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KOLOSZÁR LÁSZLÓ 

Szakkollégiumi tevékenység 

a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi 

Karán 

A Közgazdaságtudományi Kar a tehetséggondozást integrált keretek között próbálja 

megvalósítani. Ennek egyik szintje a formális, szabályzatokban megjelenő elemek 

koherenciájában valósul meg. A kar hallgatósága hosszas előkészítő munka után – 

már 2007 végén TDK-dolgozat foglalkozott a szakkollégium alapításának lehetősé-

geiről – 2010 közepén megalapította a Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szak-

kollégiumot, melynek felvételi rendszerében fontos tényező a korábban végzett tu-

dományos munka, pl. TDK-tevékenység formájában. A demonstrátori rendszer sza-

bályozásánál szintén kiemelt szerep jut a TDK-munkának. A mesterszakok (MA) 

felvételi szabályzatában is számottevő tényező a TDK (a pontok 10%-át ez alapján 

ítélik oda), csakúgy a demonstrátori, vagy szakkollégiumi tevékenység. A tudomá-

nyos pálya legfelsőbb szintű képzési helyszíne a doktori iskola. A Kar doktori isko-

lájának felvételi eljárásában szintén komoly szerep jut a jelentkezők korábbi tudo-

mányos előéletének, fontos pontok járnak a tanulmányi átlagért, TDK-munkáért, 

szakkollégiumi, tudományos tevékenységért. 

Az integrált keretek nem csak a különböző szintek egymásra építésében, ha-

nem a tehetséggondozás mellérendelt, horizontális keretei között is megfigyelhe-

tőek. A demonstrátori munka, TDK-tevékenység, szakkollégiumi élet részint egy-

más kiegészítője, így ezek összehangolása szükségszerű a tehetséggondozás egysé-

gének megteremtéséhez. Különösen igaz ez a szakkollégium és a TDK esetében. A 

szakkollégium hallgatói önszerveződés, öntevékeny csoport, mely azonban szoros 

szakmai felügyelet alatt is áll, ugyanakkor az ott végzett szakmai munkát a Kar for-

málisan is elismeri. A szakkollégium a tehetséggondozás egy olyan szoros, együtt-

működő köteléke, ahová csak kevesebben kerülnek be, a nagyon szűk „elitképzés” 

helye, melybe komoly megtiszteltetés és rang bekerülni. A TDK területén lazább a 

kötelék, több hallgató és oktató bevonásával folyik a munka, a hangsúly az oktató-

hallgató kapcsolatokra kerül erőteljesebben. A TDK a szakkollégium hallgatóságá-

nak egyik fontos azonosítási/kiválasztási helye, viszont a szakkollégium tagsága a 

TDK-munka egyik alapja, bázisa kell, hogy legyen, így világos a szerves kapcsolat. 

Ezt az integráltságot, összehangolást a Kar a személyi keretek összekapcsolásával 

is erősíti, így a Kari TDK Tanács (TDT) elnöke és a szakkollégium szakmai koor-

dinátora egyazon személy, így biztosított, hogy a szakmai munka integrált, össze-

hangolt keretek között folyjon. 
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Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium 

A Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium 

létrehozási tervei 2007-re nyúlnak vissza, ekkor tudomá-

nyos diákköri dolgozat is született „Szakkollégium? – 

Szakkollégium!” címmel, mely egy soproni szakkollé-

gium létrehozásának megvalósítását elemezte projektfej-

lesztési módszerekre építve. 

A szakkollégium hosszas előkészítő munka után végül 2010 júniusában ala-

kult meg, önszerveződő hallgatói kezdeményezésként. A Közgazdaságtudományi 

Kar kiemelt hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, így megalakulásától fogva tá-

mogatja a szakkollégiumot autonómiájának tiszteletben tartása mellett. A közösség 

szervezésében komoly előny, hogy az egyetem selmecbányai akadémiáról származó 

diákhagyományai a Közgazdaságtudományi Karon is élnek. Ezen keresztül a hall-

gatók már a legelső félévekben megismerik egymást és ez az évfolyamok közötti 

barátságok kialakulására is igaz. E közös élményanyagnak az oktatók többsége is 

részese volt, ezért a barátságos, emberközeli atmoszféra az egész karra jellemző. A 

folyosókon nem arctalan tömeg áramlik, szinte mindenki köszön mindenkinek, sze-

mélyessé varázsolva a helyet. Mindezekre könnyen építhet a szakkollégium, mely 

persze a kötetlen találkozóktól, túráktól, a közös főzésekig, a vitaestekig számos 

saját közösségépítő programmal rendelkezik. 

A szakkollégium névválasztásával a Nyugat-Magyarországi Egyetem Köz-

gazdaságtudományi Karának néhai alapító dékánja előtt tiszteleg. Professzor asz-

szonynak szívügye volt a tehetséggondozás, kiemelten foglalkozott az érdeklődő 

hallgatókkal, irodája dékánként is szó szerint nyitva állt minden tudást vágyó hall-

gató előtt. A szakkollégium hasonló, nyitott ajtó szeretne lenni minden hallgató szá-

mára, ez az az alap, amelyen a közösségi élet és tevékenységek nyugszanak, minden 

programunkkal ennek megvalósításáért tettünk és teszünk. 

Úgy ítéljük meg, hogy a szakkollégiumot alapító hallgatók által megfogalma-

zott elképzelések megvalósításában jó úton járunk. Az egyik fő cél, hogy a szakkol-

légium egyfajta kiválósági központként működjön, ahová rang bekerülni. A szak-

kollégiumi tagok különböző területeken elért eredményei azt mutatják, hogy az eh-

hez vezető úton jó irányba haladunk. Fontos célkitűzésként szerepelt, hogy a szak-

kollégium ne csak önmagában legyen sikeres, hanem mind a szakmai fejlődésben, 

mind a társadalmi felelősségvállalásban a teljes kari hallgatóságot megmozgassa. 

Számos olyan programunk van, mely ezt a célt szolgálja. A szakkollégium „értel-

miségi motor” szeretne lenni a kar életében, a kari hallgatóság (és akár oktatóink) 

szociális érzékenységét, valamint szakmai tapasztalatait is elmélyítve. 

Törekszünk arra, hogy az önkormányzatiság, a szubszidiaritás és a demokrá-

cia elvei érvényesüljenek a szakkollégiumi tevékenységeink során. Tevékenységün-

ket a Szakkollégiumi Mozgalom alapelveire (a Szakkollégiumi Chartára) építve 

szervezzük. 
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A társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi réteg kinevelését a szakkollé-

gium szervezeti és működési szabályzata a szakkollégium feladataként és céljaként 

jelöli meg. A szakkollégium ezt már a tagfelvétel során tettekre próbálja fordítani. 

Ennek megfelelően már a felvételikor egy kérdőívet töltetünk ki, melyben aktuális 

társadalmi-gazdasági problémák, illetve önismereti kérdések is szerepelnek. A kér-

dőívnek nem az a célja, hogy a jelentkezőket e válaszaik tartalma alapján szelektál-

juk, sokkal inkább, hogy már a tagfelvétel során is előkerüljenek olyan társadalmi 

kérdések, amelyekre nincs egyértelműen jó válasz. Ezek a kérdések aztán a szak-

kollégiumi vitaestek (melyekből szemeszterenként többet is szervezünk) kiinduló-

pontjául is szolgálnak, itt nyílik lehetőség mindenki számára az álláspontok megvi-

tatására és az eltérő vélemények ütköztetésére. 

Szemeszterenkénti tréninghétvégéink tartalmaztak és terveink továbbra is tar-

talmazni fognak valamilyen önismereti, illetve közösségépítő blokkot, amely az ér-

telmiségi léthez szükséges mély önismerethez vezetheti tagjainkat. Az elmúlt évek-

ben egy-egy hétvégét töltöttünk az Őrségben, Szombathelyen, Győrben, Bükön, Bu-

dapesten, illetve Tapolcán, e kötet tördelésekor pedig már csomagolunk, hogy Sá-

toraljaújhelyre látogassunk. Az önismereti tréningek mellett előadások, gyárlátoga-

tások (pl. Audi, Huncargo, Varga Pincészet), kulturális programok (pl. parlamenti 

látogatás, Láthatatlan kiállítás, Tapolcai Tavasbarlang, A Magyar Nyelv Múzeuma) 

is színesítették a programot. 

A szakkollégium tagjai szakkollégiumi kurzus keretében bővítik tudásukat. E 

kurzusok a hivatalos tanulmányi rendben is meghirdetésre kerülnek, így a szakkol-

légium tagjai részére az indexbe bejegyzésre kerül, valamint a diplomamellékletben 

is megjelenik teljesítésük. A szakkollégium tagjai több szak hallgatói, érdeklődési 

körük széles keretek között mozog. Ezért a kurzusok több blokkból tevődnek össze, 

figyelembe véve a tagok érdeklődését, igényét. Az egyetem oktatóin túl számos 

külső professzort, illetve gyakorlati szakembert láttunk vendégül az elmúlt években. 

Ezen felül fontosnak tartjuk, hogy a kurzusalkalmak között idegen nyelvű progra-

mok is megjelenjenek. 

Szakkollégiumunk azonban nem óhajt „begubózni”, a belső szakmai tölteke-

zés, kurzusok mellett próbáljuk nem szakkollégista hallgatótársaink (és oktatóink) 

is felpezsdíteni, mind szakmailag, mind a társadalmi problémák iránt. Ennek meg-

felelően minden évben több nyilvános szakmai előadást is szervez(t)ünk, melyre 

hallgatótársaink, oktatóink és a város polgárai is meghívást kapnak. 

A 2017/2018-as tanévben új együttműködésben, a Karunkon működő Köz-

gazdász Klubbal közösen szerveztünk két előadást a kiberbiztonság és a közgazda-

ságtudomány találkozása, illetve a Clementine és az SPSS világa kapcsán. Neves, 

szakmailag igen elismert előadókat sikerült elhívnunk, a Közgazdász Klub pedig 

széles körben és hitelesen tárta a szakmai nyilvánosság elé e. Terveink szerint az 

együttműködést ezt követően is folytatjuk. 

Interaktív szakmai programokat, például vitadélutánokat szervezünk, Pro és 

Kontra programjainkon pedig egy adott témát vizsgálunk két ellentétes irányból ér-
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velve. Tandem Day programjaink keretében a karon, illetve az egyetem többi sop-

roni karán tanuló külföldi diákkal szervezünk közös programokat, melyek során ol-

dott keretek között, társasjáték, rövid prezentációk, egyéb programok között ismer-

kedünk egymással, egymás kultúrájával. Szintén Tandem Day név alatt szervezünk 

idegen nyelvű prezentációs délutánunkat, ahol a tagság gyakorolhatja az angol, il-

letve német nyelven történő prezentálást. 

Részt veszünk a kar által szervezett Alumni Portékon, ahol a kar öregdiákjai 

mesélnek életútjukról. Az általuk felhalmozott tapasztalat komoly segítséget nyújt a 

most dilemmák előtt álló tagoknak. Szintén állandó programunk a Contact Day, me-

lyet a hallgatói tagokkal működő kari Vállalati Kapcsolati Csoport szervez, a szak-

kollégium trénerek invitálásában nyújt többször segítséget. 

A szakkollégium tagjai által lebonyolított hallgatói kutatások eredményeit szak-

kollégiumi kutatási fórum keretében osztjuk meg egymással. Legutóbb május 8-án, e 

kötethez kapcsolódóan szerveztünk Kutatási Fórumot, melynek plenáris részén a kar 

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíjasai mutatták be kutatásaikat, ins-

pirálva a hallgatóságot a kutatómunka elkezdésére. A hallgatói kutatások szerkesztett 

közreadása sem előzmény nélküli. 2013-ban a tudományos diákköri munkához kötő-

dően publikálhatták tanulmányaikat a szakkollégium hallgatói, 2016-ban pedig önálló 

szakkollégiumi kötet jelenhetett meg e sorban harmadik kötet előtt. 

2015. április 23-24-én, A Soproni Felsőoktatásért Alapítvánnyal közösen ren-

deztük meg az MNB Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítványa és a Nemzeti Te-

hetség Program által is támogatott I. Soproni Pénzügyi Diákkonferenciát Sopron-

ban, amelyen szabadkai és omszki hallgatók is részt vettek. A szakkollégium önálló 

csapatot is indított a záró program interkulturális esettanulmányi és prezentációs ve-

télkedőjén. 

Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy 2013-ban, illetve 2015-ben is nyert el 

tagunk Pro Scientia Aranyérem kitüntetést, melyet kétévente, országosan mindössze 

négy közgazdász hallgató vehetett át. 2013-ban Ékes Szeverin Kristóf tagunkat, 

2015-ben Fazekas Nikolett tagunkat díjazták szakmai életútja elismeréséül, azaz az 

elmúlt években az ország nyolc közgazdász hallgató kitüntetettjéből kettő szakkol-

légiumunk tagja volt. 

Az elmúlt években hallgatóink számos ösztöndíjat, kitüntetést érdemeltek ki. 

Az utóbbi két tanévet kiemelve: A 2016/2017-es tanévben egy tagunk Béres Kivá-

lósági Ösztöndíjban részesült, három tagunk pedig az MNB Kiválósági Ösztöndíj 

támogatását kapta. A 2017/2018-as tanévben egy tagunk nyerte el a Leier Kiváló-

sági Ösztöndíját. Egy tagunk nyerte el az MNB Kiválósági Ösztöndíját, továbbá 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban is részesült. Az idei félévben hat tagunk nyerte 

ez az MNB Szakmai és Közösségi Ösztöndíját. Az ösztöndíj indulása eltelt mindkét 

évben Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjas tagunk is van. 

Tagjaink közül került ki az elmúlt évben az egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

egyik alelnöke, aki felelős posztot tölt be egyetemi szinten. Több tagunk volt az elmúlt 

években a Kari HÖK elnöke és alelnöke is, továbbá a Rotaract Club számos tagja is 

szakkollégiumi tag volt, igazolva, hogy a közéleti tevékenység, társadalmi felelősség 
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nem áll meg a szakkollégiumi életnél, illetve több közös akció táptalaját adta már a 

szakkollégiumi közösség számára, hogy tagjaink városi és országos szervezetek felé 

is nyitottak, aktívak. Ez a többi szakkollégiumi tag számára is fontos lehetőségeket 

nyújt. Számos szakkollégiumi tagunk tagja a Vállalati Kapcsolati Csoportnak is, akik 

rendszeresen szerveznek egyetemünkön karriernapokat és karrierheteket, ezzel se-

gítve a diákok és a vállalatok találkozását, de tagjaink is segítik a Kari Marketing 

Csoport és a külföldi hallgatókat segítő mentorhálózat munkáját is. 

2014 szeptemberében a Kar támogatásával az Erzsébet utcai campuson az 

egyik tanterem falait kifest(h)ettük, a szakkollégium lógója mellett egy büszkeségfa 

is kialakításra került, ahova, egy-egy levél formájában, büszkeségeink kerülhetnek 

fel minden félévben. A szakkollégiumi terem nem csak otthonos hangulatot teremt 

programjainknak, hanem minden diáktársunk, akinek e teremben van órája, értesül 

a szakkollégiumi lét nagyszerűségéről és örömeiről. 

A szakkollégiumnak önálló rovata volt a havonta megjelenő kari hallgatói lap-

ban, a GO!-ban (Gazdálkodj Okosan), ahol a szakkollégiumi élet történései mellett 

egy-egy komoly társadalmi témát is feszegettünk (pl. környezetszennyezés – mit 

tehetünk mi; közgazdasági elméletek kihatása, stb.). 

Kétheti rendszerességgel online hírlevelet készítettünk, melyet a kari levelezési 

hálózaton továbbítottunk nappali tagozatos hallgatóink, valamint oktatóink számára. 

Szakmai hírlevelünk összefoglalta a megelőző két hét legfontosabb szakmai, közéleti 

és tudományos történéseit. A hírlevelet honlapunkon is elérhetővé tettük. Ezt a kez-

deményezést átalakította a médiafogyasztási szokások gyors változása. A cél azonban 

továbbra is fontos, az új környezethez igazodó „live stream / élő közvetítésben”, vagy 

rövid, összegző videókban tervezzük megújítani e kezdeményezést. 

Aranyos kezdeményezésünk volt 2013 őszén a „Gyerekszáj” videók készítése, 

melynek keretében 7-8 éves gyerekeket kértünk meg a mindennapjainkban megje-

lenő közgazdasági fogalmak értelmezésére. A videóval célunk volt annak az igazo-

lása is, hogy a gazdasági/pénzügyi gondolkodást, nevelést, nem lehet elég korán 

kezdeni. Kis interjúalanyaink rátermettségükkel igazolták is ezt. 

A gyakorlatban is megpróbáljuk aktivizálni hallgatótársainkat és oktatóinkat, 

továbbá szeretnénk kivenni a részünket az önkéntességből is. 2016 karácsonyakor 

megint a Fogyatékos Gyermekek Tómalom Utcai Gyermekotthona lakóinak gyűjtöt-

tünk. A szakkollégiumi tagok és a harmadéves vállalati menedzsment szakos hallga-

tók közös, lelkes munkájának köszönhetően, jótékonysági tombola árusításából és jó-

tékonysági est lebonyolításával, a Sopron Bank Burgenland Zrt. nagyvonalú támoga-

tásának köszönhetően, közel 1 250 000 Forint összértékű adományt sikerült össze-

gyűjteni az otthon lakói számára. Az előző három karácsony során szintén a Tómalom 

Utcai Gyermekotthont, 2012-ben pedig hasonló akciónkkal a Rumi Többcélú Gyógy-

pedagógiai Intézmény lakóit támogattuk. Nem csak gyűjtünk, szeretnénk találkozni is 

a gyerekekkel, ezért az összegyűjtött felajánlásokat mindig személyesen adjuk át. Ezt 

megelőzően, 2011-ben a baptista szeretetszolgálat cipősdoboz akciójához kapcsolód-

tunk sajátos módon: a koncepciónk az volt, hogy lehet, hogy egy-egy doboz megtöl-

tése sokaknak nehézséget okoz, de egy-egy ajándékot mindenki szívesen tenne bele 
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lehetőségeihez mérten, csak a szervezés, koordinálás hiányzik, melyet mi megoldunk, 

az ajándékokat egybe csomagoljuk. 73 cipősdobozt csomagolhattunk végül egybe, 

mely a 269 Sopronban leadott cipősdoboz közel harmada volt. 

A szakkollégium tagjai társaikhoz, illetve szélesebb értelemben a társadalom-

hoz való felelősségteljes viszonyon kívül a környezethez, természethez való viszony 

kapcsán is próbálnak példát mutatni. Közösségépítő programokat, túrákat szerve-

zünk a „zöldbe”, jártunk a Soproni-hegység tájain túl a Schneebergen, illetve az 

osztrák Grand Canyonnak nevezett Ötschergrabenben is, de ezen felül környezetünk 

rendben tartásából is próbáljuk kivenni a részünket. Önálló, illetve becsatlakozó 

egyetemi csapat szervezésével csatlakoztunk be a Te Szedd! akciókba, melyet a jö-

vőben is folytatni szeretnénk. 

A szakkollégium soproni tevékenységén túl próbálunk bekapcsolódni az Inter-

Koll munkájába is. Itt lehetőségünk van más szakkollégium tagjaival megismerkedni, 

kapcsolatot kialakítani. Évente több alkalommal veszünk részt személyesen is a mun-

kában, bár Sopron nincs közel a centrumhoz. Számos olyan ötlettel, jó tanáccsal gaz-

dagodtunk az előző években, melyet már mi is alkalmazunk működésünk során. 

A szakkollégiumok közötti kapcsolatok kiépítését más fórumokon keresztül is 

folytatjuk. Több alkalommal is részt vettek előadóként tagjaink a Jánossy Ferenc 

Szakkollégium konferenciáján. Győri tréninghétvégénk során a Kautz Gyula Köz-

gazdász Szakkollégium tagjaival közös esti programot is tartottunk. 2016 tavaszán 

tagjaink eljutottak a X. Szent-Györgyi Albert és I. MŰSZAK-Konferenciára, vala-

mint a Jobline Női Karriernapjára is. 

A belső építkezés mellett szeretnénk a jövőben tovább erősíteni a többi sop-

roni szakkollégium és diákszervezet közötti kooperációt is. Úgy érezzük, hogy kellő 

háttérrel rendelkezünk ahhoz, hogy motorjai legyünk egy olyan kezdeményezésnek, 

mely interdiszciplináris látásmódjával egyedi és értékes tevékenységeket hozhat az 

egyetem életébe. 

A csapatépítést is rendkívül fontosnak tartjuk. A 2014-es év lezárásaképp lá-

togatást tettünk a népszerűvé vált élő logikai/szabadulós játékok egyikén, a Crazy 

Garage-ban, ahol egymásra támaszkodva, építve egymás tudására, kreatív ötleteire, 

sikerült egységes csapatként sikeresen végrehajtani a feladatot. Hasonló programo-

kat, közös tekézést, „szabadulást” azóta is szervezünk. 

A fenti programokhoz az elhivatottságon túl – a jellemzően önköltséges finan-

szírozású gazdasági felsőoktatásban különösen – fontos a támogatás, ezért a szak-

kollégium aktív pályázati tevékenységet folytat. 2014 tavaszán a Campus Hungary 

támogatásával jutottunk el Gironába (Katalónia, Spanyolország). Az egyetem Ta-

lentum TÁMOP pályázatainak keretében tudtunk finanszírozni több programot, az 

elmúlt években pedig a Nemzeti Tehetség Programhoz nyújtottunk be pályázatokat, 

melyek segítségével négy tanévben is igazán értékes tehetséggondozó programso-

rozatot tudtunk megvalósítani. 

Nagy öröm számunkra, hogy a fenti munkát a szakkollégiumok országos kö-

zössége is elismerte, a Szakkollégiumok Egyeztető Fórumának 2012. évi minősítési 

eljárásán és az ezt követő években is elnyertük a Minősített Szakkollégium címet. 
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Részletesebb információk, fotók a szakkollégium egy hónapja új arculattal 

rendelkező honlapján, a http://lkk.uni-sopron.hu/geksz címen érhetőek el. 

 

 
 

Jelen kötetben 8 hallgatói publikációt adunk közre, betekintést adva a kari 

hallgatói kutatómunka széles spektrumába. 

A hallgatói tanulmányokból a gazdálkodási, menedzsment és pénzügyi terület 

aktuális témái mellett makrogazdasági problémák, regionális vagy nemzetközi gaz-

dasági kérdések is visszaköszönnek. Az aktív tagok mellett egy senior tagunk tanul-

mányát is beválogattuk, a graduális hallgatók mellett egy doktorandusz tagunkat is 

szerzőként üdvözölhetjük. A magyar nyelvű tanulmányok mellett egy angol nyelven 

íródott, két tanulmánynál oktatóink a konzultációs feladatkörnél is aktívabban, társ-

szerzőként is megjelennek. A kutatások között TDK-n megméretett, OTDK helye-

zett tanulmányok, valamint a tudományos diákköri munkához jelenleg kapcsolódó 

tanulmányok is találhatóak. A globális mellett a lokális, az univerzálisabb mellett a 

specifikusabb témák is megjelennek, például a 2014 óta az UNESCO szellemi kul-

turális örökség részét képező "Selmeci diákhagyományok" kultúramarketing lehe-

tőségei. Reményeink szerint minden kedves Olvasó talál magának hozzá közel álló 

tanulmányt e sokszínű kötetben. 

A tehetséggel párosuló állhatatosság, önállóság, szakmai elmélyültség ered-

ményei e tanulmányok. De talán még fontosabb az alkotó folyamat, mely során 

olyan szakmai és egyéni kompetenciákra tehetnek szert az ifjú kutatók, melyek az 

élet bármely területén kamatoztathatók lesznek. Ezért is reméljük, hogy szerzőink 

példaként is szolgálnak a következő évfolyamok hallgatói számára! 

 

Sopron, 2018. május 25. 

Jó Szerencsét! 

Dr. Koloszár László 

a szakkollégium szakmai vezetője
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NAGY DORINA RITA
1 

Különböző fizetőeszközök elterjedtsége a Visegrádi országokban2 

A mai világban számtalan fizetőeszköz közül választhatunk vásárlásaink során. A megszo-

kottnak számító készpénz, bankkártya mellett megjelentek az újabb, fizetést megkönnyítő 

lehetőségek is. Dolgozatom célja, hogy bemutassa és elemezze a különböző fizetőeszközö-

ket és elterjedtségüket Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Magyarorszá-

gon. Arra kerestem a választ, hogy ezek az országok milyen fizetési szokásokkal rendelkez-

nek a többi EU-s országhoz viszonyítva, és hogy mekkora eltérések vannak közöttük. Ku-

tatásaim során főként az Európai Központi Bank és európai uniós statisztikákkal dolgoztam. 

Tanulmányom végén összefoglalom az eredményeket és javaslatokat teszek, melyekkel be-

folyásolhatják az országok fizetőeszköz használatukat. 

Kulcsszavak: Visegrádi országok, készpénzhasználat, tranzakciók, online vásárlás, 

korreláció, klaszterelemzés 

JEL-kódok: C38, F30, G00 

Prevalence of various payment methods 

in the countries of Visegrád Group 

Nowadays we can choose from variety of payment methods when we buy something. Be-

sides the traditional cash, credit transfer, direct debit and card there are new innovative op-

portunities which purpose is to make shopping easier. The purpose of my study essay is to 

present and analyse different payment methods, their prevalence in Czech Republic, Poland, 

Slovakia and Hungary. I tried to figure out what type of payment habits these countries have 

compared to the other EU countries, and how many differences there are between them. 

During my research I used mainly the statistics of European Central Bank and European 

Union. At the end of my study I summarize the result and make some suggestions that may 

influence the payment method's use of these counties. 

Keywords: Visegrád Group, use of cash, transactions, online shopping, correlation, 

cluster analysis 

JEL Codes: C38, F30, G00 

  

                                                 
1 A szerző a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar nemzetközi gaz-

dálkodás alapszakon végzett, jelenleg vállalkozásfejlesztés mesterszakos hallgatója. 
2 A tanulmány a 2017-es SOE-LKK Kari Tudományos Diákköri Konferencia Nemzetközi és Re-

gionális Gazdaságtani Szekciójában különdíjas dolgozat alapján készült. A TDK pályamunka 

konzulense Dr. Kovács Róbert, egyetemi adjunktus. 
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Hagyományos fizetőeszközök 

A hagyományos fizetési lehetőségek közé tartozik a készpénz, banki átutalás, cso-

portos beszedés, és a bankkártya. 

A készpénznek két megjelenési formája van: a papírpénz és a pénzérme. Leg-

főbb jellemzői a kézzelfoghatóság (materiálisak) és a likviditás, hiszen azonnal el-

költhető.3 Előnyi közé tartozik a gyorsaság és egyszerűség. Vevői oldalról hátránya, 

hogy nincs védettsége, értéke nem nő, sőt az infláció miatt csökken. Nem vevői 

oldalról hátránya a drága előállítási költség, a szállítási, és tárolási költség. Anoni-

mitása és a „tranzakciók” lekövethetetlensége miatt erősíti a feketegazdaságot. Je-

lenleg a készpénz a világon a legelterjedtebb és legtöbbet használt fizetőeszköz. 

A banki átutalás készpénz nélküli fizetési mód. Az utaló fél megbízza a pénz-

forgalmi szolgáltatóját, hogy a saját számlája terhére a kedvezményezett számlájára 

adott összeget utaljon át.4 Banki átutalást lehet személyesen, telefonon és netbank-

kon keresztül is kezdeményezni. 

Csoportos beszedés a csekk befizetés egyik formája. A szolgáltató követelé-

seit a kötelezettek bankszámláiról, emberi beavatkozás nélkül veszi le. Ehhez a 

számlatulajdonosoknak (kötelezettnek) felhatalmazást kell adnia a számlavezető 

bankjának, hogy a beszedőtől (szolgáltatótól) érkező kötelezettség értékével 

egyenlő összeget levehet a számláról és átutalhatja a szolgáltatónak. Előnyei közé 

tartozik, hogy olcsó, az utalás automatikusan működik, továbbá limitet is lehet be-

állítani. A bizalmatlanabb emberek számára hátrány lehet, hogy meg kell adniuk a 

bankszámlaszámukat, bankjuk pontos címét a szolgáltatónak.5 6 

A bankkártya egy műanyag kártya, mely mágnescsíkon, vagy előlapi mikro-

chippen tárolja az adatokat.7 A felhasználás szempontjából több dologra is használ-

ható: ATM automata segítségével készpénzfelvételre, POS terminál segítségével 

különböző áruk és szolgáltatások kifizetésére, interneten vagy telefonon keresztül is 

lehet vele vásárolni. Az összes feladatot nem mindegyik bankkártya tudja végrehaj-

tani, fajtától függ, hogy melyek elvégzésére alkalmasak.8 Előnye, hogy a tulajdono-

sok hozzáférhetnek a számlán tartott teljes összeghez, gyorsabb a vásárlás, ha a kár-

tyát le lehet tiltani, ha a tulajdonos elveszti, vagy ellopják.  

                                                 
3 http://ecopedia.hu/keszpenz 
4 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet, 27.§ 
5 Gál E. (2010): Hitelkérelem, banki ismeretek. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest.  

4.2.3: Beszedések, Csoportos beszedés 
6 http://ugyfelszolgalat.upc.hu/app/answers/detail/a_id/61/~/a-csoportos-beszed%C3%A9si-

megb%C3%ADz%C3%A1s 
7  Gál, 2010. 4.3. Bankkártya üzletág 
8  https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/bankkartyak/bankkartya-hasznalat/mire-hol-es-hogyan-

lehet-hasznalni-a-bankkartyat 
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Innovatív fizetési módok 

Ide tartozik az e-pénz, és az elektronikus pénztárca, például a PayPal. Az elektroni-

kus pénz a készpénz digitális megfelelője, melyet elektronikus eszközön vagy egy 

távoli szerveren tárolnak. A számla és készpénz mellett a harmadik pénz típusnak 

tekintjük. Az e-pénzt nem lehet lekötni, nem kamatozik, azonban nem jelent plusz 

költséget, ha készpénzt veszünk fel, vagy átutalunk.9  

„Az elektronikus pénztárca egy olyan előre fizetett, újratölthető kártya, amely 

az ügyfél által a kibocsátó részére előre kifizetett pénzértéket elektronikus for-

mában, azaz elektronikus pénz formájában tárolja, és lehetővé teszi a fizetést, 

számlakapcsolat, illetve bankjegy vagy érme nélkül.” 

(MNB, 2017) 

Legtöbbször az olyan áruk vagy szolgáltatások vásárlására használják, ame-

lyeket nagy mennyiségben értékesítenek. 2 fajtájuk van: bizonyos kártyák csak 

elektronikus pénztárcaként használhatók, amíg a chippel ellátott bankkártyák is ren-

delkeznek ezzel a funkcióval. Azonban kizárólag a kibocsájtó intézmény hálózatá-

ban használható kártyák nem minősülnek e-pénztárcának.10 

Paypal a világ vezető online fizetési módja, és legnagyobb digitális pénztár-

cája. PayPal egy „közbeékelődés” a vásárló és az eladó között. Mindkettőjüknek van 

PayPal számlája, amelyek között a pénz mozog. A rendszert két féle módon lehet 

használni. Vagy küld rá a számlatulajdonos előre pénzt a bankkártyájáról, vagy csak 

megadja a bankkártya adatait, így vásárláskor a rendszer a bankkártyájáról vonja le 

a pénzt és küldi el az eladónak. Egyik előnye, hogy nagyon elterjedt, a legtöbb on-

line boltban lehet használni, a használata egyszerű, nem kell a vevőnek a vásárlás 

során az adatait megadni a weboldalnak.11 

A régió bemutatása 

Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia alkotják a Visegrádi 

Együttműködést, más néven ők Visegrádi országok, amely egy regionális szervezet-

ként funkcionál. Az együttműködésről szóló szerződést 1991-ben írták alá, azonban 

a története egészen a középkorig, 1335-ig nyúlik vissza. A Visegrádi négyek fő célja 

a közép-európai régió stabilitásának megőrzése, gazdasági, diplomácia és politikai 

érdekeinek közös képviselete, esetleges lépéseinek összeegyeztetése.12 

                                                 
9 Bíró Tamás (2014) https://www.slideshare.net/TamasBiro/epnz-az-innovci-elmozdtja 
10 https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/alapveto-penzugyeink/bankkartyak/bank-

kartya-tipusok/mi-az-elektronikus-penztarca 
11 https://mobilarena.hu/hir/mobilfizetes_blog_hogy_mukodik_a_paypal.html 
12 http://www.visegradgroup.eu/tortenelem 
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Készpénz 

A készpénz az egyik legrégibb és legelterjedtebb fizetési forma. A vizsgált országok 

különböző fajta készpénzt használnak. Lengyelországban a lengyel złoty-t (PLN), 

Magyarországon magyar forintot (HUF), Csehországban cseh koronát (CZK), Szlo-

vákiában pedig 2008 óta eurót (EUR). Annak érdekében, hogy a készpénzmennyi-

ségek könnyebben összehasonlíthatók legyenek aktuális árfolyamokon (adott év 

december 31-ei árfolyam) átváltottam őket euróra.  

Spanyolország és Észtország kivételével, mindegyik ország forgalomban lévő 

készpénzmennyiségéről találtam információt. 

Ha sorrendbe rakjuk az Európai országokat, a készpénzmennyiség szerint 

vizsgált országok nagy része középmezőnyben van, átlag alatti értékkel. Lengyelor-

szág a hatodik, Csehország a tizenegyedik, Magyarország a tizennegyedik, Szlová-

kia pedig a tizenhatodik a sorban. 

Azonban fontos megjegyezni, hogy a forgalomban lévő készpénzmennyiséget 

befolyásolja többek között az ország nagysága, gazdasága és lakosainak száma, 

ezért jobban összehasonlíthatók az országok, ha az értékeket az országok GDP-jéhez 

viszonyítjuk. 

 

1. ábra: Országok GDP-arányos készpénz mennyiségének alakulása  

(2015, 2016) 
Forrás: Nemzeti bankok mérlegei és Eurostat (2015, 2016) 

A 1. ábrán láthatók az Európai országok a GDP-arányos készpénzmennyiség 

szerint csökkenő sorrendben. Amint látható a legtöbb országban készpénznövekedés 
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történt, csak Svédországban és az Egyesült Királyságban ment végbe csökkenés az 

ábra szerint. Azonban valójában csak az előbbinél, mert csupán a font gyengülése 

miatt tűnik úgy, hogy csökkent a készpénz mennyisége az Egyesült Királyságban. 

Csehországban, Lengyelországon és Magyarországon viszonylag magas a 

GDP-arányos készpénzmennyiség a többi európai országhoz viszonyítva. Lengyel-

ország az egyedüli ország a régióban, aki átlag alatti értékkel rendelkezik.  

 

2. ábra: Visegrádi országok forgalomban lévő készpénzmennyiségének 

változása GDP-arányosan (2012–2016) 
Forrás: Nemzeti bankok mérlegei és Eurostat (2017) 

Azért, hogy ténylegesen össze tudjam hasonlítani a négy országot, az elmúlt 

5 év GDP-arányos készpénz mennyiségét, és annak változásait vizsgáltam. 

A 2. ábrán látható, hogy majdnem minden országnál folyamatosan növekedett 

az érték. (Az egyetlen kivétel Csehország, itt 2013-ban csökkenés figyelhető meg). 

Az öt év folyamán egy „helycsere” történt. 2013-ban Magyarország megelőzte 

Csehországot. Bár 2013-2016 között nem ment végbe sorrendi változás, azonban 

fontos megjegyezni, hogy Magyarországon nagymértékű növekedés történt. Pl. 

2014-2015 között 1,19%-kal nőtt a GDP-arányos készpénzmennyiség, ami kima-

gasló érték.  

Ha az elmúlt öt év átlagos növekedését nézzük, az első helyre Magyarország 

került (0,88%), Ez azt jelenti, hogy itt nőtt a legnagyobb mértékben a készpénz-

mennyiség. A második helyen Lengyelország van (0,80%), a harmadikon Szlovákia 

(0,64%), és az utolsó helyen Csehország (0,30%). 
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Bár nehéz megjósolni a jövőt, viszont, ha a következő években hasonló ütemű 

növekedések történnek, akkor Lengyelország és Csehország sorrendje felcserélődik, 

Magyarország pedig meg fogja előzni Szlovákiát, így a legmagasabb értékkel ren-

delkező állammá válhat pár éven belül a régióban.  

Tranzakciók 

A 3. ábrán az egy főre jutó tranzakciók számát láthatjuk az átutalás, csoportos be-

szedés és bankkártyás vásárlások esetében. A csekkel, e-pénzzel és egyéb fizetési 

szolgáltatások segítségével történt tranzakciók száma elenyésző. Az országok az 

egy főre jutó összes tranzakció száma alapján csökkenő sorrendben szerepelnek. 

 

3. ábra: Egy főre jutó átutalások, csoportos beszedések és bankkártyás 

vásárlások száma országonként (2016) 
Forrás: ECB (2017) 
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Ami először feltűnik, hogy sok országban a bankkártyás fizetések száma jóval 

megelőzi a másik két fizetési formát, főként a lista elején szereplő államoknál. Emel-

lett több olyan országnál, amelyek a lista második felében helyezkednek el, az át-

utalások száma nagyobb, mint a bankkártyás fizetések száma. A csoportos átutalá-

sok három nemzet kivételével az utolsó helyen állnak. (Franciaországban és Spa-

nyolországban a második, Németországban az első leggyakoribb tranzakcióforma). 

A Visegrádi országoknál nincs nagy eltérés a tranzakciók terén, ők inkább a 

lista középső és hátsó felében helyezkednek el. 3 országnál a legjelentősebb az át-

utalás, ezt követi az egy főre jutó bankkártyás fizetés, Lengyelországnál a bankkár-

tyás fizetések száma magasabb, mint az átutalásoké. A kettő tranzakció fajta között 

három államnál nincs nagy különbség, viszont Csehországban jelentősen több át-

utalás történik, mint bankkártyás fizetés. A négy országban kevés az egy főre jutó 

csoportos beszedések száma. 

 

4. ábra: Tranzakciók értékének megoszlása országonként (2016) 
Forrás: ECB (2017) 
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egyes országoknál akár 5-15%-os értéket is kitehet. Viszont a bankkártyás fizetések 

értéke a legtöbb helyen elhanyagolható. Ez érthető, hiszen sokan csak kis összegű 

vásárlásokra használják ezt az eszközt. 

Bár viszonylag nem sok tranzakció történik a Visegrádi országokban, de érték 

szerint jobb a helyzet. Szlovákia kivételével a Visegrádi országok a lista első felében 

helyezkednek el.  

Továbbá Csehország, Lengyelország és Szlovákia esetében nincs nagy eltérés: 

az átutalások értéke mellett elhanyagolható a többi tranzakciófajta. Viszont Magyar-

ország esetében más a helyzet. Itt az egyéb fizetési szolgáltatások jelentősek, a tranz-

akciók értékének 43,44%-át adták 2016-ban. 

Bankkártyák 

Külön fejezetben szeretnék foglalkozni bővebben ezzel a tranzakció típussal. 

A ECB Bank oldaláról információt kaphatunk az egy főre jutó különböző 

bankkártyák számáról. 

Az Európai Központi Bank a következőképp csoportosítja a bankkártyákat: 

készpénz funkcióval rendelkező bankkártyák, fizetési funkcióval rendelkező bank-

kártyák (kivéve e-pénz fizetési funkciójú), e-pénz fizetési funkciójú bankkártyák.13 

Ha az országokat az egy főre jutó készpénz és fizetési funkcióval ellátott 

bankkártyák száma alapján vizsgáljuk, akkor az átlagos európai érték mindkettő 

esetben 1,5.  

A Visegrádi országok kevés bankkártyával rendelkeznek, nincs jelentős elté-

rés közöttük: (országonként először a készpénz, utána a fizetési funkcióval rendel-

kező bankkártyák száma szerepel). Magyarországon 0,9 és 0,9; Lengyelországban 

0,9 és 1,0; Szlovákiában 1,1 és 1,0; Csehországban 1,1 és 1,1.  

Automaták 

A bankkártyák esetében fontos beszélni az automatákról is, hiszen az online vásár-

lásokon kívül nem lehetne használni a bankkártyák más funkciót. Az ATM automa-

tákkal főként utcákon, bankokban, nagyobb boltok előterében találkozhatunk, míg 

a POS terminálokkal a kasszáknál, fizetőhelyeknél. Előbbivel a készpénz felvétele 

és befizetése lehetséges, utóbbival a bankkártyás fizetés. 

Az egymillió főre jutó POS terminálok száma többszörösen meghaladja az 

egymillió főre eső ATM automaták számát. 

Itt sincs jelentős különbség az országok között. Bár az elmúlt években növe-

kedés figyelhető meg az ATM és POS terminálok számánál, de az értékek a négy 

ország esetében még így is átlag alattiak.14 

                                                 
13 Bankkártya fajták nevei angolul: card with cash function, cards with e-money function, cash 

with payment function 
14 http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004051 
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Online fizetés 

Az internetes vásárlások témakörnél először szeretnék pár szót ejteni az internet 

használat elterjedtségéről, mivel ez nagyban befolyásolja az internetes vásárlások 

számát, értékét.  

Az EU-n belül átlagosan az emberek 84%-a használt internetet 2016 során. A 

vizsgált országok körében is hasonló ez az érték. Magyarországon 81%, Lengyelor-

szágban 75%, Szlovákiában és Csehországban 83% ez az arány. 

Ha ismét az EU-s átlagot nézzük, az internetezők 55%-a rendelt már valamit 

online 2016 folyamán. A Visegrádi országok ¾-ben lényegesen kevesebb a vásárlá-

sok aránya. Magyarországon az internetezők 39%-a, Csehországban 47%-a, Len-

gyelországban 42%-a, és Szlovákiában pedig 56%-a rendelt valamit online.15 

Az online eladásoknál a GDP arányos B2C kereskedelmet (amikor a cégek 

vásárlóknak adnak el) vizsgálom. A 4 ország között nagyok az eltérések. Csehország 

lett az első helyezett, EU-n belül pedig az ötödik helyre került, továbbá ez az egyet-

len a vizsgált országok közül, amelynél az érték nagyobb, mint az EU28 átlaga. A 

következő Lengyelország a tizennegyedik lett. Magyarország maradt a tizenkilen-

cedik, Szlovákia pedig a huszonhetedik helyen.16 

Legnépszerűbb fizetési eszközök 

21 európai ország legnépszerűbb fizetési eszközéről találtam információt. 

Ha a fizetőeszközök sorrendjét azt határozza meg, hogy hány országban a leg-

gyakoribb fizetési mód akkor a digitális pénztárca kerül az első helyre, második he-

lyen a Visa vagy Mastercard bankkártya és az utánvételes fizetés áll, harmadik a 

banki átutalás. 

Ha a fizetési módszereket nem országonként, hanem összességében nézzük, 

akkor sem változik sokat a sorrend. Legelöl marad a digitális pénztárca és a 

Visa/Matercard bankkártya. Azonban a harmadik helyre a helyi bankok bankkártyái 

és a betéti kártyái kerülnek.  

A vizsgált országoknál kétféle fizetési eszköz dominál. Magyarországon és 

Szlovákiában a legtöbben utánvételt használják. Hazánkban a fizetések 54%-ál csak 

akkor fizetnek, mikor megkapják az árut, északi szomszédunknál viszont ez az arány 

sokkal magasabb, 72%. Viszont Lengyelországban (52%) és Csehországban (58%) 

a banki átutalás a legnépszerűbb.17 

                                                 
15 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individu-

als 
16 https://www.ecommerce-europe.eu/app/uploads/2016/07/European-B2C-E-commerce-Report-

2016-Light-Version-FINAL.pdf 
17 https://www.dpd.com/home/insights/e_shopper_barometer 
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Paypal 

A Paypal fizetésekkel kapcsolatban csak 14 Európai országról találtam információ-

kat. Ezek 2015-ös adatok, egy PayPal által végzett vizsgálat eredményei, amikor 

országonként 800 felhasználót kérdeztek meg vásárlási szokásaikról (kivéve Len-

gyelországnál, ahol 2000 fővel végezték el ezt a kísérletet). A Visegrádi országok 

közül Lengyelországban, Magyarországon és Csehországban végezték el ezt a kí-

sérletet, így Szlovákia fizetési szokásairól nem tudok írni. 

A vizsgálat több tényezőre is kitér. A legtöbben számítógépet használnak, ezt 

követi az okostelefon. 

A vásárlások értékénél annyit lehet elmondani, hogy a kelet-európai országok-

ban kevesebbet fizetnek a rendszeren keresztül, mint a nyugat-európai országokban. 

Végül a PayPal azt vizsgálta, hogy a vásárlói inkább belföldi vagy külföldi 

eladóktól vásárolnak. Általánosságban elmondható, hogy az emberek többsége vagy 

csak belföldi szállítótól, vagy belföldi és külföldi szállítótól vásárol. A csak külföldi 

szállítótól vásárlók aránya nem jelentős (Európán belül 4-22%).  

Magyarország és Csehország adatai között nincs sok különbség, azonban Len-

gyelországhoz képest jelentős eltérések vannak. 

Magyarországon csak 3%-os eltérés van azok aránya között, akik csak bel-

földről, és akik belföldről és külföldről is vásárolnak. 

Csehországban kicsit magasabb a külföldi szállítókat mellőzők aránya (51%), 

viszont magasabb azoknak a száma is, akik mindkét forrásból vásárolnak (44%).  

Lengyelország esetében sokkal többen rendelnek csak belföldről (78%). A 

csak külföldről rendelők aránya hasonló a másik két országéhoz, viszont a mindkét 

területről vásárlók aránya elég alacsonynak mondható (18%).18 

Az egyes fizetési szokásokat befolyásoló tényezők és vizsgálatuk 

A következő fejezetben különböző befolyásoló tényezőket mutatok be és vizsgála-

tok eredményét prezentálom. Szeretném korrelációs vizsgálattal bizonyítani, hogy 

van kapcsolat a bizonytalanságkerülés és az országok fizetőeszköz választása kö-

zött. Továbbá végezni szeretnék egy klaszterelemzést, mely segítségével arra tudok 

választ adni, hogy ha az Európai országokat csoportokra bontjuk a készpénz, tranz-

akciók és online vásárlások értéke szerint, akkor a Visegrádi országok egy csoportba 

kerülnek-e vagy sem. 

Befolyásoló tényezők 

A fizetőeszköz választást az emberi viselkedés, és a pénzügyi ismerek is befolyá-

solhatják. 

OECD készített 2015-ben egy felmérést, amelyben különböző országok pénz-

ügyi ismereteit és pénzügyi viselkedését hasonlította össze. Az európai országok 

                                                 
18 https://www.paypalobjects.com/digitalassets/c/website/marketing/global/shared/global/media-

resources/documents/passport-citation.pdf 

http://code-industry.net/


Különböző fizetőeszközök elterjedtsége a Visegrádi országokban 27 

 

 

közül: Csehország, Lengyelország, Magyarország, Ausztria, Belgium, Horvátor-

szág, Észtország, Franciaország, Lettország, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Portu-

gália, Egyesült Királyság szerepel ebben a felmérésben. Sajnos Szlovákia nem vett 

részt vizsgálatban, így csak három ország eredményéről tudok beszámolni. 

A pénzügyi ismeretek vizsgálatánál fogalmakra kérdeztek rá, továbbá arra 

voltak a készítők kíváncsiak, hogy az emberek ki tudják-e számolni a kamatokat. A 

három ország közül Magyarország szerepelt a legjobban, hat kérdésből négyre töb-

ben tudták a választ, mint az európai átlag (a gondot a két számítási feladat okozta). 

Lengyelország és Csehország rosszabbul teljesített, csak egy-egy kérdésre tudták 

többen a jó választ, mint a 14 ország átlaga. 

A vizsgálat bemutatja az országok pénzügyi viselkedésének jellemzőit is. Itt 

Magyarország teljesített legrosszabbul a másik két Visegrádi országhoz képest. 

Vizsgálták többek között a háztartási költségvetést, pénzügyi döntések előtti infor-

mációgyűjtést, hosszú távú pénzügyi terv készítését.19 

Egy másik befolyásoló tényező lehet a bizonytalanságkerülés is. Hofstede 5 

különböző dimenzió alapján vizsgálta az országokat, melyek közül egyik a bizony-

talanságkerülés. 

Ez az érték azt mutatja meg, hogy az ország lakosai mennyire érzik magukat 

kényelmetlenül egy bizonytalan helyzetben. Minél magasabb pontszámot kap egy 

ország a bizonytalanságkerülés skálán annál rosszabbul érzik magukat egy bizony-

talan helyzetben, továbbá nem lelkesednek az újfajta ötletekért, viselkedésekért. 

A Visegrádi országokra a magas bizonytalanságkerülés jellemző, a legna-

gyobb érték Lengyelországban van (93), ezt követi Magyarország (82). Csehország-

ban alacsonyabb (74) az érték, Szlovákiában pedig viszonylag alacsony (51) a bi-

zonytalanságkerülés.20 

Összefüggés a bizonytalanságkerülés és a fizetőeszközök használatának 

gyakorisága között (korreláció) 

Az elemzéseket SPSS programmal készítettem el. A vizsgálatok során csak az adott 

mutatószámokat vizsgáltam, más esetlegesen befolyásoló, vagy befolyásolt ténye-

zőket figyelmen kívül hagytam. 

Először arra voltam kíváncsi, hogy van-e összefüggés az országok bizonyta-

lanságkerülése és a különböző fizetőeszközök gyakorisága között. 

A korreláció vizsgálat arra keres választ, hogy mennyire erős a kapcsolat, 

mennyire szoros az összefüggés két változó között. A vizsgálat során lineáris korre-

lációs együttható jön létre, amelynek értéke -1 és +1 között mozoghat. Ha a korre-

                                                 
19 OECD/INFE (2016): International Survey of Adult Financial Literacy Competencies. p. 24, pp. 

35-38 
20 https://geert-hofstede.com/countries.html 
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lációs együttható pozitív akkor, ha az egyik adat magas a másik is valószínűleg ma-

gas lesz, negatív esetén, ha az egyik adat alacsony akkor a másik valószínűleg ma-

gas.21 

A vizsgálathoz a korábban bemutatott adatokat, illetve Hofstede kutatásait 

használtam fel. Mivel az online vásárlások értékével kapcsolatban nem találtam 

2016-os adatokat, ezért csak az készpénzzel és tranzakciókkal kapcsolatos adatokat 

használtam. 

A vizsgálatból azonban ki kellett hagynom 6 országot, ahol kiugróan magas 

volt a GDP-arányos tranzakció érték. Az így kapott táblázat alapján megállapítható, 

hogy az összefüggés és a tranzakciók értéke és a bizonytalanságkerülés között elha-

nyagolható nagyságú, viszont a készpénzmennyiség és a bizonytalanságkerülés kö-

zött erősebb kapcsolat létezik. 

Azért, hogy a korrelációs együttható értékét pontosabban meghatározhassam 

újból elvégeztem a vizsgálatot a két tényezővel. 

 

 

5. ábra: Korrelációs kapcsolat a készpénzmennyiség és a 

bizonytalanságkerülés között (2016) 
Forrás: Saját számítás, ECB (2017) 

                                                 
21 Sajtos L.-Mitev A. (2007): SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest. 

pp. 204-205, p.215 
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A fent látható korrelációvizsgálat összefüggést mutat a bizonytalanságkerülés 

és a GDP-arányos készpénzmennyiség között. A korrelációs együttható 0,2 és 07 

közé esik, tehát egy közepes, de szignifikáns kapcsolatról van szó. Továbbá a kor-

reláció pozitív, ami azt jelenti, hogy abban az országban, ahol magas a GDP-arányos 

készpénzmennyiség vagy a bizonytalanságkerülés, ott valószínűleg magas lesz a 

másik tényező is. 

Klasztervizsgálat 

A klaszterelemzés célja a hasonló dolgok csoportosítása, gyakorlatilag osztályozása. 

A csoportoknak homogéneknek kell lennie. A klaszterelemzésnél az egyik fő feladat 

azoknak a változóknak a megtalálása, amelyek a csoportok közötti különbséget 

okozzák. 

Ezen vizsgálat célja, hogy kiderüljön, hogy a Visegrádi országok egy cso-

portba tartoznak-e vagy sem. 

A különböző fizetőeszközök bemutatása során vegyes képet kaptunk a Vi-

segrádi országokról. Valamelyik fizetőeszköznél nincs sok különbség a négy ország 

között, valamelyiknél pedig jelentősek az eltérések. Klaszterelemzést szeretnék vé-

gezni, amelyben Európai országokat a különböző fizetőeszközök elterjedtsége sze-

rint csoportba rendezem.  

A vizsgálat során a következő adatok alapján alakítottam ki a csoportokat: 

forgalomban lévő készpénz értéke GDP-arányosan, online vásárlások értéke GDP-

arányosan és a tranzakciók értéke GDP-arányosan. A 2015-ös adatokkal dolgoztam, 

mert az online vásárlások értékéről csak ebből az évből találtam információkat. 

A vizsgálatból négy országot ki kellett zárnom. Spanyolországot és Észtorszá-

got a hiányzó készpénzmennyiség miatt, az Egyesült Királyságot és Dániát pedig a 

kiugróan magas online vásárlások értéke miatt. Ezután a hierarchikus módszerrel 

alkottam csoportokat az országokból, Ward-féle eljárással. 

A Ward-féle eljárás egy összevonó eljárás. Ez azt jelenti, hogy a folyamat ele-

jén minden ország külön klasztert alkot, és az eljárás során egyre nagyobb klaszte-

rekbe vonják össze ezeket az elemeket. Az módszer lényege, hogy a program min-

den klaszterre kiszámolja az összes változó átlagát, ezután minden megfigyelési 

egységre a négyzetes euklideszi távolságot. Majd az így kiszámolt távolságokat ösz-

szegzi minden egyes megfigyelési rendszerre. Minden lépésnél a két olyan klasztert 

von össze, melyeknél a klaszteren belüli szórásnégyzet növekedése a legkisebb.22 

A vizsgálat során a 24 Európai országot három csoportba osztottam be (6. és 

7. ábra). 

1.csoport: Málta, Németország, Ausztria, Belgium, Bulgária, Finnország, Francia-

ország, Lettország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia 

2. csoport: Ciprus, Hollandia, Lengyelország, Luxemburg, Csehország, Lengyelor-

szág, Magyarország 

3. csoport: Görögország, Horvátország, Írország, Litvánia, Olaszország, Svédország  

                                                 
22 Sajtos L. – Mitev A. (2007) p. 286, p. 295 
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6. ábra: Országok csoportosítása a különböző fizetőeszközök használata 

szerint (2015) 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

7. ábra: Nemzeti bankok mérlegei, ECB, e-commerce europe (2016) 
Forrás: Saját szerkesztés 

A két ábrán látszik, hogy a tranzakciók értéke dominál a csoportok alkotásá-

nál. A második csoportba került Magyarország, Lengyelország és Csehország is. 

Szlovákia az első csoportba került, melynek az alacsony GDP-arányos tranzakció 

érték lehet az oka. 

Következtetésként el lehet mondani, hogyha az Európai országokat a fizetési 

szokásaik szerint csoportokra osztjuk, akkor a Visegrádi országok nagy része egy 
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csoportba kerül. Ez alapján mondhatjuk, hogy hasonló fizetési szokásokkal ren-

delkeznek. 

Összegzés 

Szeretném dolgozatom eredményeit összefoglalni és néhány lehetőséget javasolni, 

amelyek hasznosak lehetnek a Visegrádi országok számára. 

A mai világban számtalan fizetési lehetőség közül választhatunk vásárlásaink 

során. Vannak hagyományosabbnak számító eszközök pl. a készpénz, vagy a banki 

átutalás és az innovatív eszközök, mint az e-pénz, vagy az elektronikus pénztárca. 

Az egyik legnépszerűbb fizetőeszköz a készpénz, töretlen sikere miatt sok or-

szágban egyre több bankjegy és érme van forgalomban. Az Európai Unió országai-

hoz hasonlítva Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon viszonylag magas, 

Lengyelországban átlaghoz közeli a GDP-hez viszonyított forgalomban lévő kész-

pénzmennyiség. Hazánkban további gondot jelent, hogy a régión belül itt növekszik 

leggyorsabban ez az érték.  

Sokan fizetnek különböző tranzakciók segítségével is. A tranzakciókon belül 

az átutalás, a csoportos beszedés és a bankkártyával történő fizetések a jelentőseb-

bek. Lengyelországban, Szlovákiában és Magyarországon alacsony az egy főre jutó 

utalások száma. Lengyelországban legtöbbször bankkártyás fizetés történik, a régió 

többi országában átutalás. A csoportos beszedés Magyarországon és Szlovákiában 

jelentősebb, de itt is csak az összes tranzakció 6-10%-át adja. A csekkel, e-pénzzel, 

egyéb fizetési szolgáltatással történő fizetések száma elhanyagolható. Bár az egy 

főre eső tranzakciók száma alacsony, Lengyelországban, Csehországban és Magyar-

országon magas az egy főre jutó tranzakció értéke. Mind a négy országban az átuta-

lások adják a tranzakciók értékének legnagyobb részét. 

A vizsgált országokban alacsony a bankkártyák, továbbá az ATM és POS au-

tomaták száma is. 

A GDP-arányos online vásárlások értékénél nagy eltérések vannak az orszá-

gok között. Csehországban magas ez az érték, Lengyelországban átlag közeli, Ma-

gyarországon viszonylag kevés, Szlovákiában pedig kevés. Viszont a fizetőeszkö-

zök terén nincs akkora különbség. Szlovákiában és Magyarországon legtöbbször 

utánvétellel, Csehországban és Lengyelországban pedig banki átutalással fizetnek 

azok, akik online vásárolnak. Elemeztem továbbá egy PayPal-al kapcsolatos felmé-

rést is. Ebből az állapítható meg, hogy az emberek nagy része számítógép segítség-

ével vásárol elektronikusan. Továbbá a legtöbb online vásárló része két csoportra 

osztható, azokra, akik csak belföldi szállítótól vásárolnak, és akik belföldről és kül-

földről is rendelnek. 

Továbbá a dolgozatomban különféle vizsgálatokat végeztem el. Először arra 

voltam kíváncsi, hogy van-e összefüggés egy ország bizonytalanságkerülése és bi-

zonyos fizetőeszközök gyakorisága között. A bizonytalanságkerülés és a forgalom-

ban lévő GDP-arányos készpénzmennyiség között pozitív, közepes erősségű kap-

csolat figyelhető meg. 
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Készítettem egy klaszterelemzést is, mely során az Európai országokat három 

csoportra bontottam. Magyarország, Csehország és Lengyelország egy csoportba ke-

rült, Szlovákia a viszonylag alacsony tranzakció értéke miatt került másik szekcióba. 

Mivel sok a közös vonás a Visegrádi országban (sok a készpénzmennyiség, 

alacsony a tranzakciók száma, az elektronikus vásárlásoknál a hagyományosabb fi-

zetési lehetőségek az elterjedtebbek) ezért sok javaslat mind a négyük számára hasz-

nos lehet. 

A kissé elavultnak számító készpénz népszerűségének egyik oka az emberi 

viselkedésben található. Ide tartozik, hogy a Visegrádi országok nagy részének ma-

gas a bizonytalanság kerülése.  

További problémát jelentenek az alacsony szintű pénzügyi ismeretek és az or-

szágok lakosainak pénzügyi viselkedése. 

Ezen okok miatt fontosak az emberek pénzügyi kultúrájának és ismereteinek 

növelésére irányuló törekvések. Fontos lenne, hogy ezek a programok, oktatások 

minél több ember számára lehetőséget biztosítsanak a tanulásra. Emellett nagyon 

fontos lenne az ifjúság tanítása is. 

Véleményem szerint tájékoztatni kellene az embereket a készpénz költségei-

ről. Továbbá bemutatni az alternatív lehetőségeket és hangsúlyozni az előnyeiket. 

Ezzel például azt is el lehetne érni, hogy az emberek ne otthon „malacperselyben”, 

hanem bankszámlán tartsák a pénzüket. 

Az innovatív fizetési lehetőségeket is többféle módon lehetne népszerűsíteni. 

A tájékoztatás mellett oktató videókkal, használattal kapcsolatos útmutatókkal és 

olyan emberek beszámolóival, akik rendszeresen használják az adott fizetési formá-

kat. Ezek a dolog bátoríthatnák az embereket, hogy éljenek a lehetőségekkel, to-

vábbá meggyőző érvek lennének, hogy ezek a fizetési eszközök is biztonságosak, és 

egyszerűbbek, mint amelyeket eddig használtak. Sok innovatív fizetőeszköznél to-

vábbi gondot jelent, hogy nem elérhetők az országok nyelvén. Ezeknél fontos lenne, 

hogy a használatukhoz szükséges információk az adott nyelven is hozzáférhetőek 

legyenek, hogy az idegen nyelveket nem ismerők is tudják és merjék használni őket. 

Magyarországon vannak törekvések, hogy csökkentsék a készpénz használa-

tot. A POS-telepítési program, pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos tanórák beveze-

tése, azonnali átutalás rendszerének bevezetése ezt a célt szolgálja. 

A statisztikák azt mutatják, hogy bár sok országnál növekszik a készpénz-

mennyiség, azonban a többi lehetőség is egyre nagyobb teret hódít magának. A 

tranzakciók száma és értéke növekszik, egyre többen vásárolnak online és választa-

nak innovatív fizetőeszközöket. Azonban egy széles körű tájékoztatás és népszerű-

sítés meggyorsíthatná a folyamatot, több embert győzhetne meg arról, hogy más 

fizetési módokat is kipróbáljanak és csökkenthetné az elavultnak számító fizetési 

módok közkedveltségét. 
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Mellékletek 

1. Melléklet: Megváltozott munkaképességűek kategóriái 

Rehabilitálható: 

• B1 minősítési kategória: rehabilitációval helyreállítható foglalkozásúnak 

az 51-60 százalékos egészségi állapotú személy tekinthető. 

• C1 minősítési kategória: tartós foglalkoztatási rehabilitációt igénylőnek a 

31-50 százalékos egészségi állapotú személy tekinthető. 

Rehabilitációra nem javasolt: 

• B2 minősítési kategória: rehabilitációval helyreállítható foglalkozásúnak, 

de egyéb körülmények miatt nem rehabilitálhatónak az 51-60 százalékos 

egészségi állapotú személy tekinthető. 

• C2 minősítési kategória: tartós foglalkoztatási rehabilitációt igénylőnek, de 

egyéb körülmények miatt nem rehabilitálhatónak a 31-50 százalékos 

egészségi állapotú személy tekinthető. 

• D minősítési kategória: kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatha-

tónak az önellátásra képes, 1-30 százalékos egészségi állapotú személy te-

kinthető. 

E minősítési kategória: önellátásra nem, vagy csak segítséggel képesnek az ilyen 

szakmai minősítést kapott, 1-30 százalékos egészségi állapotú személy tekinthető. 

2. Melléklet: Egyéb jövedelem adózása nyugdíjpénztári kifizetés után 

Ha a pénztártag részére nem nyugdíjszolgáltatást végez a pénztár, akkor a hozam 

adómentes, a fennmaradó összeg többi része pedig egyéb jövedelem, amit adóköte-

les. Az adózandó jövedelmet a következőképpen kell megállapítani a tagság évének 

kezdetétől számítva: 

• A 10. évben és az azt követő 1. évben a kifizetett bevétel 100%-a, 

• A 10. évet követő 2. évben a kifizetett bevétel 90%-a, 

• A 10. évet követő 3. évben a kifizetett bevétel 80%-a, 

• A 10. évet követő 4. évben a kifizetett bevétel 70%-a, 

• A 10. évet követő 5. évben a kifizetett bevétel 60%-a, 

• A 10. évet követő 6. évben a kifizetett bevétel 50%-a, 

• A 10. évet követő 7. évben a kifizetett bevétel 40%-a, 

• A 10. évet követő 8. évben a kifizetett bevétel 30%-a, 

• A 10. évet követő 9. évben a kifizetett bevétel 20%-a, 

• A 10. évet követő 10. évben a kifizetett bevétel 10%-a. 

A várakozási időt követő 11. évtől a kifizetett bevételt nem kell jövedelemként 

figyelembe venni. 

Ha a jóváírt tétel 2007. december 31-én követően került jóváírásra, akkor a 

teljes bevétel jövedelemnek számít, ha a jóváírás és a kifizetés között még nem telt 

el 10 év. 
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KÖNYE DÓRA1

Ilyen ez a popszakma, avagy marketing a zeneiparban 

Az elmúlt évtizedekben a technikai innovációknak és a fogyasztói társadalom megjelenésé-

nek eredményeként komoly változások következtek be az emberek zenefogyasztásában. A 

televíziók megjelenése teret adott a zenés videó klipek kialakulásának, melyek az előadó 

reklámozásán kívül kiváló lehetőséget biztosítanak egyéb márkák, termékek vizuális megje-

lenítésére. Kutatásom során azt vizsgáltam, hogy ezen termékelhelyezések mennyire befo-

lyásolják a fogyasztókat, továbbá, hogy miben és mennyire változott meg a zenefogyasztás, 

a hangsúlyt a férfiak és a nők között felmerülő zenefogyasztási különbségekre fektettem. 

Primer kutatásomban 513 kérdőívet, és 4 mélyinterjút elemeztem az Y és Z generá-

ciótól. Elmondható, hogy időtartamot illetően a klipek nézési szokásai nemtől függetlenek, 

csakúgy, mint a zenehallgatási idő. A férfiak akár 12%-kal több pénzt hajlandóak kiadni 

egy fesztivál jegyért, mint női társaik, de zenei TV csatornákat már kevésbé néznek (57% 

egyáltalán nem).  

Végül megállapítható, hogy a termékelhelyezés nem különösebben zavaró a klipek 

nézőinek, az előadó, a tartalom, a szöveg fontosabb szerepet játszik.  

Kulcsszavak: marketing, zeneipar, termékelhelyezés, videó klipek 

JEL-kód: M31 

This is the show business or rather marketing in music industry 

Serious changes came true in the music consumption of people in the last decades as a result 

of technical innovation and the appearance of consumer society. The appearance of televi-

sions gave ground the evolvement of the music videos, which provide great opportunities 

for the visualization of other brands and products. I analysed during my research how much 

influence these product placements have for the consumers, more over wherein and how 

much the music consumption changed, I put emphasis to the differences of music consump-

tion between the women and men. 

I analysed in my primer research 513 surveys and 4 deep interviews from the gener-

ation of Y and Z. We can determine that the time of listening to music and the length of the 

music videos don’t depend on the sex of the customers. The men tend give even with 12% 

more money for a festival ticket than women, however men watch less music television 

channels (57% of them absolutely no). 

In the end we can say, that the product placement isn’t so annoying for the music 

video watchers, the performer, the content and the text have more important role. 

Keywords: marketing, music industry, product placement, music video 

JEL Code: M31 
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Bevezetés 

A marketing napjainkban szerves része az életünknek, még ha ezt tudatosan nem is 

mindig tudjuk realizálni. A reklám szakemberek rájöttek arra, hogy a vevőt meg-

annyi módon lehet vásárlásra csábítani, nem feltétlen van szükség ehhez egy na-

gyobb volumenű reklámkampányra. Az üzleti életben a cél mindig ugyanaz, a ter-

mékeladást ösztönözni, minél nagyobb profitra szert tenni. A hozzáértők azt is fel-

fedezték, hogy a reklámozásnak egy hatékony módszere, ha a terméket egy a vevő 

által leginkább kedvelt „környezetben” helyezik el. Ez annyit tesz, hogy nagyobb 

valószínűséggel vásárolunk meg egy terméket, ha azt egy számunkra elismert sze-

mély reklámozza. Valójában ez egy kétoldalú profitorientált módszer, amellyel 

mindkét fél nyer. A termék előállítójának ez egy promóciós lehetőség, míg a termék 

reklámozójának (előadónak) presztízsnövelés. Az egyetlen „vesztes” a vásárló, aki 

azzal a manipulációval, hogy ettől többet fog majd érni a társadalom és a saját sze-

mében, és boldogabb lesz, vásárolni fog, méghozzá a promotált terméket.  

A zenefogyasztási szokások az elmúlt évtizedekben rengeteg változáson men-

tek keresztül hazai és nemzetközi szinten is. Néhány évtizeddel ezelőtt az emberek 

még a rádiókon vagy a televíziókon keresztül hallgathatták kedvenc zenéjüket. A 

hagyományos CD-k, zenei televíziós csatornák helyét azonban idővel elkezdték át-

venni a digitális eszközök nyújtotta szolgáltatások, amelyek által olcsóbban, de leg-

alábbis kényelmesebben juthatunk a hallgatni kívánt zenéhez. Jelentős változásokat 

eredményezett a zenés videó klipek megjelenése is. Korábban az élő fellépések köz-

vetítése, vagy utólagos lejátszása egyet jelentett a klipekkel. Manapság jóval na-

gyobb hangsúlyt fektetnek ezekre a rövid, néhány perces kisfilmekre, mivel kiváló 

reklámozási platformot biztosítanak. A hangsúlyt gyakran az előadó mellett elhe-

lyezett termékek kapják. A termékelhelyezést gyakran a termékgyártó és a média-

vállalat közötti megállapodással kezdeményezik, amelyen a médiavállalat gazdasági 

előnyhöz jut. A cég gyakran fizet díjat, hogy a terméket használják, megjelenítsék, 

vagy jelentősen szerepeljenek a filmben vagy a műsorban. A termékmegjelenítés 

révén a cégek célja, hogy a néző feljegyezze a karakterek által használt termékeket, 

ezért erőteljesebben gondolkoznak a termékek használatáról. Egyesek úgy vélik, 

hogy a termékmegjelenítés megtévesztő és etikátlan (Business Dictionary, 2017). 

A fogyasztó érzékelés áttételes eszköze a termékszerepeltetés, amikor tévé-

filmben, hírműsorban, honlapon úgy helyeznek el márkajelzést vagy terméket, hogy 

a fogyasztó nem tudja, hogy ténylegesen reklámot lát. A termékelhelyezés olyan 

reklámtevékenység, amelyben egy cég áruja vagy szolgáltatása a műsorszámban 

nem reklámszerűen jelenik meg. A módszer akkor sikeres, ha a termékelhelyezést a 

dramaturgia alá rendelik: hagyják a néző saját kíváncsiságát dolgozni, hogy ő 

„szúrja ki”, milyen márkát használnak a műsor szereplői. (Kiss, 2014) Egy termék-

elhelyezés akár direkt módon jelenik (például egy márka használata), akár indirekt 

módon (plakát a háttérben) mindenképpen hatással van az elménkre. Emlékezni fo-

gunk arra, hogy valahol már találkoztunk a termékkel, de nem biztos, hogy emlé-

kezni fogunk a helyszínre és az eseményekre, az agyunk mégis összekapcsolja a 
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körülményeket, így jóval nagyobb az esély arra, hogy gondolataink később cseleke-

detekké válnak, és egy – egy ilyen termékelhelyezés miatt fogunk vásárolni. Tehát 

a product placement elérte a célját, tudtunkon kívül befolyásolták vásárlási attitű-

dünket.  

A határokat nehéz egy-egy műfajt illetően meghatározni, mivel sok az átfedés, 

a hasonló zenei elem. A műfajokhoz szervesen hozzátartozik a stílus. Egy műfajon 

belül gyakran a stílus az, ami megkülönböztető jelzéssel bír az előadókat illetően. 

Ha egy zenésznek megvan a sajátos, egyedi, stílusa, tehát kilóg a tömegből, nagyobb 

eséllyel fog sikereket elérni, hiszen nagyobb szerepet, nagyobb rivaldafényt kap, 

többet szerepelhet a médiában.  

Minden individuum életében megvan az a műfaj, amit a leginkább preferál, 

amit a legszívesebben hallgat. A preferenciákat illetően a közgazdaságtanban két 

ellentétes hatást bemutató modell létezik: 

• Nyájhatás (bandwagon effect): az egyéni kereslet a piaci kereslet növeke-

désével párhuzamosan nő, az egyén számára az az értékes, amit mások fo-

gyasztanak. Ez a magatartás a közösségbe való illeszkedést, a mások pre-

ferenciáihoz való igazodást jelenti. A nyájhatás következtében egy termék 

vagy szolgáltatás reputációs értéke akkor nő, ha minél többen fogyasztják. 

• Sznobhatás: az egyéni kereslet a piaci kereslet növekedésével ellentétesen 

alakul. Az egyén kulturális fogyasztásával nem a csoporthoz tartozást 

akarja kifejezni, hanem éppen ellenkezőleg, egyesi, sajátos ízlését akarja 

megmutatni. Következésképpen az az értékes számára, amit mások nem 

fogyasztanak.  

Zenei ízlésvilágunkra rengeteg tényező rendelkezik befolyásoló hatással. El-

sősorban függ az érzelmi állapotunktól, a hangulatunkról, arendelkezésünkre álló 

lehetőségektől (hiszen, ha a közelben csak egy rádió van, akkor kénytelenek va-

gyunk az ott játszott dalokat hallgatni). Ha a modern technika vívmányait veszem 

figyelembe, akkor pedig akár egy külön listát is létrehozhatok magamnak online 

felületen, ahova az általam preferált számokat illesztem be. Mindemellett fontos 

megemlítenünk a gazdasági jólétet. A kulturális (a zene is ide tartozik) preferenciák 

közötti eltérés alapvetően az iskolai végzettség – az egyéni kulturális tőke – és a 

területi különbségek alapján magyarázható. Így például jellemző, hogy 

• szórakoztató tömegműfajokat az alacsonyabb iskolai végzettségűek és a vi-

dékiek preferálják, 

• a komolyzene értése és kedvelése még mindig elit kiváltság, amit az egyéni 

kulturális tőkefeltétel, illetve az arisztokratikus körülmények magyaráznak 

(Pavluska, 2014). 

Zenefogyasztási szokások 

A videó klipet egy rövid kisfilmként definiáljuk, amit egy zene megtestesítésére, 

reklámozására alkalmaznak. A zenei videók alapvetően azzal a céllal jöttek létre, 

hogy promotálják és eladják a felvett zeneszámot, az előadót. 
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Peter „Wollen Ways of thinking about Music Video” című írásában röviden 

és tömören összefoglalja a zenei videók lényegét: 

1. A zenés videók megkérdőjelezik a televízió- és a videó művészet közötti 

hagyományos különbségtételt, mivel ezek konvergens fejlődésük eredmé-

nyeként összeolvadnak. 

2. A zenés videók áttörik a hagyományos műfaji határokat (kevert médiafor-

mákat” (mixed-media forms) alkalmaznak, amelyekben az élőzene, a tele-

víziós műsor és a film stílusjegyei vegyülnek. 

3. A zenés videók egyik legjellemzőbb tulajdonsága a hibriditás, a műsor és 

a reklám, a szórakoztatás és a kereskedelmi érdekek keveredése. 

4. A zenés videók sajátos módon fuzionálják a zenét a divattal, aminek során 

a divat a zenei video meghatározó elemévé válik (Tófalvy et al., 2011). 

 

Több mint harminc éve indult el az MTV (Music Television) televíziós háló-

zat, sokan úgy vélik, hogy ez volt a zenei videózás kezdete. Az MTV napjainkban 

több mint 140 országban van jelen, Európában 1985 óta képzi a televíziós csatornák 

részét. Az MTV a globalizáció egyik szimbóluma, szembe kellett azonban néznie 

egy komoly problémával: nem minden ország lakosai preferálják ugyanazokat a ze-

neszámokat. Ennek megoldására lokalizálni kezdték az adót, így minden nemzet a 

számára leginkább kedvelt dalokat hallgathatta nap, mint nap. 

Napjainkban az MTV által szolgáltatott műsorkultúra teljes mértékben meg-

változott, fokozatosan egyre több, videoklipet már csak elvétve tartalmazó műsort 

kezdtek gyártani. Fókuszba került a divat, a realityk, a sorozatok, a sportra, szóra-

kozásra irányuló műsorok, így ma már inkább, mint életmód-csatornaként beszél-

hetünk az MTV-ről (Dobó, 2010). 

 

1. ábra: MTV előfizetők száma világ szerte 2007 és 2016 között (millió fő) 
Forrás: https://www.statista.com/statistics/350511/mtv-reach-tv-households-worldwide/ 
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Az MTV felemelkedése a YouTube megjelenéséig tartott, amikor is az inter-

netes videó megosztó oldal kezdte átvenni a vezetést a videó klipek lejátszását ille-

tően. Az 1. ábra, amelyen az elmúlt tíz év MTV előfizetések változásait láthatjuk, 

is azt bizonyítja, hogy évről évre csökken a televíziós megrendelések száma.  

A digitális térben több szolgáltatásfajtán belül is elérhetőek hangfelvételek. 

Ezek különböző logikával juttatják el a fogyasztóhoz a hangfelvételeket. A főbb 

szolgáltatástípusok között megkülönböztetjük:  

• a digitális áruházakat (pl. iTunes, Google play),  

• a videomegosztó platformokat (pl. YouTube),  

• az előfizetéses szolgáltatást is kínáló streamingszolgáltatásokat (pl. Deezer, 

Spotify), 

• és az online rádióadókat.  

Magyarországon két szolgáltató digitális áruháza generál nagyobb forgalmat: 

az Apple iTunes Store szolgáltatása és a Google Play Music digitális boltja. A két 

digitális áruház hasonló árakon kínálta a meghallgatható és letölthető hangfelvéte-

leket, körülbelül 200 forint és 400 forint (0,69–1,29 euro) között mozgott a dalok 

ára. A legnagyobb digitális áruházak együttes forgalma 2015-ben alacsonyabb volt, 

mint az előző évben. Mindez illeszkedik abba a globális trendbe, ami a digitális áru-

házak csökkenő jelentőségét mutatja. 

A Google YouTube felülete az egyetlen olyan zene- és videofájlok megosztá-

sára alkalmas platformszolgáltatás, amely a piac méretét tekintve releváns forgalmat 

és bevételt generál. Annak ellenére, hogy platformként nem minden elérhető tarta-

lom jogdíjköteles, a videomegosztó évről évre több szerzői jogdíjat fizet azokért a 

zenei tartalmakért, amit az Artisjus beazonosít: 2014 év lejátszásai után 18,8%-kal 

több jogdíj került befizetésre, mint előző évben. A YouTube oldalán a felhasználók 

számára ingyenesen megtekinthető tartalmat a legtöbb esetben hirdetések kísérik. A 

YouTube ezek alapján fizet a feltöltőknek, tehát előadók és kiadók nem a meghall-

gatások után, hanem a hangfelvétel/videó hirdetési értéke alapján részesülhetnek jö-

vedelemből. Emiatt kifejezetten fontos, hogy a hirdetési lehetőségek szakszerűen be 

legyenek állítva, hiszen így egy hangfelvétel többszörös jövedelmet jelenthet a 

hangfelvétel tulajdonosának, mint ellenkező esetben. A hirdetések ilyen optimalizá-

cióját végzik a digitális disztribúcióval foglalkozó szolgáltatások is. 

Az előfizetéses konstrukciót is kínáló zenei streamingszolgáltatások közül 

Magyarországon a Deezer, a Spotify és a Google Play Music szolgáltatásai a leg-

népszerűbbek, de például az Apple iTunes előfizetői szolgáltatása is elérhető az or-

szágban. A legnépszerűbbek közül magyarországi szerkesztéssel egyedül a Deezer 

dolgozik.  

Az itthoni legnagyobbak közül a Spotify és a Deezer 2015-ben már egyaránt 

a freemium modell alapján működött. A modell alapján az ingyenes szolgáltatásban 

korlátlanul elérhető a teljes repertoár, de a szolgáltatás hirdetéseket is tartalmaz. Az 

előfizetéses verzióban egy hirdetésektől mentes, jobb hangminőségű, egyéb funkci-

ókkal is ellátott szolgáltatást kaphatnak a zenehallgatók. (Főző Zs.. et.al. 2016.) 
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2016-ban 34% (http://www.ifpi.org/facts-and-stats.php, 2017) volt a lemezek 

eladásából származó bevétel. Ez közel egy harmad a digitális értékesítésekhez ké-

pest. Ez is tükrözi azt a folyamatot, amely felé haladunk, mely szerint, bármennyire 

is akadnak még olyan vásárlók, akik inkább CD-t vásárolnának, a lemezeket le fog-

ják váltani a digitális eszközök.  

 

2. ábra: Zenei albumok eladása az USA-ban 2007-2016 között (millió darab) 
Forrás: https://www.statista.com/statistics/273308/music-album-sales-in-the-us/ 

A lemezek eladás évről évre csökken, és ezt már a kiadók és a zenészek is 

realizálták. Persze mindig megvan az a társadalmi réteg, aki előszeretettel veszi meg 

kedvence lemezét a boltban, de bőven akad ellenpélda is. A 2. ábrán azt láthatjuk, 

ahogy az USA-ban a CD eladás több mint 50%-kal lecsökkent az elmúlt tíz évben. 

Módszertan 

Kérdőíves felmérésem célja az volt, hogy megvizsgáljam a hazai zenefogyasztási 

szokásokat, különös tekintettel a 14-19 éves korosztályra, akiknek zene fogyasztási 

szokásaik meghatározhatják a jövő zeneipari marketing trendjeit. A kérdőívek kitöl-

tésére online lehetősége volt ismerőseimnek (144 kitöltő), illetve felkerestem sze-

mélyesen öt szombathelyi és egy soproni középiskolát, ahol szintén sikerült magas 

kitöltési arányt elérnem (377).  
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Az Y (1980-1995) és Z (1996-2009) generáció válaszait szűrtem le min-

támból, hiszen így egységesebb korosztály képét tudtam elemezni, és mint említet-

tem, ez a két generáció az, amely jelenleg már erőteljesen megjelent a zeneipari 

termékek és szolgáltatások fogyasztói körében, illetve várható is e vásárlási szoká-

sok intenzitása a jövőben. Ezen válaszok száma 513 lett.  

A kérdőíveket 2017. március 31-én tettem online közzé, illetve innentől 

kezdve helyzetem el a papír alapú kérdőíveket a szombathelyi és a soproni középis-

kolákban. A válaszadás határidejét 2017. június 5-ig határoztam meg. Ezt követte 

az eredmények feldolgozása, melyeket az alábbiakban ismertetek.  

A kérdőíves felmérés eredményei 

A hipotézis vizsgálat során elsősorban a nők és a férfiak zenefogyasztási szokásai 

között megjelenő különbségekre fektettem a hangsúlyt. Emellett vizsgáltam, hogy a 

termék elhelyezés milyen mértékben zavarja a zenefogyasztókat.  

A férfiak és a nők zenefogyasztása között megjelenő különbségek 

A kérdésre – mennyi időt tölt zenehallgatással naponta - válaszolt férfiak és nők 

között jelentős különbséget fedezhetünk fel (3. ábra).  

A női válaszolók 31%-a hallgat naponta 1-2 órát zenét, míg a férfiaknak csu-

pán 26%-a. 0-30 percet közel azonos arányban hallgatnak, mind a nők, mind a fér-

fiak esetében közel 17%-os eredményt kaptunk. Napi 31-60 percet töltenek zene 

hallgatással a nők 26%-a, ez az arány a férfiaknál azonban csupán 18%. Napi több 

mint két órát a nők és a férfiak közel azonos arányban hallgatnak zenét, 26-26% az 

eredmény.  

 

3. ábra: Napi zenehallgatással töltött idő nemek szerint 
Forrás: saját szerkesztés 
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Az 1. táblázatban részletesen láthatjuk a válaszadók számát nemekre, illetve 

a zenehallgatással töltött napi idő mennyiségre lebontva. Az adatok alapján megál-

lapíthatjuk, hogy a kitöltők átlagosan naponta 1-2 órát töltenek zenehallgatással. 

1. táblázat: Napi zenehallgatással töltött idő nemek szerint 

Megnevezés 0-30 perc 31-60 perc 1-2 óra több, mint 2 óra Σ 

nő 56 84 102 82 324 

férfi 35 56 53 53 197 

Σ 91 140 155 135 521 

Forrás: saját szerkesztés 

Az érdekesség, hogy a két véglet – a minimum zenehallgatási idő, illetve a 

több mint napi 2 óra – közel azonos értékeket eredményezett a nők és a férfiak ese-

tében, a nagyobb különbséget a 31-60 perc és 1-2 óra megjelöléseknél fedezhetünk 

fel. Ebben a két esetben, bizony függ a zenével töltött idő a válaszoló nemétől, így 

a hipotézisünknek van értelme, a diagram pedig tökéletesen alátámasztja a feltéte-

lezést, mely szerint a zenehallgatással töltött idő függ az egyén nemétől.  

A célcsoport férfi és női részhalmazai azonban nem mutatnak jelentőst eltérést 

a videó klip nézési szokásokat illetően (4. ábra). A célcsoportom női részhalmaza 

96,9%, míg a férfi részhalmazom 94,4%-a néz videó klipeket. 

Ezek alapján elmondható, hogy az X és Y generációba tartozó célcsoportom 

videó klip nézési szokásai nemtől függetlenek, arra a kérdésre válaszolva, hogy néz-

nek e klipet vagy nem.  

 

 

4. ábra: Videóklip nézési szokások nemek szerint 
Forrás: saját szerkesztés 

A hipotézis alátámasztásakor csak a vizsgált célcsoport női és férfi válaszadóit 

elemeztem ki, így jutottam a fentebb látható eredményre. A két nem között alig 2%-
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os különbség látható, ez azt jelenti, hogy hasonló időbeli videó klipnézési fogyasz-

tási szokások állíthatóak fel a két nem között.  

Továbbá arra kerestem a választ, hogy van-e összefüggés a nemek és a zenei 

csatornák nézésének gyakorisága között, vagyis, hogy a nők vagy a férfiak töltenek-

e több időt ilyen jellegű tévé műsorok fogyasztásával.  

A diagramra tekintve (5. ábra) láthatjuk, hogy a nők minden esetben több időt 

töltenek zenei csatornák nézésével, összesen átlagosan 162%-kal néznek több tévét, 

mint a férfiak.  

 

5. ábra: Zenei csatorna nézettségi szokások 
Forrás: saját szerkesztés 

Azt a tényt, hogy a nők többet fogyasztanak zenei csatornákat, mint a férfiak, 

az a tény is alátámasztja, hogy 57%-kal több férfi egyáltalán nem is néz ilyen jellegű 

tévé műsorokat, szemben a nőkkel.  

Vizsgáltam a célcsoportom férfi és női tagjai között fennálló különbségeket, a 

videó klip tartalmát érintő stílus jegyekbeli különbözőséget alapján (6. és 7. ábra).  

Mindkét diagram esetében az 1-es jelenti, hogy az adott tényező a kitöltő szá-

mára egyáltalán nem lényeges, míg az 5-ös kategóriába soroltak teljes mértékben 

fontosak a néző számára. Az ábrák külön ábrázolják a nők és a férfiak számára fon-

tos tényezőket, hipotézisem is ez, mely szerint a nők és a férfiak másként véleked-

nek, hogy mit kell tartalmaznia egy videó klipnek.  

Már a színeknél érzékelhetünk különbségeket, a nők számára 30%-ban tel-

jes mértékben fontos, hogy megfelelő színeket lássanak, ugyanez az érték a fér-

fiaknál 26%. 

Ami a fényeket illeti – gondolok itt például az élő közvetítések minőségére – 

hasonló eredményeket kaphattunk, mint a férfiaknál, így jelentősebb különbséget itt 

sem érzékelhettünk. A férfiaknak 92%-a, a nőknek pedig 96%-a tartja fontosnak a 

fények biztosítását. 
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6. ábra: Fontos tényezők a videoklipben (férfiak) 
Forrás: saját szerkesztés 

 

7. ábra: Fontos tényezők a videó klipekben (nők) 
Forrás: saját szerkesztés 

A helyszínek kiválasztása is fontos lehet, ahogy azt a diagram is szemlélteti, 

mind a nők, mind a férfiak számára egyaránt fontos a kliphez illő, megfelelő hely-

szín kiválasztása. A férfiak 36%-a, a nőknek pedig a 40%-a teljes mértékben fon-

tosnak tartja a megfelelő helyszín kiválasztását. 
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A szereplők alatt az előadón kívül megjelenő személyeket értettem. Mindkét 

nem számára előnyt élveznek a videók, ha számukra kedves személyeket láthatnak. 

Ezt az eredmény is alátámasztja, mely szerint a megkérdezettek csupán kevesebb, 

mint 20%-a nem tartja fontosnak a szereplők megjelenését, a többiek a nők és a 

férfiak esetében is fontos tényezőként határozzák meg.  

Az előadók megjelenésénél – itt az outfitjükre gondoltam – érzékelhetünk je-

lentős különbséget, a nők számára ugyanis 9%-kal fontosabbnak minősül, hogy egy 

előadó hogyan jelenik meg a képernyőn.  

A kellékek és a hangszerek megjelenítése már kevésbé fontos mindkét nem 

esetében, de azért érdemes rá hangsúlyt fektetniük a rendezőknek, producereknek, 

hiszen a férfiak 38%, a nők pedig 39%-a fontosnak tartja a minőségi kellékek és 

hangszerek megjelenítését. 

Érdekesség lehet, hogy a szöveg megjelenítése a férfiak számára 12,5%-kal 

fontosabbnak bizonyul, a megkérdezett női társaikkal szemben.  

Hasonló a helyzet az animációk tekintetében a nők, ugyanis 16%-kal kevésbé 

érdekeltek a klipben megjelenő animációk iránt. 

A legjelentősebb változást az autóknál érzékelhetjük, ahol pontosan három-

szor annyi férfi (12%) tartja fontosnak az autók megjelenítését, mint a nők (4%).  

A hipotézis tehát megállja a helyét, hiszen több esetben is jelentősebb különb-

ségeket fedezhetünk fel, a női és a férfi kitöltők között, a nők számára fontos az 

előadó megjelenés, outfitje, míg a férfiak inkább a szövegre és az autókra fókuszál-

nak videó klip nézése közben. 

A következőkben arra kerestem a választ, hogy van-e összefüggés a videó kli-

pekben elhelyezett termékek, és a néző által a reklámozás következtében kialakuló 

zavaró tényezők között (8. ábra).  

 

8. ábra: A termékelhelyezés okozta zavaró tényező 
Forrás: saját szerkesztés 

A kutatás során vizsgált személyek 50%-a számára zavaró, illetve teljes mér-

tékben zavaró, ha egy klipben elhelyeznek egy vagy több terméket reklám céljából. 
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Ugyanakkor a válaszadók másik 35%-ra számára nem zavaró, vagy akár egyáltalán 

nincs is rájuk hatással a megjelenő promóció (15%). Ez annak tudható be, hogy már 

hozzászoktunk a minket körülvevő reklámokhoz, nehéz kiszűrni, hogy valójában 

ma már a klipek elsődleges funkciói közé tartozik az is, hogy terméket árusítsanak 

számunkra. Ha a skálához 1-től 5-ig értékeket rendelünk és átlagoljuk, akkor 3,1-es 

értéket kapunk, ami nem mutat elutasító magatartást. 

A hipotézis, mivel 50-50%-os eredményt produkált, ezért sem megerősíteni, 

sem megcáfolni nem tudjuk, hogy a termékek elhelyezése pozitív vagy negatív ki-

menetelű lesz-e a vevő számára, mivel ugyanannyian ítélték meg zavarónak, mint 

ahányan nem zavarónak. Így nehéz alátámasztani azt a feltevést, mely szerint zavaró 

a néző számára, ha egy videó klipben termék elhelyezésre kerül sor.  

Összegzés 

Kutatásom témája a zeneiparban megjelenő marketing elemek vizsgálata volt. Dol-

gozatomban különösen nagy hangsúlyt fektettem a zenés videó klipekben megjelenő 

termékelhelyezés fogyasztóra gyakorolt hatásának kutatására. Míg korábban a ze-

nének első sorban kulturális, teremtő értéke volt, a kor és a technikai eszközök fej-

lődésével ezt a szerepet fokozatosan vette át a reklám. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 

mint a ma már szinte minden zenés videó során alkalmazott termék elhelyezés. Ez 

egy kiváló platformot jelent a termékgyártóknak, hiszen új lehetőséget biztosítanak 

termékeik reklámozására.  

 A zenei fogyasztási szokások az elmúlt évtizedekben a digitális innováció fel-

gyorsulásával rengeteget változtak, a hagyományos zenei csatornák helyett egyre töb-

ben preferálják az online és a streaming szolgáltatásokat, első sorban kényelmi szem-

pontból kifolyólag. A zenei tévé csatornák kínálata is megváltozott, zenés videó kli-

pek lejátszása helyett előtérbe kerültek a realityk, sorozatok, talkshowk, amelyekre 

jóval kisebb igény mutatkozik, mint a korábbi, csak zenéket tartalmazó műsorokra. A 

zenefogyasztási szokásokat illetően, a YouTube a legkedveltebb és legtöbbet használt 

online zenehallgatási platform, míg a streaming szolgáltatások közül, hazánkban a 

Deezer, a Spotify, az iTunes és a Google Play Music a legelterjedtebb. 

Primer kutatásom során arra az eredményre jutottam, hogy a célcsoportom 

(általam vizsgált korcsoport 14-37 éves korosztály) a zenei televíziókat egyre keve-

sebben nézik, a videó klipeket inkább a YouTube-on keresztül tekintik meg. A zenés 

videók tartalmát illetően a férfiak számára az autók megjelenése a fontos, a nők 

számára inkább az előadók megjelenése. Érdekes módon a termékelhelyezést a meg-

kérdezettek 50%-a tartotta zavarónak, másik 50%-a pedig nem értékelte zavarónak 

vagy semleges hozzáállást jelzett. Ez alapján sem kijelenteni, sem megcáfolni nem 

tudom a feltevésemet a kérdőívek eredményére alapozva. Az általam vizsgált kör-

ben a megkérdezettek között mindössze 2%-kal több nő néz zenés videó klipet, mint 

férfi, így megállapítottam, hogy a zenés videók nézési szokásai nemtől függetlenek.  
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Végső soron azt a következtetést vontam le, hogy a termék elhelyezés nem 

feltétlen jelent zavaró körülményt a videó klipek nézői számára, az előadó, a tarta-

lom, a szöveg fontosabb szerepet játszik.  
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A negyedik ipari forradalom jelenségének vizsgálata az Európai 

Unióban4 

Napjainkban egy újabb technológiai forradalmat élünk meg, ami alapjaiban változtatja meg 

életünket, munkánkat és kapcsolatainkat. Egy olyan változás, olyan folyamat zajlik körü-

löttünk, amilyet az emberiség eddig soha nem tapasztalt. Már nem csak a számítástechnika 

újabb forradalmáról beszélhetünk, nemcsak a mikro- és nanotechnológia egy újabb szaka-

száról, ez a forradalom a gépi tanulás, az önműködő robotok, a mesterséges intelligencia 

forradalma, melynek során a virtuális valóság, a virtuális élet soha nem látott méreteket ölt.  

Tanulmányunkban a negyedik ipari forradalomhoz szükséges alapvető feltételek 

meglétét kutatjuk. Vizsgálni fogjuk, hogy melyik országok jelentik a változások kiinduló-

pontját, és kik tekinthetők az első követőknek, valamint lemaradóknak. Célunk egy átfogó 

kép nyújtása, a változások Európai Közösségre gyakorolt hatásának bemutatása.  

Kulcsszavak: negyedik ipari forradalom, struktúraváltozás, Internet of Things (IoT) 
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The Examination of the Fourth Industrial Revolution's 

Phenomenon in the European Union 

Nowadays, we are experiencing a new technological revolution, which changes our life, our 

work and our relationships fundamentally. These changes, these processes are around us, 

and we have never experienced anything like this. We cannot speak only about a computing 

revolution, or about the next stage of micro- or nanotechnology, this revolution is the revo-

lution of machine learning, automated robots, artificial intelligence, in which virtual reality, 

virtual life takes unprecedented dimensions. 

In our study we analyse the existence of the forth industrial revolution’s basic condi-

tions/requirements. We examine which countries are in the centre of changes, which coun-

tries are the first followers and which countries can be regarded as “laggards”. Our aim is 

to give an overview about the effect of the changes on the European Community.  
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Bevezető 

2008-2009 során számos elmélet született a válság kialakulásának magyarázatára. 

Egyes közgazdászok úgy tekintettek a válságra, mint a gazdasági struktúraváltozás 

velejárójára vagy éppen előszelére, míg mások ettől a feltevéstől mereven elzár-

kóztak, és csupán az európai országok vezetői által előszeretettel hangoztatott 

mentségnek gondolták, amivel az elhúzódó gazdasági depressziót és a megszorítá-

sokat magyarázzák. Ez előbbi nézet neves képviselője Joseph Stiglitz, aki a struk-

turális változásokra válságot kiváltó tényezőként tekint, ami a technológiai folya-

matok és a globalizáció velejárója, amit a piacok gyakran nem tudnak megfelelően 

kezelni. Azonban meglátása szerint a változások kezelhetők lennének aktív kor-

mányzati szerepvállalással (Stiglitz,2012). Baker (2008) és Krugman (2013) ennek 

ellenkezőjét vallja, meglátásuk szerint a strukturális változás nem nevezhető meg 

sem a válság okaként, sem következményeként. Ők a munkaerő-piaci elemzésekből 

kiindulva a válságot ciklikusnak ítélik. Ezen túlmenően Krugman, vitázva David 

Brooks és Ruth Marcus közgazdászokkal a New York Times hasábjain, a szerke-

zetváltozást, mint magyarázatot a magas munkanélküliségre, strukturális „humbug-

nak” tartja. Felhívja a figyelmet arra is, hogy Európában gyakran emlegetik a struk-

turális reformok szükségességét, de csak, mint mentséget az évek óta tartó gazda-

sági depresszióra.  

A strukturális változások egyik legszembetűnőbb jele az ipari szerkezet átala-

kulása, melynek során a régi formák (vállalati formák, termelési módok, technoló-

giák) elavulttá válnak, azonban az új struktúrák még nem terjednek el. Ennek követ-

keztében válságok alakulnak ki. A folyamatot Schumpeter az 1943-ban megjelent 

Capitalism, Socialism and Democracy című munkájában kreatív rombolásként jel-

lemezte, aminek alapvető eleme az innováció, és ami nélkülözhetetlen tényezője a 

kapitalizmus működésének. Kutatásunk során vizsgáljuk a negyedik ipari forrada-

lom gazdaságra gyakorolt hatását, a kreatív rombolás jelenségét. Feltételezésünk 

szerint a 2008-as válsággal egy szerkezetváltozási folyamat vette kezdetét, ami új 

technológiák meghonosodását fogja eredményezni a feldolgozóiparban. Ezen ipari 

forradalom európai kiindulópontjának Németországot tekintjük, és vizsgálni fogjuk, 

hogy a Közösségen belül, mely országok tekinthetők az első követőinek, melyek a 

másodiknak és vannak-e egyértelműen lemaradók.  

Módszertani áttekintés 

Kutatásunk során áttekintettük a téma szempontjából releváns tudományos szakiro-

dalmat, illetve összegyűjtöttük a gazdasági folyamatok, a negyedik ipari forradalom 

mérésére alkalmas hivatalos statisztikákat. A szakirodalom feldolgozása során azon 

– elsősorban angol és német nyelvű – kutatásokra helyeztük a hangsúlyt, amelyek 

az ipari forradalom jelenségével, annak kialakulásával és fejlődésével foglalkoznak. 

A téma újszerűségének következtében a magyar nyelvű források bevonására csak 

korlátozottan volt lehetőségünk. A statisztikai adatok segítségével azon folyamato-

kat, változásokat fogjuk elemezni, amelyek a negyedik ipari forradalom jelenségére 
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és ehhez kapcsolódó esetleges struktúraváltozásokra utalnak. A kapott eredménye-

ket ábrákkal és táblázatokkal szemléltetjük. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az 

adatokat törekedtünk kellő kritikával alkalmazni, és ennek érdekében elsősorban az 

Eurostat kiadányait és adatbázisát vettük alapul és tekintettük relevánsnak.  

A kutatás módszertanát tekintve az elemzés a nemzetközi gazdaságtan téma-

körébe sorolható, de érinti a történelem tudományterületét is. A történelmi körülmé-

nyek rövid ismertetése nélkül ugyanis nem lehetne elhelyezni, beágyazni a 4. ipari 

forradalom jelenségét napjaink társadalmi, gazdasági folyamataiba.  

A szakirodalomi összehasonlítás és az adatelemzés összevetése során érdekes 

következtetéseket vonhatunk le a negyedik ipari forradalom kialakulásának, elterje-

désének és gazdaságra gyakorolt hatásának tekintetében.  

A negyedik ipari forradalom áttekintése – fogalmak tisztázása 

Az első három ipari forradalom megközelítőleg 200 évet ívelt át. Az első jelentős 

áttörést textilgyártás gépesítése, a kézzel végzett munkák mechanizálása hozta, va-

lamint a gőzmozdony, ami az 1780-as években jelent meg. A második ipari forra-

dalom körülbelül 100 évvel később kezdődött a Ford T Modelljének gyártásával az 

Egyesült Államokban. A gyártósorok folyamatos fejlesztése a munkamegosztáson 

és a futószalag bevezetésén alapult, amely egy újabb termelékenységi robbanást 

eredményezett a tömegtermelés megjelenésének köszönhetően. A harmadik ipari 

forradalom kezdete 1969-re tehető, melynek során a gyártás különböző hightech 

megoldások (intelligens szoftverek, új anyagok és munkafolyamatok, masszív ro-

botok, web alapú szolgáltatások stb.) konvergenciájának következtében digitalizá-

lódik. A negyedik ipari forradalom ezen digitalizációra alapoz, illetve viszi tovább, 

és ennek során a jelentős technikai háttere az internetes technológiát integrálja az 

iparba. Az ipar 4.0 szorosan összefügg a CPS (cyber physical systems) – Kiber-

fizikai rendszerekkel. Ezeknek a rendszerek alapvető következményei a fenntartha-

tóság, a termelés és az ügyfél-elégedettség messzemenő integrációja, amely az in-

telligens hálózati folyamatok és rendszerek alapját képzik. CPS-nek 3 szintje van. 

Az első a „physical things”, azaz fizikai eszközök, úgy, mint a közlekedési lámpák 

vagy éppen az autók, a második az említett fizikai objektumok adatmodelljei egy 

hálózati infrastruktúrába építve, és végül a rendelkezésre álló adatok alapján nyújtott 

szolgáltatások (Drath–Horch, 2014). 

Napjainkban mi magunk is találkozhatunk ezen rendszerekre épülő új techno-

lógiákkal, hiszen a termelőüzemekben, gyárakban már jelen van az úgynevezett „in-

ternet of things”, mint amilyenek a mikroprocesszorokra épülő digitális rendszerek 

és eszközök hálózata, melyben az elemek valójában egyszerűen össze vannak il-

lesztve konvencionális alkotórészekkel, mint például a I/O modulok. Egyre köny-

nyebb készülékeket, gépeket, vagy akár teljes gyárakat, ipari környezeteket és fo-

lyamatokat az internethez csatlakoztatni. 2013-ban megalakult az úgynevezett „In-

dustrial IP Advantage consortium” azaz az ipari előny konzorcium. Az ipari IP célja 
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nem más, mint hogy lehetővé tegye az összes ipari hálózatot, alkalmazásokat és inf-

rastruktúrát a végponttól végpontig terjedő az internethez való kapcsolódáshoz. A 

legnagyobb értéke az ipar IP-nek az, hogy lehetőséget nyújt arra, hogy nagyobb in-

formációáramlást elemezzen és dolgozzon fel a kiegészítő és termelési folyamatok-

ról annak érdekében, hogy a vállalatok rugalmasabban és innovatívabban működje-

nek. Ezt a kapcsolatot szemlélteti a 9. ábra is.  

 

9. ábra: Az Industrial IP hálózata 
Forrás: Vloem, Doorn, Duivestein, Eycoffier, Maas, Ommeren, 2014 

Az internet összes előnye ellenére az ipari automatizálás világában még min-

dig sok különálló alkalmazáshálózat létezik. A speciális hálózatok fenntartása alap-

vetően sok időt, pénzt és munkaerőt követel. Ez a három költség növekszik a teljes 

hálózat összetettségével egyetemben, mivel egyre több internetes eszköz lép be az 

ipar területére. Ebben az összefüggésben viszont az internet, mint egy egységes 

rendszer előnyösnek tűnik a skálázhatóság és a rugalmasság szempontjából. Ha 

megfigyeljük a folyamatban lévő ipari forradalmat a kiber-fizikai internet szemszö-

géből, akkor négy lépésbe tudjuk ezt ábrázolni, ahogy a 10. ábra is mutatja.  

Az „Internet of Things & Services felelős a négy fokozatért, amely mára ala-

kult ki. A már egyébként is fejlesztés alatt álló új üzleti szolgáltatások a teljesítmé-

nyük alapján úgy kerülnek továbbfejlesztésre, hogy azok már összekössék a fizikai 

és virtuális világot. A mesterséges intelligencia és az ipari robotika összekapcsolá-

sával végül megjelentek a hálózatba kapcsolt robotok. Napjainkban már a robotok 

nagy számban vannak jelen az iparban. Nélkülük szinte elképzelhetetlen a gyártás, 

hiszen mind az aprólékos, mind a veszélyes és adott esetben emberi egészségre ká-

ros munkákat egyaránt ellátják. Fáradhatatlanul, és mérhetetlen precizitással, illetve 
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erővel működnek. Jelenleg a hagyományos ipari robotok az embereknek támogató 

segítséget nyújtanak, ami teljes mértékben összhangban van a negyedik ipari forra-

dalommal, hiszen az intelligens gépek és az emberek együtt végzik a termelési fel-

adatokat. Szinte nélkülözhetetlen ehhez folyamathoz a különböző szenzorok, kame-

rák és az önképző szoftverek megléte. Releváns az alkalmazkodás kérdése, nem az 

embernek kell alkalmazkodniuk a robotokhoz, sokkal inkább fordítva. 

 

10. ábra: Az ipari forradalom 4 lépése 
Forrás: Vloem, Doorn, Duivestein, Eycoffier, Maas, Ommeren, 2014 

Az első ipari robotot a General Motors vezette be 1961-ben, amelynek súlya 

1,8 tonna volt. Több mint 50 évvel később, 2013-ban megközelítőleg 162.000 robo-

tot értékesítettek világszerte, két évvel később pedig már több mint 1,5 millió robo-

tot alkalmaztak a gazdaság különböző szegmenseiben. Az MIT foglalkozik az AI 

(artificial intelligence – mesterséges intelligencia) robotológiával, amelyek valójá-

ban olyan intelligens robotok, amelyek önállóan képesek működni. Öt jelentős tu-

lajdonságot sorolhatunk fel az AI robotok kapcsán: mobilitás, precizitás, a digitális 

központi idegrendszer és a digitális agyi funkciók révén történő szabályozás, ener-

giaellátás, és végül a hang alapú kommunikáció, gesztusok és hallási funkciók 

(Bloem–Dorn–Duisvestein–Excoffier–Mass–Ommeren, 2014.).  

Az internetnek és a beágyazott rendszereknek köszönhetően teljesen úgy le-

hetőségek nyílnak meg a fizikai mentális és mechanikai munkák új kombinációi 

számára. A legfrissebb fázis, amit úgy hívunk, hogy „Pervasive Computing”, az In-

formációs technológia (IT) és az Operációs Technológia széles körű integrációjának 

alapját képezi. Az IT és OT integrációja alapvetően háromféle módon képes profitot 
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létrehozni, a prediktív karbantartás következtében csökkennek a költségek, a na-

gyobb sebességnek köszönhető M2M azaz a Machine to Machine-nek, amely a gé-

pek közti kommunikációt jelenti, ami mindenféle emberi beavatkozás nélkül zajlik 

ez pedig időmegtakarítást, kockázatcsökkenést illetve energia megtakarítást ered-

ményez, illetve a HMI-nek azaz a Human.Machine Interaction-nek  

Alapvetően azt mondhatjuk, hogy a negyedik ipari forradalom, mint elnevezés 

technológiai fejlődésre utal, amely magába foglalja „Internet of Things” elnevezésű 

architektúrát, ami állandó adatgyűjtésének és az adatok vizsgálatának eredménye-

ként jelentős hatékonyságnövekedést ér el. A decentralizált intelligencia segít meg-

alkotni az intelligens hálózatokat és a független folyamat menedzsmentet, illetve 

valódi és a virtuális világ kölcsönhatása a gyártási és termelési folyamatokban egy 

új döntő szemszöget tár elénk.  

Összegségében egy paradigmaváltás a centralizált termeléstől a decentralizál-

tig, ami összeköti az intelligens termelési folyamatokat és a beágyazott gyártási 

technológiát, annak érdekében, hogy ez az új korszak gyökeresen át tudja alakítani 

az ipar és termelési értékláncokat illetve üzleti modelleket (MacDougall, 2014). Ma 

a negyedik ipari forradalom világában élünk, ahol kombináljuk termelés világát a 

hálózati kapcsolatokkal, az intelligens ICT alapon működő gépek, hálózatok és 

rendszerek képesek úgy irányítani az ipari termelési folyamatokat, hogy közben 

egymástól függetlenül működnek.  

A negyedik ipari forradalom „elterjedtsége” 

INDUSTRIE 4.0 feltételei Németországban adottak, hiszen az ország a feldolgozó 

ipari szektorban a legversenyképesebb és leginnovatívabb szerepet tölt be, illetve 

vezető szerepet játszik technológiailag az ipari fejlesztésben és kutatásban. Német-

ország a beágyazott rendszerek tekintetében is kiemelkedő helyen szerepel, így nem 

meglepő, hogy CPS azaz a Cyber-physical system kialakulásának adott otthont. 

Komplexitás jellemzi a rendszert, létrejötte pedig úgy történik, hogy a beágyazott 

rendszereket bekapcsolják a hálózatba egy vezetékes vagy vezeték nélküli kommu-

nikáció segítségével (Industri4.0, 2018).  

A német kormány tízből egy jövőbeli projektet határozott meg a hightech stra-

tégia 2020-as akcióterv részeként, amely biztosítja az innovációs célkitűzések meg-

valósítását az elkövetkező 10-15 éven keresztül. Az ipar 4.0 az ország számára is 

nagy lehetőséget jelent annak érdekében fenn tudja továbbra is tartani a technológiai 

vezető szerepét, és hogy biztosítani tudja magát, mint az ipar 4.0 piac vezetője és 

ellátója. Ennek érdekében ideális feltételeket teremt az innovatív, internetalapú 

gyártástechnológia és szolgáltatásnyújtáshoz, mint globális vezető. Összességében 

kijelenthetjük, hogy a technológiai vezetés és a jövőkép, a gyártás területén, az au-

tomatizáció és a szoftver alapú beágyazott rendszerek valamit a történelmileg erős 

ipari hálózatok az ország ipar 4.0 projektjének hosszú távú sikerének sarokköve. 

Európai szinten kijelenthetjük, hogy Németország vezető szerepet játszik az ipar 4.0 
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megvalósításában, fejlesztésében. Azonban globálisan USA 28%-kal vezető sze-

repbe helyezte magát, őt követi a már említett Németország 25%-kal, japán 20%-

kal, Franciaország 8%-kal Kína 6%-kal, Dél Korea 3%-kal és végül Hollandia 3%-

kal zár. A statisztika 559 ipari vállalkozás felmérésének eredményét mutatja be (Sta-

tista, 2016). 

Mint egy ipari kolosszus, Németország egy stratégiai programot alakít ki 

amely 2020-ra irányul, amely nem más mint a ipar 4.0. Amerikában is a konzorciu-

mok vizsgálják a további ipari fejlesztés lehetőségeit a végponttól a végpontig (end-

to end automation) terjedő automatizálás alapján, ahol az internet a sarkpont, ilyen 

például a Smart Manufacturing Leadership Coalition (Bloem et al., 2014). 

Minden ország, aki be tud kapcsolódni a fejlesztésbe végeredményben hatalmas 

lehetőséget jelent. Vannak országok, akik felismerik ezt a lehetőséget, ilyen például 

India is ahol termelési robbanásra és magas növekedésre van szükség. Hon’ble India 

miniszterelnöke elindította a „Make in India” programot, hogy az ország helyet fog-

laljon a világtérképen, mint gyártási középpont. A cél a foglalkoztatottság növelése, 

és ezért fontos, hogy 2022-re növelni tudják az ország bruttó hazai termékének gyár-

tási arányát 16%-ról 25%-ra, illetve 100 millió további munkahelyet szeretnének lét-

rehozni. Mivel Indiában mára az e-kereskedelem meghatározó így az internet világá-

val fel kellett venni a lépést az ottani vállalkozásoknak. Ezért az indiai kormány elin-

dította az átfogó szélessávú kapcsolódást az ipari klaszterekben, úgynevezett Digital 

India Programot, amely célja, hogy az ország átalakulása elinduljon a digitális társa-

dalom és a tudásalapú gazdaság felé. Intelligens gyárak felé nyitnak, amelyeket rugal-

mas rendszerek és gépek jellemzik, a hálózaton belüli funkciók eloszlása, illetve a 

kommunikáció és interakció a hierarchia összes résztvevője között, illetve az önopti-

malizásás és az autonóm döntéshozatal mondható el róluk.  

Az intelligens gyártás természetesen számos előnnyel jár, ilyen például: ala-

csonyabb költségek, az ipari kapcsolatok számára az ügyfélkapcsolatok optimalizá-

lása, egyfajta átláthatóságot nyújt a gyártási folyamatokban, karbantartási folyama-

tok szabványosítása, illetve szinte 100%-osan nyomon lehet követni a gyártást. In-

dia egyedülálló előnyökre tett szert a skálázható digitális technológiák terén. 

Kutatási eredmények 

A digitális gazdaság elterjedtsége az Európai Unió tagállamaiban 

A negyedik ipari forradalom túlmutatva az automatizáció korán már a fizikai gépek 

információs hálózatokba történő bekapcsolásának feltételeit teremti meg és terjeszti 

el. Ennek alapvető feltétele az infó- és telekommunikációs rendszerek elterjesztése 

és fejlesztése, az internet használatának minél szélesebb körben történő alkalma-

zása, az ipari folyamatok digitalizációja. Az Európai Unió fejlesztési tervei, illetve 

támogatása (Digital Single Market) egyre több lehetőséget biztosít a Közösség or-

szágainak. Összehasonlítva a 2010 és 2016-os adatokat láthatóvá válik, hogy mely 

országok tudják fenntartani az ipar GDP arányos kibocsátását és mely országokban 
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csökken a szektor teljesítménye a többi ágazathoz viszonyítva. Az ipari kibocsátás 

változásának hátterében nem csak az országok közötti fejlettségbeli eltérés áll, hi-

szen, ha megnézzük azon országok csoportját, akik fent tudták tartani a szekunder 

szektor GDP arányos részesedését, láthatjuk Németországot, Dániát, vagy éppen Ír-

országot. Ellenben Svédországban, Finnországban és Hollandiában jelentős mérték-

ben zsugorodott az említett ágazat. Ez sokkal inkább magyarázható a negyedik ipari 

forradalomban betöltött szerepek eltérő jellegével, mintsem az abban történő lema-

radással. Finnország, Svédország és Hollandia ugyanis nem a termelésre, hanem az 

innovációra, az azokkal kapcsolatos szolgáltatásokra és a fejlesztésekre helyezte a 

hangsúlyt, míg azok széles körű implementálása a tényleges termelési folyamatokba 

Dániában, Németországban, Írországban történt meg.  

 

11. ábra: Ipari GDP arányos kibocsátásának változása 2010-ről 2016-ra 

százalékpontban kifejezve 
Forrás: Az Eurostat adatai alapján saját számítás 

Az ipari folyamatok és az üzleti élet innovációs hajlandóságának bemutatása 

előtt fontosnak tartjuk az országok digitális gazdaságának ismertetését a háztartások 

oldaláról is, hiszen az új technológiával előállított, létrehozott termékek végső fel-

használóit jelentik. Napjainkban már emberek milliárdjainak van lehetősége mobil-

eszközökön keresztül összekapcsolódni és végtelen nagyságú tudáshoz és technoló-

giához hozzáférni. A mesterséges intelligencia, a robotika, a nanotechnológia, a „the 

Internet of Things” már a mindennapok részévé vált. A lehetőségek kihasználásához 

azonban a lakosság bevonására is szükség van, melynek első lépése az internet hoz-

záférés körének bővítése. Az elmúlt tíz évet figyelembe véve az élen Románia, Bul-

gária, Belgium, Észtország, Litvánia, Lengyelország és Magyarország járt, ahol a 

háztartások internet-hozzáférése 40 százalékpontot meghaladó mértékben növeke-

dett 2008 és 2017 között. Bulgária még így is a legelmaradottabb országa a térség-
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nek a vizsgált mutató alapján, ugyanis a háztartások csupán 67%-nak van hozzáfé-

rése az internethez, ellenben a legjobban teljesítő Hollandiában 98%-uknak, az 

uniós átlag pedig 87%. Az országok fejlettsége és az internet-hozzáférés között tény-

leges kapcsolat is kimutatható. Az unió magasan fejlett országaiban az internetet 

használók aránya is magasabb az alacsonyabb GNI/fővel rendelkező államokhoz 

viszonyítva, amit SPSS programmal végzett kapcsolati vizsgálati is megerősített, a 

Pearson korreláció értéke 0,846-os értéket mutatott, ahogy a 1. melléklet táblázata 

is mutatja. Ugyanakkor a Közösség prioritásainak és támogatási lehetőségeinek kö-

szönhetően az alacsonyabb lefedettségű országokban jelentős mértékben bővült az 

internetet használó háztartások száma. Görögországban 46, Bulgáriában 48, Romá-

nia pedig 54 százalékponttal az elmúlt évtized során. 

 

12. ábra: A háztartások internethasználatának aránya az Európai Unióban 

2017-ben 
Forrás: Eurostat, 2018 

A háztartásokat követően ismertetjük a vállalatok internet-használatának ala-

kulását is, illetve az elmúlt évek során tapasztalt változásokat. Elemzésünket szintén 

az eurostat adataira alapoztuk, melyek 2010-től állnak rendelkezésre. Összehason-

lítva a háztartások hozzáférésével egyértelműen kedvezőbb helyzetben van a válla-

lati szféra. Számos ország esetében, mint például Belgium, Dánia, Hollandi, Fran-

ciaország 100%-os a vállalatok internet-hozzáférése és a „leggyengébben” teljesítő 

Románia, valamint Görögország esetében is 85%-os, illetve 87%-os a lefedettség. 

Ha szűkítjük vizsgálatunkat azon vállalkozásokra melyek mindennapi munkájukhoz 

is használják a számítógépet, még nagyobb arányú az internet-lefedettség. Az ír szá-

mítógépet is használó vállalatok közül csupán 3%-uk nem használ internetet és ezzel 

ők kerültek az utolsó helyre a rangsorban, ami jól mutatja, hogy mennyire elterjedt 

a vállalkozásoknál a világháló használata. 
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A negyedik ipari forradalom szemszögéből azonban nem is annyira az inter-

net-hozzáférés jelenti a jó mérőszámot, hanem a munkavállalók számára biztosított 

távoli hozzáférés, hiszen ez képezi az alapját az intelligens eszközök összekapcso-

lásának, az okos hálózatok kialakulásának. Ebből a szempontból már jelentős kü-

lönbségek mutatkoznak a közösség országai között. Svédországban, Szlovéniában, 

Cipruson és Finnországban biztosítanak a cégek5 legnagyobb mértékben (80% fe-

lett) távoli hozzáférést a vállalat számítógépes alkalmazásaihoz, e-mail hálózatához 

a munkavállalók részére; míg Romániában, Bulgáriában, Franciaországban, Ma-

gyarországon és Görögországban ez az arány az 50%-ot sem éri el az összes válla-

lathoz viszonyítva, amint ez az 5. ábrán is látható. Feltételezhetnénk, hogy kapcsolat 

áll fenn a lakosság területi megoszlása és a távoli hozzáférés biztosítása között, 

azonban megvizsgálva a népsűrűségi adatokat, ahogy a 2. melléklet is mutatja, nincs 

kapcsolat a két mutató között. 

 

13. ábra: A vállalkozások által a munkavállalók számára biztosított távoli 

számítógép hozzáférés 
Forrás: Eurostat, 2018 

Az internet használata, illetve elterjedtsége mellett fontos mutatója a negyedik 

ipari forradalomnak a digitális tudás bővülése is, az ICT6 szakemberek számának 

változása a teljes foglalkoztatottak számához viszonyítva, valamint a vállatok által 

alkalmazott szakembert arányának alakulása, vagy éppen az ICT folyamatok kiszer-

vezésének nagysága. A foglalkoztatott ICT szakemberek arányát tekintve Finnor-

szág, Svédország, Észtország, az Egyesült Királyság és Hollandia jár az élen 5%-ot 

                                                 
5 A vizsgálatba a pénzügyi szférán kívüli, minimum 10 főt foglalkoztató vállalkozások kerültek be. 
6 Information and communication technology – Információs és kommunikációs technológia 
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meghaladó értékkel, míg Görögországban a 2%-ot sem éri el ezen tudással rendel-

kező alkalmazottak száma. Az ipari forradalom kiindulópontjának tekintett Német-

országban ez az arány 3,7%-os volt 2016-ban. A változások tekintetében a legna-

gyobb növekedést Írország könyvelheti el, 2007-ről 2016-ra 1,7 százalékponttal 

emelkedett az ICT szakemberek foglalkoztatásának aránya, szintén élen járt a bővü-

lésben Franciaország, Bulgária, Észtország és Németország is, azonban több ország-

ban pont, hogy csökkenés tapasztalható, aminek hátterében a szakemberek külföldi 

munkavállalása, az „agyelszívás” jelensége állhat. Ezen országok között találhatóak 

a Visegrádi országok is. A százalékok persze nem mindig jelentenek tényleges nagy-

ságbeli csökkenést. Magyarország esetében például csak a foglalkoztatottak arányán 

belül csökkent az ICT szakemberek száma, azonban ők tényleges nagysága 2700 

fővel emelkedett, ugyanakkor Csehország tényleges csökkenést tükröz, 22 600 fő-

vel lett kevesebb az ezen tudással rendelkező alkalmazottak száma 2010-ről 2016-

ra. Míg Németországban a +3,7% százalékpontos változás valójában 635 600 fős 

növekedést jelent. Ezek a változások már kezdik kirajzolni a negyedik ipari forra-

dalomban élenjáró, követő és lemaradó országok csoportjait. 

A vállalatok oldaláról vizsgálva szintén jelentős csökkenést találhatunk az Eu-

rópai Unió tagállamaiban. 10 százalékpontot meghaladó mértékben csökkent azon 

cégek aránya, akik ICT szakembert alkalmaznak Luxembourgban, Finnországban, 

Portugáliában és Csehországban; összességében 20 országban tapasztalhattunk visz-

szaesést 2012 és 2017 között. Franciaországban és Máltán nem történt változás, 

igazi növekedést pedig csak Olaszország (3%), Bulgária (7%) és Románia (15%) 

könyvelhetett el. Ez azonban nem jelenti a szakemberek mellőzését, sokkal inkább 

a folyamatok kiszervezésének a következménye, ami szintén a változások egyér-

telmű jele. Luxembourgban például a cégek 48%-a kiszervezi a legtöbb ICT folya-

matot, Finnországban 50%-uk, Portugáliában és Csehországban pedig 62%-uk az 

Eurostat adatai alapján.  

High-tech ipar az Európai Unió tagállamaiban 

Az Európai Unió, ahogy korábban már az említettünk, kiemelt támogatója a digitális 

tudás elterjesztésének, fejlesztésének. A Digital Single Market keretében ehhez min-

den segítséget és támogatást meg is ad a Közösség, ami nem csak anyagi jellegű, 

hanem magában foglalja a tudást és a technológiát is. A Digital Single Market kon-

cepció megvalósításához elengedhetetlen a high-tech szektor cégeinek aktív részvé-

tele. Innovációs tevékenységeik nélkül a közösségi elképzelés nem valósulhat meg. 

A rendelkezésre álló adatok igaz korlátozottak mind időben, mind az országok te-

kintetében, de az Eurostaton hozzáférhető statisztikák alapján 4 ország tekinthető e 

tekintetben élenjárónak. 2014-ben Németország, a közösséget elhagyni készülő 
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Egyesült Királyság és Franciaország tudás- és technológia-intenzív high-tech ipará-

nak7 termelése meghaladta a 200 ezer millió eurót, Olaszországé pedig a 140 ezer 

millió eurót – igaz 2010 óra csökkenő trendet mutat. Ugyanakkor Görögországban, 

Szlovéniában, Horvátországban, Észtországban és Litvániában a 10 ezer millió eu-

rót sem érte el. A high-tech, de nem tudás- és technológia-intenzív vállalatok telje-

sítményében is Németországé a vezető szerep 110 ezer millió euró feletti termelés-

sel, ettől messze elmaradva szerepel a második helyen Franciaország 60 ezer millió 

euróval. Utolsó helyen ezúttal is Litvánia szerepel 358 millió eurós termelésével, de 

Horvátország, Görögország, Észtország, Szlovénia, Portugália, Románia, Szlovákia 

és Ausztria sem érte el a 10 ezer eurós küszöböt.  

A mérsékelten high-tech8 cégek esetében szintén Németország teljesítménye a 

legkiemelkedőbb. Vállalatainak termelése 2014-ben elérte a 855 ezer millió eurót. 

Második helyen Olaszország áll, igaz messze elmaradva, 271.000 millió eurós terme-

léssel, majd őt követi Franciaország 261.175 millió euróval. Szintén 100 ezer millió 

eurós feletti össztermelést értek el a spanyol és az angol cégek. Az utolsó helyre ez-

úttal is egy balti állam, Lettoszág került, ahol az alszektor kibocsátása az 1000 millió 

eurót sem érte el, de Észtország, Horvátország, Litvánia, Görögország és Bulgária is 

messze elmaradt a 10 ezer milliós eurós határtól. Hasonló rangsor figyelhető meg a 

közepesen alacsony kategóriába tartozó cégek termelésénél is. A vezető szerep ezúttal 

is Németországnak jutott, majd őt követi Olaszország Franciaország és az Egyesült 

Királyság. A lista végén pedig Lettország és Észtország szerepel.  

Az Európai Unión belüli különbségek, illetve Németország kiemelkedő telje-

sítményének érzékeltetése érdekében a high-tech szektorba sorolt cégek termelésé-

nek értékét összesítettük és a 6. ábra oszlopdiagramján keresztül szemléltettük.  

A termeléssel párhuzamosan a kereskedelemben is hasonló rangsort láthatunk. 

2014-ben Németország high-tech exportja kiemelkedve a többi ország kivitelétől 

160 ezer millió euróval vezette a listát, majd második helyre Hollandia került, aki-

nek termelése igaz csak a középmezőnyben szerepelt, eladásai mégis megközelítet-

ték a 100 ezer millió eurót. Hollandia után Franciaország került a harmadik helyre 

90 millió eurós eredményével, majd jelentősen elmaradva az Egyesült Királyság kö-

vetkezett 60 millió eurós kivitelével. Árucikkek tekintetében a repülőgép-kereske-

delemben természetesen Franciaország tölti be a vezető szerepet, irodai számítás-

technikai eszközök kivitelében Hollandia, elektronikai és telekommunikáció, vala-

mint a gyógyszeripari termékek exportjában Németország az első.  

 

                                                 
7  Ebbe a kategóriába sorolja az Európai Unió a gyógyászati termékeket gyártó cégeket, a számí-

tástechnikai elektronikai termékeket elállítókat, valamint a repülőgépgyártással, illetve űrtechni-

kával foglalkozókat. Megkülönbözteti ezen belül is a tudás- és technológia-intenzív vállalatokat.  
8  Ebbe a kategóriába sorolja az Európai Unió a vegyi anyagokat, fegyvereket, elektronikai eszkö-

zöket, gépeket és berendezéseket, közlekedési eszközöket és egészségügyi termékeket gyártó 

cégeket.  
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14. ábra: A high-tech szektor vállalatainak termelése az Európai Unió egyes 

tagállamaiban millió euróban. 
Forrás: Az Eurostat adatai alapján saját szerkesztés 

Németország negyedik ipari forradalomban betöltött kiemelkedő, innovátor 

szerepére utal a kutatásfejlesztésre fordított kiadásainak szintén kiemelkedő nagy-

sága. 2014-ben a német vállalatok 50 ezer millió eurót fordítottak K+F tevékeny-

ségre, a francia cégek 31 ezer millió eurót, míg az angolok közel 25 ezer milliót. A 

lemaradók között szerepelnek a Balti államok és Horvátország is 200 millió euró 

alatti ráfordításukkal.  

Következtetések 

A negyedik ipari forradalom napjaink jelensége. Megváltoztatja mindennapi életün-

ket, társas kapcsolatainkat és átalakítja gazdaságunkat. Az emberi munkaerőt kiváltó 

robotok, nemcsak a munkaerőpiacon hoznak változást, de ugyanakkor olyan lehe-

tőségeket nyitnak meg, melyek emberi kézzel csak nehezen lehetnének megvalósít-

hatók, gondolhatunk itt a micro- és nanotechnológiára. Biztonságtechnikai szem-

pontokból is pozitív változást hoznak, hiszen rájuk bízhatunk olyan munkafolyama-

tokat, amelyek az emberi élet számára életveszélyesek lennének, vagy éppen ame-

lyet az emberi kéz nem tudna kellő pontossággal, precizitással végrehajtani.  

Tanulmányunk során megvizsgáltuk, hogy az Európai Unió tagállamai, ho-

gyan teljesítettek az alapvető feltételek területén: kitértünk a háztartások internet-

használatának alakulására, a távoli számítógép-hozzáférés elterjedtségére, az alkal-

mazott info- és telekommunikációs szakemberek számának változására, illetve az 

ICT folyamatok kiszervezésének mértékére. Továbbá bemutattuk a Közösség tagál-

lamainak high-tech iparát.  
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Arra a következtetésre jutottunk, hogy egyértelműen Németország tekinthető 

a negyedik ipari forradalom centrumának, illetve szintén ezen centrum része Fran-

ciaország, az Egyesült Királyság és Olaszország is. Az első követők között szerepel 

Hollandia, Spanyolország és Belgium is, míg a Balti államok, Szlovénia, Horvátor-

szág és Görögország egyértelműen a lemaradó államok közé tartozik.  

Kutatásunkat mind horizontálisan, mind vertikálisan kibővítve, új mutatók be-

vonásával és az Eurostat Hivataltól közvetlenül lekért frissebb adatokkal klaszter-

elemzést szeretnénk készíteni, melyben még tisztábban kirajzolódnak az egyes cso-

portok az Európai Unión belül, továbbá szeretnénk külön hangsúlyt helyezni a to-

vábbi kutatások során a robotika, a mesterséges intelligencia és a munkavállalás 

kapcsolatára.  
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KŐRÖS BARBARA1 

A munkaerő-toborzási folyamat vizsgálata a nyugat-dunántúli 

régió vállalatai körében2 

A tanulmány elkészítésének a célja javaslatok kidolgozása a munkaerő-toborzási folyamat 

gyorsabbá és eredményesebbé tételére, a toborzási szokások vizsgálatán keresztül. 

A kutatáshoz kapcsolódó szekunder adatgyűjtés után, primer kutatásomban feltáró 

jellegű mélyinterjús és strukturált áttekintést adó kérdőíves vizsgálatot folytattam le.  

A főbb eredmények mutatják, hogy a régió vállalatainál valóban komoly problémát 

jelent a megfelelő jelöltek felkutatása a szellemi és fizikai munkakörökben egyaránt. 

Igazolódott, hogy a hagyományos toborzási eszközök súlya továbbra is jelentős, to-

vábbá, hogy a toborzás szoftvertámogatottsága alacsony, valamint az online jelenlét is fo-

kozható lenne. Bár a toborzók érzik a fontosságát, a toborzási tevékenységben még nem 

dominál a generációs különbségek figyelembevétele. 

Az eredmények alapján javaslatokat fogalmaztam meg többek között az online jelen-

lét javítására, az ajánlói programok bővítésére, továbbá a toborzást támogató szoftverek 

használatára, a fiatalabb generációkra irányuló technikák mélyebb beépítésére, a gyakor-

noki programok kialakítására és a vállalati márka építésére. 

Kulcsszavak: munkaerő-toborzás, Nyugat-Dunántúl 

JEL-kód: M59 

Examination of Recruiting Process in Companies of  

West-Transdanubien Region 

The aim of the research is to work out suggestions which contribute to a faster and efficient 

recruitment via the examination of recruitment processes. 

After having collected the related secondary data, I carried out an explorative inter-

view questionnaire which provided a structured overview in my primary study research.  

The primary results show that finding and recruiting the proper candidate is a real 

issue of the regional companies involving both mental and physical jobs. 

It is became justified that the traditional methods of recruitment are still significant, 

what is more, the results underlined that, the software support is low, as well as the online 

presence. Even though the HR-professionals are aware of its importance, the consideration 

of the generational gaps is not dominant in the recruitment processes. 

                                                 
1  A szerző a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának vezetés és 

szervezés mesterszakos hallgatója (kbarbara0824 AT gmail.com) 
2  A tanulmány a 2017-es Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi 

Szekciójának Humán erőforrás HR I. tagozatában III. helyezett dolgozat alapján készült. A TDK 

pályamunka konzulense Dr. Koloszár László, egyetemi docens. 
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I offered suggestions based on the results, including the improvement of the online 

presence, the expansion of the employee referral programs, the usage of software supported 

recruitment, the rooted practice of techniques affecting the younger generations, the for-

mation of internship programs and the establishing of employer branding. 

Keywords: recruitment, West-Transdanubia 

JEL Code: M59 

Bevezetés 

Kutatásomban, melynek „A munkaerő-toborzási folyamat vizsgálata a Nyugat-du-

nántúli Régió vállalatai körében” címet adtam, a munkaerő-toborzás és a humán 

informatika témakörében vizsgálódtam, 

A dolgozat aktualitását alátámasztja, hogy a munkaerőpiacon gondot jelent a 

megfelelően kvalifikált, minőségi jelöltek megtalálása. A munkaerő piacon elérhető 

szakemberek szűkülő száma, a vállalatok részéről kreatív és hatékony technikákat 

igényel a szakképzett, elkötelezett munkavállalók megtalálása érdekében. A struk-

turális munkaerőhiány erős versenyt okoz a vállalatok között, így a humán erőforrás 

osztályok célja, hogy nemcsak, hogy ők válasszák ki a legmegfelelőbb munkatársa-

kat, de a jelöltek is a legjobbak legyenek. 

A kutatás célja javaslatok kidolgozása a munkaerő-toborzási folyamat gyor-

sabbá és eredményesebbé tételére, a toborzási szokások vizsgálatán keresztül. A ha-

tékony toborzás segítségével a vállalatok költséget és időt takaríthatnak meg és a 

minőségi jelöltek bevonzásával a kiválasztási folyamat is eredményesebb lehet, ami 

csökkenő fluktuációhoz, a munka minőségének a javulásához és jobb vállalati lég-

körhöz vezethet a legjobb jelölt kiválasztása által. A témát területileg a Nyugat-du-

nántúli Régióra szűkítettem, mivel így egyfelől homogénebb munkaerőpiaci kör-

nyezetben tudtam vizsgálódni, másfelől a vizsgálatom léptéke kellően mély lehetett 

a tudományos diákköri tevékenység nyújtotta kereteken és lehetőségeken belül A 

vizsgálathoz a következő hipotéziseket fogalmaztam meg: 

H1a: A vállalatok nagyobb része munkaerő-közvetítő, fejvadász végek szolgáltatá-

sait is igénybe veszi a toborzáshoz. 

H1b: A nagyvállalatok többsége munkaerő-közvetítő, fejvadász cégek szolgáltatá-

sait is igénybe veszi a toborzáshoz. 

H2a: A vállalatok nehezen találnak szakképzett munkaerőt 

H2b: A szellemi pozíciók betöltése jelenti a nehézséget, nem a fizikai pozícióké. 

H3: A vállalatok között a toborzás során dominál a generációs különbségek figye-

lembevétele. 

H4: A vállalatok utánpótlási célból alkalmaznak diákokat. 

H5: A vállalatok kisebb része használ a toborzáshoz szoftvertámogatást. 

H6: A vállalatok több mint fele az online toborzásra helyezi a hangsúlyt. 
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A vizsgálat első lépésében a hazai és nemzetközi szakirodalmi hátteret tártam 

fel, illetve szekunder adatgyűjtést végeztem. Miután feltérképeztem a munkaerőpiac 

aktuális állapotát, kutattam a különböző munkaerő-piaci kihívásokról, a munkaerő-

hiányról, a generációs különbségekről, a munkaerő-elvándorlásról. Foglalkoztam 

továbbá a diákfoglalkoztatás lehetőségével, hogy milyen szerepük van a toborzási 

nehézségek csökkentésében. A toborzást szakmai szemmel is átvilágítottam, a fo-

lyamat alapjaival és a toborzási módszerekkel kezdve, kitérve a külső és belső to-

borzásra vagy az online és hagyományos toborzásra. Különös hangsúlyt fektettem a 

HR szoftverek és az Employer Branding témakörének. 

A kutatáshoz kapcsolódó adatgyűjtés után, primer kutatásomban feltáró jel-

legű mélyinterjús és strukturált áttekintést adó kérdőíves vizsgálatot folytattam le. 

A személyes mélyinterjúk során a kutatási kérdést szerettem volna több aspektusból 

is összevetni, ezért három területről választottam alanyokat (vállalati HR, a fejvadá-

szat és a HR informatika), akikkel összesen nyolc mélyinterjú készült. Kérdőíves 

vizsgálattal mértem fel a Nyugat-dunántúli Régió vállalatainak humán erőforrással 

foglalkozó szakemberei körében a toborzási módszereket, trendeket, szokásokat. A 

szekunder és primer kutatások eredményei alapján vontam le következtetéseimet, 

fogalmaztam meg javaslataimat a dolgozat végén. 

A kutatás módszertana 

A vizsgálat alanyai a Nyugat-dunántúli Régióban munkaerő-toborzással foglalkozó 

HR szakemberek. A vizsgálatot két részből építettem fel, egy feltáró jellegű mély-

interjús és egy ezt tovább elemző kérdőíves kutatásból, amelyre 230 db megkere-

sésből 31 válasz érkezett, 13,5%-os visszajelzési aránnyal 2016 őszén. Ezen kitöltési 

szám, kizárólag a releváns kitöltők számát mutatja, a toborzással foglalkozó HR 

szakemberekét, melyet a kérdőív elején szűrő kérdéssel teszteltem. 

A mélyinterjús kutatás során hét személyes mélyinterjú készült a vállalati HR, 

a fejvadászat és a HR informatika területén, a vizsgált régióban tevékenykedő szak-

emberekkel. 

A mélyinterjúk mellé azért választottam a kérdőíves kutatási módszert is, 

hogy strukturáltabb képet kapjak a vizsgált kérdésekkel kapcsolatban, még ha a ki-

induló sokaság és az ebből származó minta nem is kiugróan magas. Ennek az oka, 

hogy a felmérés során szigorúan vállalati HR és fejvadász szakembereket céloztam 

meg, hogy az eredményt a mintaválasztás ne torzíthassa és ilyen szakember alkal-

mazása csak bizonyos vállalatméret felett jellemző, így a sokaság szűkebb elem-

száma és az általánosságban jellemző kitöltési arány alapján a mintaméret releváns-

nak tekinthető. A kérdőív alanyait véletlenszerű mintavétellel választottam ki, akik 

online önkitöltős programon (LimeSurvey) keresztül érték el a kérdéseket. Össze-

hasonlítva a többi, interneten elérhető kérdőívkészítő oldallal (pl. Google Forms), a 

választott program összetettebb elemzési lehetőséget biztosított a kutatási témám 

vizsgálatához. 
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A kérdőívet szerkezetileg négy témakörre osztottam fel: vállalkozásra vonat-

kozó kérdések, általános toborzási kérdések, online toborzási eszközök, jövőre vo-

natkozó kérdések. A kérdőívben összesen 33 kérdés szerepelt, a kitöltés átlagosan 

29 percet vett igénybe. 

A kérdőívben egyszeres és többszörös választást engedő listát, rövid és hosszú 

szabad szöveget, rangsort, intervallumskálát (1-5-ig), eldöntendő kérdéseket, 5 alter-

natívás feleletválasztós mátrixot alkalmaztam. Más kérdésektől függő, feltételes kér-

déseket is tettem fel, különböző válaszok esetén különböző kérdésekhez irányította a 

kitöltőket, illetve adott kérdés válaszai alapján szűrtem egy következő kérdés válasz-

lehetőségeit (pl. nem használt eszközöknél, ne értékelje a kitöltő a hasznosságot). A 

legtöbb kérdésnél (ahol a válaszok sorrendjének nem volt logikai jelentősége) a vá-

laszlehetőségek sorrendje véletlen volt, hogy a figyelem esetleges lankadásából eredő 

hiba véletlenszerűen oszoljon meg az adott kérdés válaszlehetőségein belül. 

Statisztikai módszerek közül leíró statisztikákat, átlagot, szórást, megoszlási 

viszonyszámokat számoltam, ezen felül hipotézisvizsgálatokat végeztem, kereszt-

táblás elemzéseket készítettem és rangsort képeztem a Kendall-féle egyetértési mu-

tató és a körpályamentes gráf módszerének segítségével.  

Kutatási eredmények 

Mélyinterjús vizsgálat eredményei 

Munkaerő-piaci helyzet 

Első kérdéseimmel a munkaerőpiacról kérdeztem az interjúalanyaimat, ebben a kér-

désben a fejvadász és a vállalati HR oldal képviselőit. Összességében mindkét oldal 

alátámasztotta a szakirodalmi kutatás eredményeit, miszerint jelenleg számos terüle-

ten munkaerőhiány van a piacon. A soproni HR szakemberek a legnehezebbnek a 

soproni munkaerőpiacot ítélték az osztrák határ közelsége miatt, de a többi HR szak-

ember is akadályokkal szembesül a toborzás során. A régió határtól távolabbi, keleti 

részében viszont csak késéssel, akár 4-5 hónappal később észlelik ezeket a hatásokat.  

A fejvadászok kiemelték, hogy ma már keletebbről, akár a Vajdaságból, akár 

más területekről kell munkaerőt elcsábítaniuk. Ennek a legerősebb hátulütője, hogy a 

keletről jött dolgozók nem állnak meg hosszabb időre a határ innenső oldalán, hanem 

még tovább mennek Ausztriába, Németországba. A másik eset, hogy hamar feladják 

és hazamennek, ahol kisebb béremelés ígéretével már jobban megéri maradniuk. Az-

zal sem számolnak, hogy az élet is drágább ebben a régióban. Szerintük alternatíva 

lehet lakástámogatás fizetése vagy a bérek emelése, de volt, aki a határok szigorúbb 

kontrollját is felvetette a határon túl dolgozók megfékezésére (tudva persze, hogy az 

EU szabad munkaerő és személyi mozgásával ez nem egyeztethető össze). 

Amiben egyetértés volt szinte minden interjúalany között, hogy ma abban a 

helyzetben van a piac, hogy aki szeretne dolgozni, az talál munkát. Fejvadász oldal-

ról jelezték azt is, hogy gyakran probléma a jelöltek nyelvtudásának, szakmai gya-

http://code-industry.net/


A munkaerő-toborzási folyamat vizsgálata a nyugat-dunántúli régió vállalatai körében 67 

 

 

korlatának vagy felsőfokú végzettségének hiányossága. Abban a HR-esek is egyet-

értettek, hogy a jelöltek minősége egyre gyengébb, egyre nehezebb megfogni a szak-

képzett munkaerőt. 

Abban nem volt teljes összhang, hogy mi a helyzet az ország többi régiójával, 

volt, aki lát még munkaerő potenciált keletebbre vagy délebbre is, de a többség úgy 

véli, hogy e térségek mindegyike, Budapest kivételével, súlyos problémákkal küzd 

a munkaerő megtalálásáért és megtartásáért. Azt viszont mindenki említette, hogy 

gondok vannak az egész ország területén. 

Szombathelyen fejvadász nézőpontból kiemelték, hogy a munkaerőpiac nem 

globális értelemben van egyértelmű hiányban, hanem munkakörönként eltérő hely-

zet jellemzi, példának elhangzottak a szinte mindig nyitott mérnöki pozíciók vagy a 

gyakorlattal rendelkező szakmunkások hiánya, de akár az operátorokat is említhet-

jük. Azonban a friss diplomások esetében előfordulnak még elhelyezkedési nehéz-

ségek, főleg gazdasági területen. 

A következőkben a munkaerőpiac jövőjéről kérdeztem a HR és a fejvadász 

oldal képviselőit. HR oldalról kiemelték, hogy fontos a stratégia a toborzás során 

és fókuszálni kell a törzsgárda megtartására is. Emellett meghatározó az adóválto-

zások szerepe, hiszen bármikor szó lehet akár minimálbéremelésről is. 

A jövőre vonatkoztatva fejvadász oldalról elhangzott a vállalkozások kivonulásá-

nak veszélye a bérek emelése esetén, a határkérdés alakulásának hatása, illetve a 

távoli toborzás is olyan területekről, ahol magas a munkanélküliség. 

HR oldalról és fejvadász oldalról is egyetértettek, hogy nehéz már operátort 

is találni, annak ellenére, hogy kevés betanítást és minimális képességeket igényel, 

de HR oldalról elhangzott egy olyan javaslat is, hogy azokat lehetne megszólítani, 

akik eddig nem is akartak gyárban dolgozni, mert akik már benne vannak ebben a 

gyári munkakörben, ők már akár néhány forint órabér különbségért is váltanak. 

Arra is rávilágítottak, hogy más ágazatokat is figyelembe kell venni, például 

az egészségügyet vagy az oktatást, hogyan változnak ott a fizetések. 

„Rövidtávon, 1 éven belül, azt gondolom, hogy aki nem emelt még bért, az 

emelni fog, mert csak így képes tartani ezt a tempót, amit a jelen piac diktál. Közép-

távra már sokkal nehezebb tervezni, mert nem tudhatjuk, hogy pontosan mi lesz egy 

év múlva, nem még három év múlva. Jó taktika lehet szerződni egyetemekkel. Egy 

és három év közötti távon rendeződést várok el a munkaerőpiacon, 5 év múlva pedig 

akár a szlovák iparági bérszínvonalt is elérhetjük az autóiparban és gyártás terüle-

tén. A fő kérdés, hogy a többi iparág tudja-e ezt majd követni.” – nyilatkozta a jövő 

munkaerőpiacával kapcsolatban Fábián Gergely (Johnson Controls, HR Club Sop-

ron). A többi vállalati HR interjúalany viszont inkább a helyzet stagnálására számít 

a következő években. 

Összességében elmondható, hogy a piacon komoly problémák várnak megol-

dásra a jövőben, amihez a vállalati és az állami szektor együttműködése is szükséges 

lehet. A jövőre vonatkoztatva a HR szakemberek véleménye különböző, és a jelen-

http://code-industry.net/


68  KŐRÖS BARBARA 

legi helyzetben sem teljes az egyetértés, de az alapgondolatok egyeznek: munkaerő-

hiány van, kihívások várnak a HR-esekre, hogy kezeljék a helyzetet, béremelésekre 

lenne szükség és gyakran a távoli munkaerő sem megoldás. 

HR szoftverek használata 

A HR szoftverek témakörében a megkérdezettek között egyetértés van abban, hogy 

szükség van toborzást támogató szoftverre. 

IT oldal szerint a mai világban nem lehet meglenni ilyen alkalmazások nélkül, 

a hatékony folyamatokhoz elengedhetetlen a szoftvertámogatás, mellyel például 

csökkenthető az adminisztráció és naprakészen tarthatók az információk. A szakem-

berek gondolatai tulajdonképpen egymás kiegészítéseképp szolgáltak, egyrészről 

rávilágítottak arra, hogy nemcsak versenyhátrány lehet, ha valaki nem használ ilyen 

szoftvereket vagy online eszközöket, de a leendő munkavállalókat sem találjuk meg. 

Másik oldalról kiegészítették azzal, hogy időmegtakarítást jelent a HR szakembe-

reknek és ezáltal költségmegtakarítást a cégnek. A munkaidőt fontosabb szakmai 

tevékenységekre fordíthatják az adminisztráció helyett. 

Török Attila (Orgware Kft.) a következőképp foglalta össze a fenti gondolatot: 

„Az idő pénz. A megtakarított munkaidő, a szakértői munkára fordított minőségi 

munkavégzés, ezáltal a magasabb szintű HR támogató tevékenység mindenképpen 

pénzt hoz a konyhára. A másik pénzügyi előny ugyancsak az adatok naprakészségé-

vel hozható összefüggésbe. Ha ezek által pontosakká válnak a kötelező adatszolgál-

tatások, statisztikák, akkor még az esetleges pontatlanságból származó önellenőrzé-

seket, büntetéseket is megspórolhatja a cég vezetése. Nem elhanyagolható szempont 

a papírmennyiség csökkentése általi pénzügyi megtakarítás sem. Az iskolában meg-

tanultuk, hogy cél a papírmentes iroda létrehozatala. Sajnos tudjuk, hogy ez a jog-

szabályi kötelmek miatt lehetetlen, azonban a felhasznált papírmennyiség az infor-

mációk hatékony áramoltatása eredményeképpen mindenképpen csökkeni fog.” 
Egy HR szoftver, mint például a Pepper Szoftver Kft. VIP Humánpolitikai 

rendszere, a toborzási feladatok során is segítséget nyújthat, például a lekérdezések-

hez, tervezéshez, adatok tárolásához, értékeléshez és a képzéshez is. Ha egy karri-

eroldal is összeköttetésben van a szoftverrel, akkor a jelentkezők e honlapon keresz-

tül tudnak pályázni egy adott pozícióra és ezek az adatok automatikusan betöltődnek 

a programba, ahonnan könnyen és egyszerűen lekérhetők. Szerepeltethetők a pá-

lyázó adatai, élettörténete (ha pl. már jelentkezett a céghez korábban), itt tárolható 

a jelölt önéletrajza, motivációs levele, a kiválasztási folyamat melyik részében tart 

stb. A program a cég saját igényeire programozható és akár több nyelven is használ-

ható, valamint akár más HR szoftverekkel is összekapcsolható. 

Abban a kérdésben pedig, hogy miben is segít egy HR szoftver, Török Attila 

(az Orgware Kft. által fejlesztett JDolBer program kapcsán) a következő dolgokat 

emelte ki:  

• workflow jellegű folyamatok támogatása (pl. beléptetés folyamata),  

• jogszabályi ellenőrzések (pl. szabadság, munkaidő),  

• nyomtatványok előállítása (Pl. munkaszerződés stb.),  
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• teljes körű lekérdezhetőség (pl. humán és gazdasági kontrolling mutatók),  

• pozíció gazdálkodás (üres álláshelyek, létszámtervezés, bérkeret tervezés stb.),  

• web alapú megoldások (webes teljesítményértékelés, toborzás, cafeteria, 

önkiszolgáló HR), 

• adatkapcsolat más rendszerekkel (pl. készletgazdálkodás, beléptető rend-

szer, pénzügyi rendszerek stb.), így a HR rendszerek már nem szigetrend-

szerként működnek. 

Abban a kérdésben, hogy mennyire használják ki ezeket a lehetőségeket, azt a 

választ kaptam IT oldalról, hogy külföldön elterjedtebbek, Magyarországon azonban 

még annyira nem. Folyamatosan terjed a használatuk, mivel a hazai szakemberek is 

felmérték, hogy a szakmai munkát kellő hatékonysággal támogathatja a HR infor-

matika és a korszerű önkiszolgáló rendszerek. 

A HR és a fejvadász oldal is egyetért azzal, hogy már nem elégségesek a papír 

alapú toborzási megoldások és azok, akik használnak valamilyen programot a to-

borzásra, sokkal könnyebben és hatékonyabban dolgoznak. Fejvadász oldalon két 

interjúalany is említett egy-egy használt programot, egyikük saját fejlesztésű, mási-

kuk egy szlovák szoftvert. 

HR oldalról viszont hozzátették azt is, hogy mindig annyit ér egy szoftver 

használata, amennyit a vele dolgozók beletesznek és kiemelték, hogy mennyire fon-

tos a tudatos használat, mert így felületet, segítséget biztosíthat a munkához. Válla-

lati HR oldalról az is elhangzott, hogy nem is csak a toborzás terén van szükség 

szoftverhasználatra, hanem egyre több területen kell automatizálni a munkaerőhiány 

miatt. A pénzügyi szolgáltató HR szempontjából megemlítették, hogy azonban ha-

zánkban még kevesen használnak ilyen szoftvereket, illetve a használt a programok 

gyakran csak egyszerűbb HR folyamatokat látnak el, mint a jelenlétek vagy a sza-

badságok kezelése. Mindez persze függ a vállalatmérettől, a tevékenységtől, a HR 

osztály méretétől is. 

Összességében, a beszélgetések tanulságaként levonható, hogy a piacon lévő 

HR szoftverek átfogó segítséget nyújthatnak a HR rendszerek működtetésében 

olyan módon, hogy az egyes HR-rendszerek közötti folyamatok átjárhatóvá válnak, 

az operatív adminisztrációs munkát és az emberi hibázás tényezőit lecsökkentik. 

Egy speciálisan toborzás/kiválasztási folyamatot segítő szoftver a beérkező pályá-

zati anyagok rendszerezésében, az interjúk tartalmának rögzítésében, a visszakeres-

hetőségben, a pályázók bizonyos kritériumok mentén történő rangsorolásában nyújt-

hat segítséget. Egy jól rendszerezett, adatbázis alapokon nyugvó szoftverben köny-

nyebb strukturált keresést végrehajtani, így akár korábbi pályázatokra fel nem vett 

jelentkezőket is újra előhívhatunk egy adott kompetenciákat igénylő új pozíció kap-

csán, bővítve ezzel a merítési lehetőséget, ami a sikeres kiválasztás alapja. A szoft-

verek használata fontos, hogy a HR osztályok teljesíteni tudják a feléjük támasztott 

egyre növekvő követelményeket, és bár még sokan nem élnek ezekkel a lehetősé-

gekkel, de folyamatos nő az ezeket komplex módon alkalmazók száma. 
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Online és nem online toborzási eszközök használata 

A harmadik témakör kérdéscsoportja az online és a nem online toborzási eszközök 

használatára vonatkozott. Az online eszközök között többen említették a Faceboo-

kot a fizikai munkaerő toborzásához, illetve a munkaerő-közvetítő, álláskereső ol-

dalakat (pl. Profession) a szellemi munkaerő megtalálásához. Továbbá természete-

sen elhangzott a vállalatok saját oldala, mint toborzási eszköz. 

A nem online eszközök között előkerült a fényképes hirdetés, amikor a dolgo-

zók arcával hirdetnek egy-egy munkakört, általában betanított munkát, vagy to-

vábbá előjött a nyomtatott újságban megjelenő álláshirdetés is. Ezeken felül szóba 

került egyszerű és hatékony módszerként a dolgozói ajánlás is. 

Az összetettebb módszerek tekintetében a duális képzések fontosságát emlí-

tették, főleg mérnökök esetében, valamint a vállalati márkaépítés (employer brand-

ing) fontosságát. A kreatívabb megoldások közül elhangzott vállalati HR oldalról a 

kreatív, meghökkentő hirdetések akár online vagy nem online lehetősége. 

A vélemények szinte minden esetben egyeztek, az újsághirdetések esetében 

voltak megosztottak: volt, aki szerint már idejét múlt, volt, aki szerint még mindig 

működik. Fejvadász oldalról megemlítették a Munkaügyi Hivatalokat is, mint lehe-

tőséget, de tapasztalatuk szerint ott is kevés az ember, így nem tudtak segítséget 

nyújtani a legtöbb esetben. 

Toborzási nehézségek 

HR oldalról a következő nehézségeket emelték ki a szakemberek: a határok közel-

sége (Ausztria és Szlovákia elszívó hatása), HR stratégia hiánya, nem könnyű rea-

gálni a piaci változásokra, nem könnyű mindig kitalálni valami újat, kreatívat. 

Fejvadász oldaláról kiemelték, hogy gyakran keveset fizetnek a dolgozóknak 

a megbízóik, gyakran nem megfelelően képzettek a jelöltek (nyelvtudás, gyakorlat 

vagy képzettség tekintetében), és gyakran félnek váltani a munkavállalók. 

Összességében nehézséget jelent számukra jelöltek felkutatása, nagyon kevés 

a potenciál és gyakran, akik jelentkeznek sem rendelkeznek a szükséges képessé-

gekkel, szaktudással. 

Diákok/gyakornokok alkalmazása 

A szakemberek között közös volt az egyetértés abban, hogy ha kellően motivált és 

ügyes a diák vagy a gyakornok, az a vállalat és a diák számára is előnyös. Sokan 

vannak, akikre egészen komoly munkákat is rá lehet bízni. Az egyik fejvadász ala-

nyom hozzátette, hogy elsősorban azonban kisegítő vagy gyakornoki munkákra al-

kalmazzák a fiatalokat és hogy az iskola miatt nem 100%-os munkavállalók. Mind-

egyik interjúalany azt nyilatkozta, hogy az ő cégüknél is dolgoznak diákok. 

Generációs különbségek 

A vállalati HR oldal egyik képviselője szerint az a fő különbség a generációk között, 

hogy a fiataloknak más a gondolkodása, sokkal szabadabbak, nincsenek bennük 

azok a gátak, amik az idősebbekben, ők mernek maguk lenni. Úgy véli, hogy minél 

különbözőbbek a munkavállalók, annál több a látószög, annyiféle a motiváció és 
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vélemény. A 40-50 évesek viszont inkább a biztonságot keresik, míg a fiatalok a 

lehetőséget, a szakmai fejlődést, előrelépést, rugalmasságot. Megváltozott a világ, 

ma már a munkáltatónak kell kielégíteni a munkavállaló igényeit. 

A pénzügyi szolgáltató HR-ese is hasonlóan gondolkodott, ő is kiemelte a fi-

atalok motivációjánál az önmegvalósítást és azt, hogy valamilyen szinten bevon-

hassa a magánéletét a cégbe. Továbbá az is fontos a mai Y generációnak, hogy le-

gyen célja annak, amit csinál és már nem vonzó számukra a stabil munkahely átla-

gos bérezéssel. 

A fejvadász és a vállalati HR oldal is többnyire egyetértett abban, hogy figye-

lembe kell venni a toborzás során a generációs különbségeket, elsősorban abból a 

szempontból, hogy hol, milyen csatornán keresik a munkavállalót, illetve a hirdetés 

nyelvezetében. Például Facebook, LinkedIn, más online eszközök a fiatalabb gene-

ráció esetében, az idősebbeknél említették a HR-esek a fejvadász cégeket vagy az 

újságokat. 

Regdon Zsuzsanna a fejvadász oldalról (WHC) viszont a toborzási csatornák 

hatékonysága terén nem talált számottevő különbségeket a generációk között, az 

általuk használt internetes csatornák számukra minden korosztálynál beváltak, de a 

hirdetés nyelvezetében ők is figyelembe veszik, kinek szól a hirdetés. 

Toborzási döntések 

A toborzási döntések esetében a HR-esek a korábbi tapasztalatokat említették, mi-

lyen csatornák voltak eddig eredményesek, mennyire találták költséghatékonynak 

az adott csatornát. Fejvadász szempontból elhangzott az ár-érték arány, hatékony-

ság, megbízói igények, célközönség, a várt jelentkezők száma és hogy kit is keresnek 

pontosan. 

Legutolsó kérdésemmel arra voltam kíváncsi, hogy mit gondolnak interjúala-

nyaim arról, hogy előnyt biztosítanak-e a korszerű toborzási eszközök a régió más 

vállalataival szemben vagy sem. 

A megkérdezettek többsége előnynek értékelte, elsősorban azért, mert időt 

biztosít. Viszont hozzátették, hogy csak a közép- és nagyvállatok rendelkeznek ki-

mondottan HR-essel, aki ezzel foglalkozhat. 

Skáfár-Vidovics Eszter (Delphi Hungary Kft.) kiemelte a kérdés kapcsán a 

vállalati márkaépítés fontosságát is, mondván, hogy azok a cégek a sikeresebbek, 

akiknek van egy erős márkanevük (pl. Coca Cola, Audi). E cégeket többen követik, 

így különleges eszközöket tudnak használni, de persze az sem mindegy mit gyárt a 

cég, hiszen sokkal vonzóbb egy kreatív álláshirdetés egy autó gyárnál, mint például 

egy autóalkatrészgyártónál.  

Szabó Tímea (Sopron Bank) is fontosnak találta megemlíteni a vállalati már-

kaépítés szerepét a korszerű toborzási eszközök előnyei kapcsán: „Manapság a to-

borzás a piacot és az igényeket megfelelően figyelő vállalatoknál már egy összetett 

folyamat. A hirdetésen kívül nagy hangsúlyt kellene fordítani a munkavállalói 

brandre, a vállalatot vonzóvá kell tenni a munkavállalók részére. Erre azonban még 
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Magyarországon csak a nagyvállalatok hajlandók pénzt áldozni, hosszútávon azon-

ban kikerülhetetlen folyamat, főleg azokban az ágazatokban, ahol a szolgáltatói 

profil miatt a humán tőke a legnagyobb versenyelőnyt jelentő forrás.” 

Fejvadász oldalról érkezett egy olyan vélemény is, hogy a korszerű toborzási 

eszközök alkalmazása néha inkább hátrány, mint előny. Abból az okból, hogy a túl-

keresletes piacon minden lehetőséget kihasználva kell vadászni a megfelelő munka-

erőre. Ezzel az állítással csak részben értek egyet, hiszen egy versenyhelyzetben a 

többi vállalattal is versenyzünk, így jobbat kell kínálni a versenytársaknál. Ezt pe-

dig, a véleményem szerint, speciális eszközök alkalmazásával érhetjük el pl. az el-

hangzott márkaépítés, a HR szoftverek vagy az online eszközök profi használata. 

Összességében úgy látom, hogy interjúalanyaim segítségével sikerült átfogó, 

ugyanakkor részletes képet kapni az érintett témakörökben. Az alapgondolatok nagy-

részt egyeznek minden nézőpontból, több pontban is egyetértés volt, esetleg hozzá-

adva a közös elemekhez egy-egy mások által nem említett gondolatot is. A vélemé-

nyem nagyrészt egyezik a szakemberek által felvázolt képpel. Kijelenthető, hogy sú-

lyos problémákkal küzd a vizsgált térség munkaerőpiaca, és hogy változásra lenne 

szükség, mind az oktatás, mind az állam, mind a vállalatok részéről. Azonban nagy 

kérdés, milyen következményekkel járhat pl. egy jelentősebb béremelés, miközben a 

hazai export kiemelkedően importigényes, e területeken arányaiban alacsonyak a ma-

gasabb hozzáadott értékkel rendelkező (soft módon beárazható) tevékenységek (pl. 

K+F+I, marketing, fejlesztés stb.), az alacsonyabb bérszínvonallal rendelkező, Ma-

gyarországhoz akár földrajzilag is közel fekvő országok (pl. Románia) pedig mind 

infrastruktúrában, mind képzettség tekintetében egyre versenyképesebbé válnak. A 

gazdaság szerkezeti megújításában fontos szerepe lesz pl. a GINOP pályázatok haté-

kony felhasználásának, de ez már túlmutat a toborzás témakörén. 

Azt gondolom, hogy most az álláskeresők szerencsés helyzetben vannak, még 

ha talán nem is az álomállást találják meg minden esetben, de könnyen el lehet he-

lyezkedni. A HR-terület optimális működtetéséhez az IT oldal által nyújtható segít-

séget érdemes igénybe venni, az anyagi források által biztosított keretek között per-

sze, hogy leegyszerűsítsék az adminisztrációs folyamatokat és a HR-esek magasabb 

szintű szakmai munkát végezhessenek. Az online jelenlétet is nagyon fontosnak tar-

tom, főleg a fiatalok toborzása terén, mert e generáció élete ma már jelentős részben 

a világhálón zajlik. A Facebook és a karrieroldal szerintem előnyös a vállalatok szá-

mára, de a munkaerő-közvetítő portálokon való toborzás is hatékony, az álláskeresők 

ott keresnek sokszor először. A toborzási nehézségek terén számítottam rá, hogy a 

fizikai toborzás is gondokat jelent, HR tapasztalataimból kifolyólag. A generációs 

különbségek témakörében azt gondolom, hogy hangsúlyt kell arra fektetni, hogyan 

szólítsuk meg a fiatalokat, hogy nálunk akarjanak dolgozni, főleg ma, amikor renge-

teg munkalehetőség közül választhatnak. Ehhez akár segítség lehet a diákmunka. Egy 

ideiglenes vagy egy rendszeres munkát végző diák is rengeteg segítséget nyújthat a 

napi munkában. A toborzási döntéseket elsődlegesen ár-érték arány és hatékonyság 

alapján érdemes szerintem meghozni, de ezt a kérdéskört is érinteni fogom a követ-

kező alfejezetben, ahol a kérdőíves felmérés eredményeit mutatom be. 
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Kérdőíves felmérés eredményei 

A kérdőívet 31 fő HR szakember töltötte ki. A területi eloszlást tekintve, legnagyobb 

százalékban a megyei jogú városokban (Szombathely, Győr, Zalaegerszeg, Sopron-

ban) töltötték ki, de érkezett válasz Fertőszentmiklósról, Keszthelyről, Lukácsházá-

ról, Mezőlakról, Sárvárról és Sopronkövesdről is. 

A kitöltő cégek létszáma széles skálán mozog, 11 főtől egészen 2500 főig. A 

11 fő kiugró érték, a kiértékelésben azonban benne maradt, mivel feltételezhető, 

hogy a kérdést pontatlanul értelmezte a kitöltő. A vállalatok méret szerinti besoro-

lását létszám alapján végeztem el, mivel toborzási szempontból ez a releváns adat, 

a mérlegfőösszeget és az árbevételt a vállalat tevékenységi köre is befolyásolja. To-

vábbá a Központi Statisztikai Hivatal is kizárólag létszám alapján sorolja be a vál-

lalatokat. 

Megkülönböztettem a kis- és középvállalkozásokat és a nagyvállalatokat. A 

kis- és középvállalatokat összevontam és KKV-szektorként hivatkozom rájuk a to-

vábbiakban. A nagyvállalatok közül is két kategóriát különböztettem meg, 1.000 fő 

alatti és 1.000 fő feletti létszámban, elemezve, hogy van-e számottevő különbség a 

különböző méretű nagyvállalatok gondolkodása, eszközei között.  

Az 1. táblázat és az 1. ábra bemutatja, hogy vállalatméretekre felosztva ho-

gyan alakult a kitöltők száma: 

1. táblázat: Válaszadók méret szerinti megoszlása 

Kitöltő vállalatának mérete Kitöltők száma 

KKV-szektor 10 

Nagyvállalkozás 1.000 fő alatt 11 

Nagyvállalkozás 1.000 fő felett 10 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

 

15. ábra: Méret szerinti megoszlás 
Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

1000 fő 
feletti 

nagyvállalat
36%

1000 fő alatti 
nagyvállalat

32%

KKV szektor
32%
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A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2012-ben 59 196 db mikrovál-

lalkozást, 2459 db kisvállalkozást, 470 db középvállalkozást (kkv összesen: 62 125 

db) és 96 db nagyvállalatot tartottak nyilván (KSH, 2014). Ebből kiderül, hogy bár 

a mintaelemszám abszolút mértékben alacsony, a jórészt közép- és nagyvállalatokat 

tartalmazó sokasághoz (kb. 566 db) viszonyítva nem mondható kiugróan kevésnek. 

A mintavétel alapján feltételezhető, hogy minden kitöltő más céget képviselt, azaz 

a régió nagyvállalatainak 21,9%-a megválaszolta a kérdéseket. Ez nem is meglepő, 

mert jellemzően a nagyobb cégek rendelkeznek HR osztállyal és külön toborzással 

foglalkozó munkatárssal. A sokszínű HR tevékenységbe is a nagyobb vállalatok tud-

nak belefogni, mivel a kisebb vállalatoknál vagy a vezető végzi ezt a munkát, vagy 

ha van is egy HR-es, neki lehet, hogy más munkaköre is van mellette, és főleg ad-

minisztrációs teendőt lát el. Továbbá egy kisvállalkozásnál nem olyan erős a fluk-

tuáció sem, ritkán kell pótolni a munkaerőt. 

Tevékenység tekintetében a termelővállalatok mintabeli jelenléte a domináns, 

amint ez az 2. ábrán is látszik. Egyéb szolgáltatások között jelölték meg a cégek a 

vasúti személyszállítást, a pénzügyi szolgáltatásokat, a közigazgatást és a vízi 

közmű és fürdőszolgáltatást. Főtevékenységként K+F+I tevékenységet végző és 

mezőgazdasággal foglalkozó vállalat nem került a kitöltők közé. 

 

2. ábra: Tevékenység szerinti megoszlás 
Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

Arra a kérdésre, hogy a megkérdezett HR szakemberek hogyan oldják meg a 

toborzást kétféle válasz született. Ahogy a 3. ábra is mutatja, a többség, azaz 54,8% 

maga végzi a toborzást, fejvadász cég bevonása nélkül, míg a 45,16% igénybe vesz 

fejvadász segítséget is, de maga is toboroz. Senki nem ruházza át a feladatkört tel-

jesen a külsős segítségekre.  
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3. ábra: Toborzási megoldások megoszlása (%) 
Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

T1a: A H1a hipotézis szerint a vállalatok nagyobb része munkaerő-közvetítő, fejva-

dász végek szolgáltatásait is igénybe veszi a toborzáshoz. A kérdőív alapján a 

válaszadóknak csak a 45,16%-a vesz igénybe fejvadász segítséget is. Ezért ki-

jelenthető, hogy a H1a hipotézist a vizsgálat nem erősítette meg, a kapcsolódó 

hipotézis elutasításra került, a vállalatoknak a nagyobb része egyedül oldja 

meg a toborzást. 

Ha a kérdésre adott válaszok vizsgálatánál figyelembe vesszük a vállalatmé-

retet, akkor kitűnik az is, hogy a KKV-szektor 80%-ban saját maga végzi a toborzást 

és csak 20%-ban kéri fejvadász cég segítségét is. A nagyvállalatok tekintetében el-

mondható, hogy fejvadászok nélkül a cégek 42%-a toboroz a mintában, fejvadász 

segítségével pedig 58%. Az eredményekben közrejátszik véleményem szerint, hogy 

a KKV-szektorban kevesebb a betöltetlen pozíció, mint egy nagyvállalatról, vala-

mint a költségvetés sem engedi meg külsős cégek bevonását a legtöbb esetben. 

T1b: A H1b hipotézis szerint a nagyvállalatok többsége munkaerő-közvetítő, fejva-

dász cégek szolgáltatásait is igénybe veszi a toborzáshoz. A mélyinterjú ered-

ményei ezt megerősítették és a kérdőív eredményei is igazolják. A nagyválla-

latok 58%-a igényli a saját munkája mellett a fejvadász segítségét is, ezért a 

H1b hipotézist elfogadottnak tekintem. 

A 4. ábráról leolvasva a belső toborzási eszközök használatára vonatkozó kér-

dés eredménye az összes jelölés százalékában. Arra voltam kíváncsi, hogy a felso-

rolt eszközök közül melyikeket használják a toborzók. A legtöbben az átszervezést 

(24 fő), majd 20 fő a belső pályáztatást, 18 fő a képzéseket, 11 fő a visszahívást és 

végül 10 fő a karrier-és életpálya tervezést jelölték meg. 
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4. ábra: Belső toborzási eszközök használatának megoszlása (%) 
Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

Vállalatméret szerinti bontásban (5. ábra) is érdemesnek ítéltem elemezni a kér-

dést. A KKV-szektor (100%=10 fő) legjelentősebb arányban az átszervezés lehetőség-

ével él (70%), de többen is jelölték a visszahívást (30%), a képzéseket (30%) és kis 

arányban a belső pályáztatást (20%) A nagyvállalatok mindegyik eszközt jelentősebb 

mértékben használják. 1.000 fő alatti nagyvállalat (100%=10 fő) esetében kiemelkedő 

a belső pályáztatás, ezt mindenki használja, illetve 70%-os a használati arány az átszer-

vezés és a képzések terén is. 1.000 fő felett (100%=11 fő) a legjelentősebb az átszerve-

zés, 73%-ban pedig használják a képzéseket és a belső pályáztatást is. 

 

5. ábra: Belső eszközök használatának vállalatméret szerinti megoszlása (%) 
Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 
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A kitöltőknek az is a feladata volt, hogy értékeljék az általuk használt eszkö-

zöket 1-5-ig hatékonyság alapján. A belső toborzási eszközökre vonatkozó hasznos-

ság értékelés leíró statisztikai eredményei az 1. mellékletben találhatóak, vállalat-

méret szerinti bontásban és összesítve is. 

Az összesített eredményeket vizsgáltam meg először. Az átszervezés lehető-

sége 24 érvényes jelölés mellett 3,83-as átlagos hasznosság értéket kapott. A vála-

szok a 2-es és 5-ös érték között mozogtak, a szórás is alacsony.75%-ban legalább 4-

es értéket kapott, de az 5-ös értékek száma is alacsony (1 fő). A második legjobb 

eszköznek ítélték. A visszahívás opcióra 11 érvényes jelölés érkezett, 3,55-ös átlag-

értékkel. A kapott értékek itt a legszélesebb skálán mozognak, 1-5-ig tartó interval-

lumban, a szórás is magas, 1,0 feletti értékkel. Ebből is látszik, hogy ez az eszköz 

megosztotta a válaszadókat. A a megkérdezettek 36%-a maximum 3-as, közepes 

hasznosságot tulajdonított neki, a módusz viszont a 4-es hasznosságot jelzi, a több-

ség (55%) értékelése alapján. A belső pályáztatásnál 20 fő értékelhetett, szintén csak 

3,55-ös átlagértéket adva. A válaszok 2 és 5 között mozogtak, de a többség itt is a 

4-es értéket ítélte meg, 0,887-es szórással. A képzések értékelése is hasonló, a 18 

érvényes válasz mellett alakult ki a 3,56-os átlagszám, 0,856-os szórással. Az érté-

kelések ebben az esetben is a 2 és az 5 közé eső intervallumra korlátozódtak, és a 

módusz szintén a 4-es. A karrier- és életpálya tervezés kapta a legjobb átlagered-

ményt, 4,0 értékkel és 0,943-as szórással. A skála szélessége a korábbiakhoz hason-

lóan alakult (2-5). 10 fő válaszadásával, 30% értékelte 5-ösre, 50% 4-esre, a többiek 

pedig alacsonyabb értékkel látták el. 

Vállalatméret szerint, a KKV-szektort vizsgálva, az átszervezés és a képzések 

kapták a legjobb értékelést 4,0 átlageredménnyel, 0,0 szórással 7 kitöltő egyetérté-

sében. A belső pályáztatást átlagosnak magas szórással (3,0 átlag, 1,414 szórás), a 

visszahívást viszont gyengébbnek (átlag: 2,67, szórás: 1,528) találták. Az 1.000 fő 

alatti nagyvállalatok egyik eszközt sem találták 3,8-as értéknél jobbnak, ezzel az 

értékkel szerepelt első helyen a karrier- és életpálya-tervezést magas szórással 

(1,304), a többi ennél gyengébb eredményt kapott. Az 1.000 fő felettiek viszont ki-

emelten jónak találták a karriertervezést (4,2) alacsony szórással (0,447), miközben 

a kkv vállalatoknál ezt nem is használják, és jó eredményt kapott a belső pályáztatás 

és a visszahívás is (átlag: 4,0) alacsony szórással, de az átszervezés és a képzések 

sem maradtak messzire mögöttük. 

Külső nem online toborzás esetében az 6. ábráról leolvasható, hogy milyen 

megoszlásban használják a különböző eszközöket.  

A megkérdezettek a hagyományos toborzási módok közül az újsághirdetést 

választották (29 fő, 93,5%) a legnagyobb arányban, ezt követi a dolgozói ajánlás 

(23 fő, 74,2%), az excel formátumú vagy más offline jelentkezői adatbázis (22 fő, 

71%) és az állásbörze (22 fő, 71%). Ezek a legnépszerűbbek. A legkevesebben (3 

fő, 9,7%) az egyetemistáknak szóló versenyeket, a TV-álláshirdetéseket (5 fő, 16,1%) 

és a gyárlátogatásokat (6 fő, 19,4%) választották. Meglepően sokan választották (17 

fő, 54,8%) a gyakornoki programokat és (18 fő, 58,1%) a duális képzést. 
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6. ábra: Külső offline eszközök megoszlása (%) 
Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

Külön is megvizsgáltam, a munkaerő-kölcsönzést és a munkaerő-közvetítést 

igénybe vevők száma összhangban van a korábbi kérdéssel, miszerint a cégek fej-

vadásszal vagy önállóan oldják meg a toborzást. 

Ha a vállalatméretet is figyelembe vesszük az elemzésben akkor az is kitűnik, 

hogy a különböző méretű vállalatok más-más eszközöket preferálnak. Ahogy a 7. 

ábra mutatja, a KKV-szektorban (100%=10 fő) mindenki kiválasztotta az újság-

hirdetést, de sokan jelölték (7 fő) a személyes kapcsolatokat és az offline jelentkezői 

adatbázist (6 fő). 
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7. ábra: Külső offline toborzási eszközök megoszlása a KKV-szektorban 
Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

A 8. ábra mutatja, hogy 1000 fő alatti nagyvállalatok esetében (100%=10 fő) 

a legtöbben az újsághirdetést és a dolgozói ajánlást választották (9 fő). Ezeket kö-

vetik a személyes kapcsolatok (8 fő) és az állásbörze (8 fő). 

 

8. ábra: Külső offline eszközök megoszlása (%) 1000 fő alatti 

nagyvállalatoknál 
Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 
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Az 1.000 fő feletti vállalatok esetében, ahogy a 9. ábra mutatja, az állásbörzét 

jelölték a legtöbben 11 fő választásával, a második legnagyobb értéket pedig 

holtversenyben az offline jelentkezői adatbázisok és az újsághirdetések kapták 10-

10 fő jelölésésével. Ha összevetjük azzal az adattal, hogy 11 db vállalat került ebbe 

a kategóriába, akkor elmondhatjuk, hogy a mintában az összes e kategóriában lévő 

cég részt szokott venni állásbörzén. 

Viszont, ami igazán megkülönbözteti e kategória vállalatait egy kisebb válla-

lattól, hogy a megkérdezett nagyvállalatok mind a 15 felsorolt eszközt használják, 

még ha nem is mindenki mindent. 

Elemeztem, hogy vállalatméret szerint és összességében melyik használt esz-

közt, milyen hatékonynak ítélték 1-5-ig, ennek eredményeit a 2. melléklet tartal-

mazza. A KKV-szektor a legjobbnak a személyes kapcsolatokat, a munkaerő-közve-

títő cégeket, a nyílt toborzási napokat és a gyakornoki programokat értékelte. Az 

1000 főnél kisebb nagyvállalatok a személyes kapcsolatokat, 1000 fő felett szintén, 

kiegészítve a munkaerő-kölcsönzéssel.  

 

9. ábra: Külső nem offline eszközök megoszlása (%) 1000 fő feletti 

vállalatoknál 
Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

Összességében a legnagyobb differencia, véleményellentét, a dolgozói aján-

lások, a munkaerő-kölcsönzés, az egyetemekkel, középiskolákkal való kapcsolattar-

tás, a gyárlátogatások és a duális képzések terén jelentkezett, ezeknél volt legna-

gyobb a szórás. A legnagyobb egyetértés 0,5 alatti szórással a TV-beli álláshirdeté-

sek terén jelentkezett, de ebben az esetben az elemszám is alacsony. A legjobb át-

lagértéket a személyes kapcsolatok érték el 4,3-as értékkel, 0,657-es szórás mellett. 
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A 10. ábra alapján látható (100%=31 fő), hogy a legtöbben a munkaerő köz-

vetítő, álláskereső oldalakat jelölték meg (29 fő, 94%), mint használt online eszközt. 

A megkérdezettek harmadának van karrieroldala, online adatbázist is kevesen hasz-

nálnak, de a közösségi oldalakat is csak a vizsgált cégek fele veszi igénybe. 1 fő 

jelölt meg más alternatívát, mégpedig a közigazgatási/közalkalmazotti állások ol-

dalt. Azok közül, akik használnak karrier- és életpálya tervezést, 70%-ban válasz-

tották ki a gyakornoki programot is.  

 

10. ábra: Online eszközök használatának megoszlása 
Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

A 11. ábrán láthatóak az online eszközök használói vállalatméret szerinti bontásban.  

 

11. ábra: Online eszközök használatának vállalatméret szerinti megoszlása 
Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

A fentiekben megállapítottam, hogy a legnépszerűbb online eszköz, a munkaerő-

közvetítő oldal. Ebben a megközelítésben látszik, hogy az összes nagyvállalat megje-

lölte (100%=21 fő) az munkaerőközvetítő- és álláskereső oldalakat, és KKV-szektorban 
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(100%=10 fő) is 80%-os (8 fő) a használati arány. A második hely már nem teljesen 

egyértelmű, a nagyvállalatok a közösségi oldalakat választották még jelentősebb szám-

ban, a KKV-szektor vállalatai pedig az online jelentkezői adatbázisokat. A virtuális 

állásbörze minden vállalati méret esetében alulmaradt használati arány terén. 

A használt eszközöket a vállalatok értékelhették hatékonyság alapján interval-

lumskálán (1-5-ig), ennek eredményeit az 3. melléklet tartalmazza, vállalatméret 

szerint és összesítve.  

Összesítve a virtuális állásbörze érte el a legalacsonyabb értéket, még akik 

használják is csak 2,33-as átlagértéket adtak neki, magas szórás mellett. Leghatéko-

nyabbnak a jelentkezői adatbázist ítélték, 3,8-as átlaggal alacsony szórás mellett, de 

nem sokkal maradnak le mögötte a karrieroldalak, a közösségi oldalak és a munka-

erő-közvetítő és álláskereső oldalak. 

Ha vállalatméret szerinti bontásban nézzük meg az összefüggéseket, az 

látható, hogy a virtuális állásbörzét minden kategóriából 1-1 fő használta, így az ő 

értékelésük határozta meg az adott kategóriában az átlagértéket, összességében 

2,33-ra értékelték ezt a lehetőséget. Meglepő módon a kkv-szektor képviselője 

értékelte 4-esre, a nagyvállalatok 1-esre, illetve 2-esre, ez eredményezte a magas 

szórást az összesített szórásban. A saját karrieroldalt minden szektor jóra értékelte, 

3,75-ös összátlagértékkel, a kategóriák között eltérő szórással, ellentétben a saját 

online jelentkezői adatbázissal, ami a jó átlagot (3,8) minden szektorban alacsony 

szórás mellett érte el. Az 1.000 fő feletti nagyvállalatok és a kkv-szektor tagjai a 

legjobbnak a munkaerő-közvetítő, álláskereső oldalakat találták 4,0-a átlagértékkel, 

ezt csak az 1.000 fő alatti nagyvállalatok értékelték alább 3,5-re, így összességében 

közel azonos hatékonysági értéket kapott (3,79), mint a karrieroldal és a jelentkezői 

online adatbázis. A legnagyobb véleménykülönbség az 1.000 fő alatti vállalatoknál 

megfigyelhető a karrieroldal és a közösségi oldalak terén, 1.000 fő felett pedig a 

virtuális állásbörzénél, de ott csak 3 fő értékelt, így az elemszám alacsony. 

  

12. ábra: Toborzási célra HR szoftver-használók megoszlása 
Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 
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A 12. ábra mutatja, hogy a megkérdezett cégek csupán 16,13%-a használ to-

borzási célra HR szoftvereket. A használt szoftver nevét csak ketten adták meg, egy 

cég a Nexont, egy cég a SuccessFactors (IBM) nevű programot alkalmazza, míg egy 

harmadik cég azt írta, hogy saját programot használ. 

A vállalatmérettől való függőség vizsgálatakor azt állapíthattam meg, hogy a 

szoftverhasználók 80%-a nagyvállalat, 20%-a KKV. Ez megerősíti előzetes feltevé-

semet, hogy a nagyvállalatok használnak inkább szoftvertámogatást. 

T5: A H5 hipotézis szerint, a vállalatok kisebb része használ a toborzáshoz szoft-

vertámogatást. A kérdőíves adatok azt mutatják, hogy a vállalatok csupán 

16,13%-a használ a toborzáshoz szoftvertámogatást, ezért a H5 hipotézist el-

fogadom. 

A 2. táblázat foglaltam össze, hogy mely szinteken, illetve pozíciókban van-

nak a legnagyobb toborzási nehézségeket.  

2. táblázat: Toborzási nehézségek pozíciónként 

 Gyakoriság 
Megoszlás  

(%) 

Igen, Közép és felsővezetői szint 12 38,7 

Igen, Indirekt pozíciók 19 61,3 

Igen, Szellemi pozíciók 10 32,3 

Igen, Direkt pozíciók 24 77,4 

Nem okoz nehézséget 1 3,2 

Nem tudom/nem válaszolnék 1 3,2 

Igen. Egyéb, mégpedig: szakmunkás és betanított 
fizikai munkás egyáltalán 

1 3,2 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

Látható, hogy a toborzók 77,4%-ának okoz gondot a direkt pozíciók feltöltése. 

Nem sokkal marad el mögötte a szellemi munkakörök aránya sem, ha a közép- és 

felsővezetői szintet is hozzávesszük, de még így is alacsonyabb arányt képvisel. To-

vábbá magas számban jelölték az indirekt pozíciókat is (61,3%). Összességében el-

mondható, hogy több területen is problémák vannak. 

Ha figyelembe vesszük az elemzésnél a vállalat méretét, megállapítható, hogy 

a minél nagyobb létszámú kategóriájú volt a vállalat, annál inkább gondot okoz neki 

a direkt és indirekt pozíciók feltöltése.  

T2a: A H2a hipotézis szerint, a vállalatok nehezen találnak szakképzett munkaerőt. 

A mélyinterjúk és a kérdőívek eredményei egyaránt alátámasztják a hipotézis 

igazolását. A toborzók 93,5%-ának gondot jelent a szakképzett munkaerő 

utánpótlása, ezért a H2a hipotézist elfogadom. 

T2b: A H2b hipotézist szerint, a szellemi pozíciók betöltése jelenti a nehézséget, 

nem a fizikai pozícióké. A kutatásaim eredményei azt mutatják, hogy a fizikai 
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munkaerő pótlása jelenti a nagyobb problémát, 77,4%-ban egyetértettek eb-

ben a toborzók. A H2b hipotézist ezért nem fogadom el. 

Arra a kérdésre, hogy mi okozza a nehézséget a toborzásban különböző vála-

szok fogalmazódtak meg, a legtöbben Ausztria közelségét, a külföldre távozó mun-

kavállalókat (Ausztria, Németország) és a régióbeli munkaerőhiányt, bizonyos 

szakképzettségek hiányát, illetve az alacsony béreket (köztük a minimálbért is) em-

lítették indoknak. 

Elhangzott még indokként a közmunkaprogram elszívó hatása, a bérspirál fo-

kozódó hatása, a munkanélküliek alacsony hajlandósága a munkára, a magas fluk-

tuáció a lojalitás alacsony szintje miatt, a nagy választék a munkát keresőknek (vá-

logatás lehetősége), bizonyos szakmák képzésének a hiánya (pl. vízvezeték szerelő, 

villanyszerelő, műszerész, lakatos). További okként említették még a közszolgálta-

tók nehéz anyagi helyzetét, a strukturális munkanélküliséget, magát a tényt, hogy 

olyan szakmákra képeznek, amire nincs kereslet és gyenge a szakmunkás képzés, a 

pályakezdők magas bérigényét, illetve, hogy a cégek versenyeznek az emberért és 

nem fordítva, gyakran nincs a jelentkezőkben ambíció vagy elhivatottság, valamint, 

hogy generációs „vákuum” a szakmunkás képzésben, rengeteg a „hiányszakma”.  

Nehézségként ítélik meg még azt is, hogy a vonzó, hosszú távú karrierépítés hi-

ányzik Magyarországon, alacsony a szakemberek megbecsülése, a fiataloknál nem 

vonzó a monoton betanított munka vagy a kötöttségek, magasak a bérterhek. 

A következő kérdésben azt vizsgáltam, hogy a cégek a toborzás során figye-

lembe veszik-e a generációs különbségeket, a 13. ábra mutatja, hogy közel azonos 

fő válaszolt igennel (16 fő), mint nemmel (15 fő). 

 

13. ábra: Generációs különbségek figyelembevételének megoszlása (%) 
Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 
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T3: A H3 hipotézis szerint, a vállalatok között a toborzás során dominál a gene-

rációs különbségek figyelembevétele. A kérdőíves eredmények szerint a kitöl-

tők alig több mint fele veszi figyelembe a generációs különbségeket, ami nem 

tekinthető dominánsnak, a kérdőíves vizsgálat eredményei nem támasztják alá 

a hipotézist, így a H3 hipotézist nem fogadom el. 

Azoktól, akik igennel válaszoltak (16 fő=100%), megkérdeztem, hogy ponto-

san miben veszik figyelembe a generációs különbségeket. Ezt a 6. táblázat mutatja 

be. 10 fő jelölte be a hirdetés nyelvezetét, szintén 10 fő a hirdetési csatornát és szin-

tén 10 fő a pályázóval szemben támasztott elvárásokat. 5 fő nyilatkozta, hogy ő a 

kínált lehetőségekkel veszi figyelembe attól függően, hogy melyik generációról van 

is szó. 

3. táblázat: Generációs különbségek figyelembe vételének szempontjai 

  
Gyakoriság  

(fő) 
Megoszlás  

(%) 

Hirdetés nyelvezete 10 62,50 

Hirdetési csatorna 10 62,50 

Kínált lehetőségek 5 31,25 

Pályázóval szemben támasztott elvárások 10 62,50 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

Vizsgáltam továbbá azt is, hogy azoknál, akik figyelembe veszik a generációs 

különbségeket, és azoknál, akik nem, van-e valamilyen szignifikáns eltérés aközött, 

hogy milyen online eszközöket használnak vagy, hogy milyen mértékben használ-

nak online eszközöket. Egyik esetben sem találtam számottevő eltérést, ami meg-

lepőnek mondható. 

Tovább vizsgálódva kitértem arra is, hogy aki a toborzási csatorna tekinteté-

ben veszi figyelembe a generációs különbségeket, milyen fiatalokra irányuló tobor-

zási eszközt használ. A legtöbb esetben közel azonos arányban vagy kisebb mérték-

ben választották ezeket az eszközöket, tehát nem volt kapcsolódás a két kérdés kö-

zött. Egyedüli differencia a következők esetén jelent meg: akik a toborzási csatorna 

tekintetében figyelembe veszik a generációs különbségeket 80%-ban használnak 

gyakornoki programot, 60%-ban duális képzést, 70%-ban közösségi oldalakat.  

Viszont kiderült, hogy bár azt nyilatkozták, hogy figyelembe veszik a tobor-

zási csatorna terén a generációs különbségeket, mégsem használnak specifikusan a 

fiatalokra irányuló eszközöket pl. virtuális állásbörze, gyárlátogatás, versenyek 

meghirdetése, kapcsolattartás oktatási intézményekkel vagy karriertervezés.  

A következő kérdésem a kitöltőkhöz az volt, hogy alkalmaznak-e diákokat 

vagy gyakornokokat.  

Ahogy a 14. ábra mutatja, a megkérdezettek 93,33%-a felelt igennel, tehát 

alkalmaz diákokat. Vállalati méret szerinti bontásban, a nagyvállalatok 100%-a 

igennel válaszolt, valamennyi nemleges választ a KKV-szektor kitöltői adták. 
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14. ábra: Diákok alkalmazásának megoszlása (%) 
Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

Hogy miért is alkalmaznak diákokat? Ezt mutatja be a 4. táblázat. Az a 29 fő 

(100%), aki igennel válaszolt az előző kérdésre, válaszolhatott erre a kérdésre. E 

válaszadók 58,62%-a utánpótlási célból alkalmaz diákokat, ez képviseli a legmaga-

sabb arányt. Ezt követi a szakmai és munkatapasztalat biztosítása, majd a szezoná-

lisan megnövekedő igények. Egyéb kategóriában a szabadságolásokat nevezte meg 

1 fő, amit a többi kitöltő vélhetően az ideiglenes emberhiány kategóriába sorolt be. 

4. táblázat: Diákok alkalmazásának okai 

 Gyakoriság  
(fő) 

Megoszlás  
(%) 

Szakmai/munka tapasztalat biztosítása 13 44,83 

Utánpótlási célból 17 58,62 

Költségmegtakarítás 7 24,14 

Ideiglenes emberhiány/többletigény ellátása 7 24,14 

Szezonálisan megnövekedő igények miatt 12 41,38 

Egyéb: szabadságolások 1 3,45 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

T4: A H4 hipotézis szerint, a vállalatok utánpótlási célból alkalmaznak diákokat. 

A kérdőívet kitöltők válaszai alapján kiderült, hogy a vállalatok 58,62%-a eb-

ből az okból alkalmaz diákokat, ezért H4 hipotézist elfogadom. 

Az általános toborzás utolsó kérdéseként azt vizsgáltam, hogy milyen prefe-

renciák alapján hoznak meg a HR szakemberek toborzási döntéseket. A kitöltőket 
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rangsorolásra kértem, a válaszokat (lévén ezek ordinális skálán értelmezhetők) rang-

sor-statisztikákkal elemeztem. Először a Kendall-féle egyetértési mutató meghatá-

rozásával vizsgáltam meg a kérdésre adott sorrendeket. Az eredmény W = 0,14-es 

értékkel megmutatta, hogy a válaszadók között közel sincs teljes egyetértés a szem-

pontrendszer kapcsán. Ezután megnéztem, hogy a sokféle válaszból milyen eredő 

rangsor állítható elő, erre a körpályamentes gráf módszerét alkalmaztam. Mindkét 

módszerről részletesen írtam a módszertant bemutató alfejezetben. 

5. táblázat: A toborzási döntésekben közrejátszó tényezők rangsora 

 Toborzási döntéshozás szempontjai 

1. A toborzási mód hatékonysága 

2. Célközönség (potenciális jelöltek) 

3. A területvezetők igényei 

3. Munkaerő piaci változások 

5. A megszokott toborzási gyakorlat 

5. A toborzás költségei 

7. Meglévő partneri kapcsolatok (pl. helyi újsággal) 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

A megkérdezettek preferenciái alapján, a döntéseket meghatározó tényezők 

rangsorában első helyen a toborzási mód hatékonysága végzett. Ezt követi a célkö-

zönség, majd holtversenyben a területvezetők igényei és a munkaerő-piaci változá-

sok. Szintén holtverseny született az ötödik helyen is, a megszokott toborzási gya-

korlat és a toborzás költségei ugyanazt a pontszámot kapták. A döntéshozatalban a 

legkevésbé relevánsnak a meglévő partneri kapcsolatokat ítélték. 

Az eredmények tekintetében pozitívnak találom a kialakult rangsort, hiszen a 

hatékonyság került az előtérbe a költségekkel és a megszokással szemben. Vélemé-

nyem szerint a költségek vagy a megszokás befolyása gátolhatja a toborzás eredmé-

nyességét. A kapott válaszok alapján viszont a HR szakemberek is az eredményt 

tekintik elsődlegesnek és azt, hogy kinek szól az adott pozíció.3 

A kutatás következő részében azt vizsgáltam, hogy hány százalékra becsülik 

a toborzók az online és az offline eszközök használatát saját gyakorlatukban. A kér-

                                                 
3  Mint már a generációs különbségek figyelembe vételével kapcsolatos kérdésnél is be-

mutattam, e kérdőívnél is vannak arra mutató jelek, hogy a kitöltők olykor másképp élik 

meg saját valóságukat, mint ahogy ez a tetteikben megjelenik. A döntéshozó által vélt 

preferenciái és a meghozott döntéseiben megjelenő preferenciák eltérhetnek. Ez már a 

döntéselmélet és a pszichológia világa, jelen kérdésnél társadalomtudományi kísérlettel 

lehetne vizsgálni ezt, ami viszont olyan erőforrásokat igényelne, mellyel értelemszerűen 

nem rendelkeztem, így a válaszadók által adott válaszokra tudok hagyatkozni az elem-

zéskor. 
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désre adott válaszok széles skálán mozognak, online eszközöket 10-80%-ban jelöl-

ték meg, az offline eszközöket pedig 20-90% arányban, ez mindkét esetben 70%-os 

eltérést jelent a minimális és a maximális érték között.  

A mediánt vizsgálva megállapíthattam, hogy a megkérdezettek fele 50% alatt 

használja az online módokat, és 50%-ban felette, értelemszerűen ez az offline esz-

közök esetében is így van. 60% felett csak a kitöltők negyede értékelte az internetes 

lehetőségeket, viszont szintén ugyanebben az arányban jelölték meg 30% alatt. A 

hagyományos módozatok esetében ez az aránypár 70-40%. A legnépszerűbb arány 

a 60-40% volt a internet javára. 

T6: A H6 hipotézis szerint a vállalatok több mint fele az online toborzásra helyezi 

a hangsúlyt. A kérdőíves kutatás eredményei szerint a szakemberek 48,4%-a 

az online, 35,5%-a az offline eszközöket használja nagyobb arányban, 16,1%-

a pedig mindkettőt egyenlő arányban használja. A válaszadók 51,6%-a nem 

használ nagyobb arányban online eszközt, mint offline-t. Ezen eredmények is-

meretében, a H6 hipotézist elutasítottam. 

Vállalatméret szerint, a KKV-szektor 60%-ban, az 1.000 fő feletti nagyválla-

tok 54,5%-ban, 1.000 főt meg nem haladó nagyvállalatok pedig 30%-ban inkább 

online eszközöket használnak. 50-50%-os megosztásban, a KKV-szektor 20%-a, az 

1.000 fő alatti vállalatok 10%-a és a 1.000 fő feletti vállalatok 18,2%-a használja az 

online és offline módszereket.  

Ezt követően a közösségi média használt elemeit vizsgáltam. Míg külföldön 

már népszerű mind a négy vizsgált és még sok más közösségi oldal, addig a felmé-

résem eredményei ehhez képest visszafogottabb vonalat mutatnak, ez látható a 6. 

táblázatban: 

6. táblázat: Közösségi média használat 

 Használók száma 
(fő) 

Használati arány  
(%) 

Facebook 20 64,5 

LinkedIn 10 32,3 

Twitter 0 0 

Instagram 0 0 

Egyiket sem 10 32,3 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

Míg a Facebook-ot a megkérdezett toborzók 64,5%-a használja – ez is alacso-

nyabb, mint amire a nemzetközi irodalom alapján elsőre gondoltam volna – addig a 

LinkedIn-t csak a HR-esek 32,3%-a, a Twittert és az Instagram-ot pedig senki nem 

jelölte be és a szakemberek egyharmada egyik lehetőséget sem használja. 
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A karrieroldallal kapcsolatos eredmény azt mutatja (15. ábra), hogy a meg-

kérdezett cégek több mint fele rendelkezik karrieroldallal vagy menüponttal a cég 

honlapján.  

A kérdést kiemeli az a tény, hogy egy korábbi kérdésnél a cégeknek csak a 

harmada vallotta, hogy használ a toborzáshoz karrieroldalt. A különbség oka vélhe-

tően, hogy több esetben a cég honlapjára is kikerülő álláshirdetésekhez nem kapcso-

lódnak karrieroldal-funkciók, így ezt nem tekintették valós karrieroldal eszköznek. 

 

15. ábra: Karrieroldal meglétének megoszlása a cégeknél 
Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

Azoknak, akik használnak karrieroldalt, egy extra kérdés jelent meg, ami a 

karrieroldal használatáról kérdezte a válaszadókat. Ahogy a 16. ábra mutatja, a 

használók jelentős többsége aktívan használja a karrieroldalát és a jelentkezők a 

karrieroldalon keresztül jelentkezhetnek a meghirdetett pozíciókra.  

 

16. ábra: Használt karrieroldal jellemzői 
Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

0 fő 2 fő 4 fő 6 fő 8 fő 10 fő 12 fő 14 fő 16 fő

Toborzási munkánk során aktívan használjuk a
karrieroldalt.

A jelentkezők a karrier oldalon keresztül is
jelentkezhetnek a meghirdetett pozíciókra

Használunk jelentkezői adatbázist.

A karrieroldalról automatikusan betöltődnek a
jelentkezői adatbázisba az adatok.

Igen Nem Nem tudom
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Kisebb hányadban, de még mindig nagy számban használnak a cégek jelent-

kezői adatbázist is emellett. Azonban a többség esetében nem töltődik be automati-

kusan a jelentkezői információ a toborzási adatbázisba. 

A 7. táblázat bemutatja, hogy milyen funkciókkal rendelkeznek a toborzók HR 

szoftverei. E kérdésre mindenki válaszolhatott, hiszen nem csak a kimondottan HR-

szoftverek segíthetik egy-egy lehetőséggel valamilyen mértékben a toborzási 

tevékenységet. A legtöbb program saját dokumentárral rendelkezik és a holnapon 

lévő jelentkezői űrlapból automatikusan betölti az adatokat. A legkevesebben a 

többi HR programmal való együttműködést jelölték és a többnyelvű használatot. 

Szintén kevés cégnél van arra lehetőség, hogy a kiválasztott munkavállaló adatai 

betöltődjenek a pályázói adatokból. Összevetettem az itt adott válaszokat azzal, 

hogy a válaszadó közül ki jelölte meg korábban, hogy használ toborzási szoftvert. 

Megállapítható, hogy sokan vannak, akik nem használnak, mégis elérhetők számuk-

ra egyes funkciók és előfordult az is, hogy használt toborzási modult, mégsem volt 

számára elérhető egy-egy felsorolt funkció. A két kérdés összevetésének összefogla-

ló táblázatát az 1. melléklet tartalmazza. 

7. táblázat: Használt HR szoftverek jellemzői 

 Igen 
Igen  
(%) 

Nem 
Nem 

tudom 

Saját dokumentumtárral rendelkezik. 16 51,61 13 2 

A honlapon elhelyezett jelentkezői űrlap alapján 
automatikusan betölti az adatokat a pályázói adatok 
közé. 

14 45,16 17 0 

Segítségével könnyen és gyorsan lehet keresni a 
pályázói adatok között pl. iskolai végzettség 

13 41,94 16 2 

Segítségével könnyen kérdezhetők le adatok és 
készíthetők kimutatások. 

13 41,94 17 1 

A programban rögzíthetők az interjúk eredményei. 12 38,71 17 2 

Saját igények alapján programozható. 11 35,48 18 2 

Tárolja a jelentkezők céggel kapcsolatos élettörténetét. 9 29,03 21 1 

A kiválasztott munkavállaló adatai automatikusan 
kitöltődnek, a rendszer által tárolt pályázói adatok 
alapján. 

8 25,81 23 0 

A program több nyelven is használható. 8 25,81 18 5 

Együttműködik további HR modulokkal/más 
programokkal. 

7 22,58 24 0 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

Az utolsó, online toborzással kapcsolatos kérdésben azt vizsgáltam, hogy 1-5 

skálán mennyire értenek egyet a felsorolt állításokkal a HR szakemberek. Az 

eredményeket az 5. melléklet tartalmazza. Az állítások különböző online lehetősé-

gekkel kapcsolatos funkciókat tartalmaztak, megbontva aszerint, hogy ki az, aki 
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aktívan használja őket és ki az, aki nem. Az aktívan használók értékelései jelentősen 

pozitívabbak lettek, mint a nem használóké. Tőlük mindegyik állítás legalább 4-es 

értéket kapott. A leghatékonyabbnak a jelentkezői adatbázis használatát, a saját igé-

nyek szerint programozhatóságot, az adatok közötti könnyű és gyors kereshetőséget 

és az interjúk eredményeinek rögzítését találták. A nem használók körében a legha-

tékonyabbnak a könnyű és gyors adatlekérdezhetőséget, kimutatások készítését 

találták. 

A kérdőív záró kérdései a jövőre, az elképzelésekre, a tervekre irányultak. A 

cégek többsége nem használt HR szoftvert toborzási célra, de arra is kíváncsi vol-

tam, hogy vajon használnának-e. Tehát ha rajtuk múlva a döntés, igénybe vennék-e 

egy ilyen program segítségét. 

A megkérdezettek 67,7%-a válaszolta meg a kérdést, kb. 16% nem válaszol-

hatta meg, mivel ők már használnak ilyen lehetőséget, kb. 16% pedig úgy döntött, 

hogy nem válaszolja meg. Ha a válaszolókat tekintem 100%-nak, akkor megállapít-

ható, hogy 76,2%-ban vennének igénybe szoftvertámogatást. Vállalatméret illetve 

tevékenységi kör szempontjából vizsgálva nincsenek számottevő jellegzetességek a 

válaszok között. A szoftvert használni vágyók egyharmada elsődleges toborzási 

döntési szempontként a területvezetők igényeit, egyharmada pedig a toborzás haté-

konyságát tekintette a legfontosabbnak. 

Azok, akiknek gondot jelent a szakképzett munkaerő utánpótlása vezetői szin-

teken, 90%-ban, azok, akiknek ez a szellemi pozíciók terén jelent gondot, 87,5%-

ban, azok, akiknek az indirekt pozíciókban jelent gondot a pótlás, 76,6%-ban, illetve 

akiknek direkt munkakörökben okoz ez problémát, 80%-ban használnának toborzási 

célra szoftvertámogatást. 1 főnek nem jelentett problémát a toborzás, ő nem is sze-

retne programot használni erre a célra. 

A 17. ábra mutatja a toborzási eszközök összefoglaló ábráját, hányan hasz-

nálnak, hányan használnák, és hányan nem használnák az adott toborzási eszközt.  

Az utóbbi kategóriában benne van a nem válaszolók száma is, mivel a jövőre 

vonatkozó kérdések kitöltése nem volt kötelező. Látható, hogy szinte minden módra 

lenne még jelentkező. Az újsághirdetéseket azok is használnák, akik eddig nem 

használták, erre mindenki válaszolt. Magas igény keletkezett a virtuális állásbör-

zére, a karrieroldalra, a nyílt toborzási napra, valamint a karrier- és életpálya ter-

vezésre is. 
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17. ábra: Toborzási eszközök összefoglaló ábrája 
Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 

A jövő tendenciái kapcsán (18. ábra) többen kiemelték a közösségi média, az 

employer branding és általánosságban az online eszközök térnyerését. Természete-

sen azt is kiemelték, hogy ahhoz, hogy ezek az eszközök működjenek jelöltek is 

kellenek. Volt, aki a toborzási folyamat és a különböző eszközöket használók fejlő-

dését várja, de a kiválasztási folyamat minőségjavulására is számítanak (pl. első 

körben szoftveres adatbázis elemző lehetőséggel, második kör videóeszközzel meg-

támogatva, harmadik körben pedig a személyes interjú). 
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Az egyik szakember kiemelte, hogy az online eszközök jelentőségének növe-

kedésére számít, de fontosnak tartja, hogy a hagyományos eszközök is megmarad-

janak, elsősorban a fizikai kiválasztásnál. Tehát ő a vegyes toborzást tartja jövőbeli 

útnak, nagyobb arányú online és kisebb részt offline felületekkel. 

Egy másik szakember viszont a hirdetések szélesebb körben lévő alkalmazá-

sára számít, értve ezen az óriásplakátokat, szórólapokat, TV hirdetéseket, esemé-

nyek/rendezvények támogatását, valamint az online hirdetési felületek megjelené-

sét, például a HR toborzási felületek elérhetőségét támogató mobil applikációkat az 

Y és a Z generáció számára, továbbá munkavállalói mobilitást támogató juttatási 

csomagok kialakítását. 

18. ábra: HR szakemberek jövőre vonatkozó elképzelései – Mind Map 
Forrás: Saját kérdőíves és mélyinterjús eredmények 

Volt olyan, aki azt gondolja, hogy ebben a térségben kizárólag a munkaerőpi-

aci helyzet befolyásolja a toborzás sikerességét, ők bérekben már jelentős javulást 

eszközöltek, de az osztrák munkáltatói szektorral nem tudják felvenni a versenyt. 

Őszerinte jelentős kormányzati segítségre lenne szükség a munkáltatói és munka-

vállalókat érintő közterhek csökkentése érdekében. 

Kis cégeknél feleslegesnek tartják a drága és túlbonyolított programok jövő-

beni használatát is, mivel ott éves szinten csak néhány be- és kilépő van.  

Fogalmaztak meg olyan prognózist is, hogy a jövőben a fejvadászat irányába 

fog eltolódni a toborzás. Ez korábban csak a magasabb, specifikusabb munkakö-

rökre volt jellemző, de egyre inkább teret nyer kevésbé magas szintű pozíciók esetén 

is. A fejvadászat és az online toborzás mellett volt, aki még a személyes kapcsola-

tokon való toborzást is kiemelte. 
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A szakemberek egyike szerint el kell fogadni, hogy nem az elvárt képességű 

jelöltet tudják alkalmazni, de még őt is meg kell valahogy „szerezni”. Őszerinte a 

különböző, a tevékenység végzéséhez előírt képesítési elvárásoknak megfelelés ér-

dekében munka melletti tanulás szükséges, ezzel a képességgel, illetve hajlandóság-

gal rendelkezők megtalálása nehezíti a helyzetüket. A jövőt illetően azt várja, hogy 

ez nehezebb lesz, és sok kudarc fogja érni őket. 

A szoftvertámogatás kapcsán elhangzott, hogy keresettebbé fognak válni a HR 

szoftverek és az egyszerű és automatizált folyamatok lesznek azok, melyet a HR 

szakemberek szívesen használnának. 

Következtetések, javaslatok 

A kutatással eredetileg az volt a célom, hogy alternatívákat javasoljak a hatékony 

toborzási módszertanra. A vizsgálatok során azonban arra a következtetésre jutot-

tam, hogy nincsenek konkrétan követendő utak a toborzás során, amin, ha elindu-

lunk, akkor elérjük a hatékony toborzást. Többek között vállalatmérettől, megcélzott 

pozíciótól és célcsoporttól is függ az eszköztár, javaslatok ugyanakkor fogalmazha-

tóak meg a toborzási tevékenység fejlesztéséhez. Hipotéziseim egy részét alátámasz-

totta a kutatás, míg a másik része nem nyert alátámasztást, összességében a követ-

kező eredményekre jutottam: 

A vállalatoknak gondot jelent a szakképzett munkaerő utánpótlása, tehát szük-

séges foglalkozni a toborzás vizsgálatával a HR szakemberek támogatása érdekében. 

A nagyvállalatok nagyobbik része fejvadász cégek segítségével toboroz, tehát 

a fejvadász cégek nagymértékben segítik a nagyvállalatok munkáját az üres pozí-

ciók betöltésében. 

A teljes vállalati körre nézve megállapítást nyert, hogy a vállalatok kisebb ré-

sze veszi igénybe a fejvadászok segítségét. Ez annak köszönhető, hogy a kis- és kö-

zépvállatoknál nincsenek óriási létszámigények a legtöbb esetben és anyagi meg-

fontolásból is inkább maguk végzik a tevékenységet (a fejvadászcégek bevonása a 

HR oldal terheit csak részben csökkenti, hiszen pl. a kiválasztási folyamat ugyanúgy 

a feladatuk marad). 

A diákokat a vállalatok utánpótlási célból alkalmazzák, tehát a vállalatok fel-

ismerték a fiatal munkavállalókban rejlő lehetőségeket távollévő munkavállalóik 

pótlására, és partnerek abban, hogy a diákok szakmailag fejlődhessenek a tanulmá-

nyaik alatt. Ha pedig fizikai kisegítésről beszélnünk, akkor lehetőséget adnak abban, 

hogy a fiatalok munkatapasztalatot gyűjthessenek és bepillantást nyerjenek a válla-

latok mindennapjaiba. 

A vállalatok kisebb része alkalmaz a toborzáshoz szoftvertámogatást, tehát 

kevesen alkalmaznak támogató szoftvereszközöket a munkájukhoz. Magyarorszá-

gon még nem annyira elterjedtek ezek a megoldások, de a kutatás arra is rámutat, 

hogy a toborzók jelentős része használna ilyen lehetőségeket. Tehát van rá igény, 

csak még korlátokba ütközik a megvalósítás, pl. kevesen ismerik, anyagi nehézsé-

gek, kezdeményezés hiánya, más prioritások vannak előtérben. 
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Igazolást nyert, hogy nem a szellemi munkakörök, hanem a fizikai munkakö-

rök betöltése jelenti a problémát a legtöbb megkérdezett vállalatnak. 

Igazolást nyert, hogy jelenleg nem dominál a vállalatok között, hogy figyelembe 

vegyék a generációs különbségeket a toborzási tevékenységben. 

A kutatás azt bizonyította, hogy a vállalatok nagyobb részénél még a hagyo-

mányos eszközök a hangsúlyosabbak a munkaerő toborzása során. Egyre inkább 

használják a közösségi és karrieroldalakat, néhányan már az állásbörzét is virtuáli-

san bonyolítják, és a jelentkezői adatbázisok is néhol online futnak már. A munka-

erő-közvetítő oldalakat pedig már szinte minden vállalat gyakorlatában alkalmaz-

zák. Azonban továbbra is népszerűek az újságokban elhelyezett álláshirdetések, ami 

a fizikai pozíciók toborzásánál hatékony eszköz maradt továbbra is. 

E megállapítások ismeretében megfogalmaztam néhány javaslatot a toborzók 

számára: 

1. A kutatás eredményeinek ismeretében semmiképpen nem javasolnám a ha-

gyományos eszközök elhagyását, viszont azt igen, hogy jobban használják ki 

a cégek az online nyújtott lehetőségeket. Erre példa: 

• Minden vállalatméret esetében: Online jelentkezői adatbázis létrehozása és 

aktív használata; álláshirdetés munkaerő-közvetítő oldalon (pl. Profession, 

CV online, Jobline, Workania, stb), esetlegesen összekapcsolva online je-

lentkezői adatbázissal; Facebook oldal létrehozása és aktív használata. 

• Közép- és nagyvállalat esetében: Vállalati karrieroldal létrehozása és mű-

ködtetése. A nagyobb vállalatoknál akár egy belsős IT szakember alacsony 

külső támogatással megvalósíthatja. Bár a költségek kezdetben magasak, 

de a honlap fejlesztésével, naprakészen tartásával már boldogul a helyi IT 

részleg, de lehet, hogy még a kialakítását is megoldja. A karrieroldal egy 

felületet biztosít a külvilág felé, az álláskeresők sokkal könnyebben ráta-

lálhatnak a vállalatra és aktuális lehetőségekre. 

o Karrieroldal összekapcsolása a jelentkezői adatbázissal és a facebook 

oldallal, 

o LinkedIn profil létrehozása, online jelenlét erősítésére és szellemi je-

löltek toborzására. 

2. A kutatás kimutatta, hogy a hagyományos toborzási eszközök között kiemelt 

jelentőséggel bírnak a személyes kapcsolatok és a dolgozói ajánlások, ezért 

mindenképpen javasolnám e kapcsolatrendszer szervezettebb kiaknázását és a 

dolgozói ajánlói programok kidolgozását, erősítését.  

3. A szakirodalmi és a mélyinterjús kutatás megerősítésével és a kérdőíves ered-

mények tükrében javaslom a vállalatok számára a generációs különbségek fi-

gyelembevételét és az eszerint történő toborzást.  

A kutatás során kiderült, hogy bár a kitöltők egy része azt nyilatkozta, hogy 

figyelnek a generációkra, a többi kérdésre adott válaszaik nem voltak ezzel 

összhangban pl. megjelölték, hogy toborzási csatorna terén figyelnek rá, még-

sem használtak akkora mértékben fiatalokra irányuló modern technológiákat. 
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Másik példa erre, hogy kevesen jelezték, hogy a kínált lehetőségekben figye-

lembe veszik, hogy egy Y generációs munkavállalónak például nem vonzó a 

kötött 8 órás munkaidő vagy a monoton feladatok. A kérdőíves eredmények 

azt is mutatták, hogy sokan pedig egyáltalán nem is veszik figyelembe a to-

borzás során. Hatékonyabb toborzást tenne lehetővé, ha még nagyobb hang-

súlyt fektetnének a vállalkozások a generációs különbségek figyelembevéte-

lére, pl. erősebb online jelenléttel (lásd a fentebb lévő javaslatban), gyakor-

noki programokkal, fiataloknak szóló duális képzésekkel. Még egy példával: 

fiataloknál a Facebook lehet a csatorna, szakmailag tapasztaltabbaknak vi-

szont már a LinkedIn a közösségi oldalak esetén. 

4. A fizikai munkakörök kereséséhez (is) fejvadász segítség és/vagy kreatív, fi-

gyelemfelkeltő hirdetések, online a Facebookon és offline az újságokban vagy 

plakátokon vagy rádióban (a HR stratégiával egyezően, figyelembe véve a 

vállalat vonzáskörzetében élők által fogyasztott médiatartalmak gyakorisá-

gát). 

5. Nagyvállalatoknak szoftvertámogatás igénybevétele HR folyamatokhoz, to-

borzáshoz. Egyszerűsíti az adminisztrációt, felgyorsítja a folyamatot, köny-

nyebben átláthatóvá teszi a rendszert. Hatékonyabban valósítható meg a je-

lentkezések kezelése. Ez azért fontos, hogy legyen ideje és energiája a HR 

szakembernek magával a toborzással, a jelöltek felkutatásával foglalkozni, to-

vábbá egy jó adatbázis szélesítheti például a későbbi munkaerő-keresés lehe-

tőségeit is. 

6. „Employer branding” – Vállalati márka kiépítése: A rengeteg rutin és admi-

nisztratív feladat közül felszabadult HR-es energiáit a közép- és hosszútávon 

jelentős értékkel bíró, magasabb szintű tevékenységekbe fektetheti. A tobor-

zási tevékenységeket támogató vállalati márkaépítésre érdemes hangsúlyt he-

lyezni. Ebben a HR és a marketing osztályok együttműködése nagyon fontos, 

akár közös projektben is. Ha nem találunk munkaerőt, mert nincsen, nem jön-

nek, nincs is kit interjúztatni, akkor miért nem fordítjuk meg a folyamatot? Ne 

csak a HR-es menjen a jelöltek után, hanem jöjjön a jelölt maga. Persze nem 

arról van szó, hogy ez ma nem történhetne meg, de nagyobb létszámban is el 

lehetne ezt érni. 

Sokkal nagyobb lelkesedéssel kezd el a cégnél dolgozni bárki, ha úgy érzi, 

hogy megküzdött érte, és őt választották, mintha mindenféle csatornán pró-

bálják őt elérni és akár egyszerre több ajánlatból is válogathat. Ezt az újfajta 

szemléletet összhangban képzelném el a jelenlegi toborzási módozatok mel-

lett. Legyenek szép számban felkutatott jelöltek és legyenek olyanok, akik cél-

zottan az adott vállalatnál, és csak ott, akarnak dolgozni. 

Ahhoz, hogy ez elérhető legyen, az a személyes véleményem, hogy belülről 

kifelé kell változásokat megvalósítani. Először érjük el, hogy a jelenlegi mun-

kavállalóink büszkén tekintsenek a munkahelyükre, presztízs pozíciónak te-

kintsék, jól érezzék magukat a bőrükben és tiszta szívvel ajánlják álláskereső 

ismerőseiknek is. Eszközök terén alkalmaznám többek között a csapat- vagy 
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közösségépítést, a munkavállalói elégedettség növelését (és felmérését kérdő-

íves formában), a felvételi rendszer átgondolását (új belépői tréningek, beil-

leszkedést vizsgáló interjúk, munkavállalók oktatása). Tegyünk kényelmessé 

és gondmentessé a munkavállalók munkahelyi környezetét, amennyire csak 

lehetséges. Gondoljuk át, hogy mit mondott az interjún, miért akar nálunk dol-

gozni, mit vár el a cégünktől. Ezt dokumentálnám, és később vizsgálnám, 

hogy a céljai teljesültek-e, elégedett-e még mindig a munkájával. Emellett szí-

nesíteném a dolgozók szürke hétköznapjait néhány izgalmas, szórakoztató 

rendezvénnyel, programokkal és különös figyelmet fektetnék, hogy elismerve 

érezzék a munkájukat. 

A külső brandépítésben pedig olyan lépéseket tennék, melyek segítik, hogy 

kedvező kép alakuljon ki a külvilág számára a cégről, például társadalmi fele-

lősségvállalási program indításán, rendezvényeken, konferencián, a vállalati 

jelenlét helyi erősítésén keresztül. Még ha a cég nem is a Microsoft vagy az 

Apple, de az álláskeresők és a munkavállalók érezzék úgy, hogy kitüntetés az 

adott cégnél dolgozni és ők a legjobbak, azért kerülhettek be. 

7. Gyakornoki program létrehozása: Elhangzott az elemzett visszajelzések kö-

zött, hogy gyakran a jelöltek szakképzettsége, tudása nem megfelelő. Hogy 

ezt ellensúlyozzuk, oktassuk ki mi a munkavállalókat. Érdemes a vállalati gya-

korlatot úgy alakítani, hogy a betanítás ne nyűgnek és költségpazarlásnak ér-

ződjön, hanem a vállalati tevékenység folyamatos és szerves része legyen. Ta-

nítsuk meg nekik akár a szükséges idegen nyelveket, akár a szakma gyakorlati 

részleteit. Vegyük fel őket pályakezdőként és tanítsuk meg nekik, amit tud-

niuk kell. Ezzel nemcsak, hogy sokkal elkötelezettebb, kész munkavállalókat 

kapunk a befektetett idő végén, de azt a tudást birtokolja majd, amit mi sze-

retnénk, hogy tudjon. Nem feltétlenül kell, hogy ez csak a diplomás (például 

mérnök vagy közgazdász) munkakörökre vonatkozzon, ha villanyszerelőre 

vagy szakmunkásra van szükség, akkor képezzünk egyet magunknak és persze 

figyeljünk úgy az előrehaladására és szakmai fejlődésére, hogy aztán ne 

hagyja el a céget, ha már kitanulta a szakmát. Ausztria elszívó erejével és 

anyagi ösztönzőjével persze a legtöbb pozíciónál nem nagyon lehet ma verse-

nyezni. Részben ellensúlyozni tanulmányi szerződéssel lehetne, az elégedett-

sége fenntartása mellett. A javaslataim e része megvalósulhat akár duális kép-

zésben, diplomás gyakornoki programként vagy egy-egy képzésre be lehet is-

kolázni egyből az új munkavállalót. 

Összefoglalás 

A kutatásom rávilágított a vizsgált témakör összetettségére és a tevékenység szám-

talan kihívásaira, illetve bemutat néhány hasznos toborzási módszertant, ami segít-

het javítani a toborzás hatékonyságán. 
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A vizsgált kérdéskört a szakemberek segítségével sikerült több aspektusból is 

összevetni, a szakirodalmi kutatás során megismertem az elméleti hátteret, a mély-

interjúk során három területről ismerhettem meg a nézőpontokat, melyek sok eset-

ben megegyeztek, a kérdőívezés módszerével pedig részletesen képet kaphattam a 

toborzók gondolatairól, helyzetképükről, szokásaikról. 

Igazolást nyert, hogy a vállalatoknak valóban kihívást jelent megtalálni a 

megfelelően szakképzett és az elvárásokat kielégítő jelölteket egy-egy pozícióra, le-

gyen szó szellemi vagy fizikai munkakörről, de leginkább az utóbbiról. Ez a tény 

igazolja leginkább a tanulmány elkészítésének és jövőbeni további kutatások és gya-

korlati alkalmazások szükségességét. Megállapíthattam, hogy a diákok alkalmazása, 

a fejvadász cégek megbízása, szoftvertámogatás igénybevétele, vagy a megfelelő 

célközönségnek (generációnak) címzett toborzási eszköztár óriási segítséget jelent-

het a toborzás folyamatában és eredményességében. Kiderült az is, hogy a cégek 

egy jelentős része, még csak kismértékben él az online toborzás lehetőségeivel. 

Általánosságban is javasolhatom a kutatásom alapján a cégeknek, hogy job-

ban használják ki a cégek az online nyújtott lehetőségeket (Facebook, LinkedIn, 

Karrieroldal, online jelentkezői adatbázis, online munkaerő-közvetítő oldalak), a 

személyes kapcsolatrendszerek szervezettebb kiaknázását és a dolgozói ajánlói 

programok kidolgozását, erősítését, a generációs különbségek figyelembe vételét és 

az eszerint történő toborzást. Továbbá javaslom a fizikai munkakörök kereséséhez 

(is) a fejvadászok segítségét és/vagy kreatív, figyelemfelkeltő hirdetések készítését, 

valamint szoftvertámogatás igénybevételét, és a vállalati márka kiépítését és folya-

matos erősítését. 

Irodalomjegyzék 

A saját kutatást megalapozó irodalomkutatás a tanulmány alapjául szolgáló OTDK 

dolgozatomban található, az itt elhelyezett irodalomjegyzék részletes feldolgozása 

ott érhető el. 
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Mellékletek 

1. melléklet: Belső eszközök értékelése 

Vállalatméret Átszervezés Visszahívás 
Belső 

pályáztatás 
Képzések Karriertervezés 

K
K

V
-s

z
e

k
to

r 

Átlag 4,00 2,67 3,00 4,00   

Elemszám 7 3 2 3   

Szórás 0,000 1,528 1,414 0,000   

Minimum 4 1 2 4   

Maximum 4 4 4 4   

Középérték 4,00 3,00 3,00 4,00   

N
a
g

y
v

á
ll
a

la
t 

 

1
0

0
0

 f
ő

 a
la

tt
 Átlag 3,57 3,67 3,30 3,43 3,80 

Elemszám 7 3 10 7 5 

Szórás 0,535 0,577 0,949 1,272 1,304 

Minimum 3 3 2 2 2 

Maximum 4 4 5 5 5 

Középérték 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

N
a
g

y
v

á
ll
a

la
t 

 

1
0

0
0

 f
ő

 f
e

le
tt

 Átlag 3,90 4,00 4,00 3,50 4,20 

Elemszám 10 5 8 8 5 

Szórás 0,738 0,707 0,535 0,535 0,447 

Minimum 2 3 3 3 4 

Maximum 5 5 5 4 5 

Középérték 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 

∑ 

Átlag 3,83 3,55 3,55 3,56 4,00 

Elemszám 24 11 20 18 10 

Szórás 0,565 1,036 0,887 0,856 0,943 

Minimum 2 1 2 2 2 

Maximum 5 5 5 5 5 

Középérték 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 
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2. melléklet: Külső eszközök értékelése 

Vállalatméret 

S
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e
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e
s
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k
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s
 T

V
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Á
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rz
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S
a
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t 
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n
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e
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o
ff
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n
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 a

d
a
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á
z
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M
u

n
k

a
e
rő

-

k
ö

z
v
e

tí
tő

 c
é

g
e
k

 

K
K

V
-s

z
e
k

to
r Átlag 4,14 3,50 3,40 3,50 3,50 3,00 3,67 4,00 

Elemszám 7 6 10 2 2 3 6 2 

Szórás 0,690 0,837 0,843 0,707 0,707 1,000 0,816 0,000 

Minimum 3 2 2 3 3 2 2 4 

Maximum 5 4 5 4 4 4 4 4 

Median 4,00 4,00 3,00 3,50 3,50 3,00 4,00 4,00 

N
a
g

y
v

á
ll
a

la
t 

1
.0

0
0
 f

ő
 a

la
tt

 Átlag 4,25 3,44 3,33 2,33 3,00 2,88 3,17 3,17 

Elemszám 8 9 9 3 2 8 6 6 

Szórás 0,707 1,333 1,000 0,577 0,000 0,641 0,983 1,169 

Minimum 3 1 1 2 3 2 2 2 

Maximum 5 5 4 3 3 4 4 5 

Median 4,00 4,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,50 3,00 

N
a
g

y
v

á
ll
a

la
t 

1
.0

0
0
 f

ő
 f

e
le

tt
 Átlag 4,60 4,63 3,40 3,25 3,00 3,45 3,70 4,00 

Elemszám 5 8 10 4 1 11 10 5 

Szórás 0,548 0,518 1,075 0,500   0,820 0,675 0,707 

Minimum 4 4 2 3 3 2 3 3 

Maximum 5 5 5 4 3 5 5 5 

Median 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 

∑ 

Átlag 4,30 3,87 3,38 3,00 3,20 3,18 3,55 3,62 

Elemszám 20 23 29 9 5 22 22 13 

Szórás 0,657 1,100 0,942 0,707 0,447 0,795 0,800 0,961 

Minimum 3 1 1 2 3 2 2 2 

Maximum 5 5 5 4 4 5 5 5 

Median 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 

Vállalatméret 
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K
K

V
-s

z
e
k

to
r 

Átlag 3,50 4,00 3,33     4,00 3,33 

Elemszám 4 1 3     3 3 

Szórás 0,577   0,577     0,000 1,528 

Minimum 3 4 3     4 2 

Maximum 4 4 4     4 5 

Median 3,50 4,00 3,00     4,00 3,00 

N
a
g

y
v

á
ll
a

la
t 

1
.0

0
0
 f

ő
 a

la
tt

 Átlag 3,00 3,25 2,67 3,00 3,00 3,43 3,14 

Elemszám 7 4 6 1 3 7 7 

Szórás 1,414 0,500 1,033   1,000 ,976 1,215 

Minimum 1 3 1 3 2 2 1 

Maximum 5 4 4 3 4 5 5 

Median 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

N
a
g

y
v

á
ll
a

la
t 

1
.0

0
0
 f

ő
 f

e
le

tt
 Átlag 4,00 3,60 3,71 2,50 3,67 4,29 3,25 

Elemszám 5 5 7 2 3 7 8 

Szórás 0,707 0,894 0,951 0,707 1,155 0,951 0,886 

Minimum 3 3 3 2 3 3 2 

Maximum 5 5 5 3 5 5 5 

Median 4,00 3,00 3,00 2,50 3,00 5,00 3,00 

∑ 

Átlag 3,44 3,50 3,25 2,67 3,33 3,88 3,22 

Elemszám 16 10 16 3 6 17 18 

Szórás 1,094 0,707 1,000 0,577 1,033 ,928 1,060 

Minimum 1 3 1 2 2 2 1 

Maximum 5 5 5 3 5 5 5 

Median 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 
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3. melléklet: Online eszközök értékelése 

Vállalatméret 
Virtuális 

állásbörze 
Saját 

karrieroldal 

Munkaerő-
közvetítő, 

álláskereső 
oldalak 

Közösségi 
oldalak 

Saját 
jelentkezői 

online 
adatbázis 

K
K

V
-s

z
e

k
to

r 

Átlag 4,00 3,75 3,88 3,80 3,83 

Elemszám 1 4 8 5 6 

Szórás   0,500 0,835 0,837 0,408 

Minimum 4 3 3 3 3 

Maximum 4 4 5 5 4 

Módusz 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

N
a
g

y
v

á
ll
a

la
t 

 

(1
0

0
0

 f
ő

 a
la

tt
) 

Átlag 2,00 4,00 3,50 3,40 4,00 

Elemszám 1 2 10 5 2 

Szórás   1,414 0,972 1,140 0,000 

Minimum 2 3 2 2 4 

Maximum 2 5 5 5 4 

Módusz 2,00 4,00 4,00 3,00 4,00 

N
a
g

y
v

á
ll
a

la
t 

 

(1
0

0
0

 f
ő

 f
e

le
tt

) Átlag 1,00 3,75 4,00 4,00 3,80 

Elemszám 1 4 11 6 5 

Szórás   0,957 0,894 0,632 0,447 

Minimum 1 3 3 3 3 

Maximum 1 5 5 5 4 

Módusz 1,00 3,50 4,00 4,00 4,00 

∑ 

Átlag 2,33 3,80 3,79 3,75 3,85 

Elemszám 3 10 29 16 13 

Szórás 1,528 0,789 0,902 0,856 0,376 

Minimum 1 3 2 2 3 

Maximum 4 5 5 5 4 

Módusz 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 
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4. melléklet: Használt szoftverek jellemzői 

  

Használ-e HR szoftvert/programot  
a toborzás támogatására?  

(pl. HR program toborzási modulja) 

Igen Nem Össz 

A honlapon elhelyezett jelentkezői űrlap 
alapján automatikusan betölti az adatokat a 
pályázói adatok közé. 

Igen 3 11 14 

Nem 2 15 17 

Össz 5 26 31 

A kiválasztott munkavállaló adatai 
automatikusan kitöltődnek, a rendszer által 
tárolt pályázói adatok alapján. 

Igen 2 6 8 

Nem 3 20 23 

Össz 5 26 31 

Tárolja a jelentkezők céggel kapcsolatos 
élettörténetét. 

Igen 3 6 9 

Nem 2 19 21 

Nem tudja 0 1 1 

Össz 5 26 31 

Együttműködik további HR modulokkal/más 
programokkal. 

Igen 3 4 7 

Nem 2 22 24 

Össz 5 26 31 

Saját dokumentumtárral rendelkezik. 

Igen 5 11 16 

Nem 0 13 13 

Nem tudja 0 2 2 

Össz 5 26 31 

Saját igények alapján programozható. 

Igen 2 9 11 

Nem 2 16 18 

Nem tudja 1 1 2 

Össz 5 26 31 

Segítségével könnyen és gyorsan lehet 
keresni a pályázói adatok között pl. iskolai 
végzettség 

Igen 4 9 13 

Nem 1 15 16 

Nem tudja 0 2 2 

Össz 5 26 31 

A programban rögzíthetők az interjúk 
eredményei. 

Igen 5 7 12 

Nem 0 17 17 

Nem tudja 0 2 2 

Össz 5 26 31 

Segítségével könnyen kérdezhetők le 
adatok és készíthetők kimutatások. 

Igen 5 8 13 

Nem 0 17 17 

Nem tudja 0 1 1 

Össz 5 26 31 

A program több nyelven is használható. 

Igen 2 6 8 

Nem 2 16 18 

Nem tudja 1 4 5 

Össz 5 26 31 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 
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5. melléklet: Online lehetőségek értékelése 

Sokkal hatékonyabbá vált a 
toborzás, amióta… 

N 

Á
tl

a
g

 

S
z
ó

rá
s
 

Á
tl

a
g

 

S
z
ó

rá
s
 

N 
Sokkal hatékonyabbá válna a 

toborzás, ha… 

... aktívan használjuk a 
karrieroldalt 

 4,0 1,3 3,5 1,4  ... aktívan használnánk a 
karrieroldalt. 

... a karrieroldalról automatikusan 
betöltődnek a jelentkezői 
adatbázisba az adatok. 

5 4,6 0,9 3,5 1,5 6 
... a karrieroldalról automatikusan 

betöltődnének a jelentkezői 
adatbázisba az adatok. 

... Használunk jelentkezői 
adatbázist 

9 4,6 1,0 2,3 0,6 3 
... Használnánk jelentkezői 

adatbázist. 

... Használunk olyan programot, 
amely által a jelentkezői űrlap 
alapján betölti az adatokat a 

pályázói adatok közé. 

12 4,4 1,1 3,2 1,2 9 

... Használnánk olyan programot, 
amely által a jelentkezői űrlap 
alapján betölti az adatokat a 

pályázói adatok közé. 

... Használunk olyan programot, 
amely által a munkavállaló adatai 

automatikusan kitöltődnek a 
pályázói adatokból. 

7 4,1 1,2 3,3 1,4 13 

... Használnánk olyan programot, 
amely által a munkavállaló adatai 

automatikusan kitöltődnek a 
pályázói adatokból. 

... Használunk olyan programot, 
amely tárolja a jelentkezők 

céggel kapcsolatos élettörténetét. 
8 4,5 1,1 2,9 1,4 12 

... Használnánk olyan programot, 
amely tárolja a jelentkezők 

céggel kapcsolatos élettörténetét. 

... használunk olyan programot, 
amely együttműködik további HR 
modulokkal/más programokkal. 

6 4,2 1,3 3,4 1,4 14 
... használnánk olyan programot, 
amely együttműködik további HR 
modulokkal/más programokkal. 

…használunk olyan programot, 
ami saját dokumentumtárral 

rendelkezik. 
13 4,1 1,0 3,2 1,5 6 

…használnánk olyan programot, 
ami saját dokumentumtárral 

rendelkezik. 

…használunk olyan programot, 
ami saját igények szerint 

programozható. 
10 4,6 1,0 3,7 1,3 10 

…használunk olyan programot, 
ami saját igények szerint 

programozható. 

…használunk olyan programot, 
amely által könnyen és gyorsan 
lehet keresni a pályázói adatok 

között 

11 4,6 0,9 3,7 1,3 10 

…használunk olyan programot, 
amely által könnyen és gyorsan 
lehet keresni a pályázói adatok 

között 

…használunk olyan programot, 
amelybe rögzíthetők az interjúk 

eredményei. 
11 4,6 1,3 3,7 1,3 9 

…használnánk olyan programot, 
amelybe rögzíthetők az interjúk 

eredményei. 

…használunk olyan programot, 
amelyből könnyen kérdezhetők le 

adatok és készíthetők 
kimutatások. 

11 4,4 1,0 3,8 1,5 10 

…használnánk olyan programot, 
amelyből könnyen kérdezhetők le 

adatok és készíthetők 
kimutatások. 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves vizsgálat adatai alapján 
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DURGULA JUDIT1 

Igény a közgazdaságtan reformációjára a XXI. században  

– A startup aspektus2 

A vállalkozástudományok terén új jelenségek figyelhetők meg: egy egészen egyedi vállal-

kozói virtus van kialakulóban. Az innovatív megoldásokat használó, globális piacra készülő 

vállalkozásokban hatalmas potenciál, ugyanakkor temérdek kockázat is rejtőzik. Az éppen 

pénzügyi kockázatkezelésben elért eredményeiért Nobel-díjat kapott Engle szerint a fordu-

latok, válságok akkor jelentkeznek, amikor a modellekben nem szereplő, alapvetően új té-

nyezők hatása válik dominánssá a megszokotthoz képest. Ezt a gondolatmenetet továbbgör-

getve juthatunk el a következőkig: a startupok új tudományos megközelítést és vizsgálati 

módot igényelnek az alkalmazott közgazdaságtanon belül, mivel a klasszikus vizsgálati 

módszerek a startupok fő jellemzőit nem tudják beépíteni a modelljükbe, pedig egyre na-

gyobb igény van a nem számszerűsíthető tényezők figyelembevételére is. Mi sem bizonyítja 

jobban, hogy új tényezőket kell meglévő modelljeinkbe építeni, mint a startupok köré épült 

szervezetek, melyek jól példázzák, hogy a hagyományos gazdasági szereplők képtelenek 

ellátni a startupok speciális igényeit. Tanulmányomban a startup-világ közgazdaságtudo-

mányi erővonalait, kihívásait igyekszem bemutatni és ezzel előkészíteni további kutatáso-

mat, melyben javaslatokat kívánok tenni az új berendezkedésre. 

Kulcsszavak: startup, vállalatelméletek, paradigmaváltás 

JEL-kódok: O39, 010, B22 

Demand on the reformation of economics in the 21st century  

– The aspect of startup 

New phenomenons are observable in the field of entrepreneur discipline: an entirely unique 

entrepreneurial temperament is beginning to take shape. Enormous potential, on the other 

hand loads of risks hide in the enterprises which use innovative solutions and which are 

going to enter global markets. According to the fresh Nobel prizewinner Engle – he has won 

this prize as a reward to his results in financial risk analysis – decisive changes, crisises 

appear when the effects of basically new factors – which are not included in the models – 

become dominant compared to the usual. Following this train of thought we can get to the 

followings: the startups require new scientific approach and analytic method inside the ap-

plied economics, because the classical analytic methods cannot build in the main features 

                                                 
1 A szerző a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának doktorandusz 

hallgatója (durgula.judit@gmail.com) 
2  A tanulmány Durgula Judit (2017): A startup-világ kihívásai a közgazdaságtudomány számára 

(In.: Tavaszi Szél 2017 tanulmánykötet 3., Miskolc, 2017. 03.31. DOSZ, pp. 199-207) konferen-

cia-tanulmány átdolgozása alapján készült. 
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of startups into their models. We need to build new factors into our existing models as or-

ganizations built around startups, which are a good example of the fact that traditional eco-

nomic members are unable to handle the special needs of startups. In my study, I try to 

present the startup world's economics line of force and challenges. Moreover I prepare my 

further research in which I want to put forward a proposals for the new system. 

Keywords: startup, company theory, paradigm shift 

JEL Codes: O39, 010, B22 

Bevezetés 

Egyfajta paradigmaváltásnak lehetünk részesei, amely túlmutat a korábbi vállalat-

gazdasági folyamatokon; az Y és Z generáció tagjai másképp gondolkodnak önma-

gukról, a gazdaságról, a szükségletekről és ennek megfelelően igyekeznek kreativi-

tásukat használva innovatív megoldásokat találni létező problémáikra. Az általuk 

létrehozott vállalkozások hozzájárulhatnak a nemzetgazdasági teljesítmény növeke-

déséhez és a munkanélküliség visszaszorításához, így magukban hordozzák az üz-

leti és közvetetten a társadalmi folyamatok alapvető változásait is.  

A technológiai és társadalmi fejlettség óhatatlan velejárója volt, hogy a sze-

mélyi számítógép megjelenése után következzék az internet, ami számos változást 

indikált a gazdaságban is. A világ nyitottabbá, globálissá, digitálissá vált, a fogyasz-

tók alapszükségletei megmaradtak, de az, hogy ezt miként és mivel kívánják kielé-

gíteni gyökeres változásokon esett át. A társadalom megváltozott fogyasztói igénye-

ihez kell a vállalkozásoknak rugalmasan alkalmazkodnia és ez újfajta vállalkozási 

virtust is feltételez. Immáron a negyedik ipari forradalom korszakát éljük, mégis 

számos olyan területe van nem csak az életünknek, hanem a tudományos világnak, 

ezen belül a gazdálkodástudománynak is, ami nem tudott ilyen ütemben fejlődni. 

Jelen tanulmányban a vállalatelméleteket szeretném górcső alá venni, hogy modell-

jeik számolnak-e a gyorsan növekvő innovatív kisvállalatok létezésével.  

Osztom Prahalad (2009) véleményét, mely szerint a globális verseny nem ki-

zárólag termékek, vállalatok vagy kereskedelmi övezetek harca egymással szemben, 

hanem a paradigmák és gondolkodási keretek szembenállása (Prahalad, 2009). és 

úgy gondolom ez nem csupán a globális versenyre, hanem a vállalatelméleti meg-

közelítésekre is igaz. A startup ökoszisztéma alulról építkezik, így, ha modellt sze-

retnénk felállítani a működésére, akkor a tiszta elmélettel szemben az empirikus 

adatok, a való élet megismerésének fontosságát kell előtérbe helyeznünk. Nem kí-

vánok e tanulmány keretein belül újabb vállalatelméleti összefoglalást nyújtani, 

emellett a Szilícium-Völgyből induló startupok történelmi bemutatását is mellőzöm; 

a tanulmány szempontjából releváns adatok, információk bemutatására törekszem.  
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Alapfogalmak 

Vállalkozás, vállalkozó, startup, start-up, life-style business 

A vállalkozás fogalma – élesen megkülönböztetve a vállalat fogalmától – kiemelt 

szerepet a gazdaságpolitikában – az innovációval együtt – az utóbbi évtizedekben 

kapott. Pontos meghatározása sok tanulmány, vita, konferencia ellenére eddig nem 

sikerült, nincs általánosan elfogadott definíciója. Az Európai Unió Zöld Könyve az 

üzleti világra értelmezve az alábbi meghatározásból indult ki: „A vállalkozás gon-

dolkodásmód, valamint gazdasági tevékenység teremtésének és fejlesztésének folya-

mata, ötvözve a kockázatvállalást, a kreativitást és/vagy az innovációt józan me-

nedzsmenttel, egy új vagy már működő vállalaton belül”. Ez a megfogalmazás ma-

gában foglalja, hogy a vállalkozás sajátos gondolkodásmód és ennek cselekvésre 

váltása; nemcsak teljesen új létrehozását, hanem fejlesztést is jelenthet; emellett kre-

ativitást és/vagy innovációt feltételez, és kockázatvállalást; és vezetői képességeket 

is igényel (Román, 2006). Hisrich (1985) szerint „a vállalkozás valami új és érdekes 

dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt 

és erőfeszítést, vállalva, hogy a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kocká-

zatot és megkapja a folyamat révén keletkező anyagi és személyes megelégedettséget 

nyújtó elismerést” (Hisrich–Peters, 1991). 

Ennél szűkebb kategória a startup, ami jellemzően olyan társaság, amely egy 

pár év alatt világméretűvé válni képes üzleti vállalkozást csinál, menet közben kí-

sérletezve ki a nyerő terméket és üzleti modellt, Paul Graham megfogalmazásában 

„nagy növekedési potenciálú, globális piacra törő kezdő vállalkozás”, vagy ezt ki-

bővítve Kádas Péter szavaival: „Olyan globális növekedési potenciállal rendelkező 

vállalkozás, amely növekedését valamely üzleti vagy technológiai innovációra ala-

pozza”. Eric Ries tolmácsolásában: „Olyan vállalkozás, amely célja egy új termék 

vagy szolgáltatás létrehozása szélsőségesen bizonytalan feltételek között.” vagy 

Záboji Pétert idézve: „Azt a rövid, kezdeti periódust (jelenti) egy vállalkozás életé-

ben, amikor olyan üzleti modellt keresnek, amely fenntartható működéshez vezet.” 

Nem szinonimája a startupnak a strat-up és a life-style business. Előbbi a tipikusan 

induló és dinamikusan fejlődő kisvállalkozás, míg utóbbi olyan vállalkozás, ahol 

fontos szempont, hogy az alapítóknak egy kellemes életvitelhez elegendő pénzt ter-

meljen, de nem törekednek „világmegváltásra” (Bor, 2016). 

A fürge kishal, mint innovatív kisvállalkozás 

A hidegháborús korszak idején közgazdasági paradigma volt, hogy a nagyvállala-

toké a jövő, a nagy cégek képzik a gazdaság motorját; a kisebb vállalkozásoknak 

nincs esélyük versenyezni, ugyanis „a nagyhal megeszi a kishalat” – így a vállalatok 

számára a minél nagyobb méret – ahol ki tudják használni a tömegtermelés előnyeit 

– elérése volt a cél, hogy lépést tarthassanak az új technológiák jelentette kötelezett-

ségekkel, illetve lehetőségekkel. Az olajválság idején azonban bebizonyosodott, 

hogy rugalmatlanok, képtelenek alkalmazkodni a változásokhoz. A nagyvállalati 
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szféra lassú térvesztésével a kisvállalkozások számának és gazdasági teljesítményé-

nek növekedésével párhuzamosan új szemlélet jelent meg a közgazdasági gondol-

kodásban, mely szerint a „fürge kishal megeszi a nagyhalat”, ugyanis méretükből 

adódóan szinte azonnal érzékelik a változtatás iránti igényt és e vállalatok látják el 

a társadalmat az igazán gyümölcsöző eredmények többségével (Schumacher, 1991 

In Csapó, 2009). 

Román (2002) szerint a jól kiépített, megbízható KKV-statisztikák, kutatások 

nélkülözhetetlennek ahhoz, hogy képet kapjunk a gazdaság struktúrájáról, így szol-

gálva a KKV-politika megalapozását és eredményességének ellenőrzését. Nagyobb 

számú új vállalat indításától, több innováció bevezetésétől nagyobb dinamizmust, 

növekedést, több munkahely teremtését, magasabb termelékenységet, jobb verseny-

képességet várnak. Ez tekinthető a vállalkozás- és kisvállalat-kutatások egyik fő kö-

vetkeztetésének és ezt elfogadva az EU-programok egyik fő irányának (Román, 

2002).  

Vecsenyi-féle vállalkozási alaptípusok 

A vállalkozások számos szempont alapján csoportosíthatók (szervezeti-tulajdoni 

forma, méret, vállalati életciklus, iparági hovatartozás stb.). A tanulmány szempont-

jából a Vecsenyi-féle (2009) vállalkozási alaptípusokat közlöm. A vállalkozások a 

vállalkozási változtatási hajlandóság és az üzleti-működési tapasztalat alapján kü-

lönböző viselkedéseket mutatnak. Erre alapozva a sajátos viselkedést mutató szer-

vezetek jellemzésére és szemléltető erejének erősítésére állatneveket alkalmazott 

Vecsenyi. Két dimenzióban hasonlítója össze a vállalkozásokat. A vállalkozási és 

változási képesség fejezi ki, hogy mennyire tud és akar a szervezet alkalmazkodni a 

változó környezethez új üzleti lehetőségek kihasználásával, működésének átalakítá-

sával és kreatív megoldások beiktatásával. E dimenzióban lelhető fel a kreativitás, 

az innovációs képesség, a növekedés, a bővülés dinamikája és a belső szándékok 

hajtóereje. 

 

GAZELLÁK TIGRISEK 

HANGYÁK DINOSZAURUSZOK 

 

1. ábra: Négy vállalkozási alaptípus 
Forrás: Vecsenyi, 2009, p. 53. 
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Az üzleti tapasztalat és háttér dimenzió a szervezet múltjára vonatkozik, a 

szervezeti és tőketámogatás mértékére vonatkozik. 15 évet tekint választóvonalnak 

(amely talán túlzónak tűnhet 2017-ben járva), szerinte ennyi idő után derül ki, hogy 

képesek-e a nagyok között maradni vagy sem (1. ábra). A hangyák az egyéni vál-

lalkozók, a hagyományos mikró- és kisvállalkozások, valamint az életforma-vállal-

kozások. A gazellák a dinamikus, gyorsan növekedő új, reményteljes kis-középvál-

lalkozások. A komoly múlttal és háttérrel rendelkező, dinamikusan fejlődő nagyvál-

lalatok a tigrisek, míg a stagnáló hagyományos nagyvállalatok a dinoszauruszok Ve-

csenyi (2009) felosztásában (Vecsenyi, 2009).  

Vállalkozói attitűdök a startup és nem startup vállalkozások esetében 

1. táblázat: A Timmons-féle vállalkozói attitűdök a Hangya és a Gazella-

típusú vállalkozásoknál 

Timmons-féle vállalkozói 
attitűdök 

Hangya Gazella 

Elkötelezettség és eltökéltség 
Korlátolt vállalkozási 
hajlandóság 

Korlátlan vállalkozási 
hajlandóság 

Rögeszmés ragaszkodás a 
sikerhez, lehetőségekhez 

Megélhetés a fő motiváció 
(kényszervállalkozás 
megjelenése) 

Siker a fő motiváció (jó üzleti 
lehetőség) 

A kockázatok, kétértelműség,  
a bizonytalanság tolerálása 

Kockázat minimalizálása 
Együttélés a kockázatokkal és 
bizonytalansággal a 
növekedés érdekében 

Kreativitás, adaptációs 
készség 

Többnyire nem, vagy 
mérsékelten innovatív 
(látszatinnováció) 

Az innováció lételem, új 
kiaknázatlan lehetőségek 
kutatása 

Kiválóságra törekvés 
Középszerűséggel való 
megelégedés 

„Mi vagyunk a legjobbak” 
felfogás érvényesülése 

Vezetés 
Egyszemélyes vezetés; 
hiányosságok, bizonytalanság 
a vezetésben 

Vezetői hatáskör szétbontása; 
Karizmatikus vezető. 

Forrás: Bogáth, 2012 alapján 

A nemzetgazdasági növekedésre a dinamikusan fejlődő vállalkozások vannak 

igazán nagy hatással, ezért is kerülhettek a figyelem középpontjába. Ahogy az 1. 

táblázat is mutatja a döntő különbség az attitűdökben gyökeredzik, ezért is helytálló 

ennek fejlesztési lehetőségeire fókuszálni. Számos kutató kutat a témában és szinte 

már az összes szakirányú egyetemen végeztek ezzel kapcsolatos kutatást, folyik ez-

irányú oktatás. Szerb és szerzőtársai (2017) kiemelték, hogy a vállalati gyors növe-

kedésnek nincs általánosan elfogadott definíciója, a növekedés számszerűsítésére 

használt indikátorok különbözőek, ezért az operacionalizálásra tett eddigi kísérletek 

több kérdést vetnek fel, mint amennyit megválaszolnak. Feltehetően ezek az okok 

állnak a gyakorta egymásnak is ellentmondó eredmények hátterében (Davidsson et 

al., 2010; Daunfeldt et al., 2012; Moreno–Casillas, 2007; Virtanen–Smallbone, 2013 

alapján In.: Szerb et al., 2017). 
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Növekedési motiváció szerinti csoportosítás 

Az új vállalkozások alapítása számos okra vezethető vissza, hogy a legjellemzőbbe-

ket említsem: a korábbi munkahely elvesztése miatti kényszer; az életkörülmények 

javításának szándéka, a meggazdagodás vágya; önmegvalósítás; tenni valami jót a 

közösség érdekében; új kihívások keresése. Hisrich és szerzőtársai (2005) növeke-

dési motivációi alapján kategorizálta az induló vállalkozásokat, ezt szemlélteti a 2. 

táblázat. 

2. táblázat: Induló vállalkozások tipizálása növekedési motivációjuk alapján 

Vállalkozástípus Növekedési ütem A vállalkozás célja 

Életmód vállalkozások csekély az alapító megélhetése 

Tudás alapú vállalkozások 
mérsékelt 

tudományos eredmény 
hasznosítása 

Reményteljes növekedésű 
vállalkozások 

nagy 
dinamikus növekedés, 

értékesítés 

Forrás: Hisrich et al., 2005 alapján Csapó, 2009, p. 58.  

A legnagyobb figyelem a harmadik csoport cégeire irányul: ezek a nagy nö-

vekedési potenciált felmutató reményteljes növekedésű vállalkozások. Néhány év 

alatt mind árbevételüket, mind alkalmazotti létszámukat megtöbbszörözhetik, ga-

zellákká válhatnak. 

A vállalkozás növekedési ütemét alapvetően meghatározza az alapító motivá-

ciója. A motiváció ugyanis „nem más, mint az a rendkívül erős belső hajtóerő, amely 

jelentős mértékben befolyásolja az emberek cselekedetét, azt, hogy mit akarnak el-

érni” (Jávor, 1993, p.33.). Tehát meghatározza azt, hogy a cél érdekében a vállal-

kozó mit tud, és mit hajlandó megtenni. A legtöbb cégalapítónak mérsékelt növeke-

dési motivációi vannak, ezért a cégek több mint kétharmada az életmód vállalkozá-

sok kategóriájába tartozik. Természetesen a vállalkozó motivációja időről időre vál-

tozhat, ezért egy-egy vállalkozás esetében előfordulhat, hogy idővel az egyik fenti 

kategóriából átkerül egy másikba. Anderson (2003) a Delmar és szerzőtársai által 

„szuper gyorsan növekvő”-ként kategorizált cégek közül háromról készített esetta-

nulmányt és elemzést. Ez alapján egyrészt igazolta a fentebb idézett kutatók azon 

állítását, hogy a növekedéshez szükség van a vállalkozó/céget irányító első személy 

elkötelezettségére is; másrészt arra a fontos megállapításra jutott, hogy a növekedési 

irányultság is egyfajta stratégiai választási lehetőség, melyet nem mindenki mer fel-

vállalni. Sokan inkább a biztos megélhetés mellett döntenek, rövidtávon gondolkod-

nak, és a cégből való minél nagyobb profit kivételében érdekeltek (Delmar et al., 

2003 In Csapó, 2009). 
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Vállalatelméleti megközelítés 

Nagyon sok nézőpont, nagyon sok elmélet található tehát, melyek között már eliga-

zodni sem könnyű feladat. Minden nagyobb iskola jelentősebb közgazdásza publi-

kálta már a témával kapcsolatos nézeteit. Egyetértés van a szakmán belül arról, hogy 

vállalatelmélet célja a vállalatok viselkedésének a szűkös erőforrások elosztására 

gyakorolt hatásai szempontjából történő vizsgálata (Archibald, 1993/1987. p. 27 In 

Kállay, 2012) viszont abban már vita van, hogy mi tekinthető vállalatelméletnek. 

Az új elméleteket rendszerint az előzőek kritikájaként fogalmazták meg, fejlesztet-

ték tovább, mellyel nem csak magát az elméletet, hanem gyakran a vizsgálódás ke-

retét is megváltoztatták, nehezen összehasonlíthatóvá téve az egyes elméleteket 

(Kállay, 2012).  

Tíz év telt el a gazdasági világválság óta – mely egyben az addigi érvényben 

lévő rendszer kudarcát is jelentette –, de egyelőre nyoma sincs sem új átfogó modell-

nek, sem új paradigmának. Ez ösztönözte a New Weather Institute kutatóit és a Ret-

hinking Economics nemzetközi diákhálózatot arra, hogy 2017 decemberében jelké-

pesen kifüggesszék 33 tézisüket a közgazdaságtan megreformálásával kapcsolatban a 

mainstream egyik fellegvárának tartott London School of Economics bejáratára.  

Andrew Simms a 33 tézis3 fő üzenetét úgy fogalmazta meg, hogy a neolibe-

rális közgazdaságtan szellemi válságba került, amely úgy oldható fel, ha az egyetlen 

kizárólagosan uralkodó modell helyett a közgazdaságtan elfogadja a plurális, sok-

színű megközelítést. (Simms, 2018). Céljuk a pluralizmus elérése, azaz, hogy a kü-

lönböző elméletek, modellek és iskolák megjelenhessenek az oktatásban és a publi-

kációs felületeken (Kolozsi-Kutasi, 2018). 

Ahogyan Pleschinger Gyula fogalmazta meg a 2018-ban megrendezésre ke-

rült Conference on Economics Reformation kapcsán: A gazdasági világválság, a 

klímaváltozás, a negyedik ipari forradalom vagy éppen a migráció okozta társadalmi 

változások felpörgették a közgazdaságtan fejlődésének motorját. Talán ezért is jó 

helyen és jó időben születtek meg és kaptak nyilvánosságot e tézisek (mkt.hu). A 

konferencia fontos momentuma a vállalatelméleti diskurzus mellett a V4 országok 

stratégiai együttműködési szerződésének aláírása volt, hiszen felismerték az állami 

és versenyszférabeli szereplők, hogy együttműködve juthatnak előrébb. 

Összefogva a hasonló gondolkodású V4-ek együttműködése révén mini öko-

szisztéma építhető ki; a visegrádi országok egyenként nem versenyképesek, de ösz-

szefogva erős CEE startup ökoszisztémát hozhatnak létre. Visegrádi Négyek több 

ízben bizonyították, hogy közösen fellépve erős szövetséget alkotnak. A versenyké-

pességért vívott harcban e már kipróbált együttműködés ismét szükségessé vált, 

hogy versenyhátrányukat csökkentsék. Az innovatív kis- és középvállalatok alkot-

ják a gazdaság motorját, így kiemelt figyelmet érdemelnek az innovációs, startup 

ökoszisztéma fejlesztésében. Egy életképes innovációs ökoszisztéma nélkülözhetet-

len feltétele a hibrid (állami és üzleti szféra) együttműködés. A sikeres innovatív 

                                                 
3 Theses for an economics reformation (http://www.rethinkeconomics.org/)  
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vállalatok felvirágoztatásának legfőbb kelléke nem a finanszírozási forrásokban, ha-

nem a komptenciában leledzik. Az innovációs stratégiai partnerséggel új dimenziót 

kaphat a V4-ek együttműködése. Ehhez azonban első lépésként a lokális ökoszisz-

témákat kell optimalizálni, majd ezt követheti a nemzetközi fellépés. Budapest egy-

fajta kapuként szolgálhat a régiós vállalatoknak a világpiacra-való nyitásban (Dur-

gula, 2016).  

Chikán (2008) szerint nemcsak a vállalatnak, de az üzleti világnak, az üzleti 

tevékenységnek sincs átfogó elmélete. Vállalatelméletek vannak, mai tudásunkkal 

nem beszélhetünk „a vállalat elméletéről” – ha lehetséges egyáltalán az elmélet na-

gyon különböző irányú kiterjesztéseinek egységes keretbe foglalása – még várat ma-

gára (Chikán, 2008). A 2. ábra szemlélteti, hogy a vállalatelméletek a vállalatkül-

detés – mely szerint egyszerre, egyazon folyamatban kell értéket teremtenie a fo-

gyasztó és a tulajdonos számára –, feladatkör különböző vonatkozásaira (a vállala-

tok határának meghatározása, a szereplők közötti kapcsolatok, illetve az irányítási-

ösztönzési struktúra stb.) adnak az üzleti gyakorlatban érvényesíthető magyarázatot 

(Chikán, 2014).  

 

2. ábra: A közgazdaságtan és a gazdálkodástan áttételes viszonya 
Forrás: Chikán, 2014  

Az evolucionista közgazdaságtan legfőbb jellemzői és viszonya a többi modellhez 

Dosi és Nelson (1994)-es munkájukban kiemelik a dinamizmust és a változást. 

Hangsúlyozzák, hogy az evolucionista közgazdaságtan nem a biológiai analógiák 

explicit módon való alkalmazása, hanem az általános evolúciós elmélet közgazda-

sági alkalmazását valósítják meg: az innováció a variációknak, a vállalat a gének-

nek, mint viszonylag változatlan rutinokon felépülő információátörökítő egységnek, 

a piaci verseny, pedig a szelekciós versenynek az analógiájára épül be a modellbe. 
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A modell működési elve a következő: A vállalatok rutineljárásokkal és tőkeállo-

mánnyal rendelkeznek (itt kapcsolat fedezhető fel az erőforrás alapú vállalatelméle-

tekkel). A vállalat saját döntési szabályai határozzák meg a felhasznált inputokat és 

outputokat. A piac alakítja az árakat és így alakul ki a vállalatok profitja. Amennyi-

ben a vállalat elégedett az eredménnyel nem változtat döntési szabályain, rutineljá-

rásain, amennyiben azonban nem tartja kielégítőnek erőfeszítései ellentételezését, 

új rutineljárásokra kell szert tennie, amelyeket utánzás és innováció révén sajátíthat 

el. Az innováció és az innovációs folyamat értelmezése számos változáson esett át 

Schumpeter híres műve óta. Az evolucionista közgazdasági elmélet innováció fel-

fogása túllépett a lineáris modelleken. Nelson és Winter (1997) modelljében az in-

novációk különböző vállalati K+F stratégiák eredményei, melyek a szelekciós kör-

nyezet (döntési szabályok, piac, hatóságok) által választódnak ki. Dosi (1982) ki-

emeli, hogy a technológiai fejlődés a technológiai paradigmák által meghatározott 

pályán halad, az új paradigmák létrejöttében pedig a tudománynak van kiemelt sze-

repe, habár igaz, hogy a fejlesztési irányok kiválasztása a piaci erők által befolyásolt.  

Az evolucionista közgazdaságtan hívei a vállalatnak, mint a tudás tárházának 

szerepét hangsúlyozzák a neoklasszikus elmélettel és a tranzakciós költségek 

közgazdaságtanával szemben. Utóbbiak a vállalat szerepét elsősorban az erőforrá-

sok allokációjában és az információ-feldolgozásban látják, a tanulás és adaptáció az 

új információknak a valószínűségszámítás eszköztárával vlaó kezelésére korlátozó-

dik adott és állandó információ-feldolgozási képességeken belül. Ezzel a statikus 

megközelítéssel áll szemben az evolucionista közgazdasági modell, melyszerint a 

tanulás magában foglalja a problémamegoldást, az új jártasságok és rutinok 

kifejlesztését és a válllalat környezetének állandó újraértelmezését is (Kiss, 2005). 

A szerteágazó szakirodalom tanulmányozása során osztom Hodgson (1998) 

nézeteit, mely szerint az evolúciós elmélet a vállalatelméletek rendszerében a kom-

petencia/erőforrás alapú elméletek dinamikus ágához sorolható. Foss (1996) nyo-

matékosítja mindezt azzal, hogy a vállalati tanulást, tudást és innovációt emeli az 

evolucionista modell legfőbb ismérvei közé. Az erőforrás alapú vállalatelmélet túl-

mutat a szerződéses vállalatelméleteken, melyek a vállalatok létét és működését, 

mint fekete dobozt ábrázolják. Maga az elmélet a stratégiai menedzsmentből nőtte 

ki magát, vált meghatározó elméletévé. A kompetencia alapú elmélet szerint a ver-

senyelőny forrásai a kompetenciák, képességek, jártasságok, és a szervezet által bir-

tokolt stratégiai jelentőségű eszközök, kapacitások, együttesen a fizikai és intellek-

tuális erőforrások megfelelő menedzsmentje, amely a vállalat alapvető kompeten-

ciát hozza létre. A vállalati tanulás és rutinok társadalmi természete egybecseng a 

két elmélet képviselő szerint. Az evolucionisták szerint az alapvető tudás a szerve-

zeti tanulás útján felhalmozott változatos képességek és technológiák szintézise. Az 

evolucionisták szerint a rutinok, mint a szervezeti jártasságok a szervezeten belüli 

különböző erőforrásokat birtoklók közötti hosszú távú együttműködés során jön 

létre. Ez a kapocs is jól mutatja, hogy e két vállalatelmélet összefonódása mindkét 

elmélet számára gyümölcsöző hozadékú lehet. A téma szempontjából az evolúciós-
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kompetencia alapú vállalatelmélet létjogosultságát vélem legmegfelelőbbnek az in-

novatív vállalkozások vállalatelméleti modellbe illesztéséhez. A két modell házasí-

tásának előnyeit Foss (2000) tolmácsolásában közlöm: Az evolúciós közgazdaság-

tannak a műszaki fejlődés mechanizmusáról feltárt ismeretei jelentős mértékben 

hozzájárulhatnak az új erőforrások innováción keresztüli létrejötte folyamatának 

megértéséhez. Az evolúciós elmélet által kidolgozott fogalmak pedig könnyebben 

értelmezhetővé teszik azon környezeti erőket, melyek hatással vannak a vállalati 

profitok eloszlására (Kiss, 2005).  

Evolúciós-kompetencia alapú vállalatelmélet relevanciája 

Meglehetősen közismert elméletekről van szó, így talán megengedhető, hogy a téma 

szempontjából releváns elméletek bemutatására szorítkozzam. Osztom Kapás 

(1999) véleményét, mely szerint az evolúciós és a képességeken alapuló vállalatel-

méletek alapvető nézetei és nyelvezete azonosak, csupán hangsúlyukban térnek el. 

Kapás Judit az evolúciós vállalatelmélet alatt azt a vállalatelméletet érti, amely az 

evolúciós közgazdaságtanon belül formálódik, és a vállalat megmagyarázásában je-

lentős szerepet tulajdonítva a képességeknek, magába olvasztja a korábban kompe-

tencián, képességen alapuló vállalatelméletnek nevezett elméletet is. A vállalatel-

méletek között gyakran találunk komplementerelméleteket, vagyis mikor az egyik 

elmélet gazdagabbá válhat a másik bizonyos nézeteinek átvételével. Az evolúciós 

közgazdaságtan elnevezést először Veblen használta 1898-ban, 100 évvel később 

Foss kimondta, hogy számos nézete (például az, hogy a vállalat történeti egység, 

amelyet csoporttudás jellemez) beépült az evolúciós vállalatelméletbe. Az evolúciós 

közgazdaságtan újfajta értelmezése Schumpeter munkásságától számítható. Schum-

peter neve összefonódik az innovációval, mely a vizsgált startupok alapvető esszen-

ciája, szerinte az evolúció „minden olyan jelenség, amely a gazdasági folyamatokat 

dinamikussá teszi” valamint az az endogén változások motorja az innováció, az in-

nováció forrása pedig a vállalkozói tevékenység. (Schumpeter,1954, p. 965. In Ka-

pás, 1999). Elméletében így kiemelt szerep jutott a vállalkozónak. A modern evolú-

ciós közgazdaságtan alapjait a Nelson–Winter (1982) szerzőpáros fektette le. Lang-

lois (1992) hangsúlyozza, hogy az evolúciós vállalatelmélet tana szerint a vállalat 

létének az oka a szétszórt tudás és tanulás koordinálására való igény, azaz a vállalat 

azért létezik, mert hatékonyabban tudja koordinálni a kollektív tanulási folyamatot, 

mint a piac. Az evolúciós vállalatelmélet dinamikus vállalatelmélet, amely a válla-

latot egy tanulóegységnek tekinti, amelyben – a strukturális bizonytalanság miatt – 

sem a lehetőségek, sem a döntési szabályok nem adottak előre, hanem maguk is a 

tanulás és az adaptáció folyamatában alakulnak ki. Itt az innovatív tevékenység a 

szerződéses elméletekben elképzelt tanulástól eltérően másfajta tanulást igényel: az 

aktoroknak a környezet új prezentációját kell felépíteniük, és olyan új képességeket 

kell kifejleszteniük, amelyek képessé teszik őket az állandóan bővülő lehetőségek 

kiaknázására. A tanulás tehát nemcsak tények megtanulását jelenti, hanem magában 

foglalja az adaptációs és a problémamegoldó eljárás felfedezését is, mely a startupok 

sikeres működésének motorját jelenti. Pelikán (1989) rámutatott, hogy a tanulási 
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folyamatot tulajdonképpen a jobb teljesítmény utáni hajsza hajtja (Kapás, 1999). Ez 

a folyamat szükségszerűen próbálkozások és tévedések (trial and error) révén halad 

előre – a startup ökoszisztéma szereplői másképp kezelik a kudarcot, a bukást, hi-

szen általános tapasztalat alapján csupán 10-ből 1 vállalkozás lesz igazán sikeres. 

Az evolúciós-kompetencia alapú vállalatelmélet legnagyobb vívmányai az 

egész vállalatelmélet továbbfejlődésére vonatkozóan Kapás Judit (2000) gyűjtésében: 

1. A vállalatok több szempontból is heterogénnek tekinthetőek (méret, tech-

nológia, magatartás, teljesítmény), mely egyben az evolúciós dinamizmus 

vezető ereje és egyben versenyelőny forrása is. 

2. Az innováció a profit utáni hajsza legfőbb eleme, mely egyben állandó va-

riációs mechanizmust is generál, biztosítva ezáltal a folyamatos és kollek-

tív tanulást és adaptációt a vállalkozás számára. 

3. Az elmélet a szétszórt tudást és a tanulást egyfajta irányítási rendszerbe 

helyezi. 

4. A vállalatok különbözősége az új kompetenciák mibenlétéből fakad és ez 

egyfajta dinamizmust jelent a vállalati létben. 

5. Az evolucionista-kompetencia alapú modell kiemeli a kollektív tudás fon-

tosságát, mely elválaszthatatlan a társadalmi közegtől (Kapás, 2000). 

 

Nem értek egyet Foss (1993) által megfogalmazottakkal, mely szerint a szer-

ződéses és az evolúciós-kompetencia alapú elméletek egymás riválisainak tekinthe-

tőek, mivel azonos kérdésekre keresik a választ. A 3. táblázat szemlélteti a fenti két 

vállalatelmélet erős és gyenge pontjait különböző aspektusból. Ha a tanulmányban 

is bemutatott vállalatelméleti csoportokhoz kellene illesztenem a vállalatelméleti 

modelleket, akkor a szerződéses elmélet a dinoszauruszok leírását, míg az evolú-

ciós-kompetencia alapú modell a gazellák jellemzését tükrözné leginkább.  

Ezt másik oldalról megtámogatva a következő analógiát tudnám vonni: az em-

berek sem egymás versenytársai, ha az élet értelmére keresik a választ. Hiszek a 

kollektív tudásban. A vállalatelméleti modellek különbözőségének és hasonlóságá-

nak tanulmányozása során arra az álláspontra jutottam, hogy a vállalatelméletek 

nem kell, hogy egymás kritikái legyenek, eltérő aspektusból vizsgálják a vállalati 

környezetet és modelljeik sokszor szubjektív szemüvegen keresztül vizsgálva érvé-

nyesek. Hiszem, hogy a vállalatelméleti modellek kiegészíthetik és erősíthetik egy-

mást. Emellett a vállalkozói környezet rohamos fejlődése újabb és újabb vállalat-

gazdasági modelleket kíván, melyek a gyakorlati életben bekövetkező dinamikus 

változások lekövetésére csak változtatásokkal, újabb modellek felállításával képezik 

le a valóságot.  
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3. táblázat: Az evolúciós-kompetencia alapú vállalatelmélet és a szerződéses 

vállalatelmélet összehasonlítása 

Szerződéses vállalatelmélet Evolúciós-kompetencia alapú vállalatelmélet 

GYENGESÉGEK ERŐSSÉGEK 

A vállalatot kizárólag szerződéses alapon 
közelíti meg 

Beépíti az elméletbe fontos, a valóságban 
szerepet játszó, nem szerződéses 
kapcsolatokat, elemeket  

Statikus elmélet 
Dinamikus elmélet (innováció, szervezeti 
tanulás) 

Statikus környezetet feltételez, a környezetet 
adottságként kezeli 

Dinamikus környezetet feltételez 

Nem fordít figyelmet a vállalat fejlődési útjára A vállalatot, mint történelmi egységet vizsgálja 

Minden erőforrást a piacon 
adhatónak/vehetőnek gondol 

Megkülönböztet bizonyos erőforrásokat 
(kompetenciák), amelyek nem képzik piaci 
tranzakciók tárgyát, így tartós versenyelőnyt 
biztosítanak 

A vállalat céljának csak a profit nagyságát 
tekinti, elhanyagolva vezetői és egyéb célokat 

Elismeri, hogy a vállalatot alkotó egyének külön 
célokkal rendelkeznek 

Erős magatartási felvetést (opportunizmus) 
használ 

Nincs magatartási felvetése 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Homogén, kidolgozott elmélet Kiforratlan, nem formalizált elmélet 

Nagy figyelmet szentel a tulajdonosi 
szerkezetnek 

Nem magyarázza meg a tulajdonosi szerkezetet 

A vállalaton belüli konfliktusok, érdekviszonyok 
megoldására javaslatokat tesz 

Nem fordít figyelmet a vállalatot alkotó egyének 
közti viszonyra 

Nagy figyelmet szentel a tulajdonos-menedzser 
viszony elemzésének 

Nem fordít figyelmet a vállalatot alkotó egyének 
közti viszonyra 

Forrás: Kapás, 2000 alapján Kállay, 2012  

A szakirodalom széles spektrumú tanulmányozása után kiállok amellett, hogy 

a modellek csak a jelenleg érvényben lévő, egyszerűsítéseket használó alapvetéseket 

írják le sokszor szubjektív szemüvegen keresztül, így egy-egy modell vagy iskola 

képviselője az általa észlelt valóságot modellezi. Úgy vélem – jelen tudásom és tá-

jékozottságom alapján –, hogy az említett modellek metszete fedi le az általan reá-

lisnak tartott modellt. 

Vállalatelméletek és tőkeszerkezeti modellek kapcsolata startup 

vállalkozásoknál 

A vállalatelméletek mellett kiemelt szerepet kap a vállalatok, vállalkozások tőke-

szerkezetének vizsgálata, amelyre szintén számos elmélet létezik. A vállalatelméle-

tek és a tőkeszerkezeti elméletek szorosan összefonódnak, merítenek a másik esz-

köztárából, hasonlóan, mint a közgazdaságtan és a gazdálkodástan. Éppen e felve-

tésből kiindulva rövid kitérőt tennék a tőkeszerkezeti modellek terepén. A modern 
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tőkeszerkezet atyjai, Modigliani és Miller óta számos tőkeszerkezeti elmélet látott 

napvilágot, ezek közül is a leggyakorlatiasabb elmélet a hierarchia elmélet (pecking 

order theory). A kis- és közép vállalkozások finanszírozási rangsorát a módosított 

hierarchia elmélet írja le, mely szerint a forrás-bevonás preferált rendje a következő:  

1. Önfinanszírozás (a nyereség és az amortizáció visszaforgatása), 

2. Rövidlejáratú idegen források (kereskedelmi bankok hitelei, beleértve a 

vállalkozó folyószámla-hiteleit is), 

3. Hosszúlejáratú idegen források (a tulajdonosok, rokonok, barátok hosszú 

távú kölcsöneitől kezdve) 

4. Tulajdonosok tőkebefektetései („tőkeinjekciók”),  

5. Saját tőke külső befektetőtől (üzleti angyaltól, kockázatitőke-társaságtól) 

(Zoppa-McMahon 2002 In Pintér, 2008).  

 

Elmondható, hogy a KKV szektor tagjai eltérő módon érintettek a finanszíro-

zási nehézségeket illetően, emellett nem a finanszírozási forrásokhoz való hozzáfé-

rés a legégetőbb probléma ezen vállalkozások számára. Egy startup ökoszisztéma 

életképességének feltétele, hogy a vállalkozói életciklus valamennyi szakaszában az 

életszakaszhoz igazodó és elérhető finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre. 

A nagy növekedési potenciálú vállalkozások számára a fejlődéshez és a megerősö-

déshez optimális környezetet a finanszírozásban és fejlesztésben egyaránt szerepet 

vállaló intézmények és befektetők adják. A tudás- és tőkeszakadék áthidalására al-

kalmas szervezetek és személyek: inkubátorházak, üzleti angyalok, vállalati kocká-

zati tőkések és a korai szakaszú befektetésekre specializálódott alapok (Makra, 

2007). Az állam és a versenyszféra hibrid együttműködése segíthet megismertetni 

és megkedveltetni a startupok számára rendelkezésre álló, úgynevezett alternatív fi-

nanszírozási módokat (bankhitel helyett üzleti angyalok, kockázati tőke, közösségi 

finanszírozás, pályázati források igénybevétele), köztük az üzleti angyalok vállalat-

finanszírozó– és fejlesztő tevékenységét. A vállalkozók és finanszírozók közelebb 

hozhatók egymáshoz hálózatok révén. Az üzleti angyalok hálózatba tömörülése 

megoldaná az angyalfinanszírozók legfőbb problémáit: láthatóbbá, elérhetőbbé 

tenné az üzleti angyalokat, és csökkentené a magas keresleti költségeket. A hálózat-

ban való működés továbbgondolása az üzleti angyalok és a velük szorosan együtt-

működő inkubátorok és akcelerátorok kooperációja, mely az önálló informális koc-

kázatitőke-piac kiépülését, egy egészségesebb tőkefinanszírozási struktúrát eredmé-

nyezhetne (Durgula, 2015).  

Meg kell említeni, hogy a startup vállalkozásoknak nem csak tőkéhez juttatás-

ban van szükségük segítségre, hanem az üzleti élet egyéb területén is támogatásra 

szorulnak. A menedzseri, szakértői tudásbázis legalább annyira nélkülözhetetlen, 

mint a pénzügyi tőke. A startupperek figyelmét és idejét a szakmájukban való nap-

rakész tudás felszívása teszi ki. A vállalkozás üzleti részével sok esetben csak akkor 

kezdenek el komolyan foglalkozni, amikor már aktuálissá válik a befektetés és üzleti 

tervet kellene prezentálniuk a befektetőknek. Általános tendencia, hogy a kis- és 

középvállalkozásoknak egyre nagyobb kihívást jelent a döntéshozatalhoz szükséges 
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összes információ megszerzése. Ezen hiányosságuk az alacsony érdekérvényesítő 

képességükre, nem megfelelő piacismeretükre, valamint a megfelelő kapcsolatok 

hiányára vezethető vissza. Fokozottan igaz ez az startupokra, ahol a gyors nemzet-

közi piacra lépés nagyobb bizonytalanságot, a gyors növekedés pedig lényegi stra-

tégiai döntések rendszeres meghozatalát igényli (Bajmócy et al., 2006 In Varsányi, 

2013).  

Összefoglalás 

A XX. században végbement telekommunikációs fejlődés alapjaiban változtatta 

meg mindennapjainkat. Az internet megjelenése előtt a vállalat generálta az ötletet, 

amivel a fogyasztók szükségleteit kielégítette, ám a megváltozott, felgyorsult, glo-

bális új világban az ötlet generálja a vállalatot, aminek kulcselem az innováció. Ezen 

innováción alapuló fiatal kisvállalkozások megfelelő gazdasági és társadalmi támo-

gatással a jelenleg ismert vállalati berendezkedést is átformálhatják – gondoljunk 

csak itt a projekt alapú vállalkozásra, mint következő állomásra.  

Köztudott, hogy a számos létrejövő, megújuló és megszűnő vállalkozás tartja 

mozgásban a gazdaságot, ezért is kerülhetett mind az elméleti, mind pedig a gya-

korlati szakemberek figyelmének középpontjába a vállalatok elméletének feltérké-

pezése. Megállapítható, hogy az üzleti élet mechanizmusai és annak elméletét rep-

rezentáló tanulmányok gyakran nincsenek átfedésben egymással. Számos kutató, 

kutatóintézet és iskola tett már kísérletet ennek az anomáliának a feloldására. E ta-

nulmány keretein belül nem kerültek kifejtésre a startup vállalkozások jellemzői, 

hiszen a Magyarországra is begyűrűző startup-láz nyomán 2010-től kezdődően szá-

mos tanulmány, disszertáció foglalkozik e témával. Érdemesebbnek tartottam a star-

tupok újfaja kihívásainak megfelelő, megfeleltethető modellek feltérképezését. Vé-

leményem szerint az evolúciós – kompetencia alapú vállalatelmélet a leginkább 

megfelelő az ismert elméletek közül az innovatív kisvállalkozások közgazdasági 

modellbe illesztésére. A későbbiekben érdekesnek tartanám a téma további mélyí-

tését, esetlegesen startupokra optimalizált vállalatelméleti modell kidolgozását, hi-

szen a Thomas Kuhn féle tudományfilozófia alapján, amíg nem jön létre egy alap-

jaiban új paradigma, addig a meglévőn építkezik tovább a tudományterület, melyről 

már bebizonyosodott, hogy nem felel meg a kívánalmaknak.  
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NEUHOLD DÓRA1 

Vezetésfejlesztés a nagyvállalati gyakorlatban 

A jó vezetés/vezető témája egyidős az emberiséggel. Számos nagy gondolkodót foglalkoz-

tatott ez a kérdéskör, így hát az én érdeklődésem is felkeltette. Tanulmányomban a vállala-

tok ideális vezetésével és annak fejlesztésével foglalkozom. A rendelkezésemre álló szak-

irodalom segítségével szeretném felvázolni azokat az elméleteket melyek szorosan köthetők 

ehhez a témakörhöz. Továbbá figyelmet fordítok azokra az elengedhetetlen tulajdonságokra 

és készségekre mellyel egy vezetőnek rendelkeznie kell. Tanulmányom megírásához a gya-

korlati helyemen szerzett tapasztalatokat is felhasználtam. A második fejezetben bemuta-

tom az ott jelenleg alkalmazott vezetéssel kapcsolatos technikákat. Kutatásomban külön ki-

térek a vállat által alkalmazott vezetőfejlesztési gyakorlatra, mivel nagy figyelmet fordíta-

nak ezekre a képzésekre. Kiemelten a 2013 és 2016 közötti vezetőfejlesztő programokat 

elemzem. Tapasztalataim alapján a bemutatott szervezet elkötelezett a vezetők folyamatos 

fejlesztése mellett. Így kiváló példaként szolgálhat más szervezetek számára vezetőfejlesztő 

programjai tekintetében. 

Kulcsszavak: vezetés, vezetőfejlesztés  

JEL-kódok: M59, O15 

Management development in Corporation 

The topic good leadership is the same age as humanity. Many people dealt with this issue 

before, and it has piqued my interest, too. The topic of my degree thesis is how to lead 

companies the best way and also how to develop them. With the help of specialized litera-

ture available, I would like to emphasize those theories which can be connected to this topic. 

Also, I would like to pay attention to essential characteristics and skills managers should 

have. Writing my thesis I greatly used my experience I gained at my practice place. In chap-

ter two including current leadership techniques used there. In my research leadership devel-

opment practices used by the company are also included in my thesis as great emphasis is 

put on them. In the first place I analyze leadership development programs between 2013–

2016. My personal experience is that company is committed to train their managers con-

stantly, making a good example for other companies to follow. 

Keywords: Leadership, Management development.  

JEL Codes: M59, O15 

                                                 
1  A szerző a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának vezetés és 

szervezés mesterszakos hallgatója. 
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Bevezetés 

Mitől jó egy vezető? 

„Hogy veszi valaki a bátorságot arra, hogy másokat irányítson, ha saját magát 

nem képes hatékonyan menedzselni? Ha nem vagy képben saját erőségeiddel, 

gyengeségeiddel, motivátoraiddal, érdekeiddel, elveiddel, szerepeiddel, céljaid-

dal kapcsolatban, ha gondjaid vannak az időmenedzsmenttel, ha nem tudod ke-

zelni a rád nehezedő stresszt, ha nem sikerül elérni a célokat, vagy hozni az ered-

ményeket egyéni szinten, akkor, hogy a fenébe fogod csapatszintű vagy szervezeti 

célokat egy kupac emberrel a nyakadban elérni?” 

Cservenyák Tamás – Ettől lesztek jó vezetők, Béláim! 

Mások vezetése irányítása egy felelősségteljes feladat. A következőkben szeretném 

bemutatni mitől is jó egy vezető. Mit is értünk egyáltalán vezetés alatt? A szakirodal-

makban számos definíciót találunk. Röviden a „Vezetésen az emberek, közösségek 

tevékenységsorozatának szabályzását értjük. A vezetés során a vezető célokat tűzünk 

ki és azok elérésére irányuló a cselekvést hajt végre” Bakacsi Gyula (2010). Az, hogy 

ki a jó vezető nehezen meghatározható, hiszen rengeteg tényezőtől függ. Nagy Lajos 

király, Lincoln és Ghandi teljesen eltérő személyiségek voltak, más-más vezetési stí-

lussal ám mégis mindegyiküket nagyszerű vezetőnek tartjuk. Vezetőre ugyanúgy 

szüksége van egy országnak, városnak, intézménynek, mint egy vállalatnak. 

Vezetéselmélet a történelemben 

A vezetés tudománya körülbelül egyidős az emberiséggel. A történelem legnagyobb 

tudósai, filozófusai mind foglalkoztak a jó vezetés és vezető kérdéskörével. Konfu-

ciusz, Hérodotosz, Platón, Arisztotelész, Ciceró sőt még a Biblia is tartalmaz ezzel 

a kapcsolatos írásokat. A magyar történelemben jeles alakja István király Imre fiá-

nak szánt Intelmek című művében foglakozott egy ország vezetésének elméletével. 

A XVI. század legnagyobb olasz gondolkodója Niccoló Machiavelli „A fejedelem” 

című politikai tanulmányában írt arról hogyan lehet a lehető legerősebb kormányt 

létrehozni és megtartani (Koronváry, 2008). 

A modern közgazdaság atyjának nevezett Adam Smith már gazdasági oldalról 

közelítette meg a tényeket. A gyárak vezetésével, hatékonyságának növelésével fog-

lalatoskodott. Az ő gondolatit vitte tovább Taylor és Fayol. Maslow és McGregor 

már a munkavállalóra, mint egyénre tekintenek, akinek pszichológiai és szociális 

igényei vannak, amit vezetésük során figyelembe kell venni. 1950-es évek végétől 

alkalmazott kontingencia (szituáció) elmélet adja az integrációs irányzat alapját. 

McKinsey 7S modellje meghatározza azokat a kemény és lágy tényezőket, amik egy 

szervezet sikeres működéséhez elengedhetetlenek.  

A mai vezetési gyakorlatnak leginkább John Adair akcióközpontú elmélete 

felel meg. Módszere alapján a vezetőnek ki kell elégítenie a feladat igényei mellet 

az egyén és a csoport igényeit is. Gondoskodnia kell a munka elvégzéséről, ki kell 

tűznie a célokat és azok elérési útvonalát, meg kell határoznia a feladatokat és fel 

kell készíteni a dolgozót annak végrehajtására. Továbbá meg kell teremtenie a 
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munka maradéktalan elvégzéséhez szükséges feltételeket. Mindezek mellett az ő 

dolga, hogy a munkavállalók örömmel és elégedetten végezzék a munkájukat. Tö-

rődnie kell a dolgozók személyes érzéseivel és támogatnia, bíztatnia kell a beosz-

tottjait, a jó munkát el kell ismernie. Foglalkoznia kell a munkavállalók egyéni ké-

pességeinek fejlesztésével. A vezető feladata az is, hogy hatékony csoportokat ala-

kítson ki, meg kell fogalmaznia a csapattal szemben támasztott elvárásokat. Gon-

doskodnia kell a fegyelem és figyelem fenntartásáról. És motiválnia kell a dolgozó-

kat a munka elvégzésére. A rövid vezetéselméleti kitérő után a továbbiakban rész-

letesebben foglalkozom a vezetői képességekkel. 

Vezetői képességek 

„A vezetés a cselekvést jelenti, nem a pozíciót” 

Donald H. McGamon 

Hogy miért is hallgatnak az emberek a vezetőjükre? Talán mert kötelező számukra 

vagy, mert ezt akarják, netalántán azért, mert sokat tett a szervezetért vagy értük. A 

jó vezető értéket képvisel a vállalat számára. A vezetőknek számos elvárásnak kell 

megfelelniük, egyrészt a tulajdonosoknak, vevőknek, szállítóknak, a társadalomnak 

és nem utolsó sorban a munkavállalóknak. Mindehhez egy vezetőnek számos ké-

pességgel, készséggel kell rendelkeznie. A területével kapcsolatos szaktudással, az 

emberek irányításához szükséges képességekkel. Továbbá fontos, hogy a vezető a 

szervezet egész működését átlássa és tisztában legyen az egyes területek feladatai-

val. Ezt a képességet Rócz József (2006) koncepcionális képességnek nevezi. A ve-

zetői szintektől függően eltérők ezek összetételei. 

1. ábra: Képességek megoszlása az egyes vezetői szintek között. 
Forrás: Rócz József: A menedzsment alapjai p. 5. 

Felső vezető Középvezető Alsó vezető 

Koncepcionális képesség 
Koncepcionális képesség 

Koncepcionális képesség 

Humán képesség 

Humán képesség 

Humán képesség 

Technikai képesség 
Technikai képesség 

Technikai képesség 
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John C. Maxwell (2007) szerint egy vezetőnek 21 nélkülözhetetlen tulajdon-

sággal kell rendelkeznie: 

1. Jellem 8. Fókusz 15. Kapcsolatok 

2. Személyes varázs 9. Nagylelkűség 16. Felelősség 

3. Elkötelezettség 10. Kezdeményezőkészség 17. Biztonságérzet 

4. Kommunikáció 11. Odafigyelés 18. Önfegyelem 

5. Szakértelem 12. Szenvedély 19. Szolgálatkészség 

6. Bátorság 13. Pozitív hozzáállás 20. Tanulékonyság 

7. Ítélőképesség 14. Problémamegoldás 21. Jövőkép 

Mindezeken kívül a XXI. századi vezetőknek olyan egyéb tulajdonságokkal 

kell rendelkezniük, mint a rugalmasság, nyitottság, változások követése, stratégiai 

szemléletmód, konfliktuskezelési készség, érzelmi intelligencia, folyamatos fejlő-

désre való törekvés, csapatmunka és a helyzettől függő vezetés képessége. 

Motiváció 

„A vezetés nem más, mint az emberek motiválásának művészete.” 

Lee Iacocca 

A vállalat eredményességéhez nagyban hozzájárul a dolgozók motiváltsága. A mun-

kavállalóktól elvárják, hogy kezdeményezzenek és elkötelezettek legyenek, de en-

nek eléréséhez nem elegendők az anyagi ösztönzők. A vezetőknek figyelembe kell 

venni a dolgozók belső igényeit és szükségleteit is. 

A munka és magánélet összhangjának megteremtéséhez remek eszköz lehet a 

munkakörök megosztása, a részmunkaidő és a távmunka bevezetése. Az alkalma-

zottak számára prioritás a vállalati stabilitás. A vállalati imázs fejlesztésének egyik 

lehetséges módja a belső brand építése, a kellemes munkahelyi légkör kialakításával 

a munkavállalók szívesebben jönnek be a munkahelyükre és jobban végzik munká-

jukat. A dolgozók motivációját és elkötelezettségét nagyban növeli, ha tréningeken 

képzéseken vehetnek részt. Lényeges, hogy az emberek lássák az előrelépés lehető-

ségét a karrierjükben. Nem utolsó sorban meg kell említeni az anyagi ösztönzést, 

hiszen a munkavállalók számára a vonzó juttatások a megélhetés alapját jelentik.  

A motivációra épít a teljesítménymenedzsment, melynek célja a jó teljesít-

mény elérése különböző vezetői eszközökkel. A következőkben ismertetem a telje-

sítménymenedzsment alapjait és az általánosan alkalmazott teljesítményértékelési 

módokat, melyekkel akár a vezetők teljesítménye is mérhetővé válik. 
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Teljesítménymenedzsment2  

 „Csak azt tudjuk irányítani, amit tudunk mérni.” 

Peter F. Drucker 

A vállalat számára versenyelőnyt jelent, ha az alkalmazottak jól képzettek, feladat-

orientáltak, elkötelezettek, motiváltak és lelkesek. Az ilyen típusú dolgozók lojáli-

sabbak a szervezettel kapcsolatban és mindent megtesznek annak gazdaságos mű-

ködéséért. Azonban ilyen „tökéletes” alkalmazottat nem lehet készen kapni, a szer-

vezetnek kell ezeket a tulajdonságokat kialakítani, fejleszteni.  

A teljesítménymenedzsment egyik célja, hogy motiválja a munkavállalót arra, 

hogy a legjobb tudása szerint lássa el napi feladatait. Ehhez az szükséges, hogy a dol-

gozó tisztában legyen azzal mit is várnak el tőle, a nyílt kommunikáció ezt nagyban 

megkönnyíti. Emellett lényeges, hogy a munkavállaló egyéni érdekei megegyezzenek 

a szervezet érdekeivel. Vezetője ismertesse vele munkakörét, mi teszi ki mindennapi 

feladatait, melyek élveznek prioritást. Legyen tisztában az egyes projektek időbeosz-

tásával, a határidőkkel. Továbbá probléma esetén tudja, kihez fordulhat segítségért. 

Fontos, hogy munkájával kapcsolatban folyamatos visszajelzést kapjon.  

A teljesítmény mérésére a gyakorlatban számos eszközt alkalmaznak. A leg-

elterjedtebb a TÉR lapokon, online vagy személyesen a vezető, munkatársak, vevők 

által, több szempont figyelembevételével. Ám az eltérő eszközök hasonló alapokon 

nyugszanak, melyek a következők: 

1. Elérhető célok kialakítása, kitűzése, fejlesztendő területek meghatározása 

2. Teljesítmény menedzselése, nyomon követése. 

3. Értékelés, számszerűsítés 

4. Visszajelzés, eredménytől függő jutalom, bónusz  

A teljesítményértékelés során a visszajelzés leggyakrabban személyesen tör-

ténik, ezért térjünk át a vezetői kommunikációra. 

Kommunikáció, információ áramoltatása3 

A kommunikációnak számos csatornája van. Olyanok, mint az írás, beszéd, testbe-

széd, mimika, gesztusok és a hanghordozás. Egy felmérés alapján az üzenetek átadá-

sában a szóbeli kommunikáció 7%-ot tesz ki, míg a hanghordozás 38%-ot és a testbe-

széd, mimika, gesztusok 55%-ot. Tehát egy vezetőnél nem csak az a fontos, hogy mit 

mond, hanem az is lényeges hogyan teszi mindezt. A vezetői kommunikációt befo-

lyásolja az érzelmi intelligencia szintje, ezért a következőekben ezzel foglalkozom. 

                                                 
2  Dara Péter (2013): SME Teljesítménymenedzsment. Digitális tankönyvtár: https://www.tan-

konyvtar.hu/hu/tartlom/tamop412A/0007_d5_1095_1097_smeteljesitmenymenedzsment_scorm/ 

borito_EhstXBbup4zLp65m.html 
3  Heidrich Balázs (2013): Alkalmazottak vezetése. Digitális tankönyvtár: https://www.tan-

konyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_e6_alkalmazotti_vezetes_scorm/borito_2prWEP-

BgrxZniklg.html 
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EQ vagyis érzelmi intelligencia4  

Az IQ mellett az EQ vagyis érzelmi intelligencia szerepe különösen fontos a vezető 

beosztásban dolgozó személyeknél. Az érzelmi intelligencia szintjétől függ a mások 

felé tanúsított empátia és a vezető jelleme is. Daniel Goleman a téma nagy szakér-

tője szerint, míg az IQ szintje közel állandó rövidtávon addig az EQ szintje folya-

matosan változik. Tehát az érzelmi intelligencia szint jobban fejleszthető rövid idő-

tartam alatt, vagyis ezek a jellemvonások, készségek tréningekkel, képzésekkel ki-

alakíthatók és formálhatók.  

A vezetők csoportosítása történhet a vállalaton belül betöltött szerep alapján, 

felelősségi kör és elismerés szerint. Az egyes vezetői szinteknek más és más képes-

ségekkel kell rendelkeznie. Tanulmányomban a vezetőket a termeléshez közvetlenül 

kapcsolható operatív vezetőkre (csoport és műszakvezetők), középvezetőkre (koor-

dinátorok, osztályvezetők) és felsővezetőkre osztom. Ennek fényében a következő 

fejezetben bemutatom az általam választott vállalat vezetői gyakorlatát. 

Vezetés a gyakorlatban 

Az általam választott nemzetközi nagyvállalat több mint 25 éve jelen van hazánkban. 

2012-ben egy jelentős szervezeti átalakuláson ment keresztül ezért a későbbiekben az 

ezt követő időszakkal szeretnék foglalkozni. Működése során számtalan díjat és elis-

merést bezsebelt. Többek között megkapta a TOP Executive különdíját, melyet az a 

vállalat kap, ahol a legmagasabb arányban töltenek be olyanok vezető beosztást, akik 

korábban alacsonyabb beosztásban dolgoztak. Ez az elismerés is mutatja, hogy a vál-

lat mennyire elkötelezett a karrier életpálya tervek tekintetében. Fontos, hogy a válla-

latot olyanok vezessék, akik pontosan tudják, mi zajlik a sorok mellet. Így vélemé-

nyem szerint kiváló példaképp szolgálhatnak más szervezetek számára. 

Vállalati kultúra 

„A hagyomány és a légkör kézzel meg nem fogható dolgok. Századok kellenek 

a kialakulásukhoz, és ha lerombolja, nem tudná visszaállítani őket huszonnégy 

óra alatt.” 

Agatha Christie 

A vállalati kultúra minden szervezetnél eltérő. Általánosan úgy fogalmazható meg, 

mint „a szervezet tagjai által elfogadott, közösen értelmezett előfeltevések, értékek, 

meggyőződések és hiedelmek rendszere” (Bakacsi Gyula, 2010). A bemutatott szer-

vezet meghatározásában: „A vállalati kultúra meghatározza, hogyan cselekszünk, vi-

selkedünk, hogyan bánunk másokkal, beleértve vevőinket is. Útmutatóként szolgál a 

döntésekhez és a vállalati fókuszhoz.” A vállalati kultúra 2 fő elemből áll. Egyrészt 

az értékekből melyet a központi vállalatvezetés határoz, másrészt a normákból melyek 

a cég működése során alakulnak ki. A gyárban alkalmazott normák például a vállalati 

                                                 
4  Poór Ferenc (2009): Az érzelmi intelligencia és a vezető. HR portál: 

http://www.hrportal.hu/c/az-erzelmi-intelligencia-es-a-vezeto-20090203.html 
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nyelv, a közvetlen kommunikáció és az üzemben érvényes öltözködési és viselkedési 

szabályok. A vállalat alapvető értékei közé tartozik az ügyfelek fontossága, a vállala-

ton belüli, kívüli kapcsolatok és a kreatív, innovatív tehetségek gondozása. 

Orientáció – a dolgozók beillesztése 

Az orientáció szó jelentése tájékozódás, eligazodás, irány. Az orientáció alatt az 

egyén térbeli, időbeli és személyes elhelyezkedésének, valamint felismerését értjük 

(Fazekasné, 2013). Az orientációs program célja új munkatársak és a már a vállalat-

nál dolgozó kollégák részére a munka ellátásához szükséges ismeretek biztosítása, 

illetve csoportvezetői, műszakvezetői és supervisori kinevezés esetén a szükséges 

képzések definiálása. 

Már korábban is említtetem mennyire lényeges, hogy a dolgozó tisztában le-

gyen azzal, hogy mit várnak el tőle, mik a feladatai. Ezen információk ismertetésére 

már a munkaviszony létrejöttekor, továbbá munkakörváltás és kinevezés esetén is 

szükséges. Ezért a beillesztő program nem merül ki a munka ellátásához szükséges 

szakmai ismeretekben, a szervezeti beillesztés ugyanolyan fontos. A folyamatokat 

csak úgy lehet tisztán látni, ha tisztában vagyunk a vállalat belső működésével, ér-

tékeivel, normáival és tudjuk, kihez kell fordulni az adott kérdéssel. Michael Wat-

kins kutatása alapján a leggyakoribb ok, ami miatt az új vezetők nem válnak be a 

vállalati kultúrához való alkalmazkodás hiánya.5 A jól alkalmazott beillesztési prog-

ram növeli a dolgozó elkötelezettségét, motivációját és teljesítményét is. Az orien-

tációs program a dolgozók hosszú távú megtartásához elengedhetetlen. A beillesz-

tési folyamat áttekintése után térjünk át a dolgozók ösztönzési rendszerekre. 

Ösztönzési politika – motiváció a hétköznapokban 

„A legegyszerűbb motiváció az, ha a munkatársakat képessé tesszük arra, hogy 

jobban teljesítsenek, így egyre több sikerélményben és elismerésben lesz ré-

szük, s valamennyien egyre többet keresünk.” 

ÁL 

Az általam választott vállalat a munkatársak ösztönzése érdekében egy elismerési 

és juttatási rendszert dolgozott ki. Közel negyven anyagi, szóbeli és írásbeli jutalmat 

oszt ki állandó jelleggel. A vezetők kezében az alábbi eszközök vannak: 

• A munkához közvetlenül nem kapcsolódó eredmények, események után, 

mint például a különböző sport vagy társadalmi tevékenységek, karácsony, 

nőnap, házasságkötés, gyermekszületés, a dolgozók kis összegű díjazásban 

továbbá szóbeli esetenként írásbeli elismerésben részesülhetnek.  

• A második szinten, olyanfajta elismerések helyezkednek el, melyek a vál-

lalat értékrendje alapján kiemelkedő dolgozói hozzáállásról vagy teljesít-

ményről adnak tanúbizonyságot. Ilyenek a lojalitási díjak vagy a kiváló er-

kölcsi, szakmai és csapat teljesítmények. Ezek díjazása pénzben, kitünteté-

sekben, írásban és nagyobb gyári eseményeken, szóban történik. 

                                                 
5 http://www.hrportal.hu/hr/hogyan-segitsuk-az-uj-dolgozo-beilleszkedeset-20100512.html 
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• Végül a legfelső szinten az olyan kiemelkedő teljesítmények, projektek he-

lyezkednek el, melyek a vállalat üzleti célkitűzéseit szolgálják vagy extra 

költségmegtakarítást eredményeztek.  

 

A dolgozói megelégedettség növelése érdekében egyre szélesebb kör számára 

elérhető a távmunka vagy a rugalmas, részmunkaidőben történő foglalkoztatás. A 

munkavállalók fejlődésére a vállalat nem csak tréningeket szervez. Van lehetőség 

tanulmányi szerződések megkötésére, amennyiben a képzés elvégzésével a munka-

vállaló flexibilitása nő és hatékonyabban tudja ellátni feladatait. A cég nem feled-

kezik meg a jövő potenciális munkavállalóiról sem. Kidolgozott ösztöndíj, gyakor-

noki és szakmai gyakorlati program várja a fiatalokat. Mindezek mellett a vissza-

csatolás is fontos. A vállalatnál évente kétszer tartanak teljesítményértékelő vissza-

jelzéseket.  

Véleményem szerint a bemutatott szervezet remekül alkalmazza a fenti moti-

vációs eszközöket, ezzel is megteremtve a támogató légkört, mely a jó teljesítmény 

alapfeltétele. 

Változásmenedzsment 

 „Botorság elvárni, hogy valami változzon, ha mindent ugyanúgy csinálunk 

tovább.” 

 Albert Einstein 

A változások lereagálása és kezelése kulcsfontosságú kérdés a XXI. században. A 

világ napról-napra változik, percenként születnek új ötletek, technikák melyek által 

hatékonyabbá tehető a termelés. Mindezek mellett a vállalaton belül is vannak fo-

lyamatos átalakulások, amellyel a vezetők naponta szembesülnek. 

A változások gyakran konfliktussal járnak. Kutatások szerint a vezetők mun-

kaidejüknek 30%-át konfliktuskezeléssel töltik. A konfliktusok az emberi érintke-

zések velejárói, elkerülésük szinte lehetetlen. Különbséget csupán az jelent, hogy 

hogyan kezeljük a felmerülő problémákat. A hagyományos nézet szerint a konflik-

tus ártalmas a szervezet működésére. Energiát és erőforrást vesz igénybe és elvonja 

a vezető figyelmét a fontos feladatokról. A konfliktus a rossz vezetés eredménye, 

ezért meg kell szüntetni azt. A modern irányzat szerint, melyet a választott vállalat-

nál is vallanak, hasznosak a nézetkülönbségek, mivel elősegítik az új taktika és stra-

tégia kialakítását. Ezenkívül megakadályozzák a túlzott megelégedést és elkényel-

mesedést. Eszerint a felfogás szerint menedzselni kell a konfliktusokat.  

A vállalt nyitott a változásokra, fontosnak tartják, hogy beazonosításra kerül-

jenek az olyan folyamatok, melyek nem visznek előre. Az operatív vezetőket ösz-

tönzik arra, hogy szakmai véleményüket nyíltan felvállalják. A változás elősegítése 

érdekében a vezetőknek mindig pozitív példaként kell elől járni. A dolgozók felé 

nyíltan, folyamatosan és lényegre törően kell kommunikálni a változást, meg kell 

őket győzni annak pozitív hatásáról. Ezért most térjünk is át a vállalati vezetők kom-

munikációjára. 
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A vezetők kommunikációja 

„Aki húsz szóval mond el olyasmit, amire tíz is elég, az egyéb hitványságokra 

is képes.” 

A vezetői munkakörben a megfelelően alkalmazott kommunikáció nagyon fontos. 

Elengedhetetlen a gyári folyamatok ellátásához, hiszen az információ megosztása 

befolyásolja a termelés megvalósulását. A nonverbális és metakommunikáció segít 

a dolgozók bevonásában és a vállalati kultúra érvényesítésében, a kellemes munka-

helyi légkör megteremtésében. Az vállalat vezetőivel szemben elvárás, hogy az in-

formáció érthető legyen, a megfogalmazás során törekedjenek az egyszerűségre, ne 

bonyolítsák túl és ne használjanak a másik fél számára érthetetlen szakkifejezéseket. 

A kommunikáció hatékonyabbá tételéhez a vezetők igyekeznek direkt közölni az 

információt, visszakérdeznek, pontosítanak, összefoglalják az elhangzottakat és 

visszajelzést kérnek, illetve adnak. 

A vállalat belső kommunikációja közvetlen. Ez megjelenik az írásos és a szóbeli 

fórumokon is. A dolgozóknak lehetősége nyílik értekezni a vezetőséggel a DSM-en, 

ahol a vállalat minden szintje képviselteti magát. Ezen kívül a negyedévente megren-

dezett gyárértekezlet alatt nincs termelés, ezáltal minden dolgozó részt tud venni az 

eseményen, így megtudhatja az adott időszak fontosabb eredményeit, eseményeit. A 

belső kommunikáció írásos formája a hetente kiküldésre kerülő hírlevél, továbbá a 

gyár több pontján kihelyezett hirdetőfelületek. Mint ahogyan azt már korábban is em-

lítettem a kommunikációs készség szoros kapcsolatban áll az érzelmi intelligencia há-

nyadosával, ezért a vállalat vezetőségénél kiemelt figyelmet kap ez a terület. 

Érzelmi intelligencia a vezetésben 

„A szívre és az észre együtt van szükség a valódi sikerhez” 

Klein Balázs – Klein Sándor 

A vezetők érzelmi intelligencia szintjének fejlesztésében külső partner segít. A kép-

zés alapját az önértékelés adja, mivel ez elengedhetetlen a vezetéshez. A kiinduló 

állapot felmérése után veszi kezdetét a célzott készségfejlesztés. Ennek része a po-

zitív gondolkodás elősegítése, mások érzéseire való odafigyelés és a tisztelet meg-

adása. A tréning keretein belül megtanulják, hogyan kell ügyfélközpontú, semleges, 

illetve pozitív kicsengésű kifejezéseket használni. Ennek eredményeképp javítva ve-

zetők és beosztottak viszonyán. 

Mit jelent vezetőnek lenni? 

A szervezet 2014-ben végzett csoportvezetői felmérése alapján a vezetői szerep szá-

munkra összetett és sokrétű, rengeteg kihívást jelent, állandó fejlődési lehetőséget 

biztosít. Az emberekkel való bánásmód, napi kapcsolattartás, valamint a munkafo-

lyamatok zökkenőmentes elvégzésének figyelemmel kísérése, a munkakörnyezet 

felügyelete, az ügyfelekre való összpontosítás teszik bonyolulttá a csoportvezetői 
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szerepkört. Felelősségteljes a feladatuk, mivel ők képzik a „hidat” a felső vezetés és 

a termelésben dolgozók között.  

A vállalat sikere nagyban függ attól, hogy a csoportok célkitűzései a vállalati 

célok megvalósulását szolgálják-e. A csoportvezetők fő feladata az üzleti célokból 

lebontott feladatok szétosztása és végrehajtatása. De egy jó vezető nem a hónap vé-

gén szembesül a havi eredményekkel, hanem folyamatosan ellenőrzi, monitorozza 

azokat. És amennyiben szükséges időben beavatkozik, fejleszt ezzel megelőzve az 

esetleges veszteségeket. A vezetők fontosnak tartják, hogy munkavállalók tulajdo-

nosi szemlélettel rendelkezzenek. Vagyis olyan megbízhatóan, elkötelezetten vé-

gezzék munkájukat, mintha saját vállalkozásukban dolgoznának. Ez a munkatársak 

részéről belső motiváltságot kíván. A belső motiváltság megteremtésének alkalma-

zott módja, a vállalati értékek és az egyéni értékek összhangba hozatala. 

Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan alakulhatott ki ez a vezetői gyakorlat. A 

következőekben bemutatom a vezetők által elérhető tréningeket és képzéseket és a 

szervezet 2013 és 2016 közötti vezetőfejlesztési gyakorlatát, melyek jelentős hatást 

gyakoroltak arra. 

A vállalat vezetésfejlesztési gyakorlata 

Vezetők számára elérhető tréningek, képzések 

A vállalat nagy figyelmet fordít a folyamatos fejlődésre. Az alábbi ábra mutatja a 

belső oktatók és külső partnerek révén megvalósuló képzések arányát. Jól látható, 

hogy a vezetőfejlesztést célzó tréningek többségében megbízott szakértők által va-

lósulnak meg. 

 

2. ábra: A külső és belső oktatások megoszlása a vállalaton belül 
Forrás: Belső forrás 
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Vezetői képességeket fejlesztő online tréningek 

• Személyes vezetői képességeket fejlesztő online tréning 

Az 1 órát igénybe vevő képzés a vezető egyéni fejlődésére koncentrál. A 

Leadership fejlesztési tervek naprakész vezetői technikákat adnak át, segí-

tenek összpontosítani a szükségletek beazonosítására és a folyamatos fej-

lődésre. 

• Delegálás és felhatalmazás 

A 2,5 órás képzés olyan témaköröket érint, mint a feladatok kiosztása, ki-

nek mi a feladata a csoporton belül, mihez van jogosultsága. 

• Vezetői alapok: Kommunikációs jövőkép 

Az angol nyelvű tréninganyagból megtudhatjuk, hogy milyen kommuniká-

cióval közelítsük meg az alkalmazottakat, hogyan közöljük a jó híreket, 

hogyan motiváljuk őket. 

• Pénzügyi és számviteli alapok (nem pénzügyi szakemberek részére) 

Az 1 órás e-learning kurzuson a vezetők elsajátíthatják a Cash Flow me-

nedzsment lényegét, a pénzügyi kimutatások elemzését és az alapvető költ-

ségvetési ismereteket.  

• Vezetés a globális környezetben 

Az oktatás a globális gondolkodásmód fontosságát hangsúlyozza a komp-

lex feladatok hatékony ellátása érdekében. Tartalmaz néhány példát az üz-

leti életből sikeres stratégiákra és technikákra, a különböző kultúrák és kul-

turális összefüggések kezelésére. 

• Vezető csoportok 

A képzés a hatékony csoportlétrehozás témakörével foglalkozik. Hogyan 

indítsunk el egy sikeres csoportot? Hogyan fejlesszük a csapat kultúráját, 

teljesítményét és motivációját? 

További elérhető források: 

• Könyvek 

• Videók 

• Harvard ManageMentor e-Learning felület 1-2 órás képzései 

A vezetők számára időmenedzsment, pénzügyi, karriermenedzsment, cél-

meghatározás, delegálás, mások meggyőzése, dolgozók fejlesztése, csapat-

vezetés, bonyolult interakciók, ügyfélközpontúság, stratégiai technikák és 

marketing tréningek állnak rendelkezésre. 

• Group Learning Blog-on elérhető képzések 

Vezetésfejlesztési folyamatok 2013 és 2016 között 

A következőkben bemutatom azt az összetett vezetőfejlesztési programot mely a 

2013-ban vette kezdetét. 

2013. évi folyamatok  

2013-ban számos szervezetfejlesztési program indult. A készségfejlesztő és csapat-

építő tréningek mellet három irányú vezetőképzést alkalmaztak. A vezetőképzést 
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külső oktatócégek segítségével valósították meg. A képzések több éves leáramolta-

tásban zajlanak napjainkig. Fókuszba került a termelő területek vezetői kiválasztá-

sának erősítése. A vezetői kompetenciák felülvizsgálata és meghatározása, a vezetői 

készségek fejlesztése, az együttműködés erősítése, a kölcsönös tisztelet és bizalom 

megteremtése a szervezet tagjai között a hatékony együttműködés érdekében.  

1. táblázat: 2013-ban meghatározott vezetői kompetenciák 
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Üzleti éleslátás   X  

Közvetlen beosztottakkal való törődés X    

Konfliktuskezelés X    

Ügyfélközpontúság X X X X 

Etika és értékek   X X 

Kommunikációs készség X X X X 

Innováció menedzsment  X X  

Tisztesség és bizalom X    

Interperszonális készség  X   

Gyors tanulási képesség X   X 

Vezetői határozottság  X X X 

A munka menedzselése és ellenőrzése  X X  

Mások motiválása    X 

Szervezőkészség  X X  

Problémamegoldó készség X X   

Eredményorientáltság X X X X 

Stratégiai gondolkodásmód    X 

Hatékony csapat építése X X X X 

Víziók célok menedzselése    X 

Tulajdonosi személet X    

Forrás: Saját szerkesztés belső forrás alapján 

A termelő területeken történő vezetői kiválasztás folyamatának fejlesztése 

érdekében új módszert vezettek be. Melynek lényege, hogy minden jelent-

kezőt meginterjúztatnak. Ennek eredménye alapján a kiválasztásra került 

pályázók egy munka szimulációs napon vesznek részt, melyet egy külső 

partner bonyolít le. A program végén minden résztvevő visszajelzést kap 

az eredményekről. A kiválasztásra kerülő csoportvezetőknek, műszakveze-

tőknek egy orientációs programban kell részt venniük. A csoportvezetők 

oktatása 17 órát vesz igénybe, míg a műszakvezetőké 9 órát a területi ve-

zetőké pedig 5,5 órát. 
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2. táblázat: Az orientációs program keretein belül egy újonnan 

kinevezett vezető az alábbi oktatásokat kapja meg. 

Oktatás 
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Csoportvezetők munkavédelmi felelőssége x x  

GMS munkavédelmi elemei x x x 

Balesetek jelentése, kivizsgálása x x x 

Gépben történő munkavégzés, lezárás x x  

Emelőgépek kezelése, biztonsága x x  

Engedélyköteles tevékenységek x x  

Ergonómia x x x 

Egyéni védőeszközök, munkaruha igénylése x x  

Dolgozói biztonsági kételyek x x  

Engedélyköteles tevékenységek x x  

Balckroom oktatás x   

Környezetvédelmi feladatok ellátása x x x 

Minőségbiztosítási folyamatok, eljárások, feladatok 
elvégzése 

x x  

Probléma megoldási technikák, dokumentálás  x x x 

STD dokumentáció készítése, fejlesztése x   

Sori jelentések készítése x   

BPD követés, intézkedési tervek x   

Anyagkezelés (direkt, indirekt) x   

Többszintű audit x x x 

Andon rendszer x   

Szűk keresztmetszet folyamat x   

CIP-elkészítés, kivitelezés, dokumentáció x   

Munka törvénykönyve  x x 

Műszakszervezés x   

Elismerés, jutalom x x x 

VT Soft oktatás x   

Forrás: Saját szerkesztés belső forrás alapján 

• Vezetői készségfejlesztés a csoport és műszakvezetők számára 2013 

2013. június és október között a műszakvezetők és csoportvezetők vettek 

részt szervezetfejlesztési tréningen. A továbbképzés kétszer 2 napon ke-

resztül zajlott vegyes területekről érkező 92 fő vezető számára. A tréning 
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során olyan kérdésköröket érintettek, mint a különböző vezetői stílusok al-

kalmazása, az asszertív kommunikáció, munkatársak fejlesztése, konflik-

tuskezelés, teljesítményértékelés, célok meghatározása, vezetői mintaadás, 

munkatársak fejlesztése és érdekképviselete és az irányítás és ellenőrzés 

feladatköre. A résztvevők nagyon pozitívan értékelték a tréninget, 81% 

szerint nagyon jó volt a képzés, tehát maximális ötös értékelést adott rá. 

• 2013-as középvezetői fejlesztő program 

A középvezetői fejlesztési program két fő pillére épült. A vezetők első kör-

ben részt vettek egy tréningen. Majd később PXT személyiségtesztet tölt-

hettek ki. A képzésen összesen 46 középvezető vett részt. A tréning 4 cso-

portban 2 napon keresztül zajlott. A képzés során érintették a vezetői haté-

konyság, az eredményes kommunikáció és visszajelzés, a vezetői viselke-

dés, valamint a vezetői szerepek és célok hatékony menedzselése témakö-

röket, mindezt az üzleti szemlélet jegyében. A visszajelzések alapján hasz-

nos volt a tréning, a résztvevők 63%-a nagyon jónak, 31%-a jónak és 6%-

a átlagosnak értékelte. 

• PXT személyiségteszt 

Júliustól szeptemberig 47 fő vett részt PXT személyiségteszten. Mint 

ahogy korábban említettem az önismeret rendkívül fontos a vezetésben. A 

teszt a személyes fejlődést szolgálja. Rávilágít az egyének erősségeire, így 

célzottan képezhetik magukat a továbbiakban. A kérdőív több képességet 

és kompetenciát is vizsgál, úgy, mint a szókincs, szövegértés, számolás, 

számok értelmezése, tanulás, önérvényesítés, alkalmazkodás, társas kap-

csolatok, szabálykövetés, önállóság, hozzáállás, döntésképesség, objektív 

értékítélet, vállalkozó szellem, területek iránti érdeklődés. A tesztet e-mail-

ben kapták meg a résztvevők. Később az elért eredményekről 2 órás sze-

mélyes visszajelzést kaptak az írásos értékelés mellé. Írásbeli riportot kap-

tak a felsővezetők is, akik így pontosan megtudhatták beosztottjaik erőssé-

geit és gyengeségeit. 

• Felsővezetők képzése 

A felsővezetők számára szervezett képzés 5 napon keresztül zajlott külön-

böző időpontokban. A tréning során olyan témákat érintettek, mint a barát-

ság vs. leadership, action learning, mentoring/coaching, a változások ered-

ményes végig vitele és a hatékony vezetői kommunikáció. A vezetők 51%-

a nagyon jónak, míg 49%-a jónak értékelte a képzést. 

A felsővezetői rétegből 12 fő vett rész PXT személyiségteszten, Melynek 

eredményeiről ők is személyes visszajelzést kaptak.  

Összességében elmondható, hogy különös figyelmet fordítottak a kommu-

nikáció, csoporton belüli szerepek és a kölcsönös tisztelet és bizalom téma-

köreire. Kihangsúlyozták a vezető és beosztott közötti információ megosz-

tást. A munkavállalónak megbízhatónak és egyenes embernek kell ismer-

nie a felettesét, akitől építő jellegű visszajelzéseket kap. 
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2014. évi folyamatok 

Annak érdekében, hogy a fejlesztési program a lehető leghatásosabb legyen az előző 

évi vezetői viselkedés és kommunikáció, motiváció és elköteleződés és a munkatársak 

céltudatos vezetése tréningekre épülő fejlesztési programtervet alakítottak ki 2014-re. 

• Műszakvezetők képzése 

A műszakvezetők kulcsszereplők a gyár életében mivel ők köthetők köz-

vetlenül a termeléshez. Ezért is tűzték ki célul, hogy a műszakvezetők a 

középvezetői csapat részei legyenek. Ennek érdekében kiemelt hangsúlyt 

kapott az ő fejlesztésük, melynek kezdő lépései 2014-ben indultak el. A 

műszakvezetők ilyen irányú képzése több időt vesz igénybe, mivel nehéz 

számukra a szakmairól a vezetői oldalra való átállás. Emellett nagy nyomás 

és felelősség nehezedik a vállukra. Így nekik is biztosították a PXT kérdő-

ívek eredményeinek egyéni visszajelzését, mely által a résztvevők jobban 

megismerhették önmagukat. Egy 2 napos tréning keretein belül megtanul-

hatták a tudatos vezetői szerep kialakításának fontosságát és azt, hogyan 

tűzzenek ki célokat és azok eléréséhez milyen út vezet. Elsajátíthatták a 

hatékony csapatmunka létrehozásához szükséges ismereteket és azt hogyan 

is motiválhatók a dolgozók napi munkavégzésük során. A program keretein 

belül foglalkoztak változásmenedzsmenttel, vagyis a változásokhoz való 

vezetői hozzáállással.  

• Középvezetői tréningek 

A középvezetők számára összeállított fejlesztési terv alapját a 2013-as PXT 

tesztek adták. Ezen kívül a vezetők részt vettek egy fél napos Team 

coachingon, így jobban megismerték egymást, hatékonyabb lett a kommu-

nikáció és a társosztályok közötti együttműködés. A vezetők egyik legfon-

tosabb eszköze a kommunikáció, mindent meg kell tárgyalniuk a beosztot-

takkal, a társosztályokkal, vagy akár a felettesükkel. Ennek okán a közép-

vezetők számára tárgyalás alapú vezetés témában tartott képzést a vállalat. 

A tréningen a részvevők megtanulhatták a tárgyalásokon használt alapvető 

eszközöket és stratégiákat. Lényeges, hogy a felek tudatosan törekedjenek 

a win-win meetingek és tárgyalások lefolytatására.  

2014-ben az EQ vagyis érzelmi intelligencia került fókuszba. Két napos 

tréningen sajátíthatták el a középvezetők a személyiség alapú vezetést. 

Ezen belül is az egyénre szabott vezetői eszközök használatát, a tudatos 

motivációt és fejlesztést. A képzés célja az volt, hogy a részvevők össz-

hangba kerüljenek önmagukkal és másokkal, ezáltal megkönnyítsék a bi-

zalom kiépítését.A középvezetők számára egyéni coachingokat is szervez-

tek melyen megismerkedhettek a coaching szemlélettel és az ezt támogató 

módszer és eszközrendszer hatékony használatával. A részvevők segítséget 

kaptak abban, hogyan kell egységesen értékelni a beosztottak teljesítmé-

nyét és arra fejlesztő visszajelzéseket adni. 
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• PXT-re épített teamcoaching felsővezetők számára 

A 2 napos felsővezetői tréning a 2013-as PXT felmérés alapján zajlott. A 

külső cég az eredmények tekintetében állította össze fejlesztő oktatást. 

A két nap folyamán olyan témákat érintettek, mint: 

• Az egyéni viselkedésbeli kompetenciák 

• Az eltérő személyiségek viselkedése, motivációja 

• Hogyan tárgyaljunk különböző típusokkal? 

• Hogyan kezeljük a különböző kollégáinkat, munkatársainkat? 

2015. évi folyamatok 

• Műszak és csoportvezetők képzése 

A 2014-15 között újonnan kinevezett csoportvezetők vezetői készségfej-

lesztő tréningen vehettek részt. Megtanulhatták hogyan kell elérni a célo-

kat, kezelni a konfliktusokat, megoldani a problémákat és hatékonyan át-

adni az információt. Számukra is biztosították a PXT személyiségtesztek 

kitöltésének lehetőségét. 

Továbbá egy attitűdformáló és készségfejlesztő tréningen is részt vettek a mű-

szak és csoportvezetők. Az egynapos tréning külső partnercég bevonásával 

került megrendezésre. Elvárás volt, hogy a program hatására bizalmi viszony 

alakuljon ki a munkavállalók és közvetlen feletteseik között, létre jöjjön az 

empatikus problémákra érzékeny magatartás, fejlődjön az önállóság és kezde-

ményezőkészség, a konfliktushelyzeteket hatékonyan tudják kezelni, növelni 

tudják a belső motivációt és a határozottabb vezetői felelősségvállalást. Ezt 

egy olyan programmal kívánták megvalósítani, mely egyaránt tartalmaz tré-

ning jellegű készségfejlesztő elemeket és workshop szerű szemléletformáló és 

értékrend alakító blokkokat. Az igények alapján körülbelül 50 fő számára biz-

tosították a képzést, mely tartalmazott időmenedzsment, stressz és konfliktus-

kezelést, eredményorientáltságot támogató elemeket. 

• Középvezetők oktatása 

A középvezetők 2 napos képzésének témája a csapatépítés, mások megér-

tése és támogatása volt. A menedzsment tagjai a csapatépítő tréning mellet 

vezetői iránytű képzésen vettek részt. Ahol olyan témák kerültek elő, mint 

a csapatok kialakítása és fejlesztése, mások motiválása, hatékony informá-

ciótovábbítás és a kommunikáció. 

• Felsővezetői képzések 

A 24 felsővezető számára tartottak 1 napos vezetői készségfejlesztőt. A nap 

témája a szerepkörök tisztázása volt és a cégcsoport által meghatározott 

értékek beépítése a hétköznapokba. Fejlesztendő területként a kommuniká-

ciót, a csapatszervezést és mások motiválását határozták meg. 

2016. évi folyamatok 

A vállalat képzéseiben 2016-tól megjelentek a vegyes csoportok számára tartott tré-

ningek is. Ezeken a képzéseken egy csoportba kerültek operatív, közép és felső ve-

zetők is ezáltal jobban megismerve a másik fél nézőpontját. 
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• Operatív vezetők képzése 

2016 januárjában kinevezett csoportvezetők képzése a vezetői készségek 

fejélesztésére irányult. Olyan elemeket tartalmazott, mint a konfliktuske-

zelés, problémamegoldás, célok elérése és a kommunikáció fejlesztése. 

• Középvezetők 

A vállalat vezetősége szükségesnek látta a konstruktív vállalati kultúra ki-

alakításával kapcsolatos képzések leáramoltatását 24 középvezető számára. 

A vezetők két csoportban vettek rész a 2 napos oktatáson. Azért, hogy a 

változás tartós és folyamatos legyen negyedévente a középvezetők is átte-

kintik a saját szintjükön milyen fejlődést értek el. 

• Felső vezetés oktatása 

Februárban a menedzsment számára 2 napos vállalati kultúrával kapcsola-

tos tréninget tartottak, melyen felidézték az eddig elsajátított technikákat 

és további eszközöket tanultak.  

• 360 fokos értékelés 

2016. március és április között 40 vezető vett részt 360fokos értékelésben. 

A résztvevők online kérdéssor segítségével végeztek önértékelést. Ezt kö-

vetően a beosztottak, a velük egy szinten dolgozók és felettesük is meg-

kapta a tesztet, melyet az adott személyre vonatkozóan kellet kitölteniük. 

Az kitöltött űrlapok begyűjtését és elemzését követően egy workshop ke-

retében ismertették az eredményeket. A visszajelzés során a résztvevők 

segítséget kaptak a személyes fejlődési tervük összeállításában, meghatá-

rozták, hogy egy vezetőnek milyen elengedhetetlen tulajdonságokkal kell 

rendelkeznie.  

• Generációs különbségek workshop 

A generációs problémák vizsgálatának igénye a vállalat vezetőségében 

fogalmazódott meg, mivel fel szerették volna mérni, hogy a különböző 

életkorú munkavállalók között tapasztalható-e feszültség. Külső partner 

segítségével beazonosításra kerültek a vállalatnál dolgozó generációs cso-

portok. Erre épülő Workshopok keretében 2 nap alatt 100 fő vett részt 6 

vegyes csoportra osztva az elméleti képzésen és a helyzetszituációs gya-

korlatokon. A visszajelzések nagyon pozitívak voltak a vezetők 91%-a 

nagyon jónak ítélte a programot és úgy gondolja a tanultakat hasznosítani 

tudja munkája során. 

Legvonzóbb munkahely felmérés 

A felmérés célja az volt, hogy támogassa a vállalati kultúraváltást, emellett lehető-

séget biztosít arra, hogy a munkavállalók elmondják véleményüket. Méri a vállalat 

előremozdulását a legvonzóbb munkahelyé válásban.  

A részvétel önkéntes alapú és anonim módon zajlott. A válaszadóknak 24+1 

kérdésre kellett választ adniuk 8 kategóriában. A 2016-os felmérésbe bevonták a 

szellemi állomány mellet a fizikai dolgozókat is. A vállalat munkatársainak 83%-os 

válaszadása alapján, 42%-os volt a dolgozói elégedettség. 
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A vállalatnál dolgozó vezető beosztású személyek 68%-a vett részt a felmé-

résben. A válaszadás alapján a vezetők kezdeményezőkészségét kell növelni, mivel 

csak a válaszadók 38%-a mer új dolgokat kipróbálni akkor is, ha fennáll a lehetősége 

annak, hogy hibázik. 

3. táblázat: Vezetői index, 2016 

Vezetői index Válasz 

Bizalom: új dolgok kipróbálása 38% 

Bizalom: vállalat és felettes iránt 72% 

Elismerés: közvetlen vezető által 76% 

Csapatmunka: pozitív csapatlégkör 78% 

Személyes és szakmai fejlődés támogatása 81% 

Egyértelmű célok és elvárások 81% 

Egészség és jóllét: munka-magánélet egyensúlya 73% 

Méltányosság, igazságos bánásmód 68% 

Forrás: Saját szerkesztés a felmérés eredményei alapján 

Ám mindezek mellett, azt is megjegyezném, hogy a többi kategóriában elég 

magas arányszámok jöttek ki. Különösen a személyes és szakmai fejlődés támoga-

tásában. Talán ez mutatja meg legjobban, hogy a vezetők mennyire is elégedettek a 

vállalat vezetőfejlesztési programjával. 

Összefoglalás 

„Az emberek a vezetőket hagyják ott, nem pedig a vállalatot” 

Buckingham-Coffman 

A fent említett mondás nagyon helytálló. Mikor valaki egy vállalathoz jelentkezik 

csak a szervezetet vagy annak tevékenységét ismeri, ám a mindennapi munkájában 

a főnökével kell együttműködnie. A vezető személyisége tehát nagyban befolyásolja 

a munkavállalók szervezetről alkotott képét. Korábban több elméletet is bemutattam 

melyek azzal foglalkoznak, milyennek is kell lennie egy ideális vezetőnek. Minden 

ember és helyzet más vezetési stílust igényel, így a vezetőknek folyamatosan bőví-

teni kell az eszköztárukat és tudásukat. A bemutatott szervezetnél évekre előre le-

bontott vezetőfejlesztési tervet dolgoztak ki. Meghatározták, hogy a vállalatnál ve-

zető beosztást betöltő személynek milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie. A 

képzések egymásra épülnek és több vezetői képesség, készség fejlesztésére is kon-

centrálnak. A cégnél elérhetők a PXT személyiségtesztek, melyek által jobban meg-

ismerhetik és képezhetik magukat a továbbiakban.  

Összegezve elmondható, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a vezetők fej-

lesztésére. A vállalatcsoport elkötelezett a fejlődés mellett, hisz mint azt már em-

lítettem az üzleti életben elengedhetetlen a naprakész tudás. A tréningekre irányuló 

visszajelzések igen pozitívak. A vezetők nyitottak az új ismeretek elsajátítására. 
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Véleményem szerint a vállalatnál további fejlesztendő terület lenne a kommuni-

káció a vezetői szintek és a dolgozók között. Továbbá az asszertív kommunikáció 

elsajátítása és beépítése a vezetői gyakorlatba, mellyel megkönnyíthető a feladatok 

delegálása és elősegíti az időgazdálkodást. A közvetlen kommunikációval idő és 

energia takarítható meg, továbbá növeli a munkavállalók elkötelezettségét és bi-

zalmát a vállalat iránt.  

 
„Bármennyire is fontos a fizetés a pénz önmagában nem teremt jól terhelhető 

motivációt. Az ösztönző erő a munkahelyi vezetők és a beosztottak közötti sze-

mélyes kapcsolat és a nyílt kommunikáció minőségében rejlik” 

Kurt Köder 
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SZŐKE, SZILÁRD1 

Cultural Marketing Opportunities in Student Traditions of Selmec 

Our topic in this study a university subculture the “student traditions of Selmec” with the 

eyes of cultural marketing. This paper gives a picture about the present situations about the 

tradition followers and recommend marketing methods and activities for them. The used 

program for the analysing was the SPSS Statistics software. The number of the evaluable 

responses is 375 for the primary research. This study has found that generally the imagina-

tion about the student traditions of Selmec are almost the same in every successor institu-

tions (in Sopron, Miskolc, Dunaújváros and Székesfehérvár) and in every kind of profession 

in this system. We found larger differences only in the case of the gender. In addition, the 

tradition followers almost completely find their expectations what they desired before join-

ing. In the case of student traditions, we should use culture as an experience or merit good. 

Keywords: marketing, student traditions, selmec, culture, university 

JEL Codes: M31, Z100 

A selmeci hagyományok kultúramarketing lehetőségei 

Témánk ebben a tanulmányban egy egyetemi szubkultúra, a selmeci diákhagyományok kul-

túramarketing vonatkozásban. A tanulmány képet ad a hagyományőrzők jelenlegi helyze-

téről és marketing módszereket, tevékenységeket ajánl nekik. Az elemzéshez használt szoft-

ver az SPSS Statisztikai Program volt. Az értékelhető válaszok száma 375 volt a primer 

kutatáshoz. A tanulmányból kiderül, hogy a selmeci hagyományról alkotott elképzelések az 

utódintézményekben (Sopronban, Miskolcon, Székesfehérváron és Dunaújvárosban) álta-

lánosságban azonosak még a különböző szakmák tekintetében is. Nagyobb eltérések csak a 

nemek esetében voltak tapasztalhatók. Továbbá megállapítható, hogy a diákhagyományok 

esetén a kultúrát tapasztalati- vagy érdemjószágnak is tekinthetjük. 

Kulcsszavak: marketing, diákhagyományok, selmec, kultúra, egyetem 

JEL-kódok: M31, Z100 

                                                 
1  The author is alumni of GEKSZ and current employee of the Alexandre Lamfalussy Faculty of 

Economics at the University of Sopron (szoke.szilard@uni-sopron.hu). 
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Introduction 

To be a part of a community, the feeling of the belongingness is our natural desire 

from the beginning of the human history. Culture can help us to reach these needs, 

makes us different from the others, could give us opportunity to self-improvement 

and could make our life easier. Nations, regions, ethnics even companies have it. It 

surrounds us with differently strong elements. I chose a really interesting topic to 

research, a very special kind of culture a university subculture the student traditions 

of Selmec in the sense of marketing. According to the intangible cultural heritage 

definition we will see, that the student traditions of Selmec can be an interesting 

object to the observation. Furthermore since 2014 this tradition is officially on the 

UNESCO’s national intangible cultural heritage list.  

We can read in the Application datasheet for the UNESCO’s national heritage 

list that the origin of student traditions of Selmec is connected to the students and 

their self-organization of the Mining Educational Institution (founded in 1735) – 

and later the Mining and Forestry Academy. The traditions, after the institution’s 

migration first to Sopron and then partly to Miskolc, survived, what is more, were 

expanded with new local elements and are still alive. The turtees of the student tra-

ditions of Selmec are the undergraduates of the successor institutions (University of 

Sopron, University of Miskolc, University of Dunaújváros, Alba Regia Technical 

Faculty in Székesfehérvár) who are held together by the ‘Valéta Committees’. Sim-

ultaneously some of the students are also concentrated in different student organi-

zations (friend circles, table companies, youth circles, associations). To wear the 

uniform, to operate the fraternities with strict rules, the different ceremonies, the 

student songs collected in song-books, the bursts of singing, the custom of ‘valé-

tálás’ (goodbye ceremony) with torchlight procession and with the ‘valéta’ ball are 

all essential parts of the student traditions. Beyond the external formalities the inter-

nal contents are much more important. That is what they call ‘Moral of Selmec’ and 

its main features are happiness, friendship, patriotism and the sense of the profes-

sional vocation. The student traditions of Selmec enhance the binding to the educa-

tional institution through the revival and the transmission of old positive patterns as 

well as it can develop an inward connection between the upper-year students and 

their younger fellows (UNESCO application datasheet, 2014). 

I became a part of it during my bachelor studies at the University of Sopron 

(one of its successor institute). I impressed and amazed how complex and how rich 

history it has, so when I studied about the different kind of marketing analysing 

methods and techniques during my master course in Győr I decided to explore this 

theme deeper. I was curious about how the members could describe themselves and 

how can we find new ways to increase the number of the participants in the succes-

sor institutions and how can we increase the engagement level by using modern 

marketing techniques. Multiple studies deal with marketing methods and practises 

for profit-oriented organisations however, very few studies examine the field of cul-

tural marketing sector. To may paper I integrated the cultural marketing literatures 
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from the field of experience, ethnic-, nonbusiness-, non-profit marketing as well to 

give a clearer picture about this topic. 

Defining ’cultural domains’ 2 

Identifying sectoral breadth is necessary for measuring the cultural domain and de-

fining which categories belong to it and which do not. The pragmatic definition of 

culture used in this paragraph is based on the representation of culture by domains 

for which the purpose is to measure cultural activities, goods and services that are 

generated by industrial and non-industrial processes. Cultural goods and services 

encompass artistic, aesthetic, symbolic and spiritual values. The characteristics of 

cultural goods and services differ from other products because their system of val-

orisation, which includes a characteristic irreproducible, is linked to its appreciation 

or pleasure. 

Cultural goods convey ideas, symbols and ways of life, some of which may 

be subject to copyrights. Cultural services do not represent material cultural goods 

in themselves but facilitate their production and distribution. For example, cultural 

services include licensing activities and other copyright-related services, audio-vis-

ual distribution activities, promotion of performing arts and cultural events, as well 

as cultural information services and the preservation of books, recordings and arte-

facts (in libraries, documentation centres, and museums).  

Cultural activities embody or convey cultural expressions, irrespective of the 

commercial value they may have. These activities may be an end in themselves or 

they may contribute to the production of cultural goods and services. Unlike the 

1986 Framework (UNESCO, 1986), the definition of cultural domains is based on 

a hierarchical model that is comprised of cultural domains and related domains. The 

cultural domains include cultural activities, goods and services that are involved in 

all of the different phases of the culture cycle model. The related domains are linked 

to the broader definition of culture, encompassing social and recreational activities. 

Domains are mutually exclusive so, for example, music is placed in a single cate-

gory. Contrasting with the previous framework, intangible cultural heritage is now 

a transversal dimension whereas it was partially covered by the category “commu-

nity services” in the 1986 FCS. The FCS cultural domains (Figure 1.) represent a 

common set of culturally productive industries, activities and practices that can be 

grouped under the following headings: 

A: Cultural and Natural Heritage; 

B: Performance and Celebration; 

C: Visual Arts and Crafts; 

D: Books and Press; 

E: Audio-visual and Interactive Media; and 

F: Design and Creative Services 

                                                 
2  UNESCO Institute for Statistics (2009). THE 2009 UNESCO FRAMEWORK FOR CULTU-

RAL STATISTICS, pp. 22-29. 

http://code-industry.net/


146  SZŐKE, SZILÁRD 

 

The transversal domains are considered to be cultural. They also represent the 

minimum set of core cultural domains for which UNESCO would encourage coun-

tries to collect comparative data. This allows for a specification of the breadth of the 

cultural sector but also gives a sense of its structure. In addition, three other trans-

versal domains are included for their key role in the culture cycle for the production, 

transmission of culture. They are transversal because they can be applied to all of 

the cultural and related domains: 

• Education and training 

• Archiving and preservation 

• Equipment and supporting materials 

 

In order to avoid double counting, each activity can only be classified once 

within the framework, even though there are instances where activities logically 

span more than one domain. For instance, music would fall under both 'Performance 

and Celebration' and 'Audio-visual', as it consists of live music (Performance) and 

recorded music (Audio-visual). However, the FCS prioritises the subject rather than 

the form in which the cultural content can appear. In addition, much of the domain 

cannot be separated discretely within statistical classifications from other perform-

ing arts activities. 

 

Figure 1: Cultural domains 
Source: The 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS), p.24 
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Intangible Cultural Heritage (Transversal cultural domain)3 

Although these domains can stand alone as independent domains, they are consid-

ered transversal because they can be applied across the other cultural domains. The 

Intangible Cultural Heritage domain is considered entirely cultural while the re-

maining transversal domains namely Archiving and preserving, Education and 

Training and Equipment and Supporting Materials are partially cultural because 

these domains contain elements and activities that are cultural and thus are of inter-

est and importance to culture and the FCS.  

The UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 

Heritage (UNESCO, 2003b), defines Intangible Cultural Heritage (ICH) as the 

“practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instru-

ments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communi-

ties, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural herit-

age”. The ICH is traditional and living at the same time. It is “transmitted from 

generation to generation”, and “constantly recreated by communities and groups in 

response to their environment, their interaction with nature and their history, and 

provides them with a sense of identity and continuity”.  

A unique feature of ICH is that it can only be defined as such when a commu-

nity recognises it as part of its heritage. In other terms, there is nothing intrinsic in 

the expression or practice itself that would allow outsiders (governments, statisti-

cians, researchers) to define it as intangible cultural heritage. The identification as 

well as definition of intangible cultural heritage therefore rests with the communi-

ties, groups, and where appropriate, individuals, that create, maintain and transmit 

such heritage.  

Intangible heritage cannot be considered as a discrete domain of cultural ac-

tivity or production, but rather it can manifest itself across all the FCS cultural do-

mains. For example, ICH can be reflected in crafts or performing arts. For this rea-

son, it is presented as a transversal domain. Several non-exhaustive cultural prac-

tices and activities in which intangible cultural heritage can be manifested include:  

a)  oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the in-

tangible cultural heritage;  

b)  performing arts;  

c)  social practices, rituals and festive events; 

d)  knowledge and practices concerning nature and the universe; and  

e)  traditional craftsmanship.  

 

Behind this new domain of ICH lay many years of research undertaken by 

UNESCO on the functions and values of cultural expressions and practices. It paves 

the way for new approaches to understanding, protecting and respecting our cultural 

                                                 
3  UNESCO Institute for Statistics (2009). THE 2009 UNESCO FRAMEWORK FOR CULTU-

RAL STATISTICS, pp. 22-29. 
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heritage – involving the recognition of communities and groups as those who iden-

tify, enact, recreate and transmit the intangible heritage. 

Cultural marketing definitions4 

Cultural marketing is a kind of marketing where a message is promoted to a certain 

group of potential customers who belong to a particular culture or demographic. The 

audience/customers are of a specific ethnicity and cultural marketing takes ad-

vantage of the ethnic group's different cultural referents like tradition, language, re-

ligion etc. to communicate to and persuade the customers. In many cases in cultural 

marketing the highest profit is not the most important target. To raise the con-

sumer/audience’s cultural level and strengthen the connection with the certain cul-

tural group are also important.  

In this paper the chosed definition for the cultural marketing is the following: 

Cultural marketing is a set of activities, institutions and processes that promotes the 

creation, communication, transmission and exchange of bids for cultural consumers 

and users, cultural organizations / project partners and society as a whole.  

Culture marketing as experience marketing  

The theoretical basis for the Brand Experience Scale stem from the concept of Stra-

tegic Experiential Modules (Schmitt, 1999). The scale not only captures the dimen-

sions of brand experiences, but also the level of experience evoked by the brand. It 

is short and comprises four experiential dimensions (sensory, affective, behavioural 

and intellectual – excluding the relational module originally conceptualized by 

Schmitt) with 12 items in total.  

The authors claim the usefulness of the scale in both academic research and 

marketing practice. The fact that the scale is short makes it undoubtedly easy to 

administer, but at the same time it will produce very general results as the experience 

will not be measured in great detail. However, an interesting result of the actual use 

of the scale is a segmentation of consumers, which lead to the following typology 

of customers (Zarantonello–Schmitt, 2010):  

• Hedonistic consumers: consumers who scored relatively high in all experi-

ential dimensions, with the highest scores on the affective and sensory di-

mensions. They attach great importance to sensory stimulation and emo-

tions evoked by brands;  

• Action-oriented consumers: these consumers obtained stores below the av-

erage on all dimensions. In the case of behavioural and sensory dimensions, 

they are close to the average scores. They appreciate brands which are at-

tractive in a sensory way, but mostly they are attracted to brands which 

affect their bodily experiences and behaviour;  

                                                 
4  https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-terms/11253-cultural-

marketing.html 
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• Holistic consumers with the highest stores in all experiential dimensions. 

They attach great importance to holistic experiences evoked by brands;  

• Inner-directed consumers: scores above the average on sensory, affective 

and intellectual dimension, and close to the average on the behavioural one. 

They are interested in brands which have a sensory appeal, generate emo-

tions and stimulate their intellect, but do not require much of physical en-

gagement;  

• Utilitarian consumers scored lowest in all four experiential dimensions and 

they exhibit a rational, functional attitude toward the brand. 

 

The cultural goods can describe as experience goods (A good whose value can 

be better known after having consumed it. Producers of experience goods may tem-

porarily charge a price lower than marginal cost to induce buyers to try the product.) 

so the cultural marketing is very similar to the experience marketing, although it has 

connections with other marketing disciplines. From other approaches culture can 

define as a merit good. The market for merit goods is an example of an incomplete 

market. Merit goods have two basic characteristics. 

Firstly, unlike a private good, the net private benefit to the consumer is not 

fully recognised at the time of consumption. Net private benefit is the utility from 

gained from consumption less any private cost incurred and equates to net consumer 

surplus. In the case education, which is widely considered to be a merit good, pupils 

and students cannot possibly know the specific private benefit to them of getting 

good grades at school, college or university. They will be well aware of the sacrifice 

required to study but will not know the benefits to them in terms of a future job, 

salary, status and skills. Therefore, with education, as with other merit goods, there 

is a significant information failure in terms of expected benefits. Secondly, while 

consumption of a merit good also generates an external benefit to others, from which 

society gains, this is unlikely to be known or recognised at the point of consumption. 

Given that decisions to consume are driven by self-interest, it is unlikely that this 

external benefit will be taken into account when the consumer of a merit good eval-

uates its worth. For example, an individual student is generally not motivated to 

study hard in order to benefit others later in life, although everyone associated with 

them will benefit from their education in some way. Beneficiaries include future 

employers and all those who consume the products supplied their employer, their 

family, and friends. The better job they obtain, the more tax they will pay, and the 

greater the benefit to those who receive welfare benefits and transfers. However, 

putting a value on these external benefits is impossible, especially at the point of 

learning.5 

                                                 
5  http://www.economicsonline.co.uk/Market_failures/Merit_goods.html 
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Marketing in the case of cultural heritage6 

Because heritage interpretation is about services, in terms of marketing mix the first 

change should be to move from a “4Ps” model to a “7Ps” one, designed for market-

ing of service (Figure 2.). The Ps related with the “Physical evidence” and the “Pro-

cess” allow us to focus on service orientation and the investments on facilities in 

terms of interpretation. But heritage itself is a “complex commodity”, an experience-

based product. This highlight the need to go beyond the conventional marketing 

mix. Apart from Product, Price, Place or Promotion, other P’s in heritage marketing 

have to be added:   

 

 Figure 2: Cultural marketing mix 
Source: H.I.S.A. Study Marketing of heritage sites, p.5 

• People: people are a necessary ingredient to the consumption of cultural 

products, especially in cultural heritage. The ‘people’ element suggests 

placing additional value on the dimension of experience. In this context 

interpretation strategies and tools play a key role to get the right audience 

in contact with the “product, enhancing their experience. 

                                                 
6  Andrea Cenderello (2015): H.I.S.A. Study Marketing of heritage sites, pp. 4-9. 
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•  Programming, cluster development or attraction bundling: this is about 

packaging together certain elements of a heritage product or experience and 

market them together, e.g. in a themed festival or series of events. 

• Partnerships, collaboration and network development: to ensure a long-

term focus among different stakeholder groups, from community initiatives 

to government associations, in order to ensure sustainability and a long-

term vision in planning, development and marketing. 

 

In terms of marketing, elements of planning, management and control should 

be applied when cultural heritage assets are used as products. There is always a need 

for careful strategic and operational planning and the characteristics of the cultural 

heritage environment and its sustainable development should always be kept in 

mind. A marketing plan should always be based on wellknown resources (human 

and financial) and have a clear mission: to draw a certain number of visitors to the 

site, the “right” audience, the “proper” numbers.  

Marketing must make use of the “opportunity to address the specific or desired 

target segment(s) through appropriate strategies in order to create a win-win situa-

tion for both the visitor and the attraction”. This means that marketing holds the 

potential of addressing the “right” type of visitor to the attraction: the one that is 

desired by management. At the same time third party stakeholders should be in-

volved in the product development and marketing process (public and local com-

munity interests, non-commercial organisations, tourism developers, destination 

managers, etc.). Product development and marketing should focus on the visitor as 

a central element and address the various dimensions of the desired experience. In 

this way, “a balance is achieved between the inherent qualities of the offer and the 

expectations and requirements of demand”. Considering all the above mentioned it 

is possible to outline a set of suggestions and tips that could support the design and 

development of a marketing strategy for heritage sites. According to the suggestions 

of the International Conference on Cultural Tourism, the key-words for heritage 

product design and management should be: 

• Experience-based; 

• Customer-focused; 

• Technological facilitation; 

• Ability to solve problems; 

• High sense of ethics. 

 

Marketing should always play a role in ensuring that various levels of learning 

opportunities and experiences can take place. In brief, the ingredients of successful 

product development and marketing in cultural heritage are: 

• Focus on Quality and Authenticity: visitors in this market segment are more 

and more informed and especially keen on having both of these aspects 

fulfilled. This also involves the experience dimension and interpretation 

strategies and tools. 
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• Make the experience relevant to the visitor 

• Make the experience participatory 

• Make the asset come alive 

• Tell a story 

 

Additionally, the following four points for the marketing of heritage attractions: 

• use of the latest technology, i.e. the Internet, Social Media, but ensure that  

• the medium does not compromise the message. Alternatively, the Internet 

should be; 

• the Internet should be seen as a means to providing up-to-date information 

and pre-booking facilities; 

• involvement of the local community, i.e. local decision makers,  

• whose story is being presented in the attraction; 

• emphasis on the Unique Selling Proposition (USP) and  

• the “Wow-Factor” of the attraction; 

• focus on “relationship marketing” and increased market segmentation 

• in favor of psychographic segmentation,  

• as opposed to traditional demographic or geographic segmentation. 

 

Always keeping in mind to keep a balance between promotion and reality, 

avoiding the negative effects of an unfulfilled promise, it is possible to put in place 

some actions to support the transformation of a cultural heritage asset into a cultural 

product. 

Make it a myth. This involves marketing the extraordinary of a certain place 

or heritage attraction, the special feature for which tourists come to see the asset: the 

expected experience people come to enjoy. Make a story around it: an easy way to 

connect the visitor and the site. The story could be based on fiction or historical 

evidence, it certainly helps to create understanding and mutual benefit and is an 

important part of heritage interpretation. 

The current marketing and PR activities in the student traditions 

In this paper if we talk about marketing activities in the field of the student traditions 

of Selmec, we have to mention three main categories which can frequently overlap 

each other: 

1.) The universities and other related institutions use the elements or the members 

of the student tradition as a marketing element for own reasons. 

2.) The (not marketing value oriented) activities of the tradition followers generate 

PR and marketing value as externalities. 

3.) The tradition followers do PR and marketing activities  

a.) for recruitment reasons  

b.) for increase the acknowledgement of the student traditions of Selmec at the 

local governments and citizens 
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c.) internal marketing activities to increase the feeling of togetherness and en-

gagement 

4.)  The universities or other related institutions promote the traditions of Selmec. 

Activities from the recent past: 

• 1989 mining wagon pushing tour from Miskolc to Sopron (the tradition 

followers pushed a mining wagon on a special carrier device on a long route 

it symbolized the togetherness) /2./ 

• from 1991 in every year they organise Students of Selmec Days (Selmeczi 

Diáknapok) in one of the tradition follower city and in every 5th year at 

Selmecbánya /2./ 

• 1996 mining wagon pushing tour from Miskoc to Dunaújváros as a protest 

against the not desirable situations in the technical higher education /2./ 

• 2002 decorated billet pushing from Sopron to Miskolc /2./ 

• 2006 mining wagon pushing tour from Miskolc to Selmecbánya and deco-

rated billet pushing from Sopron to Selmecbánya (these means the togeth-

erness and belongingness to the ancient common roots) /2./ 

• 2006 foundation of the Academians at Selmec event (yearly programs for 

tradition followers) /2./ 

• 2010 started the first wellkown website selmeciszellem.hu and facebook 

page for every tradition followers (now it is not active) /3.c/ 

• 2014 decorated billet pushing from Sopron to Székesfehérvár /2./ 

• 2014 the succesful application for the UNESCO’s national cultural heritage 

list /3.b and 4./ 

• 2015 started the second facebook page Kőhattyú for every tradition follow-

ers and two years later the website and in 2018 an instagram page with the 

same name /3.c/ 

• 2016 knell monument in Miskolc (for the departed tradition follower col-

leges and tutors) /2./ 

• 2017 obelisk pushing from Székesfehérvár to Sopron /2./ 

• 2017 garbage collection organised by the Selmeci Társaság /3./ 

Continuous activities: 

• Event organising and participation on national and local commemorations 

(15 of March, Battle at Ágfalva, 26 of October, etc.) /2./ 

• Permanent exhibitions in museums and at own places in the universities /3. 

and 4./ 

• University course in the topic of local history and student traditions (So-

pron) /3.a, c. and 4./ 

• Conferences in the topic of student traditions of Selmec /2./ 

• Participant at the UNESCO’s national cultural heritage exhibitions /3.b and 

4./ 

• Student traditions of Selmec presentation series (Our heritage is Selmec 

presentation serie, Old and beautiful student life presentation serie) /3.b, c. 

and 4./ 
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• Researchers night (own exhibition place at the event in the university) /3.b 

and 4./ 

• Open days in universities /1, 3.a and 4./ 

• Valétálás (Goodby ceremony which has a spectacular part in the city as 

well) /2./ 

• Salamander (yearly program in Selmecbánya mainly for tourists and for 

tradition fol-lowers at the second place) /2. and 4./ 

• Videos and shortfilms /1-4./ 

• Smaller websites and facebook pages from tradition follower friend circles, 

table companies, youth circles, associations /3.a,c/ 

• Book and press publishing /1-4 without 3.b/ 

• Funny tasks by the freshmen in the city /2./ 

• Year begining ceremonies in the university /1-2./ 

• “Hostess” activity at conferences, professional days /1./ 

• University marketing products and acitities (Flyers, posters, events, videos 

in articles and intoduction descriptions on websites of the universities or 

other related instituti-ons) /1./  

• Educatio (higher education exhibition in Budapest) /1./ 

• Visits in secondary schools /1 and 4/ 

• Visiting lessons in the first weeks in september /3.a/ 

• Freshman camp /2. and 3.a.c/ 

• Professional days /1./ 

• Professional events /1-2./ 

• Professional championships /1-2./ 

• Charity /3.b,c/ 

• Landscaping /2. and 3.b,c/ 

• Szalamadra express nostalgy train /1./ 

Methodology 

My aims were during the primary research, to make a clear picture about the present 

situations among the tradition followers. Observe their imagination about them-

selves, about the influential factors, see the differences between the four cities and 

notice the currently used marketing techniques. My google questionnaire link was 

shared and posted in several tradition follower and in other student related facebook 

group, -pages and on e-mail lists:  

• ,,Ha Selmec hív, mi ott leszünk..." Selmeci hagyományőrző konferencia 

(381 members) 

• A selmeci hagyományok őrzői (1892 members),  

• Cantusok Köre Sopron (400 members),  

• Cantusok Köre (64 members),  

• 2011-es FIRMÁK és balekjaik KTK (56 members),  

• Selmecbányai ivadékok (87 members),  
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• in three dormitory facebook group in Sopron (more than 1528 members), 

• Soproni Egyetem Hallgatói Önkormányzat (facebook, 1170 follower)  

• Kőhattyú (facebook page, 1144 follower),  

• in my personal facebook profile’s newsfeed,  

• Cantusok Köre e-mail list,  

• many other personal shares from my friends in internal groups (in the four 

cities) and on personal facebook newsfeeds or on public facebook pages. 

 

Between these groups the overlap is high, so it is not surprising if somebody 

member in several groups from the above ones. The link was active between 

18.11.2017 – 23.11.2017. I got 375 evaluable responses during these time period. 

For the analysing I used SPSS Statistics software too.  

Data Analysing 

In the student traditions of Selmec we have three “ancient professions”. These are 

the mining engineer, metallurgist and the forestry engineer. In addition, during the 

migrations and in our modern times we have more than fifteen professions or majors 

with a lot of spatialization. I tried to collect the whole range of variety and according 

to the answers it succeeded well (just four person chose the other category. The 

diagram is well divided and colourful in the terms of the different answers. Before 

the data collecting I waited a similar result (Figure 3).  

 

Figure 3: Ratio about the professions 
Source: Self-created figure 
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Interesting result that the ratio of the economists is the highest between the 

professions. I found two possible explanation for that. One is that my profession is 

economist and because of that the response level higher in that field thanks to per-

sonal contacts. The other reason can be that the universities educate in three cities 

(from the four) economics so thanks to that the ratio is high. 

 

Figure 4: The ratio of the tradition followers 
Source: Self-created figure based on my primary research 

Thanks to the extensive shares of the questionnaire I got answers from the four 

city (13% from Sopron, 40% from Miskolc, 13% from Dunaújváros and 4% from 

Székesfehérvár) which shows us similar ratios according to the general experiences 

among the tradition followers (Sopron and Miskolc are the largest and Dunaújváros 

and Székesfehérvár are the smaller ones). Although it was not an official census in 

every research (not scientific) which cover the four city the results are similar in the 

ratios. Thanks to the original profile of the Academy of Selmec (heavy industry and 

agrary) the traditions have mainly masculine aspects. The ration follows the expec-

tations in that question. The female ratio is 41%, the male 59%.  

According to the original roots the planned time period at the university (or 

academy) was mainly five years. In these changing times in education we have a lot 

of training and edu-cating program (with less than five years) but the active tradition 

followers mainly spend fi-ve or more years at the universities nowdays. The rest of 

the students finish their active tradition follower life, the active years in tradition 

(Table 1) reflects to this condition (77% is in the 18-30 age group which contains 

mainly the active students). The average age is 27,7 years. 
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Table 1: Distribution (age groups) 

Distribution (age groups) N=375 

18-30 290 77% 

31-40 51 14% 

41-50 17 5% 

51-60 9 2% 

60+ 8 2% 

Total 375 100% 

Source: Self-created table based on my primary research 

The active years represents well the length of the university training pro-

grammes (mainly BSc+MSc). 73% of the respons are from the first five year 

(Table 2).  

Table 2: Distribution (active time in tradition) 

Active time in tradition N=375 

less than 1 year 37 10% 

1 year 35 9% 

2 years 38 10% 

3 years 51 14% 

4 years 57 15% 

5 years 56 15% 

6 years 32 9% 

7 years 15 4% 

8 years 13 3% 

9 years 3 1% 

10 years 12 3% 

11-57 years 26 7% 

Total 375 100% 

Source: Self-created table based on my primary research 

According to the answers in the recruitment stage the experiences in the 

freshman camps (called balekhét) and from the first week with the 5-8 weeks of 

education about Selmec is the two main influencing factors. In addition, do not 

forget the strength of the word of mouth (WOM) which is a personal recommen-

dation to join from reference groups. That was third strongest variable in that 

question (friends). The could evaluate the factors from 1 to 5 (5 means very 

strong influencing effect).  
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Table 3: The average of the influencing factors 

Means Influental factors N=375 

4.69 freshman camp 

3.94 first weeks in the university 

3.22 friends 

2.23 university openday 

2.19 other 

2.03 previous research 

1.97 relatives 

Source: Self-created table based on my primary research 

 

According to the idea of Malota (2013) I created a personality map (Figure 5) 

with different variables (they could choose between two endpoint) which can show 

a picture about the imagination about the traditions of Selmec as a person. With that 

method we can characterized the members as well. It is similar to a brand personality 

questionnaire which is widely used by marketing professionals.  

 

Figure 5: The personality map about the traditions of Selmec 
Source: Self-created figure based on my primary research 

To understand the aims behind the join we have to see the expected advantages 

as well, because everybody hopes some benefit if the choice is free into a group. 

Interesting to examine the situation after the enrolment into the community, because 

the disappointed members easily skip the activity if the main expectations are not 
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met. If the promised values and advantages are not valid (realisable) the number of 

the leaving people will increase (fluctuation).  

 

Figure 6: The personality map about the traditions of Selmec 
Sourec: Self-created figure based on my primary research 

Questions and hypotheses 

• Are there significant differences between the opinions about the traditions 

and the professions? 

• Have we got a significant difference between the opinions about the tradi-

tions and the place of join?   

• Have we got a significant difference between the opinions about the tradi-

tions and the gender?   

• Do the expected benefits and advantages meet with the experienced situa-

tions after the join?  

H1:  We can not find significant differences in majority between the profession and 

the imagined personality variables about the tradition as a person.   

H2:  We can find significant differences in majority between the place of join and 

the imagined personality variables about the traditions as a person. 
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H3:  We can find significant differences between the gender and the imagined per-

sonality variables about the traditions as a person. 

H4:  The reliability indicator are negative in majority (if the equation is the follow-

ing: average values of the experienced advantages minus expected advantages 

= reliability indicator). 

Significant difference means (sig.<0,05) 

H1 approved, because from the 29 variables we found only one significantly differ-

ent personality variable (variable: independent with sig. 0,048) with the professions 

(field of education). It is an interesting fact, because it means that the imagination 

about the traditions as a person is almost the same in every education field. Thanks 

to that result we can say that the opinions about the personal attributes about the 

traditions are very similar in the successor institutions. The used method was one-

way ANOVA. The independent variable was the profession, the dependent variables 

were the personality variables. 

H2 rejected, because from the 29 personality variables we can not find significant 

difference with the place of join (Sopron, Miskolc, Dunaújváros, Székesfehérvár). It 

is an interesting fact, because it means that the imagination about the traditions as 

a person is almost the same in every cities. Thanks to that result we can say that the 

opinions about the personal attributes about the traditions are very similar in the 

successor institutions. The used method was one-way ANOVA. 

H3 partly rejected, because from the 29 variables we can find 15 significantly dif-

ferent variables with the gender. It is an interesting fact, because it means that the 

imagination about the traditions as a person is partly different according to the dif-

ferent genders and that difference is more than in the case of the above mentioned. 

The used method was one-way ANOVA. 

H4 approved, because only one expected variable did not meet the expectations. 

Used method: own reliability table. 

Table 4: Reliability table 
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(hoped) 

4.88 4.53 3.58 5.40 5.04 5.27 5.72 3.05 

experienced 5.38 4.83 3.77 5.53 5.16 5.46 5.46 3.37 

reliability 
indicator  

0.50 0.30 0.19 0.13 0.12 0.19 -0.26 0.32 

+/- + + + + + - + + 

Source: Self-created table based on my primaray research 
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Conclusion, recommendations 

The community of the student traditions of Selmec is a very special kind of cultural 

group but with techniques from the field of psychology, sociology and marketing 

we can analyse measurable features and attributes. Based on these kinds of research 

we can help to understand the behaviour and the types of the members. This study 

has found that generally the opinions about the student traditions of Selmec are al-

most the same in every successor institutions. We find larger differences only in the 

case of the gender. The tradition followers almost completely find their expectations 

what they desired before joining. One field was a little bit under of the expected 

value (community with togetherness). That can be a warning sign to improve that 

field before it will be too late! 

In the case of student traditions of Selmec we should use experience marketing 

techniques, because this is almost the same as the cultural marketing (and it has 

more literature and tested methods). Culture in the sense of marketing can be expe-

rience or merit good. We should take under consideration this when we deal with it. 

In the case of student traditions, the following ideas could be try:  

• Use more experience marketing tool to engage the members and recruite 

from the existing and prospective target group. 

• Escape game at the university with element from the traditions (experience 

marketing). 

• Create applications and computer or online games in the topic 

• FAQ flyers and online descriptions as a short intoduction (in English too) 

for the freshmen who were not in the camp. 

• The university should pay attention to the traditions because according to 

the tradition follower students this is the part of the institution’s identity. 

• Share more content about the traditions on the official facebook page. 

• More participation on traditionalist event in the case of the tutors and lead-

ers.  

• Support with scholarships the members who has huge efforts in community 

building and create posts from these kind of news 

• Ask for tradition follower tutors to hold presentation about the traditions in 

the freshman camp. 

• Increase the level of positive WOM. 

• Create a good marketing communication plan (collect the yearly pro-

grammes and collaborate with the other tradition follower faculties, groups 

and with the local news portals). 
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BALOG ZSUZSANNA 

Balog Zsuzsanna 2014-ben érettségizett a kaposvári Tán-

csics Mihály Gimnáziumban, majd tanulmányait a Nyugat–

magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának 

nemzetközi gazdálkodás alapszakán, nemzetközi gazdálko-

dás (angol nyelvű) szakirányon folytatta. 2017 nyarán részt 

vett a  III. Pannonhalma Campus keretében egyetemisták és 

doktorandusz hallgatók, szakértő mentorok közreműködésé-

vel létrejövő interdiszciplináris munkájában, amelynek té-

mája világörökségi területen található Gesztenyés Horog fej-

lesztése volt. 2018-ban elnyerte a Magyar Nemzeti Bank Ki-

válósági ösztöndíját. 2018 februárja óra részt vesz a 4. ipari 

forradalommal kapcsolatos kutatásában. Tanulmányai me-

llett promóciós munkatársként dolgozott az ARMONIA Kft-nél. 2018-ban felvételt 

nyert a Pricewaterhousecoopers vállalat Audit gyakornoki programjába. 

 

 

DURGULA JUDIT 

Durgula Judit 2012-ben végzett a Budapesti Gazdasági Főis-

kola Külkereskedelmi Karának Kereskedelem és marketing 

szakán. 2012 szeptembere óta a Gidai Erzsébet Közgazda-

ságtudományi Szakkollégium tagja. Erasmus ösztöndíjjjal a 

2013-as téli szemesztert Eisenstadtban töltötte, majd 2014-

ben az Audi Hungária Motor Kft. Beszerzési Osztályán ka-

matoztatta megszerzett német tudását gyakornokként. Egye-

temi évei alatt számos megmérettetésen vett részt, mind csa-

patban, mind egyénileg. A 2015-ben megrendezésre került Országos Tudományos 

Diákköri Konferencián „A magyar üzleti angyal piac fejlődési lehetőségei – Hova 

száll az angyal?” című munkájával 2. helyezést ért el. 2015-ben szerzett kitüntetéses 

diplomát a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdasági Karának Vállalkozásfej-

lesztés mesterszakán és még ebben az évben elkezdte PhD-tanulmányait a Soproni 

Egyetem Széchenyi István Doktori Iskolájában, ahol az innovatív vállalkozások 

alternatív finanszírozási lehetőségeit vizsgálja. Kutatói, oktatói tevékenysége mel-

lett a 2016-os évtől versenyszférabeli tapasztalatokra is szert tett: dolgozott számvi-

teli munkatársként, könyvelőként, könyvvizsgálóként. Szabadidejében szívesen jár 

futni, kirándulni. 
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KÖNYE DÓRA 

Könye Dóra 2013-ban érettségizett a szombathelyi Nagy La-

jos Gimnáziumban emelt angol nyelvű képzésen. Az érett-

ségi után a szombathelyi Horváth Boldizsár Közgazdasági és 

Informatikai Szakközépiskolába járt pénzügy-számviteli 

ügyintézői képzésre. A szakképzés alatt részt vett egy 4 hetes 

németországi szakmai gyakorlaton, második évben pedig 

több vizsgáját kiváltotta az Országos Szakmai Tanulmányi 

Versenyen való részvételével.  

A képzés megszerzése után a Soproni Egyetem Lámfa-

lussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar német nyelvű gaz-

dálkodás és menedzsment alapszakán kezdte meg tanulmányait 2015 őszén. Már az 

első évben jelentkezett a Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégiumba. 

Első évben kétszer is elnyerte a Kar Bachelor ösztöndíját. 2016-ban elnyerte a Leier 

Kutató Hallgató Ösztöndíjat. Az Új Nemzeti Kiválósági Program által meghirdetett 

ösztöndíjat 2016-ban és 2017-ben is elnyerte. 2017 október óta a Kar HÖK elnöke. 

2017 novemberében „Ilyen ez a popszakma, avagy marketing a zeneiparban” című 

kutatásával marketing szekcióban TDK 2. helyezést ért el, továbbá OTDK-ra java-

solták. Egyetemi tanulmányai mellett 2018 tavaszán elvégezte az aranykalászos 

gazda OKJ-s képzést, mivel a jövőben szeretne az agrár szektorban elhelyezkedni. 

Első szemesztertől kezdve a Selmeci Diákhagyományok aktív résztvevője. 

Szeret társaságban lenni, jó viszonyt igyekszik ápolni a Kar külföldi hallgatóival is.  

Idén nyáron kezdi meg szakmai gyakorlatát az ausztriai Peine községében egy 

borászatnál, az itt megszerzett tapasztalatokat is fel szeretné használni a jövőben. 

 

 
KŐRÖS BARBARA 

Kőrös Barbara 2012-ben érettségizett a soproni Fáy András 

Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolában. Közép-

iskolai évei alatt tagja volt a Fáydalom diákújságíró körnek 

és utolsó évében tanulmányaival párhuzamosan Irodai asz-

szisztens képesítést szerzett. 2015 novemberében államvizs-

gázott a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudo-

mányi Karán gazdálkodási és menedzsment alapszakon, 

majd 2018 januárjában Vállalkozásfejlesztés mesterszakon. 

Jelenleg a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazda-

ságtudományi Kar vezetés és szervezés mesterszakos hallgatója. 

Közösségi, szakmai tevékenységek aktív résztvevőjeként, másod- évesként a 

Vállalati Kapcsolati Csoport tagja lett, harmadévesként, 2014 szeptemberében pedig 
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belépett a Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégiumba, ahol 2015 feb-

ruárjától általános alelnök, majd pedig 2015 áprilisától 2016 januárjáig elnök is lett. 

2015 nyarán Campus Hungary ösztöndíj keretében közel egy hónapig tartó távol-

keleti tanulmányúton vett részt Kínában és Japánban.  

Kétszer is részt vett a kari Tudományos Diákköri Konferencián. Első alkalom-

mal, 2015-ben „A GYSEV Zrt. emberi erőforrás-hatékonysági vizsgálata” című 

munkájával különdíjban részesült. Második alkalommal, 2016 novemberében „A 

munkaerő-toborzási folyamat vizsgálata a Nyugat-dunántúli Régió vállalatai köré-

ben” című dolgozatával az Üzleti Tudományok Szekcióban első helyezést ért el, 

majd 2017. áprilisában harmadik helyezést ért el az OTDK konferencián a Közgaz-

daságtudományi Szekció HR 1. Tagozatában. 

Tanulmányai során több elismerésben is részesült: Szakkollégiumi kutatói 

ösztöndíj (2015), Köztársasági Ösztöndíj (2015), Alma Mater Emlékérem (2016), 

Nemzeti Kiválóság Program (2016), Rektori dicséret (2017), Kiváló Hallgató Em-

lékérem (2018). 

Egyetemi szakmai gyakorlatát a GYSEV Zrt. humán erőforrás és pályavasúti 

osztályán töltötte, emellett diákmunkával gyűjtött tapasztalatot a Pannon-Work Is-

kolaszövetkezet irodájában és az Autoliv Kft. humán erőforrás osztályán. 2016 feb-

ruárjától 2017 márciusáig HR gyakornokként dolgozott a Delphi Hungary Kft. 

szombathelyi telephelyén. Jelenleg, 2017 áprilisa óta a Sopron Bank Zrt. személy-

zetfejlesztési munkatársa. 

Szabadidejében szívesen utazik, olvas, kutyát sétáltat vagy a barátaival, csa-

ládjával tölti az időt. 
 

 

NAGY DORINA RITA 

Nagy Dorina Rita 2014-ben érettségizett a Tinódi Sebestyén 

Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Is-

kolában. A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazda-

ságtudományi Karán folytatta tanulmányait, 2018-ban Nem-

zetközi gazdálkodás alapszakon szerzett diplomát. Jelenleg 

Vállalkozásfejlesztés mesterszakon tanul. 

2015/16-os tanévben a Közgazdasági és Módszertani 

Intézetnél, 2016/17-es tanévben a Nemzetközi és Regionális 

Gazdaságtani Intézetnél látott el demonstrátori feladatokat. 

Az egyetemi tudományos életben két különdíjas TDK dolgo-

zattal vett részt, továbbá 2016 óta aktív GEKSZ tag. A 

2017/18-as tanévben elnyerte a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat. 

Szakmai gyakorlatát az Autoliv Kft. pénzügyosztályán töltötte, tanulmányai 

mellett jelenleg is ott dolgozik diákmunkásként. 
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NEUHOLD DÓRA ÁGNES 

Neuhold Dóra 2013-ban érettségizett a zalaegerszegi Mind-

szenty József Általános Iskola Gimnázium és Kollégium in-

formatika szakán, majd tanulmányait a Nyugat-magyaror-

szági Egyetem Közgazdaságtudományi Karának Gazdálko-

dási és menedzsment alapszakán folytatta vállalati menedzs-

ment szakirányon. 2015 augusztusától egy éven át volt a 

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) 

Mentorprogramjának mentora, ahol hátrányos és halmozot-

tan hátrányos felsőoktatásba frissen felvett fiatalokkal foglalkozott. 2015 szeptem-

berétől a Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi szakkollégium tagja, 2016 febru-

ártól 2017 tavaszáig elnöke, majd 2018 februárjától gazdasági alelnöke. 2016-ban 

elnyerte a Magyar Nemzeti Bank Kiválósági ösztöndíját. 2017 februárjában diplo-

mája mellé megkapta az egyetem Kiváló Hallgatója emlékérmet. 2017 februárjától 

a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának Vezetés és 

szervezés mesterszakos hallgatója, majd 2018 februárjától vállalkozásfejlesztés 

mesterszakos hallgatója is. Tanulmányai mellet két vezető autóipari vállalat humán-

erőforrás osztályán is dolgozott. Tapasztalatot szerzett tréning és szervezetfejlesz-

tés, kompenzáció és toborzás területén is. 

 

 

SZŐKE SZILÁRD 

Szőke Szilárd 2009-ben érettségizett a szombathelyi Premont-

rei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban. A Nyugat-magyar-

országi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán folytatta ta-

nulmányait Sopronban, ahol 2015 júniusában államvizsgázott 

gazdálkodási és menedzsment alapszakon, humánmenedzs-

ment szakirányon. Tagja volt a Gidai Erzsébet Közgazdaság-

tudományi Szakkollégiumának, a Közgazdász Hallgatói Burs 

Egyletnek, a GO! kari újság szerkesztőségének és a Soproni 

Cantusok Köre diákszervezetének is. Mesterképzését Győr-

ben, a Széchenyi István Egyetem angol nyelvű Marketing sza-

kán folytatta, közben egy féléves ERSAMUS ösztöndíj keret-

ében az olaszországi Università Politecnica delle Marche Közgazdaságtudományi Ka-

rának hallgatója volt. Abszolutóriumát 2018 februárjában szerezte meg Győrben, ahol 

a Hallgatói Média és Portálkezelő csoportban újságírói és fotoriporteri feladatokat is 

ellátott. Érdeklődési köre a zene, a marketing és a közösségfejlesztés, különös tekin-

tettel a diákhagyományokra. Ezekhez a témákhoz kapcsolódóan programokat és kon-

ferenciát szervezett, valamint több írást is közzétett. 

http://code-industry.net/

