, a kkv-k gazdasági 

teljesítményéből csak 20%-kal részesedett 2012-ben. (2008-ban ez az arány még 24% volt.) 

Ezen kívül a feldolgozóipar a bruttó hozzáadott érték 21, a szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység területe pedig a 10%-át jelentette. Az előbbi aránya növekszik, az utóbbié pedig 

csökken az alkalmazotti létszám emelkedésével. (Figyelemre méltó, hogy a 

középvállalkozások esetében az ipar aránya mind az árbevétel, mind a hozzáadott érték 

esetében emelkedést mutatott 2008-hoz képest.) 

A vállalkozások által foglalkoztatott 2,7 millió főből közel 2 millió a kis- és 

középvállalkozásoknál dolgozott 2013-ban az előzetes adatok szerint. Az arányokat tekintve 

2002 óta az összes foglalkoztatott 72–74%-a dolgozott a kkv-szektorban. A foglalkoztatottak 
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létszám-kategória szerinti szerkezetében nem történt számottevő változás az elmúlt 10 évben: 

az összes foglalkoztatottból a mikrovállalkozások aránya 37–39, a 10–49 fős 

kisvállalkozásoké 17–19, a középvállalkozásoké pedig 16–17% között mozgott. 

2013-ban az összes létszám-kategóriában 3–6%-kal alacsonyabb volt a dolgozók száma a 

2005. évihez képest. A gazdasági válság időszakában a kkv-szektorban kisebb mértékben 

esett vissza a foglalkoztatottak száma, mint a nagyvállalatok esetében. A válságot követő 

években jelentős javulás csak a nagyvállalatok körében történt. 

 

 
3. ábra: A KKV-k hozzáadott érték alakulása – 2008=100%, 2015 becsült (Saját szerkesztés, 

2014. évi SBA jelentés Magyarország alapján, Vállalkozásfejlesztési és Ipari Főosztály) 
 

A nemzetgazdasági ágak szerinti bontás alapján a kkv-k súlya a legtöbb ágban 70% felett van. 

A foglalkoztatottak legalább 90%-a kkv-nál dolgozott például az építőiparban; az 

ingatlanügyletek területén; a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység nemzetgazdasági 

ágban; az oktatásban; valamint a humán-egészségügyi, szociális ellátás területén. A 

legalacsonyabb arány az energiaiparban volt. A feldolgozóipari alkalma- zottak több mint fele 

a kis- és középvállalkozásoknál dolgozott. A feldolgozóiparban foglalkoztatottak létszám 

aránya a szervezetméret növekedésével emelkedik. Az egyes létszám-kategóriákat tekintve a 

mikrovállalkozások a legtöbb munkavállalót a kereskedelem, gépjárműjavítás; a szakmai, 

tudományos, műszaki tevékenység területén; valamint az építőiparban foglalkoztatták. 2008 

óta e három nemzetgazdasági ág együttes aránya 50% volt minden évben. Az elmúlt öt évben 

a 10-49 fős kisvállalkozásoknál munkát vállalók közel 25%-a kereskedelem, gépjárműjavítás 

területén, 23% körüli része az iparban és több mint 10%-a az építőiparban dolgozott. 

A közepes méretű cégeknél – a hozzáadott értékhez és az árbevételhez hasonlóan – a 

legmagasabb az ipar aránya (közel 40%). A középvállalkozások körében még a kereskedelem, 

gépjárműjavítás aránya meghatározó, amely 2008 óta 15–17% között mozog. 

 

 

A KKV SZEKTOR FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁJUTÁS 

LEHETŐSGEI 

 

Magyarország összesített teljesítménye a KKV-k finanszírozási forrásokhoz való hozzájutása 

tekintetében megfelel az uniós átlagnak. Ugyanakkor Magyarország a legtöbb egyéni mutató 

értékén nem javított. A viszonylag jobb helyezés az uniós átlaghoz viszonyítva csupán a 
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finanszírozási feltételek jelentős romlásának köszönhető a többi tagállamban, illetve kisebb 

mértékben a jegybank által kezdeményezett konkrét finanszírozási konstrukcióknak az 

eredménye. A Széchenyi Kártya Program és a KKV-k finanszírozását támogató kockázati 

tőke rendelkezésre állása is élénkítő hatást gyakorolt. Ennek ellenére a legtöbb KKV 

finanszírozási helyzete továbbra is nehéz. Mint sok más uniós országban, a finanszírozási 

forrásokhoz való hozzájutás mindig az adott finanszírozási módtól függ. A banki hitelekhez 

való hozzáférés fokozatosan javult, ugyanakkor drágult is. Míg a kisebb, 1 millió euró alatti -

főként KKV-knak szánt - és a magasabb összegű hitelek kamatláb - különbözete alacsonyabb 

Magyarországon, mint az EU más országaiban, ez a felár a 2007. évi 12%-ról majdnem 19%-

ra emelkedett 2013-ban. Továbbá az alacsonyabb kamatfelár csak a hitelhez jutó KKV-k 

esetében jelent előnyt. Az elutasított hitelkérelmek aránya azonban még mindig magasabb 

Magyarországon, mint más uniós országokban, annak ellenére, hogy 2013-ban a 2012. évi 

26%-ról 17%-ra csökkent. A magyarországi KKV-k 28%-a számolt be arról, hogy a bankok 

kevésbé hajlandóak hitelt adni nekik (az EU esetében ez az arány 26%volt). A kormány 

erélyesebb beavatkozása valamelyest enyhítette ezt a problémát. Ennek köszönhetően a válság 

kitörése elején, 2008-ban mért 31%-ról 2013-ra 21%-ra csökkent azon KKV-k részaránya, 

amelyek a közfinanszírozású támogatásokhoz, többek között a garanciákhoz való hozzáférést 

nehezebbnek ítélik meg. A többi mutató többé-kevésbé változatlan maradt. A magyar 

vállalkozásokat valamivel hamarabb fizetik ki, mint uniós társaikat (42 nap az 50 naphoz 

képest),a kiesett kifizetések aránya (4%) pedig csaknem azonos az uniós átlaggal. Tehát a 

cash-flow tekintetében a magyarországi KKV-k helyzete nem sokkal rosszabb, mint uniós 

társaiké. Pozitív fejlemény a GDP-arányos kockázati tőke fokozatos növekedése az utóbbi 

években. A legtöbb tagállamhoz hasonlóan kevés KKV jut kockázati tőkéhez, de talán az 

általános helyzet valamivel kedvezőbb Magyarországon. A helyzeten talán javított a 

JEREMIE I és II programok (A mikro-, kis-és középvállalkozásokat támogató közös európai 

források) bevezetése a közelmúltban, amelyeknek javítaniuk kellett volna a helyzetet a 

végrehajtás hatékonyságával kapcsolatos kételyek ellenére (pl. a KKV-k kiválasztása 

tekintetében). 2013-ban és 2014 első negyedévében különböző eszközök révén mérsékelt 

eredmények születtek ezen a területen. Először is egy új, kedvezményes kamatozású 

hitelprogramot vezettek be. A Növekedési Hitelprogram keretében a Magyar Nemzeti Bank  

forrásokat biztosít a kereskedelmi bankok számára, amelyek a cégeknek szubvencionált 

támogatást nyújtanak, hogy utóbbiak növelhessék K+F és innovációs kapacitásaikat, és 

fejleszthessék üzleti környezetüket. Másodszor pedig egy újonnan -az EXIM Bank által 

biztosított finanszírozási programok keretében bevezetett hitelkeret révén a KKV-k pénzügyi 

támogatáshoz jutnak ahhoz, hogy kedvezményes kamatlábbal fejlett gyártóberendezéseket 

vásárolhassanak exportnövelési céllal. 

 

 

A KKV-K FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIAI KERETEI  

 

A stratégiai keretek meghatározásához az alábbi dokumentumokat tarthatjuk iránymutatónak:  

- Európa 2020 stratégia;  

- Nemzeti Reform Program 2020;  

- Vállalkozás 2020 Cselekvési Terv;  

- Kisvállalkozói intézkedéscsomag;  

- Nemzeti Fejlesztés 2020;  

- Partnerségi Megállapodás.  

 

Az EU2020 stratégia szerint az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy a 

közösség „megerősödve kerüljön ki a válságból, és hogy olyan intelligens, fenntartható és 
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befogadó gazdasággá tegyük az EU-t, amelyben magas a foglalkoztatottság, a 

termelékenység, és erős a társadalmi kohézió‖. Az új növekedési stratégia három pillére az 

intelligens (smart: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása), a fenntartható 

(sustainable: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság) és a 

befogadó (inclusive: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte 

gazdaság kialakításának ösztönzése) növekedés. A stratégia tematikus célként határozza meg 

a KKV-k, a mezőgazdasági, a halászati és az akvakultúra-ágazat versenyképességének 

javítását.  

 

 
1. ábra: A kkv stratégiát meghatározó stratégiai dokumentumok rendszere 

Forrás: KKV-k stratégiája 2014-2020, saját szerkesztés 

 

Az Európa 2020 Stratégia tagállami szintű végrehajtásának meghatározó eleme, a nemzeti 

reformprogram, amelyben a tagállamok bemutatják a stratégia fő célkitűzéseihez hozzájáruló 

legfontosabb kormányzati intézkedéseket. A tagállamoknak a reformprogramot az Éves 

Növekedési Jelentés prioritásaira (differenciált és növekedésbarát költségvetési konszolidáció 

végrehajtása; a pénzügyi (banki) szektor helyreállítása, hitelezési feltételek normalizálása; 

növekedést elősegítő reformok; munkanélküliség leküzdése, és a válság társadalmi 

következményeinek megoldása; az államigazgatás korszerűsítése) építve kell 

megfogalmazniuk.  

A Nemzeti Reform Program 2020 – az Éves Növekedési Jelentés alapján - a növekedés és 

versenyképesség előmozdítása keretében a következő prioritásokra hívja fel a figyelmét: 

 Innováció és új technológiák ösztönzése, az állami és magán K+F befektetések 

szintjének növelése,  

 Munkaerőpiac és az oktatás szorosabb összekapcsolása,  

 Üzleti környezet fejlesztése (egyszerűsítés, adminisztrációcsökkentés, munkaintenzív 

ágazatok akadályainak felszámolása),  

 Zöld gazdaság lehetőségeinek kihasználása (kiszámítható szabályozási keret, új 

piacok, energiahatékonysági programok, munkahelyteremtés a hulladék- és 

vízgazdálkodás, újrahasznosítás terén.  

A prioritások mentén, a célok teljesítése érdekében a Nemzeti Reform Program az alábbi 

területeken fogalmaz meg intézkedéseket a versenyképesség javítása érdekében: elektronikus 
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ügyintézés a vállalkozások számára; KKV stratégia elkészítése; képesítési követelmények 

„életszerűen‖ szükséges szintjének meghatározása; rendszerszintű intézkedések az 

adminisztrációs terhek csökkentése érdekében; szélessávú körzethálózatok fejlesztése; 

hulladékgazdálkodás fejlesztése.  

A cselekvési terv három területen szorgalmaz sürgős beavatkozást, amely pillérek további 

konkrét célkitűzésekre bonthatók:  

 Vállalkozói ismeretek oktatása, amely növeli a vállalkozói kedvet, hajlandóságot.  

 Megerősíteni a vállalkozói keretrendszereket, lebontani a strukturális akadályokat és 

támogatni a vállalkozások előrehaladását a különböző életszakaszokban.  

 A vállalkozói kultúra elterjesztése Európában.  

 

A KKV Stratégiának az EU2020 célkitűzései mellett szorosan kell kapcsolódnia az Európai 

kisvállalkozói intézkedéscsomaghoz, amit a Kormány 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozata 

is megerősít. Az Európai Unió kis- és középvállalkozási politikáját meghatározó dokumentum 

a Kisvállalkozói intézkedéscsomag (Small Business Act) amely a 2000 júniusában elfogadott 

Kisvállalkozói karta helyére lépett. A dokumentum tíz elvet fogalmaz meg, amelyet mind az 

EU, mind a tagországok KKV politikájában javasol követni:  

 Olyan környezetet kell teremteni, amelyben a vállalkozók és a családi vállalkozások 

boldogulhatnak, illetve amely díjazza a vállalkozói készséget.  

 Biztosítani kell azt, hogy a csődbe jutott becsületes vállalkozók gyorsan megkapják a 

lehetőséget az újrakezdéshez.  

 A „Gondolkozz előbb kicsiben!‖ elvnek megfelelő szabályokat kell alkotni.  

 A közigazgatási rendszereknek meg kell felelniük a KKV-k szükségleteinek.  

 A szakpolitikai eszköztárat hozzá kell igazítani a KKV-k szükségleteihez: meg kell 

könnyíteni a KKV-k részvételét a közbeszerzési eljárásokban, és jobban ki kell 

használni a KKV-k állami támogatásának lehetőségeit.  

 Meg kell könnyíteni a KKV-k finanszírozáshoz jutását, továbbá olyan jogi és üzleti 

környezetet kell teremteni, amely támogatja a kereskedelmi tranzakciókhoz 

kapcsolódó fizetések időben történő teljesülését.  

 Segíteni kell a KKV-kat abban, hogy nagyobb mértékben élvezhessék az egységes 

piac nyújtotta előnyöket.  

 Elő kell segíteni a KKV-k szaktudásának fejlesztését és az innováció valamennyi 

formáját.  

 Segíteni kell a KKV-kat, hogy kihasználják a piacok növekedését.  

 

Az uniós forrásokon „túlmutató‖ és meghatározó hosszú távú stratégiai dokumentum a 

Nemzeti Fejlesztés 2020. A koncepció a Kormány 1254/2012. (VII. 19.). Korm. határozata (a 

területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos 

Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról) alapján készült. A dokumentum egyrészt hosszú távú 

(2030-ig) célokat és középtávú (2014-2020) üzeneteket fogalmaz meg. Az átfogó célok a 

következők:  

 

 Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés;  

 Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom;  

 Természeti erőforrásainak fenntartható használata, értékeink megőrzése és 

környezetünk védelme;  

 Térségi potenciálokra alapozott fenntartható térszerkezet.  

 

A koncepció a specifikus tematikus célok között jelöli ki a gazdasági növekedést, 

versenyképes, export-orientált, innovatív gazdaság kiépítését. „Cél a magyar gazdaság újra-
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pozícionálása, külpiaci és belpiaci pozícióinak visszaszerzése, erősítése, a nemzetstratégiai 

ágazatokra és erőforrásaink, értékeink fenntartható használatára alapozott gazdasági 

versenyképességünk növelése, a közhasznokat, kiemelten a foglalkoztatást eredményező 

gazdasági növekedés, importkiváltó gazdasági termelés, mindezek révén a foglalkoztatás 

ösztönzése és a megélhetés, jó életminőség biztosítása‖.  

Végül fontos hangsúlyozni, hogy a KKV Stratégiának illeszkednie kell az uniós források 

elosztásának alapdokumentumához a Partnerségi Megállapodáshoz6. A KKV stratégia 

készítésének időpontjában tervezetként elérhető dokumentum négy tematikus célt emel ki (a 

kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése; a kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása; az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő 

elmozdulás; a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése), amelyek mentén a 

következő fejlesztési prioritásokat határozza meg:  

 Versenyképesség javítása  

 Foglalkoztatás növelése  

 Energia és erőforrás-hatékonyság növelése  

 Társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások  

 Helyi és térségi fejlesztések megvalósítása  

A Partnerségi megállapodás március végi tervezete szerint, az EU2020 stratégia KKV és 

versenyképesség tematikus céljához a versenyképesség javítása és a helyi és térségi 

fejlesztések megvalósítása prioritások kapcsolódnak. 

 

 

HATÉKONY NÖVEKEDÉSI CÉLTERÜLETEK MEGTALÁLÁSA FONTOSSÁGA 

 

 

A növekedés eszközei és stratégiája 2 fő részre oszthatók: 

 

 a piacfejlesztés és piacmegtartás céljai és eszközei a már piaccal – lehetőleg 

exportpiaccal is – rendelkező, növekedési szakaszban lévő és további növekedésre 

képes, mintegy 4-5000 jellemzően közepes méretű vállalkozásra fókuszálnak, míg  

 a differenciált vállalkozásfejlesztés célja az induló, növekedési vagy éppen hanyatló 

életszakaszban lévők, mikrovállalkozások, a hátrányos térségben működők, a családi 

vállalkozások és egyéb sajátos problémákkal küzdők számára olyan eszközök 

alkalmazása, amellyel kitörésüket, növekedési pályára állásukat lehet támogatni.  

 

Az export céltudatos fejlesztése 

 

 Exportlehetőségek céltudatos felkutatása a növekedési hajlandósággal 

rendelkező,magas hozzáadott értékkel exportálni képes KKV-k részére, 

 Sikeres, exportra képes és hajlandó KKV-szegmens azonosítása, ―vizualizálása‖, 

folyamatos támogatása, 

 A Külgazdasági Stratégia célul tűzi ki a KKV-k nemzetközi piacokon való 

térnyerésének elősegítését, a Kárpát-medencei gazdasági együttműködés támogatását, 

 A KKV-k differenciált támogatása, testreszabott exportlehetőségek felkutatása és 

realizálása, az ehhez szükséges adatbázisok létrehozása és fenntartása, a nemzetközi 

klaszterekbe való bekapcsolódás aktív támogatása. 

 

Tudáson és innováción alapuló, exportképes termékekkel és gyártási folyamatokkal 

rendelkező KKV-k kialakulásának és növekedésének támogatása 
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 K+F+I iránti középvállalati igény felkeltése támogatott kommunikációval, a 

„Befektetés a jövőbe‖ KFI stratégia végrehajtásának támogatása, 

 Gondoskodni kell a legsikeresebb KFI teljesítmények standard formában való 

rögzítéséről és kereshető, interaktív platformon való közreadásáról. 

 

Termelés súlyának növelése, újraiparosítás 

 Aktív beszállító-fejlesztés, integrátor központú állami beszállítófejlesztési program 

indítása, melynek elemei tartalmazzák a beszállítók fejlesztése mellett a piac- és 

termékfejlesztés erősítését, a résztvevő KKV-k kutatás-fejlesztési és innovációs 

potenciáljának emelését, piaci lehetőségek feltárását, hálózatokba, nemzetközi 

programokba való bekapcsolódást, 

 Termelő tevékenységet vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatást folytató, vagy ezeket 

elkezdeni kívánó KKV-k kiemelt támogatása, 

 A KKV-stratégia egyik fő szempontjával összhangban a termelés, gyártás és a hozzá 

kapcsolódó szolgáltatások területén is kiemelt fontosságú a sikeres KKV-k 

azonosítása, népszerűsítése. 

 

Szegmensalapú támogatási rendszer 

 

 A KKV-k támogatás szempontjából sokféleképpen csoportosíthatók. Egy lehetséges 

megkülönböztetés a növekedési hajlandóság és képesség alapján való szegmentálás: 

szándékozik-e növekedni, illetve rendelkezik-e az ehhez szükséges képességekkel. 

 A KKV-szegmentálás lehetőséget ad olyan szempontrendszer azonosítására és 

alkalmazására is, amelynek alapján a növekedés és versenyképesség szempontjából 

legeredményesebb vállalatok kiválaszthatók. 

 

Vállalkozási életszakaszok aktív támogatása 

 

 A vállalkozáskezdés egyszerűsége versenyképességi tényező, ami a szükséges időt és 

adminisztrációt illetően jelentősen javult az elmúlt években. Ugyanakkor a már 

felállított cég  igazi beindítása kevesebb figyelmet kap. A beindítás egy sor költséggel 

jár, amelynek fedezésére a vállalkozáskezdési támogatás bevezetése lehetővé tétele 

eredményes lehet. 

 Az aktív növekedési szakasz támogatása. A növekedési szakasz kihívásai közül 

gyakoriságuk és veszélyességük alapján a hirtelen gyors növekedés, az utódlás, az 

átalakulás és az üzletrész átadás-átvétel érdemel megkülönböztetett figyelmet. 

 Hanyatló vállalkozások segítése, második esély aktív támogatása. 

 A növekedés és vállalkozási életszakasz, mint támogatási szempontok mellett 

testreszabott támogatás kell mindazoknak a vállalkozásoknak, amelyek valamilyen 

szempontból speciálisnak tekinthetőek. 

 Vállalkozásfejlesztés intézményi hátterének megteremtése. A meglévő intézmények 

bázisán kialakított vállalkozásfejlesztési központ képessé tehető a feladat ellátására. 

 

KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSÁ 

 

A működő vállalkozások pénzügyi tudatosságának erősítése 

 

 Képzési és tájékoztató anyagok készítése, frissítése.  

 Képzési, és tájékoztató programok indítása a vállalkozói szervezetekkel 

együttműködve.  
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A piaci források elérhetőségének javítása 

 

 Együttműködési megállapodások kidolgozása és megkötése a pénzügyi közvetítők 

szervezeteivel. 

 A vállalkozói hitelekkel kapcsolatos mediátori intézmény (hitelombudsman) 

bevezetése. 

 

Támogatott források elérhetőségének javítása 

 

 A támogatott források teljes körű és rendszeresen aktualizált térképe alkalmas eszköz 

arra, hogy áttekinthetővé és jobban tervezhetővé tegye a támogatási rendszert, 

csökkentve az átfedéseket és a párhuzamosságokat. 

 A piaci pénzügyi közvetítők érdekeltségének növelése a támogatott források 

elosztásában. 

 Innovatív pénzügyi eszközök alkalmazásának növelése. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A GAZDASÁG FEJLŐDÉSÉNEK, A VÁLLALATOKHOSSZÚ TÁVON NYÚJTOTT MAGAS 

SZÍNVONALÚ TELJESÍTMÉNYÉNEK MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐJE LEHET A 

VÁLLALATI INNOVÁCIÓ.A CIKK KÜLÖNBÖZŐ INNOVÁCIÓS PROJEKTEK 

SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEIT TEKINTI ÁT, ÖSSZEGEZVE A 

MEGLÉVŐ MÓDSZERTANOKAT AZ INNOVÁCIÓ MÉRÉSÉRE VONATKOZÓAN ÉS 

KAPCSOLATÁT A VÁLLALATI TELJESÍTMÉNNYEL. 

A KUTATÁS KÖRBEJÁRJA A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOMBAN 

HASZNÁLATOSMUTATÓKAT, FAKTOROKAT, MELYEKKEL AZ INNOVÁCIÓ HATÁSÁT 

MÉRHETJÜK A VÁLLALATI TELJESÍTMÉNY ÉSTERMELÉKENYSÉG VISZONYLATÁBAN. 

A KUTATÁSI HIPOTÉZISEM, HOGY A SIKERES INNOVÁCIÓ POZITÍVAN HAT A 

VÁLLALATI TELJESÍTMÉNYRE. 

 

ABSTRACT 

CORPORATE INNOVATION MAY BE A DETERMINING FACTOR OF THE ECONOMY‘S 

DEVELOPMENT AND THE CORPORATIONS‘ HIGH-QUALITY PERFORMANCE IN THE 

LONG TERM. THE ARTICLE PROVIDES AN OVERVIEW OF THE EXAMINATION 

OPTIONS OF THE VARIOUS INNOVATION PROJECTS‘ SUCCESS, SUMMARIZING THE 

EXISTING METHODOLOGIES FOR THE MEASUREMENT OF INNOVATION AND ITS 

RELATIONSHIP WITH CORPORATE PERFORMANCE. THE RESEARCH COMES ROUND 

THE INDICATORS, FACTORS USED IN THE INTERNATIONAL LITERATURE, THE HELP 

OF WHICH THE IMPACT OF INNOVATION CAN BE MEASURED IN RELATION TO 

BUSINESS PERFORMANCE AND PRODUCTIVITY. MY RESEARCH HYPOTHESIS IS 

THAT THE SUCCESSFUL INNOVATION HAS A POSITIVE EFFECT ON CORPORATE 

PERFORMANCE. 

 

BEVEZETÉS 

 

A vállalatok sikerességének legfontosabb tényezője az innováció, magasabb rendű 

versenyelőnyökhöz innovációra van szükség. (Lengyel, 2000.) Az innovációt egyre inkább a 

modern gazdaságok versenyelőnyeinek egyik legfontosabb forrásaként tartják számon. 

(Holbrook–Wolfe,2002).  

A tudás megszerzésének, adaptálásának, létrehozásának képessége meghatározza a vállalatok 

innovációs lehetőségeit, és ezen keresztül azok versenyképességét.Az Sundquist-jelentés 

(1988.) szerint a technológiai, gazdasági és társadalmi változások kölcsönösen egymástól 
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függenek, és a technológiai innováció hosszú távon pozitív hatással van a gazdasági 

fejlődésre. (Wolfe–Creutzberg, 2003). 

A vállalati innováció sok szakember szemében képvisel magas prioritást, mégis csak kevesen 

elégedettek vállalatuk jelenlegi innováció mérési gyakorlatával. Ahhoz viszont, hogy 

kimutathassuk, hogy az innováció megvalósítása pozitív hatással van a vállalati 

teljesítményre, ezáltal a versenyképességre, elengedhetetlen az innovációk mérése. A 2008-as 

BCG által készített jelentés szerint, mely az innovációt méri, a vállalatok alulértékelnek, 

rosszul mérnek, néhány esetben a mérés nem teljes körű, ami által szegényesek az 

információk a az innovációk értékeléséhez és a vállalati döntéshozáshoz. 

A az innováció fogalmához köthető szakirodalmakat áttekintve (Lundvall, 1995, Lengyel - 

Rechnitzer, 2004, Kotler, 2004), véleményem szerint a 20. század végéig a legteljesebb 

meghatározás Schumpeter nevéhez kötődik. Ezt definíciót alkalmaztam a kutatásomban is.  

„Az innováció új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új 

marketing módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatba, 

munkahelyi szervezetbe, vagy a külső kapcsolatokba.‖ (Oslo Kézikönyv, 2005, Katona, 

2006). Viszont az innováció definícióinak a tanulmányozása rávilágít egy fontos problémára, 

az innováció relativitásának a kérdésére. Kotler (2004) szerint „Innovációnak tekintünk 

minden olyan árut, szolgáltatást vagy ötletet, amelyet valaki újnak észlel. Az ötletnek már 

hosszú története lehet, de annak, aki azt újnak látja, innovációnak számít.‖  

Az innováció térben és időben eltérő megjelenése relatívvá teszi annak újdonság tartalmát. 

Tehát fontos, hogy a vállalat számára új legyen, de nem kell szükségszerűen újnak lennie az 

ágazatban vagy a piacon. Ezáltal az értelmezés túlmutat az innováció „újítás‖ követelményén, 

azaz adott helyen az adott időben kell újdonságnak számítani, akkor ez már innováció. 

Véleményem szerint ez az értelmezés elfogadható, és helytálló, és meggyőződésem, hogy ez 

biztosíthatja az innováció gondolatának, társadalmasításának a sikerét és a vállalati 

teljesítményéhez történő hozzájárulásának kimutathatóságát.  

 

1. INNOVÁCIÓ-VERSENYELŐNY 

 

A vállalatok versenyképességének növelésében kiemelten fontos az innováció, 

melyösztönzése mind hazánkban, mind nemzetközi szinten kiemelkedő helyet foglal el. A 

statikus, egyensúlyt hangsúlyozó szemléletekkel szemben egyre nagyobb szerepet kapnak a 

nyereségről, folyamatos fejlődésről, versenyelőnyről szóló elméletek és újra a figyelem 

központjába kerülnek.Fontos kihívás, kérdés, hogyan tud a vállalat versenyelőnyt kiépíteni? A 

versenyelőny forrásainak megértésére több paradigma is született. (Teece, Pisano, Shuen, 

1997). 

Napjainkra két fő minta jelent meg azt magyarázandó, melyek a versenyelőny forrásai. Az 

egyik Porterversenytényezők elmélete (1980), amely az industrialorganisation elméleten 

alapul. Az elmélet szerint a vállalt profitja két tényezőtől függ: egyrészt az iparág helyzetétől, 

másrészt attól, hogy a vállalat milyen pozíciót épít ki magának az iparágon belül. Porter 

elemzési kerete az iparág, a versenyelőnyöket alapvetően külső tényezők függvényének 

tekinti, és nem veszi figyelembe a belső tényezőket (vállalati képességek, erőforrások, 

szervezet).  

A másik az 1990-re megerősödött aversenyelőnyök erőforrás alapú megközelítése, mely 

napjainkban a releváns nézetet képezi. Penrose szerint a vállalat termelő erőforrások 

kollekciója, nagy fontosságot tulajdonít a szervezeten belüli tanulási folyamatnak. Penrose 

víziója egy bizonytalan, egyensúlytalan környezetben tevékenykedő vállalatról szól. Eszerint 

versenyelőnyt az erőforrások és képességek fejlesztésén és innovációján keresztül elérni, mint 

búvóhelyet keresni a verseny vihara elől a vállalati stratégia fő célja kell, hogy legyen. (Grant, 

2008) A gyorsan fejlődő üzleti környezetben, ahol a vállalatok nem zárkóznak el a globális 
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verseny elől, a versenyelőny többet jelent, mint birtokolni valamilyen nehezen lemásolható 

terméket. Szintén elvárás, hogy folyamatosan fejlesszük, produkáljuk, előállítsuk, védjük, és 

fenntartsuk a vállalat különleges eszközének értékét, értékességét. (Teece, 2007) Ez a 

folyamatközpontú megközelítés. 

Tehát az innováció a folyamatközpontú megközelítés alapjain építkezik. Vagyis az innováció 

lehetővé teszi, hogy erőforrás alapú működésen keresztül egy vállalat számára, hogy új tudás 

hozzáadásával alakítsa, újjáalakítsa a meglévőket új termékké, szolgáltatássá, folyamattá, 

technológiává vagy új üzleti modellé. 

 

2. INNOVÁCIÓ-SIKERESSÉG 

 

Az innovációs tevékenységet tervező vállalatok fontos kérdései: Mitől lesz sikeres egy 

innováció? Melyek a sikert meghatározó tényezők? Ezekre a kérdésekre a kapcsolódó 

szakirodalom áttekintéséve után különböző válaszokat kaphatunk. Először is külön irodalom 

foglalkozik a vállalati siker témakörével. A vállalati sikert az egészen szűk, pillanatnyi 

pénzügyi eredményként tekintő felfogásoktól eljuthatunk a szélesebb értelmezésekig, amelyek 

szerint a tartós siker lényege vállalat és környezete közötti harmonikus viszony (Papanek, Pál, 

2014.). A siker megítélése nagyon sokrétű lehet. Mind a vállalatvezetők, mind a innovációk 

megvalósításában résztvevők általában valamely pénzügyi gazdasági mutatókkal jellemzett 

rövid-, vagy középtávú cél elérését tekintik vállalati sikernek(Pál,Papanek, 2014.).Az üzleti 

siker klasszikus jelzőszáma a – lazán definiált tartalmú - nyereség (profit).Viszont napjainkra 

belátták, hogy a vállalati sikerelérésének feltételei, módjai a folyamatosan változó 

környezetben csak hardmutatókkel vizsgálni nem eleséges.  

Az üzleti siker kapcsán felmerül, hogy a siker elérésének eszköze az innováció, többen 

nevezik alapvető sikerforrásnak is. A tartós vállalati sikert sokan a vállalat innovációs 

képességéhez kötik. Az innovációs siker feltételeit többen is vizsgálták.  

Dobák és társai (2012) szerint „az előremutató, forradalmi, radikális újítás sajátossága 

azonban az,hogy a korábbi üzleti megoldásokat fokozatosan kiszorítja a versenyből. Ebben a 

javasolt elméletikeretben mozogva, radikális innovációs képességnek köszönhetően a 

szervezet egy új erőforráskombinációval jelenik meg a piacon, ezáltal a kínálat egy új 

választási alternatívával bővül. Kezdetbenaz új kínálat a régiek mellett jelenik meg, 

amennyiben azonban a piac felkarolja, úgy idővel a régierőforrás-kombinációk kiszorulnak a 

piaci kínálatból.‖ 

Szabó (2010) tipizálása:„Asikerhez, amit jelen esetben a radikális innováció piaci 

bevezetéseként definiáltunk, elengedhetetlen a(1) „felkészültség‖: a biztos szakmai tudás 

(know-what), a (2) „gyakorlás‖: a folyamatok tökéletesismerete (know-how) és a (3) 

„tehetséggondozás‖: a megfelelő kapcsolati tőke a hiányzóképességek, erőforrások és 

információk megszerzéséhez (know-who).‖ 

 

Matzler és társai (2010) a tartós vállalati sikert négy dimenzióban definiálják: 

növekedés,jövedelmezőség, kedvező piaci pozíció és a jövő kihívásaira való reagálási 

készség. 

A know-how kompetencia birtoklása napjainkbanegyre fontosabb innovációs sikerforrás lesz. 

A nyitott,innovációs üzleti modell (Chesbrough, 2006.), melyegyszerre kezeli a külső és a 

belső innovációkat a vállalatban,megköveteli a know-how kompetencia birtoklását. 

Az innovációs folyamatok megvalósítása sokszor projektszerűen történik a vállalatoknál. A 

projektek sikerét több tényező határozza meg. Míg egy korábbi, hagyományos  

megközelítésben a projekt sikere az előre definiált idő, költség és minőségi célok teljesítésétől 

függőt, addig a mai álláspont szerint ez csak egyik sarkalatos pontja a projekt sikerének. Az 
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aktuális stratégiával való összhang, illetve az érintetteknek a projekt eredményéről vallott 

ítélete szintén a siker fontos eleme. (Görög, 2003.) 

A bemutatott szakirodalmak alapján megállapíthatjuk, hogy helytálló az a megfogalmazás, 

hogy „az innováció a vállalati siker szempontjából tehát nem cél, hanem eszköz. Új 

megoldások alkalmazása révén érheti el stratégiai céljait.‖ (Papanek, Pál, 2014.) 

 

3. INNOVÁCIÓ MÉRÉS 

 

Az innováció mérését célul kitűző kutatások az 1970-es évek végén jelentek meg. Ezek a 

vizsgálatok az innovációt szűken értelmezve, kizárólag a kutatás-fejlesztésre (K+F) 

koncentráltak. Ennek az az oka, hogy akkoriban még az innováció lineáris modellje volt 

széles körben elfogadott. A modell szerint az innováció kiindulópontja az alapkutatás a 

végpontja pedig a termékek értékesítése.  

 

 
1. ábra: A lineáris innovációs modell 

 

Gyakorlati tapasztalatalapján kijelenthető, hogy a lineáris modellmár túlhaladott és erőltetett, 

nem hatékony. Sokkal szorosabb az elemek közötti kölcsönös összefüggés, különösen a 

technológiai ciklus felgyorsulásával.  

Napjainkra az innováció nem lineáris modellje mérvadó, amelyben az innováció négy fázisa 

interaktív (oda-visszacsatolásos) módon kapcsolódik (2. ábra). 

 
2. ábra: A nemlineáris innovációs modell 

 

Az innováció folyamatmodellben való vizsgálata új megvilágításba helyezi a kapcsolódó 

szervezési /szervezeti, finanszírozási/ érdekeltségi kérdéseket. 

A nem lineáris modell megjelenése óta szakirodalomban az innovációs teljesítményének 

mérése kapcsán két markánsan elkülönülő megközelítéssel lehet találkozni.  

1. Az egyikirányzat fókusza az innovációs rendszer elemein és a köztük lévő 

kapcsolatokon van. Európában ez az irányzat a hangsúlyosabb. Ezen kísérletek 

erőssége mindenképpen az innováció komplex értelmezésében, az innovációs rendszer 

elméletek eredményeinek alkalmazásában rejlik, gyengesége viszont az indikátorok 

kiválasztásának és esetleges súlyozásának problematikája. 

Fő eredményei: az „Europan Trend ChartonInnovation" keretében zajló vizsgálatok: a 

különböző Scoreboard jelentések,valamint ezek módszertani háttértanulmányai 

(Arundel—Hollanders2005; Hollanders2006; Kanerva et al. 2006; EIS 2007). Ennek 

az irányzatnak a képviselői többek között:Csizmadia és Rechnitzer(2005) hazai 

nagyvárosokra irányuló felmérésükkel, és a rendszeresen megjelenő „Innováció a 

Nyugat-Dunántúlon" jelentések (Csizmadia,2008).  

2. A másik irányzat az innovációs képességet egy relevánsnak tartott mutatóra 

redukálja.Fő eredményei: Porterés Stern(2003) „Nemzeti Innovációs Kapacitás" 
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indexe. A megközelítés er őssége az indikátorok kiválasztásánakés súlyozásának 

modellen belüli viszonylagos objektivitása, gyengesége, a problematikus függő 

változó kiválasztás. E miatt például Porter és Stern munkája a kritikák kereszttüzében 

áll. 

 

A vállalati innováció mérés alapjainak kidolgozása az OECD-ez köthető. 1989-ben az OECD 

NESTI (National ExpertsonSicence and TechnologyIndicators) csoportja az OECD 

Titkárságával együttműködve elkészítette az innovációs adatfelvételek módszertani alapjának 

tekinthető Oslo Kézikönyvet. Ennek első kiadása 1992-ben jelent meg, és alapvetően csak a 

feldolgozóiparban működő vállalkozásoknál megvalósuló technológiai – termék és eljárás – 

innováció mérésére szorítkozott, a szolgáltatási szektor vizsgálatára nem volt alkalmas, holott 

annak gazdaságban betöltött szerepe mind jelentősebbé vált. Elsősorban ez indokolta a 

kézikönyv átdolgozását, amelynek eredményeként 1997-ben napvilágot látott a második 

változat (OECD, 1997). Ezzel egyidejűleg elkészült egy harmonizált kérdőív, melynek 

kidolgozásába az Európai Bizottság és az EUROSTAT munkacsoportja is bekapcsolódott. Az 

OECD 2005-re készíttette el az Európai Bizottság együttműködésével az Oslo Kézikönyv 

átdolgozott, harmadik kiadását, (OECD, 2005). Ebben már az innováció mérését kiterjesztette 

a szervezet és a marketing területére is, és a termék- és eljárás-innovációt sem korlátozta a 

technológiai újításokra. Az Oslo Kézikönyv jelenleg is érvényben levő változata az innováció 

fogalmát tágabban értelmezve, a következőképpen határozza meg: „Az innováció új vagy 

jelentősen tovább fejlesztett termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketingmódszer, 

vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi 

szervezetben vagy a külső kapcsolatokban.‖ 

Tehát mint láthatjuk a szakirodalomban számos kísérlet történt innováció valamilyen 

szempont szerinti mérésére, ezek zöme a vállalati felmérés módszerét használta.A 

következőkben néhány, jelentősebb innovációs vizsgálati módszertanról adok rövid 

áttekintést, amelyeket a vizsgálati módszer kialakításánál figyelembe vettem:  

 

 

1. táblázat: Innováció mérési módszertanok összehasonlítása 

Összehasonlítási 

szempontok/Felmérések 

Földrajzi 

lehatárolás 

Módszertan, 

lebonyolítás 
Eredmény 

CommunityInnovationSurvey 

(CIS) 

EU tagállamok Saját kérdőíves 

reprezentatív felmérés. 

Kétévente ismétlődik. 

Behatárolt ágazatban 

tevékenykedő cégek. 

EUROSTAT által 

publikált kutatási 

jelentés a vállalati 

innovációról A CIS 

felmérés adataiból az 

EU Bizottsága 

Vállalkozási és Ipari 

Főigazgatósága készíti 

el az INNO-

PolicyTrendchartot. 

Európai Innovációs 

Eredménytábla (European 

InnovationScorecard) 

EU tagállamok 

mellett más fejlett 

országok is (USA, 

Kanada, 

Ausztrália, Japán) 

A CIS felmérés adatira is 

épülő ismétlődő 

kibővített kérdőíves 

felmérés. 

Összesített Innovációs 

Index 

Innobarométer EU tagállamok Nem reprezentatív 

felmérés, innovatívnak 

feltételezett iparág 

vezetőit kérdezik meg, 

Gallup Intézet 

Kutatási jelentés 
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Eurobarométer 

megkérdezése 

EconomicIntelligence Unit 

innovációs felmérése 

EU tagállamok Kérdőív és vezetői 

interjú. Saját innovációs 

mérési módszertan 

(statisztikai adatok és 

véleményindikátorok) 

Kutatási jelentés 

Boston Consulting Group 

innovációs felmérése 

Amerikai 

vállalatok  

170 megkérdezett 

vállalat, kérdőíves 

megkérdezés. 

Kutatási jelentés 

KSH innovációs felmérése Magyarország EU harmonizált 

innovációs felmérés, CIS 

kérdőíveken alapul, 

reprezentatív, kötelező 

kitöltésű. 

KSH- Statisztikai 

Évkönyv 

Magyarországi GEM kutatás Magyarországi 

kutatás egy 35 

országot átfogó 

kutatás részeként 

A bostoni Babson 

College és a London 

Business School vezette 

Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) 

nemzetközi kutatás, 

kérdőíves eljárás 

Kutatási jelentés 

Versenyben a világgal 

kutatási program 

Magyarország BCE Versenyképességi 

Kutató Központ 10 éve 

tartó 3 alkalommal 

elvégzett nem 

reprezentatív kérdőíves 

megkérdezése, mely CIS 

kérdőívre is alapoz. 

Kutatási jelentés 

 

Összességében elmondható, hogy mind hazánkban, mind nemzetközileg is egyre több kutatás 

irányul a vállalatok innovációs tevékenységének feltérképezésére.Különböző kutatóintézetek 

szerveznek e témában adatfelvételeket, amelyek mind hozzájárulnak a hazai 

vállalatokinnovatív magatartásának megismeréséhez.  

 

INNOVÁCIÓ-VÁLLALATI TELJESÍTMÉNY 

 

Számos kutatást találhatunk arra vonatkozóan, milyen hatást gyakorol az innovációs 

tevékenység megvalósítása a vállalati teljesítményre. A nemzetközi szakirodalomban az Oslo 

Kézikönyvön (OECD–Eurostat, 2005.) alapuló országos kiterjedésű nagymintás felmérések 

tették lehetővé az innováció és a vállalati teljesítmény közötti oksági összefüggés vizsgálatát, 

melyhez a Crepon– Duguet–Mairesse-féle modell (Crepon és szerzőtársai, 1998.) és ennek 

kissé módosított változata, a Griffith–Huergo–Mairesse–Peters-féle modell (Griffith és 

szerzőtársai 2006.) nyújt módszertani hátteret. Dwyer, Mellor (1993.); és Bone and Saxon 

(2000.) szerzők munkáikban megállapítják, hogy pozitív kapcsolat van a vállalati teljesítmény 

és a vállalat által véghezvitt innováció között, és az innováció a fő forrása a versenyelőnynek.  

 

Magyarországon a nemzetközi összehasonlításra lehetőséget adó innovációval kapcsolatos 

kísérleti felmérések Magyarországon a kilencvenes évek elején kezdődtek meg. Az első, 

nemzetközi módszertanra épülő adatfelvételekre az Innovációs Kutató Központ (IKU) 

keretében Inzelt Annamária vezetésével került sor, amelyek célja az innováció statisztikai 

megragadhatósága, az Oslo Kézikönyvre épülő innovációs felvétel módszerének 

magyarországi kipróbálása volt (Inzelt, 1995., 2001.). Inzelt–Szerb (2003.) A Baranya megyei 
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vállalkozások példáján keresztül elsőként mutatták be az ökonometriai módszerek 

alkalmazásának lehetőségeita hazai innovációs szakirodalomban. 

Az MTA Regionális Kutatások Központjának (MTA RKK) Nyugat-

magyarországiTudományos Intézete 2001-ben készített egy felmérést a hazai ipari parkokban 

működővállalkozások innovációalapú kapcsolatairól (Csizmadia–Grosz, 2002.). A 

kutatáseredményei rendkívül alacsonynak mutatták az innovációs összefonódásokat, 

csakminden harmadik ipari park kapcsolathálózatában fordultak elő kutatás-fejlesztésben 

ésmarketinginnovációban érintett vállalkozások.  

A kis- és közepes vállalkozások innovációs tevékenységének és 

nemzetköziesedésénekösszefüggését vizsgáló, 2010-ben végzett, Inzelt Annamária nevéhez 

köthetőKKVENT kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy annak ellenére, hogy a hazai 

innovációskörnyezet továbbra sem eléggé támogató, a kis- és középvállalatoknak egy 

szűkkörére a határok nélküli nyitott innovációs modell szerinti működés jellemző (Inzelt, 

2011.).  

Halpern László és Muraközy Balázs (2010.) a hazai vállalatok innovativitását az EUáltal 

harmonizált és a tagországokban rendszeresen elvégzett közösségi innovációs 

felmérés(CommunityInnovationSurvey – CIS) magyar adatainak segítségével vizsgálta. 

A szerzők a 2004. és 2006. évi felmérések legalább 20 főt foglalkoztató cégekre 

vonatkozóadatai alapján elemzik a vállalatok innovációs aktivitásátmeghatározó tényezőket, 

valamint az innováció és a vállalati termelékenység közöttioksági kapcsolatot. Eredményeik 

alapján a vállalatok K+F-ráfordításait egyértelműenbefolyásolja a vállalat mérete, a 

nemzetközi verseny, a szellemi tulajdonjogi védelemhasználata és az iparág – legnagyobb 

mértékű K+F-intenzitást a vegyiparban regisztráltak–, továbbá az is igazolódott, hogy az 

innovatív vállalatok jelentősen termelékenyebbeka többiekhez képest. Korábbi kutatások 

tapasztalatait megerősítve kimutatták, hogyaz innováció erős pozitív hatással van az 

exportálás valószínűségére és intenzitására. 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

A cikk összegzéseként megállapíthatjuk, hogy a 21. századi globális versenyben a siker 

kulcsa az innováció: az országok és vállalatok az innovációk révén lehetnek sikeresek. Ez 

különösen fontos figyelembe venni Magyarországon, ahol a méretgazdaságossági 

szempontokat nem lehet fő eszközként tekinteni a versenyben. Az ismertetett innováció 

mérések eredményei alapján elmondhatjuk,hogy a magyar vállalatok sokféle innovációt 

hajtanak végre, elsősorban versenyképességük javítása és kínálatuk bővítése céljából vágnak 

bele az újításokba, az ehhez felhasznált tudásnak csak viszonylag kis része származik 

közvetlenül a kutatószférából. A verseny körülményei, feltételei erősen hatnak a vállalatok 

innovációs magtartására, hiszen ott a cégek innovációik céljaként leggyakrabban a versenyben 

való jobb helytállást jelölték meg, az innováció sikereként pedig a versenyképesség javulását.  
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