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KÖSZÖNTŐ

A Milton Friedman Egyetem által szervezett Versenyképesség 
2019 konferencia bebizonyította, hogy a folyamatos innováció, az új 
technológiák bevezetése elengedhetetlen mind az állami tulajdonú 
nagyvállalatok, mind a piaci cégek versenyképessége szempontjából, 
legyen szó energetikáról, pénzügyi szektorról vagy éppen oktatásról.

Fontosnak tartom, hogy a 2019-es konferencián az elektromobilitás, 
a pénzügyi innováció és a digitális diplomácia mellett az oktatás és a 
tudásmenedzsment aktuális kihívásainak megvitatására is sor került 
kormányzati és gazdasági szakértők részvételével, továbbá a tudomány 
képviselőivel.

Kimondottan büszkék vagyunk rá, hogy a konferencia alkalmával stratégiai megállapodás 
is született a Milton Friedman Egyetem és az MVM Csoport között. Az együttműködés jelentős 
mérföldkő számunkra. Fontos, hogy a Milton Friedman Egyetemmel keretbe foglaltuk partneri 
viszonyunkat. Az eddigi együttműködést el kellett mélyíteni, a kezdeményezéseket össze 
kellett hangolni az okos megoldások, az e-mobilitás, a fintech innováció és az informatikai 
biztonság fejlesztésével, az informatikai szakmérnökök képzésével, illetve a duális képzés 
kiépítésével kapcsolatban. 

Az MVM a magyar energiaszektor meghatározó szereplője, és az is kíván maradni. Ehhez 
folyamatos szakember utánpótlásra van szüksége, ezért minden eddiginél nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a jól képzett szakemberek felkutatására. A Milton Friedman Egyetem jelentős 
képzési kapacitásokkal rendelkezik, az itt megszerzett korszerű szakmai tudásra pedig az 
MVM-ben komoly szükség van, különös tekintettel az átalakuló energetika által támasztott 
kihívások megfelelő szintű kezelésére. 

Az energiaszektor gyökeres változásokon megy keresztül több technológiai, illetve piaci 
megatrend hatására, melyeket a szabályozói folyamatok is felerősítenek. Egy paradigmaváltás 
következik be az energetikai vállalatoknál, és az értéklánc vége felé tolódik el a stratégiai fókusz.

Ebben a változásokkal teli időszakban újra kell értelmeznünk a hagyományos értékláncot. 
A termelés, a szállítás, az elosztás folyamatában egyre nagyobb szerepet kap a tárolás. A 
fogyasztók egyben termelőkké is válnak. A következő évtizedben a közműtermékek piacán a 
verseny fokozatosan a mérőn túlra, az otthonokba át.

A megváltozott piaci és technológiai környezet, illetve az átalakult felhasználási szokások 
miatt tehát minden eddiginél fontosabb, hogy a lehető leggyorsabban tudjunk reagálni az új 
kihívásokra. Az energetikai nagyvállalatok számára a siker záloga a folyamatos innováció és a 
magasabb hozzáadott értékkel bíró szolgáltatások fejlesztése. 

Jövőképünk értelmében azon dolgozunk, hogy 2025-re karbonsemleges megoldásokra építő 
energia- és infrastruktúra szolgáltatóvá váljunk, és ügyfeleinket integrált megoldásokkal tudjuk 
kiszolgálni. Ehhez keressük a jövő szakembereit a felsőoktatási intézményekben, így az egyes 
szakterületeken kimagaslóan oktató és kiemelt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező Milton 
Friedman Egyetem hallgatói között is.

Kóbor György 
elnök-vezérigazgató 

MVM Zrt.



BEVEZETÉS

Jelen kötetünk a 2019-ben a Milton Friedman Egyetemen (korábban Zsigmond Király 
Egyetem) tartott, immár hagyományteremtő Versenyképesség konferencián elhangzott 
előadások szerkesztett változatát, illetve az egyetem fiatal közgazdász kutatóinak 
tanulmányait tartalmazza. Az előadásokból született tanulmányokat Schottner Krisztina és 
Szűts Zoltán, míg a hallgatói munkákat Szegediné Lengyel Piroska szerkesztette.

A plenáris előadásokból és panelbeszélgetésekből álló konferencia alapgondolata szerint 
az elkövetkező évek gazdasági fejlődését és versenyképességünk, régión belüli befolyásunk 
alakulását meghatározó módon befolyásolják az új fejlesztések. Ezek közül az idei évben 
az innováció területén kerestük meg azokat a kérdéseket, melyek az állami, a piaci és az 
akadémiai szereplőket foglalkoztatják. A konferencia szervezői úgy gondolják, hogy a 
küszöbön álló elektromos autó forradalom, a pénzügyi világot átalakító digitális innováció, 
illetve a nemzetközi kapcsolatokban egyre erőteljesebb szerepet kapó digitális diplomácia 
alkalmas arra, hogy témája legyen egy országos konferenciának. 

A szervezők elképzelése az, hogy a versenyképesség nem csupán az eszközökön, sokkal 
inkább a szemléleten, a társadalmi és kulturális kontextuson is múlik, így ennek vizsgálata is 
nélkülözhetetlen. Illeszkedve a korábbi évek gazdasági kérdéseket érintő megközelítéseihez 
is, konferenciánkon a plenáris előadók és a panelbeszélgetésekben résztvevők bemutatják 
a versenyképesség területén jelentkező aktuális kihívásokat is, az azokra adott, digitális 
innovációra épülő megoldási javaslatokat, miközben szem előtt tartják az előnyök mellett a 
problémákat is. 

Budapest, 2020
A szerkesztők
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Sverla Viktor – Hidi János: 

E-MOBILITÁS. A JÖVŐ ÚTJA?

A környezetvédelem és a klímaváltozás – szerencsére, és nagyon helyesen – egyre nagyobb 
hangsúlyt kap mind a politika, mind a közélet területén. Ha pedig klímaváltozásról és 
üvegházhatású gázokról beszélünk, biztosan a közlekedés lesz az egyik első téma, ami az 
emberek eszébe jut, hiszen, bár messze nem a közlekedés a legnagyobb üvegházhatású gáz 
kibocsátó, hatalmas szabályozói figyelem irányul erre a szektorra. Valószínűleg az is növeli 
e figyelmet, hogy közlekedni jellemzően mindenki szokott, míg számos, több üvegházhatású 
gázt kibocsátó területtel kapcsolatban sokkal kevesebb információval vagy közvetlen 
tapasztalattal rendelkezünk. Emellett a közlekedésre egyikünk sem szeretne a szükségesnél 
többet költeni, illetve arányaiban egyre több fogyasztó vesz figyelembe környezetvédelmi 
szempontokat is egy adott jármű vagy közlekedési mód kiválasztásánál. Ha pedig a téma 
a közlekedés és a környezetvédelem, a személyautók területén megkerülhetetlen az 
elektromobilitás kérdése.

Időről időre jelennek meg olyan cikkek, tanulmányok, amelyek összehasonlítják a különböző 
hajtásláncok lábnyomát, általában a legfontosabb hatásra, a széndioxid kibocsátásra 
koncentrálva. A Milton Friedman Egyetem által szervezett 3. Versenyképességi konferencia 
előtt néhány nappal adott ki egy ilyen tanulmányt az IFO Institute for Economic Research 
nevű, németországi kutatóintézet.

Az IFO arra jutott, hogy egy Mercedes C220d teljes élettartamra vetített CO2 kibocsátása 
alacsonyabb, mint egy 75 kWh-s akkumulátorral szerelt Tesla Model 3-é, feltéve, hogy 
mindkét modellt Németországban használják. Ez mindenképp egy érdekes fejlemény, hiszen 
az elektromos autózást szinte mindenki környezetkímélőbb alternatívaként tartja számon a 
belsőégésű motoros járművekhez képest. Valóban egy zsákutca volna az elektromos autózás?
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Az ábrán az IFO tanulmányának eredménye látható, az áramtermelés és az 
akkumulátorgyártás CO2 intenzitásának függvényében. A villanyautó kibocsátása a paritást 
jelző szaggatott vonal felett van, tehát nagyobb, mint a dízelé.

Fontosak a feltételezések

Mielőtt elfogadnánk egy tanulmány eredményét, meg kell vizsgálnunk, hogy a mögöttes 
feltételezések mennyire reálisak, mennyire elfogadottak. Egy ilyen összehasonlítás 
elkészítéséhez számos feltételezést kell tenni, ezek közül pedig sok becsléseken alapul, és 
előfordulhat, hogy még a tudományos életben sincs róluk konszenzus. Nem feltétlenül lehet 
róluk egyértelműen megállapítani, hogy jók, vagy rosszak, így az alkalmazott feltételezések 
kiválasztása mindenképpen ad némi rugalmasságot az összehasonlítás készítőjének. Az IFO 
feltételezéseit végignézve azonban arra a következtetésre juthatunk, hogy inkább a dízel autó 
felé lejtett a pálya az összehasonlítás során. A saját számításainkban reálisabb feltételezésekkel 
is elvégeztük az összehasonlítást. Ezeket főleg az ICCT (The International Council on Clean 
Transportation) tanulmányaiból vettük.

Az akkumulátor élettartamát például 150 000 km-ről 200 000 km-re emeltük, hiszen a 
rendelkezésre álló tapasztalatok alapján még ilyen futásteljesítményen túl is megfelelően 
működik. A villanyautók fogyasztását megnöveltük az IFO tanulmányhoz képest, a 15 kWh/100 
km helyett reálisabb a 20 kWh/100 km-es érték. Növeltük ugyanakkor a dízel személyautó 
fogyasztását is, mivel a NEDC (New European Driving Cycle) szerinti 117 g/km-es érték csak 
egy 1,21-szeres korrekciós szorzót kapott az IFO tanulmányában. Ennek a szorzónak fedeznie 
kellene az üzemanyag alapjául szolgáló kőolaj finomítási, illetve az egész értéklánc logisztikai 
költségeit, valamint a NEDC ciklus által mért és a valós használat során megfigyelhető fogyasztás 
különbségét. Mivel csak ez utóbbit 1,3 és 1,4 közé tehetjük, konzervatív módon egy 1,35-ös 
szorzót alkalmaztunk a számítások során. Fontos feltételezés még az akkumulátorcsomag 
előállításának CO2 intenzitása. Az IFO itt a 145−195 kg/kWh sávot alkalmazza, a témában 
készült tanulmányok viszont sokkal nagyobb szórást mutatnak, 56−494 kg/kWh közötti 
tartományt adva. Ezzel együtt az ICCT a 100−200 kg/kWh sávot adja meg legjobb becslésként.
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Látható, hogy a módosított feltételezésekkel egy Németországban használt villanyautó 
összes kibocsátása már nagyságrendileg azonos a dízel üzemű típussal. Nagyon fontos 
azonban az előállított áram CO2 intenzitása. Az átlag magyarországi, osztrák vagy EU-s CO2 
intenzitással számolva egyértelműen a villanyautó nyer. Azonban a lengyel energiamixszel 
számolva (amely világviszonylatban is az egyik legmagasabb CO2 intenzitással rendelkezik) 
messze a villanyautó a szennyezőbb.

Az összehasonlításban szereplő villanyautó, a Tesla Model 3 egy igen nagy, 75 kWh-s 
akkumulátorcsomaggal rendelkezik. Mivel az akkumulátor előállítása jelentős részét adja egy 
elektromos autó CO2 lábnyomának, nagy jelentősége van az eredmények szempontjából. Egy 
40 kWh-s akkumulátorcsomaggal számolva (ami egy új Nissan Leaf akkumulátorkapacitásának 
felel meg), az alábbi eredmények adódnak:

A mérleg nyelve így Németországban is az elektromos autó javára billen, azonban 
Lengyelországban még mindig messze a dízel üzem lesz a környezetkímélőbb megoldás.

Az elektromobilitás környezetvédelmi potenciálja

A legtöbb tanulmány a számításainkkal azonos 
eredményre jut, vagyis a villanyautót tartja a 
környezetkímélőbb alternatívának. Ilyen a 2014-ben 
Norderlöf és társai által készített is. Mivel azonban 
a személyautók csak mintegy 9%-át adják az összes 
antropogén CO2 kibocsátásnak, az elektromos autók 
által mindössze 3−5% CO2 kibocsátáscsökkenést 
érhetünk el akkor is, ha minden személyautót 
elektromosra cserélünk. A nehézgépjárművek, hajók 
és repülők esetében pedig a jelenlegi technológia 
mellett nem ez tűnik a leghatékonyabb meghajtásnak, 
környezetvédelmi szempontból sem.
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Várakozásaink szerint 2030-ig a belsőégésű motorok hatékonyságjavulása nagyobb 
mértékben fog hozzájárulni az üzemanyagkereslet csökkenéséhez, mint a villanyautók. 

Ez részben annak köszönhető, hogy a villanyautók eladása ma még viszonylag alacsony 
szinten van, és hiába mutat hatalmas ütemű, éves szinten 50−80%-os növekedést, relatíve 
hosszú időt vesz igénybe, hogy a teljes flottához képest is jelentős súlyúvá váljon.

Az elektromobilitás növekedési potenciálja

Az elektromos autók eladásának további növekedése nagyon valószínű, hiszen a legújabb 
európai fogyasztási és kibocsátási normáknak szinte biztosan csak az elektromos autók 
segítségével fognak tudni megfelelni a gyártók. A már teljesen végleges szabályozás 2030-
ra 59 g/km flotta szintű átlagos kibocsátási értéket ír elő a NEDC ciklus szerint (2,3, illetve 
2,6 liter/100 km-es fogyasztás dízel, illetve benzin üzem mellett), de még a sokkal reálisabb 
WLTP ciklust (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) alapul véve is 77 
g/km-es kibocsátásról és az ebből következő 3,4, illetve 3,7 liter/100 km-es fogyasztásról 
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beszélhetünk dízel, illetve benzin üzem mellett. Mivel ezen előírások teljesíthetősége 
kizárólag belsőégésű motoros autókkal eleve kérdéses, a zéró kibocsátású járművek pedig 

egy átmeneti időszakban dupla súllyal esnek 
latba az átlagszámításnál, a gyártók erősen 
ösztönözve vannak az elektromos autók 
fejlesztésére és értékesítésére.

A szabályozói környezet tehát 
egyértelműen segíti az elektromobilitás 
térnyerését. Ugyanebbe az irányba mutat 
az egyre környezettudatosabb fogyasztói 
szemlélet is, azonban – bár az áruk 
jelentősen csökkent az elmúlt években – 
ma egy elektromos autó még jóval drágább, 
mint egy belsőégésű vagy akár egy hibrid 
modell, amelyeket jellemzően használni 
is kényelmesebb a mindennapokban. A 

villanyautók terjedését a belsőégésű motorral működőekkel vett árparitás elérése tudná még 
jobban felgyorsítani. Ez pedig egy viszonylag friss Bloomberg tanulmány alapján 2024 és 
2028 közé tehető, vagyis egyáltalán nem tűnik távolinak.

Az elektromos autók piaci részesedése gyakorlatilag minden előrejelzés szerint nőni fog 
2040-ig. A növekedés sebességében azonban messze nincs konszenzus. 

A MOL és az e-mobilitás

A MOL kifejezett stratégiai célja, hogy biztosítsa az ügyfelei mobilitását, illetve az ahhoz 
szükséges üzemanyagot. Ez az üzemanyag pedig ma már messze nem korlátozódik a dízelre és 
a benzinre. Ezért a MOL célja, hogy a Next-E konzorcium tagjaként 2019 végéig megteremtse 
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az országos és regionális átjárhatóságot az e-mobilitásban, országosan több mint 100 Plugee 
töltő telepítésével. Az autópályák és főútvonalak 80 km-enkénti lefedésén kívül Budapesten 
és a vidéki városokban is telepítünk töltőket. A 150 kW-os és 50 kW-os töltők 6 országot 
fognak egységes hálózatként lefedni.

Összegzés

Láthatjuk, hogy a kép nem fekete-fehér. Az elektromobilitás nem feltétlenül a legjobb 
megoldás minden közlekedésszegmensben, nem is fogja egyedül megállítani a globális 
klímaváltozást, de mindenképp helye van az eszközök között és szinte bizonyosan velünk is 
lesz a következő 10−20 évben.

A hajtáslánc azonban nem minden. Ha a közlekedésre fókuszálva szeretnénk minél többet 
tenni a környezetünkért, nem feltétlenül kell elektromos autóba ülnünk. Nagyon fontos 
pl. a tömeg és a légellenállás is. A könnyebb és kisebb homlokfelületű autók használata is 
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy minél kevesebb üvegházgáz kerüljön a légkörbe. Arról nem 
is beszélve, ha az utazásainkat a szükséges minimumra korlátozzuk.

Ha elektromos autóban gondolkodunk, mindig szem előtt kell tartanunk, hogy honnan 
származik az áram. Norvégiában vagy Franciaországban, ahol igen alacsony, néhány tucat 
g/kWh az áramtermelés lábnyoma, gyakorlatilag bármelyik villanyautó környezetbarátabb 
lesz a belsőégésű motorral működőeknél már ma is. Lengyelországban vagy pl. Indiában 
viszont még hosszú ideig nem lesz alternatíva az elektromobilitás.

Fontos az is, hogy az adott járművet az optimális módon használjuk. Ha megveszünk egy 
elektromos autót 80−100 kWh-s akkumulátorcsomaggal, és napi 10−20 km-t járunk vele, 
soha nem fog megtérülni az a rengeteg energia (és CO2), amit az akkumulátor előállításába 
fektettünk. A nagy akkumulátor nem csak pénzben drága.

Emellett lehetséges, hogy az utazási szokásainkhoz inkább egy hibrid, vagy egy kis 
belsőégésű motorral szerelt, esetleg LPG-vel vagy földgázzal hajtott autó illik inkább 
környezetvédelmi szempontból. A lényeg, hogy nincs univerzális megoldás, nagy a 
fogyasztó felelőssége abban, hogy kiválassza az egyedi helyzetéhez legjobban passzoló, 
legkörnyezetkímélőbb alternatívát.
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Hárskuti János: 

STARTUP KURZUSOK A MILTON FRIEDMAN 
EGYETEMEN 2017−2019

Bevezetés

Sok-sok évvel ezelőtt is egyértelmű volt, hogy Magyarországon a fiatal generáció képzésében 
nagyobb figyelmet kell fordítanunk a vállalkozói mentalitás és kreativitás fejlesztésére, 
valamint új vállalkozások alapításához és sikeres fejlesztéséhez szükséges tudás és készségek 
erősítésére. Ma is sokan gondolják, hogy a fiatalok többsége egy biztosnak tűnő állást vagy 
pozíciót előnyben részesít a bizonytalannak tűnő vállalkozói léttel szemben. Hogy tartanak a 
bizonytalanságtól, pedig siker esetén a várható anyagi és erkölcsi elismerés sokkal vonzóbb 
jövőképet és egzisztenciát hozhatna.

Ugyanakkor az ország versenyképessége szempontjából fontos lenne a vállalkozói kultúra, 
a vállalkozói készségek és képességek erősítése az egyetemi oktatásban. 

Dőry Tibor, a Széchenyi Egyetem kutatási központjának igazgatója már egy 2013-ban 
írt cikkében is aláhúzta, hogy a startup ökoszisztéma elemzésénél Magyarországon alig 
említik a hazai felsőoktatást. A helyzet sajnálatos módon nem változott, megállapításai 
ma is összhangban vannak számos későbbi felmérés eredményeivel. Talán nem túlzás azt 
állítani, hogy a hazai felsőoktatás inkább alkalmazotti létre „nevel”, nem az önálló vállalkozás, 
az önálló egzisztencia megteremtéséhez szükséges képzést helyezi előtérbe. (Nkfih.gov.hu, 
2013).

Ezen a helyzeten kívántunk javítani, ezért a 2017−2018-as tanév első félévében az akkor 
még Zsigmond Király Egyetemen, ma Milton Friedman Egyetemen kidolgoztuk és elindítottuk 
a hivatalos tanterv részeként, választható tantárgyként a startup kurzust. Már az indításnál 
is célként tűztük ki, hogy nappalis hallgatóink mellett a levelező oktatásban részt vevők 
számára is elérhetővé tegyük a startup kurzust, sőt az egyetemünkön az ERASMUS-program 
keretében tanulmányokat folytató külföldi hallgatóknak is meghirdettük az angol nyelvű 
startup kurzust. Mindkét program már a következő félévben, azaz a 2017−2018-as tanév 
második félévében sikeresen elindult.

A startup kurzust teljesen új kezdeményezésként indítottuk, amely – intézményünk az 
alkalmazott tudományok egyeteme lévén – szorosan illeszkedett képzésünkhöz. Egyetemünk 
kiemelt stratégiai céljai között szerepel a hazai versenyképesség, az innováció és a vállalkozói 
képességek támogatása, így egyértelműen ehhez kapcsolódott a startup képességek és 
készségek oktatásának elindítása és erősítése.

A szakmai program összeállításánál több lépéssel terveztünk: elsőként a startup 
vállalkozások indításához szükséges kompetenciák és készségek meghatározása, az 
egyes súlypontok meghatározása volt a feladatunk. Az amerikai startup-világ sikeres és 
elismert szereplője néhány évvel ezelőtt megjelent könyvében némi túlzással arról írt, 
a startup vállalkozások legfontosabb szabálya, hogy nincsenek is szabályok. (Horowitz, 
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2014). Ugyanakkor mi fontosnak tartottuk, hogy a startup ökoszisztémában – és részben 
a kisvállalkozások indításánál általában – használt tervezési stratégiai eszköztárat és a hozzá 
kapcsolódó gyakorlatokat a hallgatók feldolgozzák és elsajátítsák. Ennek érdekében diákjaink 
megismerték az üzleti modellkészítés modern technikai eszköztárát, a különböző folyamatokat, 
de megemlíthetjük az öt lépésben történő üzleti modelltervezést (Osterwalder & Pigneur, 
2010), illetve az értékajánlat definiálását és kidolgozását is. (Osterwalder et al, 2014).

Eric Ries (Ries, 2011) saját startup definíciójában a startup vállalkozásokat úgy írta le, mint 
amelyek kiemelkedően bizonytalan körülmények között dolgoznak azzal a megfogalmazott 
célkitűzéssel, hogy egy teljesen új terméket vagy szolgáltatást hozzanak létre.  Emma Gowan 
egyik online cikkében (Gowan, 2018) összefoglalta, hogyan definiálják a sikeres és befutott 
startup vállalkozók a startup vállalkozásokat: A startup egyszerűen fogalmazva egy olyan 
vállalkozás, illetve kísérlet egy ötlet megvalósítására, amely ugyan kezdeti fázisban van, 
de kimondott célja az exponenciális növekedés elérése. Egy adott problémára úgy keres 
megoldást, hogy egy beazonosított piaci rést elfoglal, vagy új termék−piac megfelelést keres. 
Alapvetően a startup vállalkozás új, eddig fel nem fedezett megoldásokra törekszik. A sikerhez 
vezető úton munkáját és megközelítését az innováció, rugalmasság, gyorsaság jellemzi, és 
nyilvánvalóan elengedhetetlen a kudarctűrés és a megújulás képessége is.

A Milton Friedman Egyetemen a startup képzésben olyan kompetenciák és készségek 
erősítését, fejlesztését szeretnénk megvalósítani, amelyek hozzásegíthetik hallgatóinkat 
ahhoz, hogy az ötlettől eljussanak egy sikert ígérő és külső befektetők számára is vonzó üzleti 
terv bemutatásáig, majd ezt követően a legsikeresebbek egy későbbi szakaszban már ennek 
megvalósításán dolgozhassanak. 

A hangsúlyt a startup vállalkozások indításához szükséges készségek és kompetenciák 
oktatásában arra fektettük, hogy a hallgatók megbirkózzanak az állandóan változó környezet 
által kiváltott nehézségekkel, és kreatív, egyedi, újszerű megoldásokat keressenek. Olyan 
üzleti lehetőségeket azonosítsanak, amelyeket hagyományos megközelítéssel az eddigi piaci 
szereplők nem láttak meg. Ha az üzleti sikerhez szükséges, akkor legyenek képesek kisebb 
változtatásokat akár több alkalommal elvégezni, vagy az egész ötletet is újra gondolni. A 
kudarcot is más kontextusba helyeztük: azt erősítettük az oktatás során, hogy a legfontosabb 
a megfelelő tanulságok levonása az esetleg sikertelen vagy kudarcos próbálkozásokból, és 
általában is kiemelt szerepet kapott a változtatás és megújulás képességének erősítése.

A kurzus elindítása hosszú előkészítést igényelt. Elsők között azt gondoltuk végig, hogy 
milyen céllal hirdetjük meg a kurzust a hallgatóknak, hiszen az esetek többségében az iránta 
érdeklődők közül nem mindenki tervezte, hogy startup vállalkozást indít, vagy egyáltalán, a 
vállalkozói karriert.

Egy startup vállalkozás a gyakorlatban a hét minden napján elfoglaltságot, elkötelezettséget 
jelent. Ezzel szemben hallgatóink az egyetemen egy választható tantárgyként  vették fel a 
startup kurzust, és kezdetben többek elkötelezettsége is ennek megfelelően alakult. 

A következő kihívás a vállalkozói hozzáállás hiányának, valamint az alacsony 
kockázatvállalási hajlandóságnak a leküzdése volt. Igaz, hogy az első kurzusok alkalmával 
a hallgatók csak virtuálisan indítottak el egy vállalkozást, azaz tényleges üzleti kockázatot 
nem vállaltak, ugyanakkor ez a tantárgy másfajta hozzáállást igényelt tőlük a hagyományos 
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tantárgyakhoz képest. Itt nem a megszokott menetrend szerint haladtunk: óralátogatás, a 
tananyag elsajátítása, végül beszámolás a megszerzett tudásról egy vizsga keretében. Az 
igazsághoz tartozik, hogy a hallgatók egy része nem tudta elfogadni az új kereteket, azt, hogy 
lényegében nem a klasszikus frontális oktatás és időszakos számonkérés zajlik, hanem az 
üzleti lehetőségek feltárása, a kreatív megoldások és ötletek azonosítása, a jól szervezett 
csapatmunka és egy befektetőknek is vonzó üzleti terv elkészítése. A hallgatók csoportokat 
alakítottak, megszervezték önmagukat, ötleteken dolgoztak és döntéseket hoztak. A 
hagyományosan individualista megközelítéstől, mely Magyarországon a leginkább elfogadott, 
ez a munka nagymértékben különbözött.

A hallgatók számára a startup kurzus végén semmi sem garantálta a sikert, hiszen volt arra 
is esély, hogy a közös munka nem eredményez egy potenciálisan sikerrel prezentálható üzleti 
tervet. 

A startup kurzus tervezésében és megvalósításában az egyetem részéről olyan oktatók – 
Szegediné Lengyel Piroska, Sipos Zoltán, Hárskuti János – vettek részt, akik több évtizedes 
üzleti tapasztalattal rendelkeznek. Az első startup kurzus kidolgozásában és elindításában 
partnerünk a Design Terminál volt, amely 2014 óta többszáz innovatív startup vállalkozással 
dolgozott. A tananyag fejlesztésénél a Design Terminál sok éves tapasztalatára és gyakorlatára 
is építettünk, s azt vettük át az egyetemi oktatás kereteinek megfelelően.

A későbbiek során saját oktatóink mellett sok, a startup-világban ismert és bizonyított 
cégvezető, illetve üzletember vállalt közreműködést a képzésünkben, ők előadást tartottak, 
vagy mentoráltak egyes hallgatói csoportokat.

2019 szeptemberétől pedig már közép- és nagyvállalati partnerekkel is együtt dolgoztunk. 
2019 első félévében együttműködési megállapodást kötöttünk az MVM csoporttal, és a 
2019−2020-as tanév első szemeszterében megkezdtük a startup kurzuson részt vevő 
hallgatóink felkészítését az MVM Smartfuture Lab startup versenyében, az EDISON 
programban való esetleges részvételre. A SmartFuture Lab vezetői, Márton István és 
Gerencsér Dorottya kurzusainkon előadást tartottak és mentorálást is vállaltak.

 A kurzusok elindításánál a következő hipotéziseket állítottuk fel:
1. A startup kurzus választható tárgyként beépíthető az egyetemi képzésbe, az itt 

megszerzett készségeket és ismereteket jól hasznosíthatónak értékelik a kurzust felvevő 
nappalis és levelezős, valamint az ERASMUS képzésben részt vevő külföldi hallgatók is. 

2. A startup kurzusok folyamatos meghirdetése és elindítása lehetőséget teremt arra, 
hogy a Milton Friedman Egyetem a későbbiekben startup inkubációs projektet indítson, 
mert számos életképes projektbe kezdenek hallgatóink és igénylik is a további segítséget 
potenciális üzleti vállalkozásukhoz.

Anyag és módszer

A kurzusok elindítása 
Az első kurzusokat nappalis és levelezős hallgatók részére, magyar nyelven hirdettük 

meg. Választható tárgyként, három kredittel vehették fel. Célunk az volt, hogy az egyetem 
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nappalis és levelezős hallgatói közül minden érdeklődőnek lehetőséget tudjunk nyújtani a 
kurzusokon történő részvételre. Az eredeti tervek szerint 8−15 fős csoportokkal számoltunk 
a hallgatói érdeklődés függvényében. További célunk volt, hogy különböző előképzettséggel 
és szakirányból érkező hallgatók dolgozzanak együtt. 14 hallgató jelentkezett az első 
kurzusra, majd az ezt követő szemeszterekben 6 és 14 fő közötti részvétellel tudtuk elindítani. 
Szinte minden szakirány képviseltette magát: kommunikáció és média tudományok, politika 
tudományok, gazdálkodás és marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy-számvitel, 
humánerőforrás és menedzsment szakos hallgatók egyaránt jelentkeztek minden félévben. 
Érdekességként megemlíthetjük még, hogy a nappalis-levelezős hallgatók aránya is közel 
50%-os volt. 

A bevezetőben említett újszerűség több vonatkozásban szokatlan kurzusteljesítési 
követelményeket tett szükségessé. Többek között megvitattuk számos startup vállalkozással 
kapcsolatos felmérés eredményeit.  Az egyik ilyen, 2010-ben készült elemzés, melyet 
Shikhar Gosh, a Harvard Business School professzora tett közzé, azt állapította meg, hogy 
startup vállalkozások többsége számára a siker csak egy távoli álom, hiszen a vállalkozások 
háromnegyede már a korai szakaszban elbukik. (Xavier, 2012).

Az elkerülhetetlen nehézségek kezeléséhez szükséges készségek bemutatására és 
feldolgozására személyes és hiteles példák megismertetését választottuk.  Több startup 
vállalkozás irányítóját és/vagy alapítóját is meghívtuk. Vendégeink voltak a Talk-A-Bot, az 
Aero Glass, a Tracker, a Route4U és még számos más magyar cég vezetői, illetve alapítói. 
További előadókkal és partnerekkel is együtt dolgoztunk az elmúlt három év során. Meghívtuk 
az IBM, illetve a KIBU Talent Program vezetőit is, akik arról is beszéltek, hogyan oldották meg 
a váratlan helyzeteket és kihívásokat. Elmesélték sikeres és kevésbé sikeres megoldásaikat. 

A kurzus bevezetésénél arról is beszéltünk, hogy a startup módszertan nemcsak a startup 
vállalkozások indításánál alkalmazható. Nagyvállalatok, sőt multinacionális cégek és az 
államigazgatás is több jó példát szolgáltatott arra, hogyan alkalmazták a „lean” startup 
módszertant szerte a világban. A közelmúltban a Harvard Business Review összefoglaló 
elemzése rámutatott, hogy az utóbbi években a lean startup módszer folyamatosan teret 
nyert a hagyományos üzleti stratégiai módszerek mellett.  (Blank, 2013). 

Magyar példákat is megemlítettünk, így a MOL, az OTP vagy az MVM példáit, de számos egyéb 
nemzetközi esettel is illusztráltuk a „lean” startup módszertan sikeres alkalmazhatóságát 
nagyvállalati körben. Jeff Immelt, a GE volt vezérigazgatója már néhány évvel ezelőtt 
felismerte, senki nem vágyik arra, hogy egy régimódi (old fashioned) vállalatnál dolgozzon, 
vagy hogy egy ilyen cég termékeit vásárolja, és természetesen a befektetőket sem érdeklik az 
ilyen cégek. (Ries, 2017). Éppen ezért manapság a multinacionális cégek is arra törekednek, 
hogy a nagy szervezeteiken belül olyan automatizmusokat építsenek ki, amelyek képesek 
felismerni és támogatni az új, vagy újszerű és sikert ígérő ötleteket, s bemutattuk a „design 
thinking” szervezetátalakító és innovációt ösztönző szerepét. (Brown, 2019).

A hallgatókkal azt is áttekintettük, hogy a tradicionális menedzsment eszközök elsősorban 
a meglévő termék- vagy szolgáltatásportfolió hatékonyságának növelésére fókuszálnak. 
Ugyanakkor, ha új irányok felismerése és tesztelése szükséges, akkor a startup módszertan 
a megfelelően alkalmazható. A két módszer különbözőségére hívja fel a figyelmet az 1. ábra.
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1. Ábra Startup és tradicionális menedzsment
Forrás: Saját szerkesztés, Eric Ries: The startup way, 2017, 47. oldal alapján

A későbbiekben is bemutattuk, hogy még a bukásból is tanulhatunk. Erre utalt az Amazon 
vezetője, Jeff Bezos is egy 2016-os nyilatkozatában, amelyben a folyamatos megújulás 
szükségességéről beszélt. A megújuláshoz új, addig ismeretlen területek felfedezése 
szükséges, és persze ebben a kísérletezésben benne van a bukás lehetősége, de minden 
korábbi bukásból tanultak valami hasznosat. (Bloomberg, 2016).

A hallgatók közül is sokan ismerték a Toyota módszert és a márkához kapcsolható tökéletes 
megbízhatóságot. (Liker, 2003.). Eric Ries a Lean Startup címmel megjelent könyvében arról 
írt, hogy a Toyota a „lean management” és a TQM révén a világ egyik leghatékonyabb termelési 
rendszerét építette ki. Ennek segítségével tökéletesre fejlesztették azt, hogy hogyan kell a 
meglévő portfolióban lévő termékeket a leghatékonyabban és a legmagasabb minőségben 
legyártani. Ugyanakkor hiányzott egy olyan módszertan, amely a jövőre vonatkozó 
döntéseiket segítette volna, hogy milyen új dolgokra lesz vagy lehet szükségük a jövőben, és 
hogyan készüljenek fel az elkerülhetetlen környezeti változásokra. (Ries, 2011).

A kurzuson példákkal illusztráltuk, hogy a startup módszertan és tudás nemcsak a 
vállalkozói világban, hanem az állami és non profit szektorokban is felhasználható. Itt az 
Obama kormányzat két sikeres kezdeményezését ismertettük: az oktatási minisztérium által 
készített felsőoktatási összehasonlító alkalmazás bevezetését és az új egészségbiztosítási 
rendszer, az „Obamacare” bevezetésénél jelentkezett üzemzavarok elhárításának 
módszertanát.
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Tematikák, oktatók és együttműködő partnereink

Az első kurzus elindításánál és a tantárgy magyar nyelvű tematikájának kidolgozásánál 
szoros együttműködésben dolgoztunk a Design Terminál partnercégünkkel. A szakmai 
programért felelős vezetők Ács Zoltán üzletfejlesztési igazgató a Design Terminál és Hárskuti 
János tanszékvezető a Milton Friedman Egyetem részéről voltak. Az első kurzus 10 alkalomból 
és a kapcsolódó önálló csoportmunkát igénylő feladatokból állt, melynek tematikáját az 1. 
táblázat foglalja össze.

 A tantárgy tematikája a meghívott előadókat is figyelembe véve a 2017−2018-as tanév első 
szemeszterében a következőképpen alakult:

1. táblázat Startup kurzus tematika 2017−2018 1. szemeszter

1. Bevezetés a startup világába, Csapatépítés
Jónás László, Tankó Márta mentorok, Design Terminál, Hárskuti János tanszékvezető, 
ZSKE

2. Hogy találjam meg a vevőimet, ügyfeleimet? 
Nemes Attila mentor, Design Terminál, Sipos Zoltán tanszékvezető, ZSKE, Hárskuti 
János tanszékvezető, ZSKE

3. Benchmarkelemzés
 Jónás László mentor, Design Terminál, Hárskuti János tanszékvezető, ZSKE

4. Design Thinking 
Pongrácz Ferenc igazgató, IBM, Hárskuti János tanszékvezető, ZSKE

5. „The Business model canvas” 
Ács Zoltán üzletfejlesztési igazgató, Design Terminál, Hárskuti János tanszékvezető, 
ZSKE

6. Marketing alapok
Varga Sára mentor, Design Terminál, Sipos Zoltán, Hárskuti János tanszékvezetők, ZSKE

7. A pénzügyi tervezés alapjai 
Sziller Olivér mentor, Design Terminál, Szegediné Lengyel Piroska, Hárskuti János 
tanszékvezetők, ZSKE

8. Miért fontos a kudarc, hogyan építkezzünk belőle? 
Dobai Tibor üzletfejlesztési igazgató, Route4U, Deliaga Ákos üzletfejlesztési igazgató, 
Talk-A-Bot, Hárskuti János tanszékvezető, ZSKE

9. Pitch-Befektetői prezentáció felkészítés 
Vidos Péter mentor, Design Terminál, Sipos Zoltán, Hárskuti János tanszékvezetők, ZSKE

10. Üzleti prezentációk 
Ács Zoltán üzletfejlesztési igazgató, Design Terminál, Sipos Zoltán, Hárskuti János 
tanszékvezetők, ZSKE

Forrás: Hárskuti János: Startup – Az ötlettől a megvalósításig 2017-es kurzus ZSKE 
2017−2018-1 tematikája alapján
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A táblázatban szereplő témaköröknél a gyakorlati szakmai ismereteket a Design Terminál 
által meghívott előadók biztosították, hiszen ők közvetlen és széleskörű gyakorlati 
tapasztalattal rendelkeztek. A hallgatók üzleti elképzeléseit is hitelesen tudták értékelni, és 
visszajelzéseikkel folyamatosan segítettek.

Az egyetemi oktatás során megismert elméleti tudás és a startup gyakorlat közötti 
összhangot az egyetem – üzleti életben gyakorlattal rendelkező – tanárai erősítették. A 
kurzusokon aktívan és közösen dolgoztak a Design Terminál mentoraival. Ha a hallgatók 
igényelték, tanáraink konzultációval is segítették őket a szükséges ismeretek megszerzésében 
vagy a megfelelő információk felkutatásában. (Hárskuti, 2018)

A startup kurzus az elmúlt szemeszterek során a gyakorlati tapasztalatok és előadóink, 
meghívott vendégeink, valamint a kurzust teljesítő hallgatóink visszajelzései alapján kisebb-
nagyobb változtatásokon ment át. A 2019−2020-as tanévben az alábbi tematika alapján 
dolgoztunk mind a magyar nyelvű, mind az angol nyelvű képzésben.

A tantárgy tematikája 2019-ben

1. Csapatépítő workshop 

2. Hogy találjam meg a vevőimet, ügyfeleimet, „lean” startup módszertan és 
persona építés

3. Konzultációs csoportmunka mentorálással

4. Benchmark analízis, agilis menedzsment, célpiac analízis 

5.  Design Thinking mint az üzleti megújulás eszköze

6. Konzultációs csoportmunka mentorálással

7. „Business model canvas” workshop 

8. Marketing alapismeretek

9. A pénzügyi tervezés alapjai 

10. Konzultációs csoportmunka mentorálással

11. Miért fontos a kudarc, hogyan építkezzünk belőle? Meghívott startup 
cégvezetőkkel beszélgetések.

12. „Pitch” workshop, azaz hogyan készítsük el a befektetői prezentációnkat.

13. Konzultációs csoportmunka mentorálással

14. Végső (befektetői) prezentációk

15. Összegzés és kiválasztás Start up II kurzusra

Forrás: Hárskuti János: Startup – Az ötlettől a megvalósításig 2019-es kurzus MFE 
2019−2020-1 tematikája alapján
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A Design Terminál az első két startup kurzusnál szoros együttműködő partnerünk volt, de 
már ebben az időszakban is igyekeztünk bővíteni ezt a kört. 

A Hiventures Kockázati Tőkealapkezelő Zrt.-vel is komoly együttműködést alakítottunk 
ki. Előadóként részt vettek startup kurzusainkon, és részt vettek a befektetési projektek 
értékelésében mint vizsga/befektetői bizottsági tagok az egyes kurzusok végén. Azon 
dolgoztunk, hogy hallgatóinkat még jobban felkészítsük pályázatra esetleg a Hiventures 
inkubációs befektetési programjában.

2019 tavaszán együttműködési megállapodást kötöttünk az MVM csoporttal, és közösen 
dolgozunk az MVM startup cégével, a Smartfuture Lab-bal. Az MVM által néhány évvel ezelőtt 
indított startup verseny, az Edison program fő szervezője és lebonyolítója is a Smartfuture 
Lab. Célunk, hogy hallgatóink sikerrel induljanak el az Edison versenyen. Jelenleg egy, az 
alapfokú oktatásban kitűnően használható, az energiatudatosságra játékos formában nevelő 
projekten dolgozunk. 

Ugyancsak izgalmas projekt, a Magnus Aircraft Zrt.-vel 2019-ben közösen indított munka. 
A Magnus Zrt. kompozit anyagból épített új gépével az ultrakönnyű repülőgépek piacára 
tervezi a belépést Nyugat-Euróbában és a V4 országokban. A Milton Friedman Egyetem 
két hallgatói csapata ezeknek a piacra lépési stratégiáknak a kidolgozásán munkálkodik. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy míg a V4 országokkal kapcsolatos feladatokon egy magyar 
hallgatókból álló csapat dolgozik – nappalisok és levelezősök közösen –, addig a másik 
projekten francia és német Erasmus-diákok csapata, mindkét esetben a Magnus értékesítési 
és marketing munkatársaival szoros együttműködésben.

Követelmények, értékelés, csapatmunka

A startup kurzuson a hallgatók felé támasztott követelményrendszer eltért az egyébként 
megszokott elvárásoktól. Elvben minden kurzuson kötelező részvétel volt. Hiányzás csak 
indokolt esetben és előzetes jelzéssel volt lehetséges, az is összesen egy alkalommal. 
Szakítottunk a hagyományos frontális előadás−passzív befogadás struktúrával. A tantermi 
elrendezés helyett igyekeztünk egy startup laboratóriumhoz hasonló informális és kooperatív 
környezetet megteremteni.

A közös munkában is az interaktív megközelítést helyeztük előtérbe: minden csoport 
számára fontos összegzések és státusz riportok a startup kurzus vezetőjének irányításával 
történtek, és természetesen az oktatók vagy a mentorok az egyes státusz riportok között 
is segítették a csoportok munkáját. A startup kurzus középpontjában a csapatmunka és a 
hatékony együttműködés állt.

Az értékelésnél is figyeltünk arra, hogy a csapatmunka legyen a fókuszban, hiszen a 
startup világban elsősorban a csapatnak kell hatékonyan dolgoznia. A hallgatók önszervező 
képességében és a munkamegosztás kialakításában nem találtunk különbséget a magyar 
nappalis és levelezős, illetve az Erasmus hallgatói csapatok működésében. 

Érdekes kísérletnek szántuk azt, hogy a csoportok egymás munkáját is értékelhették. 
Arra számítottunk, hogy a közös munka során jobban figyelnek majd a többi csapatra, és 
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ha arra érdemes ötleteket hallanak, akkor azokat saját üzleti projektjeik megvalósításánál 
is felhasználják. A többi csoport munkájának értékelése a kezdeti kurzusoknál az alábbi, 2. 
számú táblázatban szereplő értékelési szempontok szerinti súlyozással történt:

2. számú táblázat Startup kurzus értékelési szempontok

40% Csoportmunka, részvétel, interaktivitás, beadandó feladatok, elemzések

45% Végső prezentáció és üzleti modell

15% A többi csoport munkájának értékelése 

Forrás: Hárskuti János Startup – Az ötlettől a megvalósításig 2017-es kurzus ZSKE 
2017−2018-1 tematikája alapján

A tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy a többi csoport munkájának értékelése sokszor 
nem objektív szempontok alapján történt, ezért az egyes kurzusok esetében ennek súlyát 
csökkentettük, de továbbra is használtuk.

Startup módszertan, business model canvas

Az interaktív oktatás keretében arra törekedtünk, hogy a startup megközelítést sok üzleti 
példán keresztül ismerhessék meg a hallgatók, és a saját projektjeik kidolgozása során 
próbálják meg alkalmazni is ezeket. Nem egy tradicionális üzleti tervet kellett összerakniuk, 
hanem azt elsajátítani, hogy saját üzleti feltételezéseiket hogyan lehet gyorsan és rugalmasan 
tesztelni. Lehetőleg rövid idő alatt és virtuálisan egy prototípust (Minimum „Viable Product”, 
MVP) is össze kellett rakniuk, majd tesztelniük. A hallgatók természetesen megismerték 
az iteráció – finomhangolás/kisebb módosítás – és a „pivoting” – azaz a stratégiát is érintő 
módosítás – közötti különbséget. 

A módszertan feldolgozásánál a szokásos alapelvek mentén haladtunk. Az „alapítók”, azaz 
az ötletgazdák által felállított hipotézisek értelmezésével kezdtük. Ezt követően a „business 
model canvas” alapján dolgoztunk, és ellenőriztük, tényleg valós-e az ügyféligény, amelyre a 
hallgatók ötlete megoldást szeretne nyújtani, s a javasolt megoldás üzletileg elképzelhető-e. 
Elemezniük kellett, hogy az ötlet ténylegesen értéket teremt-e, azaz üzleti előnyöket kínál-e 
az ügyfél problémájának megoldására, de legfőképpen azt, hogy ezért a termékért, vagy 
szolgáltatásért hajlandó-e az ügyfél fizetni is. 

Második lépésben a hipotézisek további tesztelésével folytattuk, követve az ügyfél fejlesztés 
folyamatáról tanultakat. (2. ábra). 
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2. ábra Ügyfél fejlesztés folyamata
Forrás: Saját szerkesztés Blank and Dorf The startup owner’s manual, 93. oldal alapján

Kiemelten kezeltük az agilis fejlesztés módszerének megismerését. A hangsúly a gyorsaságon 
volt a fejlesztési-tervezési munka során is. A kapott visszajelzések alapján a hallgatóknak 
azt a döntést kellett többször is meghozniuk, hogy stratégiát is érintő változtatást, vagy csak 
finomhangolást hajtsanak-e végre. Ezt a különbséget, azaz a „pivoting” és az iteráció közötti 
különbséget szemlélteti a 3. ábra.

3. ábra Pivoting vagy iteráció
Forrás: Saját szerkesztés, Eric Ries, The startup way 2017, 108. oldal alapján
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Számtalan sikeres pivoting történetet ismertettünk. Ilyen volt a PayPal, amely egy egyszerű 
pénzátutalási megoldásból alakult át, és lett egy új fizetési platform, vagy a Netflix, amely először 
DVD-ket küldött postai úton az ügyfeleknek bérleti-szolgáltatási díj ellenében, napjainkra pedig 
a digitális „streamlining” piacvezető szolgáltatója lett. (Alvarez, 2014)

A közös munka során a business model canvast használtuk módszertanként, mert ez az 
egyetemi képzésbe épített kurzusokkal is ismertté vált. (Brad, 2012)

A canvas model alkalmazásakor kiemelten foglalkoztunk az ügyfelek megismerésének 
technikájával (perszonifikáció) és az ügyféligények minél pontosabb megértésével. Elemeztük 
a kulcstevékenységeket, azaz minden olyan tevékenységet, amely az értékteremtéshez 
szükséges. A kulcsfontosságú erőforrások elemzésénél megvizsgáltuk, hogy melyek az 
elengedhetetlenül szükségesek.

A kulcspartnerek vizsgálatánál külön figyelmet fordítottunk azokra a partnerekre, akik a 
kulcsfontosságú erőforrásokat adják a projekthez. Az értékajánlat visszavitt a kiindulóponthoz, 
azaz a legfontosabb problémákra kerestük a megoldást: milyen értéket vagy szolgáltatást 
ajánljunk, van-e valami, ami megkülönböztet bennünket. Milyen igényt céloztunk meg, és ez az 
igény létezik-e, valamint a potenciális ügyfelek hajlandóak-e ezért pénzt adni.

Az ügyfélkapcsolattartás lehetséges módjainak vizsgálata fontos volt, az értékesítési 
csatornáknál pedig az, hogy melyeken keresztül érhetőek el a leghatékonyabban ügyfeleink a 
célpiacokon. Természetesen fontos volt a pénzügyi tervezés egésze is. A business model canvas 
struktúrája, amely szerint haladtunk, a 3. számú táblázatban látható.

3. táblázat Business Model Canvas
Forrás: Saját szerkesztés, Strategizer.com és Osterwalder & Pigneur 2010, 280. oldal alapján
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Ötletek az elmúlt három év startup kurzusaiból

A teljesség igénye nélkül, érdemes néhány sikert ígérő startup ötletet bemutatni 
kurzusainkról. 

GRN-WORLD (Hárskuti, 2018)

A csapat egy „outdoor” reklámszolgáltatást kínált, ahol a kivitelezés módja és a 
kapcsolódó filozófia adta az eredetiséget, amely Magyarországon sikert ígérhetett. A 
projekt szerint a reklámokat magasnyomású vízzel vagy egyéb természetes anyagokkal, 
egyéni sablon segítségével, piszkos, szennyezett felületre viszik fel. Céljuk, hogy a minket 
körülvevő világban található káros környezetszennyezés hatásait közvetve és közvetlenül 
csökkentsék. A reklámra kijelölt felületen a minták rögzítése során a jelenlegi művészeti 
irányzatok figyelembevételével nagynyomású víz vagy növényi alapanyagok (például moha) 
segítségével dolgoznak. Jelenleg vizsgálják a száraz homokfúvásban, illetve a 100%-ban 
természetes alapanyagú és elbomló vakolatanyagokban és festékekben rejlő lehetőségeket 
is. A cél olyan szolgáltatás kialakítása, amely a marketingpiacon keresztül erősíti az emberek 
környezettudatosságát és felelősségérzetét. A szolgáltatás egyedisége okán rendkívül erős 
érdeklődést várnak azoktól a vállalati célcsoportoktól, ahol a környezettudatosság fontos. 
és a vállalati társadalmi felelősségvállalás a marketingtevékenységben is meghatározó. Ezen 
kívül olyan vállalatok, intézmények számára is érdekes lehet a szolgáltatás megvásárlása, 
amelyek telephelye vagy környezete negatívan érintett – környezete szennyezett, piszkos, 
elhanyagolt –, de forgalmas, jó helyen van, és környezettudatos feljavítása pozitív üzenetet 
hordozna az érintett vállalatok vevőköre számára.

TurApp (Hárskuti, 2018)  

A TurApp elnevezésű projekt egy túrázást segítő applikáció létrehozására vállalkozott. 
A tervezett applikáció segítené az úti cél megtervezését, interaktív módon, naprakészen 
megjelenítve az akadálymentes útvonalakat, az időjárási körülményeket, a pihenési és 
étkezési lehetőségeket. A célközönség két csoportra osztható: az egyik a természetkedvelő, 
hobbi kiránduló vagy túrázó típusú, míg a másikba a teljesítmény-orientáltak sorolhatók, 
akik egyébként is különböző megmérettetéseken vesznek részt. Hallgatóink olyan cégeket 
igyekeztek találni, amelyek szívesen reklámoznák, promotálnák termékeiket az applikáció 
segítségével a felhasználók számára.  A fejleszteni kívánt termék számos funkcióval 
rendelkezett, többek között turista térképet, offline letölthető térképrészleteket, GPS 
alapú helymeghatározást ajánlott. Az applikáció a felhasználók által szerkeszthető volt, 
tehát lehetőséget ajánlott a megváltozott útvonalak jelzésére/jelentésére vagy szimplán az 
útminőség jelölésére. Az értékesítésben a hallgatók első körben rendezvények szervezésére 
gondoltak, amelyek nagyobb létszámú tömeget képesek megmozgatni, ezáltal nézettséget és 
csatlakozói létszámot tudnak generálni. 
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 Commproduction (Hárskuti, 2018) 

A Commproduction ötlete egy online felületet adott mindazoknak, akik elég tehetségesnek 
érzik magukat arra, hogy a jövő filmművészetének részesei legyenek, mind tehetségükkel, 
mind pedig azzal az ambícióval, hogy megújítsák a filmipart. A tervezett online felületen 
minőségi filmkészítés jöhet létre alulról szerveződve, közösségi munkában. A jellemzően 
produceri pénz által dominált és irányított filmkészítés helyett közösségi alapú, alulról 
szerveződő filmkészítési lehetőséget terveztek, ahol siker esetén a profitból is részesednének 
a befektetők, kezdeti finanszírozási részesedésük arányában.

Charity Project 

Ez a projekt egy olyan szolgáltatás ötletét hozta, amely összeköti az  adományozókat és azokat 
a  szervezeteket , melyek  adományokat  gyűjtenek. Kapcsolódási felületet kívánt biztosítani azon  
személyek  és cégek számára, akik  jótékonykodni  kívánnak, és szeretnék, ha adományaikat 
nem csak a működési költségekre költenék a civil szervezetek, valamint biztosak szeretnének 
lenni abban, hogy adományuk eljutott a célcsoporthoz. Mindezt egy egyszerűen használható 
webes felületen keresztül, transzparens módon kívánták megvalósítani. Elsődlegesen azon 
adományok közvetítését célozták meg, ahol kisebb – „microdonation”: tipikusan 1−20 
USD-nak megfelelő – összegeket adnak az adományozók különféle szervezetek, projektek 
számára. A Charity Project felülete lehetőséget teremtett volna arra is, hogy az adományozni 
szándékozók válogathassanak az adománygyűjtők között. Ez mindkét félnek időt és pénzt 
jelentene, mert az  adományozók egyetlen platformon belül kereshetnek alapítványokat, 
szervezeteket tevékenységi körök szerint, vagy akár böngészhetnek aktív kampányok, 
folyamatban lévő gyűjtések között. Ezen kívül összehasonlításra is lehetőségük lenne, azaz 
adott tevékenységi körökön belül vagy ugyanazon régióban tevékenykedő alapítványokat, 
szervezeteket transzparensen láthatnának. A  civil szervezeteknek és az adományt váróknak 
olyan felületet kínál, ami nemcsak összeköti őket az adakozni kívánó személyekkel, de az 
információs és értékelési rendszer segítségével az is láthatóvá válik, hogy mit, hogyan és 
kikért tesz az adott szervezet. A platformon keresztül egyszerűbben tudnának beszámolni az 
adományozóknak arról, mire költötték a kapott pénzt.  

Gastrobox

A GastroBox tevékenységének célja, hogy egyszerre adjon lehetőséget különböző kultúrák 
ételeinek és szokásainak megismerésére. A szolgáltatás elsődleges szempontja az ügyfél 
kényelmének biztosítása, ezért ellenőrzött szakboltokból beszerzett alapanyagokkal 
és fűszerekkel összekészített csomagokat terveztek. A különböző ételallergiákkal, 
érzékenységgel küzdő fogyasztók számára ugyancsak minden étel ellenőrzött és garantált. 
Egy ajánlott csomag minimálisan 2 főre elegendő alapanyagot tartalmaz, amit a fogyasztó 
által választott ételnek megfelelően állítanak össze. Minden dobozba minőségi alapanyagok 
kerülnek, a kiválasztott recepttel s az ételhez fűződő gasztronómiai és kulturális ismeretekkel 
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együtt. Ezenkívül minden Boxhoz jár egy rövid videó is, amely lépésről-lépésre segíti a 
főzés folyamatát. A kínálatban Special Boxok is szerepelnek, amik az olyan egyedi igényeket 
hívatottak kiszolgálni, mint a diabétesz, glutén- vagy laktózérzékenység. 

SmartFridge

Jelenleg a piacon már vannak okos hűtőszekrények, ám ezek árban még nem elérhetőek 
széles rétegek számára, akik jellemzően néhány évvel ezelőtt, vagy még régebben 
vásárolt hűtőszekrényt használnak. A SmartFridge projekt azt kínálja a hagyományos 
hűtőszekrénnyel rendelkező fogyasztóknak, hogy nem kell egy sokkal drágább 
okoshűtőszekrényt vásárolniuk, mert használatban lévő régi berendezésük is megkaphatja 
az ugyanolyan, vagy még korszerűbb okos funkciókat egy applikáció segítségével, 
mely elektronikusan, egy webes felületen keresztül összeköttetésben van az otthoni 
hűtőszekrényünkkel. A fogyasztók az applikáció segítségével pontos adatbázissal és 
visszajelzéssel rendelkezhetnek a hűtő tartalmáról, az egyes termékekhez tartozó 
szavatossági határidőkről. Ha szükséges, a hűtőben meglévő termékek felhasználására 
épülő recept-ajánlatokat is lehívhatunk. Néhány egyéb funkció még: az egyes élelmiszerek 
szavatosságának lejárta előtti figyelmeztetés, melynek időpontja tetszőlegesen állítható, 
vagy rendelkezésre áll a belső kép készítési funkció is, amely szintén tovább könnyítené 
a bevásárlásokat, ha a szupermarketben szeretnénk megerősítést kapni az otthoni 
készletekről. A SmartFridge alkalmazás segítségével telefonon vagy akár utazás közben is 
összeállíthatjuk a bevásárlólistánkat, válogathatunk a felajánlott receptek között. 

Reference Spotter

A Reference Spotter ötlete a HR szektort célozta meg, és B2B alapon multinacionális HR 
vezetők számára nyújt segítséget a referenciakérés és -ellenőrzés területein. Az ötletgazdák 
azt szeretnék segíteni, hogy a Reference Spotter segítségével kevesebb téves döntés 
szülessen. Az applikáció lényege a teljes transzparenciát biztosító, videó alapon rögzített 
referenciaellenőrzés.  

A tervek szerint videó alapú referenciaszolgáltatás esetében a kérdések egyénileg, azaz az 
ügyfelek által kialakíthatók, de sablonból is lehet választani (a kérdésjavaslatok rendelkezésre 
állnak). Az ötlet részben arra épített, hogy az emberek őszintébbek akkor, ha nevüket, arcukat 
is adniuk kell, de a tervezett technikai háttér is ezt a célt szolgálja a mesterséges intelligencia 
segítségével, azaz egy beépített elemző eszköz is dolgozna az interjúk során.

Start up II kurzus

Az első startup kurzustól kezdődően arra törekedtünk, hogy a legjobb csapatoknak, 
a leginkább piacképesnek tűnő ötletekkel továbblépési lehetőséget kínáljunk a startup 
I kurzusok után. A továbblépés ezekben az esetekben azt jelentette, egyéni mentorálás 
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mellett lehetőséget kaptak arra, hogy a startup II kurzus keretében az ötlet piacra juttatásán 
tovább dolgozzanak, vagy felkészítést kaphassanak egyéb versenyeken, pályázatokon való 
részvételhez. Ilyen versenyek, illetve pályázatok a Milton Friedman Egyetem partnerei által 
kínált lehetőségek, így például a Hiventures inkubációs programjában vagy az MVM Edison 
versenyében történő részvétel is.

Az eddigi kurzusokból a GRN-World és a Charity projekt csapatai dolgoznak a startup II 
kurzuson, valamint az Edison startup versenyen is indulni kívánunk egy játékos formában 
kínált és energiatudatosságot erősítő új és rendkívül ígéretes projekttel is.

Következtetések

Az eddigi startup kurzusok alapján következtetéseink:
Az első hipotézisünk, amely szerint a startup képzés beépítése lehetséges az egyetemi 

oktatásba, valamint, hogy az itt megszerzett készségeket és tudást sokoldalúan 
hasznosíthatónak értékelik a képzésben résztvevő hallgatók, helytállónak bizonyult.

A három évvel ezelőtt megkezdett és folyamatosan működő startup kurzusok eredményei 
alapján a startup képzés egyértelműen és eredményesen beépíthető volt a Milton Friedman 
egyetemen az oktatásba. A kurzusokat összességében partnereink, hallgatóink, tanáraink 
sikeresnek és eredményesnek tartották.

A második hipotézis csak részben nyert igazolást, hiszen a magyar és angol nyelvű 
startup kurzusok részben megteremtették a feltételeket ahhoz, hogy egy egyetemi startup 
laboratórium egy későbbi időszakban elinduljon, de a kritikus tömeget még nem értük el. 
Ugyanakkor a startup II kurzusok elindításával és egyéni mentorálással már az elmúlt másfél-
két évben is képesek voltunk további segítséget nyújtani a legjobban teljesítő csapatoknak 
ahhoz, hogy ötleteiken tovább dolgozhassanak. Emellett vállalati partnereinkkel közösen 
indított új projektjeink is meghozhatják azt az eredményt, hogy együtt, vagy külön-külön, de 
tovább dolgozzunk a sikeres piacra lépési stratégiákon. 

Irodalom

Alvarez, C. (2014): Lean customer development: Build products your customer will buy. 1st ed. 
Beijing, O’Reilly.

Blank, S. (2013): Why the Lean Startup Changes Everything. Harvard Business Review, [online] 
Elérhető: https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-startup-changes-everything 
[Accessed 19 Jan. 2018].

Blank, S. and Dorf, B. (2012): Startup Owner’s Manual: The Step-By-Step Guide for Building a 
Great Company, K&S Ranch Publishing LLC.

Brown, T. (2019): Change by design, How design thinking transforms organizations and inspires 
innovation, HarperCollins Publisher.



30

Elektromobilitás, pénzügyek,  startup, okosoktatás

Doerr, J. (2018): Measure what matters, Penguin Random House UK.
Feld, B. (2012): Startup communities, Hoboken, NJ, Wiley.
Gothelf, J. and Seiden, J. (2017): Sense & respond: How Successful Organizations Listen to 

Customers and Create New Products Continuously, 1st ed. Boston, Harvard Business 
Review Press.

Gowan, E. (2018): https://www.startups.co/articles/what-is-a-startup-company.
Hárskuti, J.: Startup – Az ötlettől a megvalósításig 2017-es kurzus ZSKE 2017−2018-1 

tematika.
Hárskuti, J.: Startup – Az ötlettől a megvalósításig 2019-es kurzus MFE 2019−2020-1 tematika.
Hárskuti, J. (2018): Startup vállalkozások indításához szükséges kompetenciák és készségek 

oktatása egyetemi képzésben, in: Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, (7. 
évf.), 4. sz., 23−38.

Horowitz, B. (2014): The hard thing about hard things, 1st ed. New York, HarperCollins 
Publisher.

Liker, J. (2013): Toyota way, New York, McGraw-Hill.
Nkfih.gov.hu. (2013): Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | A startup ökoszisztéma 

hiányzó pillére, [online] Elérhető: http://nkfih.gov.hu/hivatal/sajtoszoba/nyomtatott-
sajto/2013/startup-okoszisztema [Accessed 23 Jan. 2018].

Osterwalder, A., Pigneur, Y. and Clark, T. (2010): Business model generation, Hoboken, NJ, 
Wiley.

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A. (2014): Value proposition Design, Hoboken, 
NJ, Wiley.

Ries, E. (2017): Startup way, [S.l.]: Penguin.
Ries, E. (2011): The lean startup, 1st ed. New York, Crown Publishing Grp.
Thiel, P. and Masters, B. (2014): Zero to one, New York, Crown Business.
Xavier, J. (2012): 75% of startups fail, but it’s no biggie, [online] Bizjournals.com. Available 

at: https://www.bizjournals.com/sanjose/blog/2012/09/most-startups-fail-says-
harvard.html [Accessed 17 Jan. 2018].



31

Versenyképesség 2020 konferenciakötet

Czeglédi Tamás: 

ÚJ OKTATÁSI ÉS TANULÁSI MÓDSZEREK MINT A 
DIGITÁLIS ALKALMAZKODÁS STRATÉGIAI FEGYVEREI – 

AVAGY MEG LEHET-E ÉRTETNI A BLOKKLÁNCOT

Jelen írás nem egy tudományos igényű kutatás eredménye, de még csak nem is a piac egyik 
régi és elismert szereplője által végzett alapos áttekintés, hanem saját, a piacon egyszerre 
több vállalkozásban megszerzett konkrét tapasztalatok révén kialakított szubjektív vélemény. 
Nem vagyok oktatási szakember tehát, viszont a tanulás és oktatás során megszerzett 
tapasztalatainkat és az új technológiák elsajátításával kapcsolatban észlelt kihívásokat 
széles körben relevánsnak gondolom, ami segíthet megérteni és talán előre jelezni a várható 
történéseket, az előttünk álló feladatokat és lehetőségeket. A cikk írásakor két innovatív 
technológiai területet érintő tevékenységünk kapcsán is oktatunk különböző egyetemeken, 
jellemzően a magunk kidolgozta tananyag alapján, folyamatban van mindkét területen angol 
nyelvű e-learning anyag fejlesztése, és van némi esélyünk, hogy erre a nemzetközi piacon 
is vevőt találunk, az érdeklődés ugyanis adott. Emellett egy gyermekeknek és fiataloknak 
szóló nemzetközi mentális aritmetikai és képességfejlesztő franchise magyarországi jogaival 
rendelkezve veszünk részt oktatók, trénerek képzésében.

Az oktatás és innováció viszonya a digitalizáció korában

Az új technológiák megértéséhez egyszerre kell mély és specifikus tudás, míg a folyamatok 
átlátásához széleskörű áttekintésre van szükség. Már magában ez sem lenne egy könnyen 
kezelhető kihívás még egy jól működő hagyományos oktatási rendszer számára sem. 
Márpedig az oktatási rendszert ettől függetlenül is épp elég kritika éri.  A jelen helyzet ráadásul 
olyan szempontból rendhagyó, hogy több, magában is nagy hatású, diszruptív technológia 
egyszerre közelíti érett státuszát, és bevezetésük folyamatban van a húzóágazatokban. A 
párhuzamosságoknak köszönhetően a hatásuk szinergikus: az új technológiák adatigénye 
óriási, minél több adat áll rendelkezésre, annál jobban hasznosulnak. Az új, okos eszközök 
egyre több adatot állítanak elő és rögzítenek, s feldolgozási képességük a rendelkezésre álló 
adatok mennyiségével egyenes arányban, de nem azonos mértékben folyamatosan nő. Az így 
létrejött pozitív visszacsatolási spirál az egyre gyorsuló technológiai fejlődést és a potenciális 
kollektív tudásmennyiség növekedését eredményezi.

Más szóval technológiai váltás előtt állunk, aminek komoly gazdasági és társadalmi 
következményei lesznek. A nagyobb technológiai váltásokhoz köthető többnyire a Kondratyev 
ciklusok B fázisa, amikor gazdasági kiigazítások vagy válságok esetében mozog a termelési 
kapacitás a központtól a periféria felé (Wallerstein, 2012). Ha pedig a változó technológiák 
volumene elér egy bizonyos szintet, akkor „szoktunk” ipari forradalmat említeni. Ilyenkor 
jellemzően nem csak néhány termelőegység vagy szektor mozog a termelési struktúra 
tengelye mentén, hanem viszonylag rövid időn belül több területen következik be technológiai 
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ugrás, és akár a központ és periféria viszonyában is átrendeződés jöhet létre. Az adatok egyre 
gyorsabb ütemű keletkezése s kezelésük lehetősége és szükségessége a tudás egyre gyorsabb 
megszerzését és szinte azonnali, párhuzamos felhasználását igényli. Nagyon nem mindegy 
tehát, hogy az oktatási rendszerünk, de inkább a tanulási módszereink hogyan tudnak 
alkalmazkodni mindehhez.

Az oktatás az a nagy nemzetgazdasági ágazat – az egészségügy mellett –, amely 
kulcsfontossága ellenére elfeledett és elhanyagolt. Az állapotán és finanszírozási helyzetén 
sehol nem könnyít, hogy szolgáltatásként a tercier szektorba sorolandó, nehezen monetizálható, 
ráadásul ellentétben más szolgáltatásokkal, a nemzetgazdasági hatása jellemzően közvetett 
és lassúnak tartott, így csak hosszabb távon gondolkozó döntéshozók érdekeltek az érdemi 
fejlesztésében. E két terület évtizedekig szinte kizárólag állami szerepvállalással működött, 
és más ágazatokkal összevetve jellemzően továbbra is elmaradott. Sejthető volt, hogy ez 
sokáig nem tartható már. Az egészségügy esetében mintegy két évtizeddel ezelőtt be is indult 
a változás a magántőke beáramlásával, eleinte óvatosan, de egyre gyorsuló ütemben. Az 
oktatás pedig viszonylag kis fáziskéséssel követi. 

Éppen ezért jó ideje hallom és hiszem, hogy az oktatás szükségszerűen jó üzlet lesz, végül 
mégsem szándékoltan váltam a területnek kis mértékben részesévé, aktív szereplőjévé. 
Innovatív technológiákkal dolgozván hamar szembesültünk a helyzettel, hogy elemi 
érdekünk a piaci edukáció, amihez nekünk is sokat kell még tanulnunk. Amikor ijedten vettük 
észre, hogy egyáltalán nem kézenfekvő, hol tanulhatunk, igyekeztünk a lehetőséget meglátni 
a nehézség helyett. 

A terület azonban olyan szempontból is komoly kérdések kereszttüzében áll, hogy 
valójában mennyire tudja kiszolgálni a gazdaságot szinte azonnal munkára fogható fiatalok 
kitermelésével. Persze az is kérdéses, hogy valóban ez lenne-e még a fő feladata. Az oktatásban 
– bár ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni – szinte mindenki részt vesz, ha nem oktatóként, 
akkor a befogadó oldalon, diákként. Bár ez nyilván nem ugyanaz a rálátás, de az élethosszig 
tartó tanulás korában semmiképpen sem elhanyagolható, ahhoz pedig, hogy kívülállónak 
tekintsük magunkat, messzemenően sok. Fogalmazhatunk úgy is, túl fontos terület ahhoz, 
hogy az oktatási szakemberekre hagyjuk. Mit kezdjünk a területtel vállalkozóként, szülőként 
és döntéshozóként? Ellentmondásos megítélése szempontjából a digitalizáció nagy esélyt 
jelenthet az oktatásnak mint szektornak. A folyamat két irányban hat, hiszen az oktatás 
elkerülhetetlenül digitalizálódik, ugyanakkor maga is erősen hat a digitalizációra, azzal, hogy 
jó esetben felkészít rá, vagyis tanítja azt.

Exponenciális fejlődés

A mentális modellek hiánya komoly kihívást jelent az innovációs folyamatok során 
(Yannopoulos et al, 2011). A modellalkotás kritikus fontosságú abban, hogy a technológia 
alapjait megértve, a történelmi tapasztalatokat, összefüggéseket átlátva lehetséges előnyöket, 
potenciális kimeneteket tudjunk magunknak felvázolni; hogy stratégiai szempontból 
tervezhessünk, netán predikciókig, vagy a folyamat befolyásolásáig juthassunk ahelyett, hogy 
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a már lényegében kialakult struktúrákat próbáljuk majd szekunder funkciókkal megtölteni. 
Moore törvénye, miszerint a számítási és tárolási kapacitás kétévente megduplázódik 

– ezzel lényegében az exponenciális növekedést alapozva meg – egy ideje viszonylag 
széles körben ismert. Azt viszont nem láttuk előre, hogy ez nem csak sokkal gyorsabb 
számológépeket és nagyobb tárhelyet adó floppykat eredményez majd, hanem a mesterséges 
intelligenciának a humán – akár kreatív – agykapacitás számára kihívást jelentő megjelenését 
a mindennapjainkban. Ahhoz a gondolathoz is hozzászokhattunk már, hogy a technológia 
exponenciális dinamikájával nem tud lépést tartani kognitív képességeink lineáris fejlődése. 
Az elméletet a gyakorlatban végignézni, igazolódva látni ellenben friss élményünk a 
DeepMind mesterséges intelligenciának köszönhetően (Garisto, 2019). Talán korai még az 
ember valódi tragédiáját vizionálni ennek alapján, de azt látjuk már, hogy a problémát eddig 
súlyosan alábecsültük. A gépek öntudatra ébredésénél olyan földhözragadtabb kérdések is 
szemléltetik alkalmazkodási nehézségeinket, mint a digitalizáció. 

Új technológiák esetében evidens, hogy kevesebb forrás áll rendelkezésre azok 
elsajátításához, azonban a gyorsuló fejlődés már a legkézenfekvőbb és legjobban kipróbált 
tudásforrásunkat, a könyveket teheti végleg elavulttá, legalábbis elsődleges tanulási 
forrásként. Ott még nem tartunk, hogy nem lehet továbbra is tudományterületeket, illetve 
azok alapjait elsajátítani könyvből. Ez azonban egyre inkább a szabályt erősítő kivételnek lesz 
tekinthető új tudományágak esetében, ha valóban innovátor fázisban szeretnénk a területhez 
csatlakozni. Ez pedig mindinkább kritikus kérdéssé válik véleményem szerint, mivel az egyre 
gyorsuló avulási folyamatokat figyelve arra következtethetünk, hogy aki nem innovátor, az 
hamarosan már csak fogyasztóként léphet be a területre. 

Ha a kérdés valós nemzetgazdasági súlyát akarjuk érzékeltetni, akkor kis leegyszerűsítéssel 
azt mondhatjuk, hogy a tudásalapú társadalmak versenyképességét a humántőke dönti el, 
amit pedig úgy tudunk még tovább egyszerűsíteni, hogy adott régió relatív pozícióját az dönti 
el, mekkora hányadát tudja vonzani, vagy megteremteni a nagyjából 500 millió főt számláló, 
alkotásra képes globális szürkeállománynak.

Digitalizációs kihívás(ok)

A fogalom mára egyszerre vált áhított céllá és szitokszóvá a nem pontos értelmezésnek 
és szóhasználatnak köszönhetően. Magyarul nem értjük, el sem tudjuk képzelni, hogy mit 
jelent különböző szektorok, tevékenységek esetében, s hogy milyen konkrét hatásokkal 
számolhatunk általában és saját életünkben. A digitalizálás lényegében analóg folyamatok 
diszkrét adatsorokká alakítását jelenti, ilyen értelemben tehát még csak nem is kötődik az 
internethez. Praktikusan nézve viszont a folyamatainkat próbáljuk általa gépek segítségével 
menedzselhetővé tenni.

Pár éves adat, hogy az emberiség rendelkezésére álló adatvagyon több mint 90%-a az 
azt megelőző két évben született (Big Data…, 2013) Az adatok mennyisége – és a kollektív 
tudásanyag – elért egy olyan szintet, ami egy inflexiós ponthoz juttatta az emberiséget, 
különböző tudományterületek és technológiák produkálnak exponenciális növekedést. A 
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rendszerek lassan összeállnak: különböző szenzorok hálózata termeli újra és újra a jobb 
döntéseink előkészítéséhez szükséges Big Data adatmennyiséget, amelyet egy mesterséges 
intelligencia algoritmussal tudunk a leghatékonyabban kielemezni, és a blokklánc technológia 
révén tudjuk transzparens módon nyilvántartani, illetve intelligensen működtetni és kezelni. 

A digitalizáció nem valósul meg, mert nem tud megvalósulni egy lépésben. Kritikus 
fontosságú, hogy egy alapszintű megértést egyre szélesebb körben tudjunk biztosítani. A – 
nem olyan régen még igen magas szintűnek számító – tudás ilyen mértékű demokratizálása 
pedig csak sokkal hatékonyabb tanulási módszerekkel valósulhat meg elég gyorsan. Első 
lépésként olyan szakemberekre van szükségünk, akik a technológia alapjait és célját, kérdéseit 
és a legnagyobb kihívásait tudják nagyon praktikus szemléletben elmagyarázni. Példának 
okáért a digitalizáció folyamatainak és lépéseinek szemléltetése lehetne, hogy kezdetben 
a könyveket, személyes adatokat egy szkenneléssel digitalizáltuk, majd egy kisebb logikai 
lépés volt, amikor tartalom szerint kereshetővé váltak, aztán az adatkezelő szerkesztési joga 
jött, végül – egyelőre – a felhasználó szerkesztési, kezelési joga és képessége jön.

Blokklánc alapok és stratégiai tervezés – #newtech

Mindeközben már a decentralizáció várakozik bevezetésre, nem is beszélve a tokenizációról. 
A decentralizáció, vagyis az elosztott működés, tárolás lényegében azt jelenti, hogy az adatok, 
alkalmazások egyszerre vannak sok helyen és egyszerre működnek sok helyről, így az adat is 
biztonságban van olyan értelemben, hogy elveszni, megsemmisülni nem tud, és a működtetés 
sem akadályozható meg, hacsak nem a teljes infrastruktúra semmisül meg, gyakorlatilag 
egyszerre. A tokenizáció során jól követhető, azonosítóval ellátott, adat és érték tárolására 
alkalmas virtuális egységekhez rendelünk különböző jogokat (tulajdon, használat, érték stb.), 
s ezt nagyon pici időegységenként követjük és biztonságosan, elosztva, kriptográfiailag védve, 
megmásíthatatlanul és transzparens módon tartjuk nyilván. Ezek lényegében a blokklánc 
funkciói. Mondhatnánk azt, hogy ezek szerint ez kvázi egyszerre megvalósulhat, mintegy a 
digitalizáció következő lépcsője, a decentralizációval egyszerre, de az eddigi tapasztalataink 
alapján is naivitás volna ezt feltételezni. Gondoljunk csak a banki digitalizációra. Itt pedig 
egy sokkal összetettebb folyamatról van szó, ami nem pusztán egy meglévő virtualizálását 
jelenti, hanem teljesen új folyamatokat kell alkalmaznunk, egy új gondolkodásmód szerint. 
Az igazán forradalmi hatás pedig csak a fentebb említett technológiák – már alakuló mentális 
modellek mentén végbemenő – összekapcsolódásával lesz látható. Ezt pedig még csak 
megbecsülni sem tudjuk, nemhogy elindítani folyamatokat. A blokklánc kiváló példa arra, 
hogy a most kialakulóban lévő technológiák nagyon komplexek, általában túl bonyolultak 
ahhoz, hogy könnyen megértsük, miről szólnak valójában. Ennek megfelelően várható 
hatásukat és a bennük rejlő lehetőségeket sem sikerül felmérni. Emiatt alakulnak ki gyorsan 
olyan félreértések, amikor azért aggódunk, hogy jelenleg van-e elegendő blokklánc-fejlesztő 
Magyarországon.  Pedig a technológia alapjainak megértése egyáltalán nem lehetetlen feladat, 
legalább annyira, hogy érdemi stratégiai tervezéshez elegendő legyen, a fentebb bemutatott 
szemléletben.
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A technológia, bár megmásíthatatlan adatbázisként szoktunk utalni rá, valójában 
inkább egy elszámoltatható nyilvántartást jelent, ahol az elszámoltathatóság tudományos-
technológiai jellemző, adottság, és nem egy külső szereplőtől, harmadik féltől függ – legyen 
az bármennyire megbízható szereplő is aktuális mércével (Boucher, 2017). A legkönnyebben 
akkor tudjuk megfogni, hogy miről is szól mindez, ha arra a mém egyszerűségű üzenetre 
gondolunk, hogy a mesterséges intelligencia fog gondolkodni és a blokklánc emlékezni 
helyettünk.  Bármennyire is félrevezetően leegyszerűsítő ez, a lényeget jól mutatja. A 
nehézséget az jelenti, hogy mindezt milyen módon érjük el. A technológia „kiötlője-
kiötlői” ugyanis – aki, vagy akik a Bitcoin fehér könyvében foglalták össze egy valódi 
digitális pénz technológiai megoldását – lényegében már rendelkezésre álló technológiai 
megoldásokat kapcsoltak össze teljesen újszerű megközelítésben, és egy ún. genezis 
blokk létrehozásával egy végtelen eseményláncot indítottak el, amelyet egy főkönyvben 
transzparens módon automatizáltan rögzítettek. És ezzel de facto létrehozták az első 
blokkláncot, valamint egy egész technológiát és tudományt (Satoshi, 2008.) Maga a 
blokklánc tehát a Bitcoinnak csak egy egyszerű könyvelési metódusa. Az egyszerű szóval 
természetesen a végrehajtás módjára utalok, nem a technológiai megvalósításra, bár 
ahogy a legtöbb zseniális találmány egy újfajta megközelítésből születik, esetünkben egy 
új gondolkodási módot is jelent, de utána persze már logikus, netán egyszerű.

Az említett technológiák nem az egyszerűbbek közül valók. Tudományos hátterük pontos 
megértéséhez pedig bizony sokat kell tanulni. Mármint külön-külön. Az informatika és 
a matematika legkomplexebb területeiről van szó, s mindehhez még egy erős pénzügyi 
fókusz és fogalomkészlet is szükségeltetik. A kriptográfiát például egészen a 90-es évekig 
fegyverként tartotta nyilván az Egyesült Államok az elterjedését meggátolandó, de olyan 
területekkel is viszonylag kevesen játszadoznak szabad idejükben, mint a számelmélet, 
halmazelmélet vagy a játékelmélet.

Új oktatási trendek

Az oktatás módszertanilag folyamatosan fejlődik, de az újratermelődő kihívásokkal 
lépést tartani mindannyiunk felelőssége. Az élethosszig tartó tanulást elfogadtuk, a 
gondolat már szinte porosnak is hat – folyamatosan tanulnunk kell, és kész. Az egyre 
gyorsuló technológiai fejlődési folyamatok már nem elvont szinten jelentkeznek, hanem 
kézzelfogható kihívások elé állítanak minket. 

Az individuális, mesterségesen steril körülmények között mért és számonkért tudás, 
vagyis inkább információ visszaadási képesség korszerűtlensége talán már nem 
igényel bizonyítást. Az ilyen felfogású iskolai modellekkel szemben az – üzleti – élet 
legkisebb egysége a cég, vagyis egyének kvázi önszerveződő csoportja, akik számára 
az információkhoz és adatokhoz való hozzáférés elvileg korlátlan lehet, de az adott 
problémát a saját környezetében és korlátai között kell megoldják, közösen. Erre 
jobban reflektál, vagyis realisztikusabbnak hat az amerikai vagy angolszász modellként 
emlegetett rendszer.
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Ez a szakmainak nevezhető vita is meghaladottnak hat már a közéletben is. Kész tényként 
kezeljük, hogy a Magyarországon is jólismert egyéni modell kevésbé hatékony, mint az 
amerikai. Közben azt hallani, hogy Finnországban már a tantárgyak nélküli iskolarendszert 
tesztelik (vezették be), ami furcsa módon jól kezeli a tananyag folyamatos és vég nélküli 
bővítésének kísértését, másrészt azt is jelzi, hogy milyen drasztikus változtatásokra van 
(lenne) szükség, illetve van lehetőség jelenleg (Spiller, 2017). Nekünk persze megvan az az 
előnyünk, hogy az oktatási rendszer és a Nemzeti Alaptanterv fejlesztése nem a mi vállunkat 
nyomja, sőt, nem pedagógusok lévén kevésbé érezzük magunkra kötelezőnek a kialakult 
tradíciókat; mind szülőként, mind gyakorló vállalkozóként kizárólag arra fókuszálunk, amit 
hasznosnak látunk, valamint továbbra is aktívan tanulunk és folyamatosan keressük a még 
hatékonyabb módszereket, amelyekkel a részletezett kihívásokat próbáljuk kezelni.

Ilyenek:
• Az alapos tudás megszerzésére a publikációk tanulmányozása ad jó lehetőséget, 

ami egyre demokratizálódik olyan értelemben, hogy nem kizárólag kutatók és 
doktoranduszok igyekeznek elérni őket. Ennek oka természetesen az egyre kevesebb 
rendelkezésre álló idő.

• A TED videók sikerein felbuzdulva egyre több ingyenes oktatóvideó került fel a 
YouTube-ra, illetve más videómegosztó felületekre. Ennek a kvázi intézményesülése 
a MOOC (massive online open course) modell, amelyet már szinte minden nagyobb 
egyetem alkalmaz legalább néhány kurzusa esetében. Ez pedig nem csak kihívást jelent 
a hagyományos oktatási modell és lehetőséget a vállalkozások számára, de egyelőre az 
egyetlen reális megoldásnak látszik, hogy lépést tudjunk tartani a fejlődéssel.

• Az olvasásra jutó egyre kevesebb idő kompenzálására jönnek létre olyan alkalmazások, 
mint a Blinkist és a MentorBox, amelyek népszerű könyvek tartalmát foglalják össze 
gyorsan emészthető írásos vagy hangoskönyv formában.

• Beláttuk, hogy az agy nem úgy működik, ahogy azt gondoltuk. Egyszerűen evolúciósan 
nem szeret gondolkodni, vagy Kahneman szóhasználatával autópilóta üzemmódba 
kapcsol, a tanulás folyamatát pedig a rövidtávú memória szűrőként való alkalmazásával 
teszi hatékonyabbá hosszabb távon, és nehezíti rövidebb távon (Kahneman, 2012). 
Willingham szerint jó példa a RAM-HDD analógia az emberi memóriára (Willingham, 
2009). Ezeket és a hasonló megfigyeléseket építik be a tanítási folyamatokba az olyan 
módszerek, mint például a brain-based learning1. Részben erre a koncepcióra építve 
ösztökélnek nagyon hatékonyan tanulásra az olyan gamifikált alkalmazások, mint a 
nem véletlenül népszerű Duolingo is. Ez a megközelítés hasznos lehet egy szélesebb 
körű tudás megalapozásában, főleg fiatalabb korban.

• A Learning by doing mára gyakorlatilag szektorális sztenderddé alakult, nem 
mellékesen szükségszerűségből, de a hatékonyság javításának folyamatos szükségét 
igazolják az olyan formabontó koncepciók, mint például az ún. flipped classroom, 
amelyet különösen informatikai képzések esetében alkalmaznak előszeretettel 
(Tucker, 2012).

1  http://www.brainbasedlearning.net/ 
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Az iskolák szintén megkezdték a reagálást egy ideje, és készségekre, kompetenciákra (is) 
fókuszálnak. A működésük reformjára is voltak kísérletek szép számmal, és már évekkel 
ezelőtt láttuk-hallottuk a predikciókat, hogy hamarosan nem az oktatás helye adja a presztízst 
– lévén a tudásanyag már most is ingyenesen és korlátozás nélkül hozzáférhető –, hanem a 
vizsga helyszíne. Vagyis e szerint mindegy, hogy a tudást hol szereztem meg; ha a Harvard 
vizsgabizottsága előtt is tudok róla számot adni, akkor az többet ér a munkaerőpiacon, 
így én többet leszek hajlandó ezért fizetni. A korábban említett kezelhetetlenül gyors 
átalakulást igazolja, hogy ezt még nem láttuk megvalósulni, de ennél lényegesen messzebbre 
menő változásokat már láthatunk, és nem csak a predikció szintjén, hiszen a Silicon Valley 
technológiai óriásai – a GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) felől kiindulva – már 
bejelentették, hogy egyes pozíciókhoz nem kérnek iskolai végzettséget (Connley, 2018). Ha 
a jelentkező meg tudja oldani a feladatot, akkor mindegy, hogy járt-e egyáltalán főiskolára. 
Vagyis, ha képes vagyok alkalmazni a tudást, akkor arról nem kell papír.

Konklúzió

Életünk végéig tanulunk, ahogy gyermekeink is ezt teszik majd, de elindítani nekünk kell 
őket a pályán. Ehhez pedig nekünk van szükségünk jobb megértésre. Márpedig most nem 
tudunk 5-6 évre sem tervezni, nemhogy egy beiskolázástól a szakma megszerzéséig tartó 
időszakra. Háromévente új szakmát tanulunk, és évtizedenként egy teljesen új szektorban 
találjuk magunkat. Ez nem egy erős állítás, hanem lényegében a jelenlegi helyzet. A nagy 
kérdés viszont az, hogy kitől fogunk, fognak majd tanulni, ha nem lesznek olyanok, akik a 
szakmát évtizedek óta művelve kívülről-belülről ismerik. Mert a szakma maga új. 

Hogy minderre hogyan tudnak reagálni az iskolák, az nem csak az iskolákra van hatással, 
hanem társadalmi-gazdasági kérdés, és hogy különböző iskolarendszerek miként veszik ezt 
az akadályt, az egy nemzet versenyképességét befolyásolhatja. Másfajta tanulási módszerek, 
csatornák és célok kerülnek előtérbe; a specializált elmélyülés mellett – de akár helyett – 
felértékelődik a széles stratégiai áttekintés és tervezés, az összefüggések meglátásának 
képessége és a kritikus gondolkodás. A jövő iskolája – a jelen elképzelések szerint – elsősorban 
a digitális környezetben való eligazodást tanítja a nyelvi készségek és a nemzetközi kulturális 
környezethez való szoktatás mellett. Ennek alapján nem az a kérdés, hogy mit kéne még 
beletenni a tantervbe, hanem hogy hogyan lehetne onnan kivenni elemeket. Ezzel dolgunk 
nekünk talán nincs, de hasznos tudnunk róla, mivel az oktatási rendszer és az iskolák mellett 
nekünk „felhasználóknak” is adaptálódnunk kell és alternatívát keresni a tradicionális 
módszereken kívül. 

Egy ilyen komplex kihívásra reagálni kizárólag akkor tudhatunk megfelelően, ha tanulási 
szokásainkat drasztikusan átalakítva aktívan keressük és megtaláljuk a magunk számára 
leghatékonyabb egyéni tanulási módszert. Mindezt egy egyre kevesebb rendelkezésre 
álló időt biztosító környezetben kell megtennünk, ami valószínűleg csakis a szabadidőnk 
lehető legtudatosabb kihasználása mellett lehetséges. Egyre többen fedezzük fel az olyan, 
eddig holtidőnek tekintett szakaszokat, amikor például utazunk, vagy vezetünk hazafelé. Az 
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applikációk sikere alapján is úgy tűnik, hogy az agyunk egészen jól képes hasznosítani akár 
tízperces aktív és rendszeres tanulási szakaszokat is.

Az egyre komplexebb, több tudományterületre támaszkodó technológia megjelenése azt is 
előrevetíti, hogy a tanulmányok megszokott, kényelmes elhatárolása egyre kevésbé tartható 
fenn. Jelen fázisban új mentális modelleket kell alkotnunk, így mind többen szembesülünk 
azzal, hogy olyan szakmák és tudományok megismeréséhez és megértéséhez kell vennünk 
a fáradságot, amelyek elől korábban egyszerűen elzárkóztunk. Olyan területeket kell 
meg-, vagy újratanulnunk, amelyek hagyományosan a divatosan vagy dacból meg nem 
tanulandók közé tartoznak, mint a matematika, a pénzügy, az informatika. A tudományok 
átjárhatósága egyébként sem ördögtől való, sőt, annyira nem is új. Ahogy Wallerstein írja, 
a négy alaptudomány szétválása és permanens osztódása bár többé-kevésbé organikus és 
egészséges pályán haladva ment végbe, de azért önkényesen zajlott (Wallerstein, 2010). 
Az unidiszciplináris felfogás, vagyis az „értelmezési dobozaink” újratervezése ezek alapján 
talán időszerű, ahogy a blokklánc technológia kérdéseinek megválaszolását sem várhatjuk 
kizárólag az informatikusoktól.
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Mihalik Judit: 

AGILITÁS A FELSŐOKTATÁSBAN

 A felsőoktatás új kihívása: készségfejlesztés a tanteremben

A Világgazdasági Fórum (WEF) „The Future of Jobs Report, 2018” dokumentuma szerint2  
2022-ben a munka világában a három legfontosabb készségcsoport az analitikus gondolkodás 
és innovációs készség, valamint a tanulási stratégiák és aktív tanulásra való képesség, továbbá 
a kreativitás, eredetiség és kezdeményezőkészség együttese lesz. Ezek olyan humán készségek, 
amelyek – mai tudásunk szerint – még sokáig nem lesznek helyettesíthetők semmilyen 
mesterséges (avagy gépi) intelligenciával.

A jelentés kitér arra is, hogy öt év múlva a munkavállalók több mint felének kell új 
készségeket elsajátítania vagy fejlesztenie, illetve a meglévő tudását kell majd konvertálnia 
más kompetenciaterületekre. Így az aktív tanulás és az egyéni tanulási stratégiák fontossága 
nyilvánvaló. Annak ellenére tehát, hogy az előrejelzési listán csak a második helyet kapta, 
összetettsége és sajátos szerepe miatt ezt kitüntetett készségnek nevezhetjük.

A vállalatok 84%-a tervezi, írják ugyanitt a szakértők, hogy az új technológiák 
alkalmazásához friss, erre kiképzett munkaerőt is alkalmaz majd a közeljövőben. Ez tehát 
ajtót nyit munkaerőpiacra újonnan érkezőknek – legalábbis azoknak, akik nemcsak az elvárt 
digitális kompetenciákkal bírnak, hanem a folyamatos tanulás és adaptálódás fent felsorolt 
készségeivel is rendelkeznek. A tanulmány kiemeli az oktatásban dolgozók felelősségét is: 
„A munkaerő átalakulása immár nem a távoli jövő szempontja. Mint a tanulmány öt éves 
kitekintése is mutatja, ezek a változások a már ma is létező munkahelyek, a jelen világunk 
sajátjai, és a közeljövőben csak erősödnek majd.” (WEF, 2018: 7)

A WEF jelentéséhez hasonló előrejelzések, listák sok más forrásból (tanácsadó cégek által 
készített kutatásokból, tudományos munkákból és szakértői tanulmányokból) is ismerősek 
lehetnek.3 Számtalan becslés, számítás készült és még több készül majd ezután, hiszen 
a kérdés nem elméleti, hanem a gazdasági teljesítményt, valamint az üzleti, társadalmi és 
politikai cselekvést is közvetlenül érinti. Közös ezekben az előrejelzésekben, hogy mind 
hangsúlyozzák: a készségfejlesztést a felsőoktatás elsődleges feladatának, legnagyobb 
jelenlegi kihívásának tekintik.

Jelen tanulmány erre a felismerésre reflektálva mutat be egy projekt alapú, együttműködésen 
és facilitált közös munkán alapuló tanulási folyamatot, amely egy egyetemi kurzus keretében 
zajlott, azzal a céllal, hogy ne csupán a hallgatók tárgyi tudását bővítse, hanem szakmai 
felkészültségüket, kompetenciáikat és személyes készségeik fejlesztését is segítse.

A projekt leírása

2  http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
3  Például a Bain előrejelzése („Labor 2030: The Collision of Demographics, Automation and Inequality”), elérhető 

itt: https://www.bain.com/insights/labor-2030-the-collision-of-demographics-automation-and-inequality/
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E tanulmány szerzője a Milton Friedman Egyetem oktatójaként 2019 tavaszán kurzus 
vezetésére kapott felkérést „Új témák a humánerőforrás menedzsmentben” címmel. 
A tantárgy a HRM jelenét leginkább befolyásoló friss elméletekre és gyakorlatokra 
(mint például az adat-vezérelt HR folyamatok, a szociális média használata a jelöltek 
felkutatásában, új kompenzációs stratégiák, játékosítás alkalmazása a kiválasztásban 
és a beilleszkedési folyamatokban, benchmarking és teljesítményértékelés az üzleti 
intelligencia eszközeivel) fókuszál, természetesen minden évben folyamatosan megújuló 
tartalommal. A kurzus tizenhárom, egyenként 90 perces tantermi foglalkozást foglalt 
magában. A nyolc országból érkezett 22 hallgató mindegyike Erasmus vendégdiák, 
többségük menedzsment vagy pénzügyi képzésen tanul.

Mivel a kurzust eleve egy interaktív, tapasztalatokon alapuló tanulási koncepció ihlette 
(mint például a legújabb digitális technológiai eszközök és megoldások tesztelése az 
óra keretein belül), ez nagyszerű lehetőséget kínált arra, hogy a diákokkal közösen 
megvizsgáljuk az adatvezérelt HR-hez (mint például a chatbottal folytatott állásinterjú), 
valamint a felhasználói tudatossághoz, a személyes adatok védelméhez fűződő 
viszonyukat. A hallgatók ezredfordulósok (úgynevezett millenárisok, vagy más néven 
„digitális bennszülöttek”), vagyis az a generáció, akik gyakran mutatnak „résztvevői 
exhibicionizmust” (Sherazio, 2015). Így nem volt meglepő, hogy a személyes adatok 
elemzésén alapuló HR trendekhez meglehetősen nyitottan viszonyultak. 

Az együttműködésen alapuló kutatási projekt elképzelése egy spontán beszélgetésben 
formálódott ki, amely a munka és a munkaerőpiac jövőjével kapcsolatban zajlott az első 
órák egyikén. Mivel a hallgatók – életkorukból fakadóan, jövendő munkavállalóként 
– közvetlenül is érintettek, mindannyian lelkesnek tűntek a téma iránt, így gyorsan 
bevonódtak a projekt ötletébe. Az oktatói javaslatot követve a csoport úgy döntött, 
hogy európai fiatalok körében felmérést készít arról: milyen elképzeléseik, elvárásaik, 
aggodalmaik vannak a leendő munkahelyükkel kapcsolatban. A projekt során különféle 
kollaborációs módszereket, eszközöket és technikákat alkalmaztunk, annak érdekében, 
hogy minél több egyéni kezdeményezést a felszínre hozzunk, és közösen végül a lehető 
legjobb eredményt érjük el.

Az agilis megközelítés mint keret

Mivel a kutatási projekt elképzelése spontán módon merült fel, a megvalósításához is 
rugalmas, adaptív, a keretekbe illeszthető megoldásra volt szükség. Ez a megközelítés az 
agilitás, amely az IKT-szektorban projektmenedzsment-keretként már igen jól ismert. Az 
agilis modell alapdokumentuma a „Manifesto of Agile Software Development”4. 

„Az agilitás legfontosabb alapelve a folyamatos visszacsatolás, a korábbi iterációkból 
való tanulás és a következő iterációban való fejlesztés. Nincsenek bevált gyakorlatok. 
A jobb és még jobb gyakorlatok folyamatosan változnak, úgy, ahogyan a résztvevők azt 

4  http://agilemanifesto.org/
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alakítják. Az agilitás: kockázatvállalás. A folyamat során lehet hibázni, de a lényeg az, 
hogy a hibákat korán felfedezzük és a lehető leghamarabb kijavítsuk.” (Kamat, 2012). A 
praxis szempontjából pedig ugyanez, ahogyan egy gyakorló agilitás-szakértő fogalmaz: 
„az agilitás nem módszertan; ez egy viselkedésmód; kultúra; ez gondolkodásmód.”5

Az agilis alapelvek tanulási környezetre alkalmazott változata több dokumentumban 
is megtalálható, például a Peha által megfogalmazott (2011) manifesztumban: „Az 
oktatás csak a gyakorlatban fejleszthető, és fontos, hogy másoknak is segítsünk ebben 
a feladatban. Ez a munka egyben értékválasztás is: például az egyének és interakcióik 
választása a folyamatokkal és eszközökkel szemben;  az  értelmes tanulásé a tudás puszta 
mérésével szemben; a résztvevői együttműködésé a végeláthatatlan egyeztetésekkel 
szemben; változásokra adott válaszoké a terv követésével szemben.”

Az agilis megközelítés az adott oktatási környezetben is tökéletesen alkalmasnak 
bizonyult a készségek fejlesztésére (erről ír például Bruegge, Reich és Schiller, 2009), 
mivel az agilitásban nincsenek szigorú szabályok. Az agilitás az eredményekre, valamint 
a résztvevő igényeire összpontosít, és elég rugalmas ahhoz, hogy az egész tanulási és 
együttműködési folyamat vezérfonala legyen. A cselekvés során történő tanulás számunkra 
is kiváló megközelítésnek bizonyult, hiszen a hallgatók figyelmét mindvégig a közös 
feladat megoldásán kellett tartani6, vagyis fontos volt, hogy ne legyenek „potyautasok”, 
azaz minél több projekt-tag minél elkötelezettebben vegyen részt a munkában.

A projekt szakaszai

A projekt során alkalmazott módszerek és gyakorlatok online és offline együttműködést, 
valamint egyéni feladatokat is jelentettek a résztvevőknek.

A projekt hét rövid fázisa (agilis kifejezéssel: sprintje) elkülöníthető célokat és 
módszereket takart. Ezek sorrendben: 1. csapatformálás, 2. a kutatás megtervezése, 3. a 
kérdőív elkészítése, 4. az adatgyűjtés, 5. az eredmények közös megvitatása, 6. az önálló 
tanulmányok megírása, 7. a publikálás. Az agilis megközelítést követve mindegyik szakasz 
értékeléssel (rövid online vagy azonnali visszajelzés), vagy közös megbeszéléssel zárult. 
Mint látható, az első öt szakasz együttműködés-bázisú, míg az utolsó kettő önálló feladat 
volt. Ez a formátum segítette a hallgatókat abban, hogy beavatás-jelleggel ismerkedjenek 
meg a kutatási módszerekkel és gyakorlattal, kezdetben fokozottabb felügyelet mellett, 
majd lépésről lépésre egyre önállóbban dolgozva.

Az alábbiakban részletesen ismertetjük a projekt fázisait.

5  http://agilemethodology.org/want-to-be-agile-stop-doing-projects/
6 Egy felmérés szerint az egyetemi hallgatók átlagosan mindössze 10 percig képesek figyelmüket egy tárgyra 

fókuszálni. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/8449307.stm
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1. fázis: csapatformálás
Kezdésként a hallgatók próbára tehették a csapat problémamegoldó képességeit a „Line 

Up” gyakorlat révén. Ez egy olyan tréning-eszköz, amelyet széles körben használnak üzleti 
képzésekben jégtörő gyakorlatként.7 Ebben a helyzetben az oktató facilitátor-tréner szerepet 
tölt be, akinek az a feladata, hogy „a hatékonyság-növelésben segítse a csapatot vagy a 
csoportot” (Thayer-Hart, 2007). Ez a gyakorlat, ahogyan azt remélni lehetett, az egymást 
korábban nem ismerő, különféle kulturális közegből érkező hallgatók laza kapcsolatokkal 
jellemezhető csoportját elkötelezett és együttműködő csapattá formálta. A fázis további 
hozadéka volt, hogy megmutatkozott, kik a csoporton belüli hangadók, a potenciális vezetők, 
és kik lesznek a legkreatívabbak. Ráadásul a facilitátor (az oktató), aki egyben megfigyelőként 
lehetett jelen, a későbbi munka során majd igen hasznosnak bizonyuló információkat 
gyűjthetett a csapat dinamikájáról, erősségeiről és gyengeségeiről. 

2. fázis: a kutatás megtervezése
A jégtörő gyakorlat után a kutatás megtervezéséhez egy másik kollaborációs tréning-

eszközt alkalmaztunk. Az OPERA8 kiváló módszer arra, hogy rövid idő alatt sok ötletet 
hozzunk a felszínre és gyors, konszenzusos döntéssel válasszuk ki a legjobbakat. Öt lépésből 
áll: 1. saját ötletek, javaslatok önálló megfogalmazása; 2. ezek megvitatása páros munkával, 
páronként két ötlet kiválasztása; 3. a nominált ötleteket a csapat előtt kell prezentálni; 4. az 
összes ötlet rangsorolása szavazással; 5. a toplista elkészítése.

Ebben a szakaszban a hallgatói projekt-csapat kidolgozta a kutatás fő vonalait, és javaslatot 
készített a kérdőívben szereplő kérdésekre. Az egyénileg hozott javaslatok láthatóvá tették, 
hogy a sok lehetséges alternatíva közül mely kérdésekre várnak választ a hallgatók leginkább,  
ami világossá tette a kutatás fókuszát is. E szakasz eredményeként elkészült a kérdések listája.

3. fázis:  a kérdőív elkészítése 
A következő fázisra való felkészülés során a projektben részt vevő hallgatók házi feladatként 

készítettek válasz-alternatívákat a kiválasztott kérdésekre. A projekt formálódó és elkészült 
tartalmi elemeit a Google Classroom alkalmazásban osztottuk meg, ide kerültek ezek a 
javaslatok is. Az online együttműködés elősegítette, hogy azok a hallgatók is folyamatosan 
részt vehessenek a munkában, akik hosszabb vagy rövidebb időre hazautaztak a félév során. 
A javasolt válaszok közül a legjobbakat online eszközök (például a Mentimeter) segítségével 
választottuk ki. A feleletválasztós kérdőív végleges változatát egy hallgató önkéntes munkával 
készítette el (bónusz pontokért) a Google Forms használatával.

4. fázis:  az adatgyűjtés 
Az adatgyűjtéshez a csapattagok között harminc Erasmus-programban társult országot 

7  „Line Up” rövid leírása: kezdésként minden résztvevő kap egy 2-3 számjegyű számot, papíron. Mindenkinek meg 
kell jegyeznie ezt a kapott számot, de nem mutathatja meg társainak. Ezután a csoportnak 30 perc áll rendelkezésére 
kialakítani a stratégiát. A cél az, hogy a csoport mindegyik tagja részvételével, a számok növekvő sorrendjében, 
bekötött szemmel sort alkossanak úgy, hogy a szóbeli kommunikáció sem megengedett. Részletes leírás például itt: 
https: // www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/

8  Az OPERA egy holisztikus folyamat-eszköz, amelyet a svéd Innotiimi tanácsadói fejlesztettek ki. (Slaen et al. 2014) 
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osztottunk fel, így 281 válaszadó töltötte ki a felmérést 2 hét alatt.9 Ez a fázis egyéni munkával, 
azaz a válaszadók felkutatásával és a kérdőíveket tartalmazó linkek kiküldésével teljesült.

5. fázis: az eredmények közös megvitatása 
Az összegyűlt adatokat tantermi megbeszélésen értékeltük. Az adatok feldolgozási 

lehetőségeinek számbavételéhez ötletbörzét tartottunk. 
Néhányan úgy döntöttek, hogy a válaszadók neme, országai vagy épp régiók szerint 

elemzik majd az eredményeket, mások egyes tartalmi aspektusokat emeltek ki (például a 
robotizációval kapcsolatos attitűdökre voltak kíváncsiak, vagy a motivációra vonatkozó 
kérdéseket választották), és akadtak, akik a teljes projekt-folyamatot foglalták össze. 

6. fázis: az önálló tanulmányok megírása 
A hallgatók az általuk választott nyelven készíthették el a kutatási beszámolókat. A többség 

a kurzus nyelvét, az angolt választotta, de ezen kívül még öt nyelven (német, francia, spanyol, 
görög, szerb, török) készültek publikációk. (Ennek azért volt jelentősége, mert a publikáció 
közzététele így az anyanyelvükön elérhető felületeken is lehetségessé vált.) A tanulmányok 
megírása során különös gondot fordítottunk a megcélzott közlési felület és a releváns 
tartalmi-formai követelmények összehangolására, valamint a hivatkozások ellenőrzésére. 
Plágiumot nem találtunk, hiszen saját adatokból dolgoztak.

7. fázis: publikálás
A projekt utolsó része az eredmények disszeminációja. A hallgatókat arra buzdítottuk, 

hogy önállóan, kreatívan találjanak közzétételi lehetőségeket, mint például az egyetemi 
folyóiratok, vállalati weboldalak, tanácsadó cégek portáljai vagy akár hozzanak létre saját 
szakmai blogot. A 22 résztvevő közül 20 publikálta az elkészült tanulmányát.

Az 1. táblázat összefoglalja a projekt fázisait, a célkitűzéseket, valamint az alkalmazott és 
fejlesztett készségeket és kompetenciákat.

9  Nyilvánvaló, hogy ez a kutatás nem volt reprezentatív a statisztikai mintavétel szempontjából, azaz tudományos 
értelemben nem felel meg a kívánalmaknak. Ez részben az időkorlátok, másrészt a projekt célkitűzései miatt sem 
volt szempont.  A nyers adatok open access forrásként rendelkezésre állnak itt: https://www.researchgate.net/
publication/335263882_Millennials_Survey_data_2019
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4. táblázat: A projekt fázisainak összefoglalása

Fázis Jelleg Szükséges készségek 
és kompetenciák 

Fejlesztendő 
készségek és 

kompetenciák 
Célkitűzés

„Line Up” csapat-
építés

kreativitás, eredetiség,  
innováció 

együttműködés, 
asszertív 
kommunikáció, 
problémamegoldás

Jégtörő: elköteleződés, 
felfedezni az erősségeket 
és gyengeségeket

OPERA:
A kutatás 
tervezés

kooperatív 
ötletelés és 
döntéshozatali 
folyamat

mikrokutatás, 
alapvető információk 
összegyűjtése

csapatmunka, páros 
munka, önállóság, 
retorikai készségek

kutatástervezés 
biztonságos környezetben.

Kérdőív 
készítés

Kérdőív 
kidolgozása: 
kérdések és 
válaszok

Irodalomkutatás, 
innovatív 
témafeldolgozás

Kutatásmódszertani 
ismeretek

A kérdőív végleges 
tartalmának kialakítása.

Adatgyűjtés
Válaszadók 
felkutatása

Közösségi média 
használat, kreatív 
networking

Kezdeményezőkészség
komplex 
problémamegoldás

Válaszok gyűjtése 30 
országból

Eredmények
megvitatása

Tantermi 
diszkusszió

Kritikai gondolkodás,
érveléstechnika

Elemzőkészség, 
tolerancia, értő 
hallgatás

A lehetséges 
megközelítések 
összegyűjtése.

Disszemiáció Elemző írás 
Adatok kezelése, 
konverziója, grafikus 
szemléltetés, 
szövegírás, szerkesztés

Analitikus készségek, 
lényeglátás, 
problémaérzékenység

Ugyanazon adatok 
felhasználásá-val minél 
többféle szempont szerint 
készülő elemzés

Publikálás
Nyilvános 
felület 
kiválasztása

Kezdeményező-
készség, kreativitás Networking, marketing Elérni a megfelelő 

közönséget.

A kutatási projekt eredményei 

A projekt eredményeit több közelítésben érdemes szemügyre vennünk. 
Elsőként a pedagógiai tanulságokat, hiszen többféle együttműködési formát és eszközt is 

sikerült tesztelni. Igazolódott, hogy a digitális és offline módszerek megfelelő kombinációja 
segíthet elkötelezetté és motiválttá tenni a hallgatókat. Fontos szempont, hogy a projekt 
célját velük közösen határoztuk meg, tehát nem egy kívülről kapott feladatot hajtottak 
végre. Lényeges volt az együttműködési keretek kialakításánál az interkulturális aspektus: 
azaz, hogy a résztvevők sokféle kulturális közegből érkeztek eltérő mentalitással és 
munkakultúrával. Mindezzel együtt a tanulócsoport projekt-csapattá formálódása a vártnál 
sokkal könnyedébben zajlott, és tagjai a munkában is lelkesen vettek részt.

Mivel meglévő kompetenciáikat és személyes képességeiket komplex folyamat során 
kellett mozgósítaniuk, valamint együttműködési, kreatív készségeiket továbbfejlesztették s 
új területeken is ismereteket szerezhettek, így a projekt igazi nyertesei a résztvevő hallgatók 
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voltak. Az „OPERA” módszer alkalmazása, a közös diszkussziók lehetőséget teremtettek arra, 
hogy minden résztvevőt bevonjunk. A különféle feladatokban mód volt arra, hogy zárkózottabb 
személyiségek ugyanúgy hozzájárulhassanak a feladatok megoldásához, mint a nyitottabb, 
bátrabb, szívesen szereplő hallgatók. A projekt tervezésekor elvégzett irodalomkutatás 
során önálló, aktív tanulási folyamatban ismerkedtek meg a munkaerőpiac tudásterületének 
alapfogalmaival, a legfontosabb forrásokkal, adatokkal,10 többnyire online nyílt hozzáférésű 
tudományos források böngészésével. A kérdőív válaszlehetőségeinek meghatározásakor 
kreatívnak, körültekintőnek és egyben ésszerűnek is kellett lenniük. A 30 különböző országból 
származó adatok összegyűjtése a szociális média használatának innovatív módját kívánta meg. 
Az eredmények elemzése, az adatok konvertálása, a tanulmányokba beillesztett diagramok 
és ábrák kidolgozása, valamint az irodalomkutatáshoz kapcsolódó feladatok a digitális 
készségek felhasználását vagy épp fejlesztését igényelték. A tanulmányok elkészítésével 
és publikálásával valamennyi hallgató a saját kompetencia-térképére is felrajzolhatott egy 
fontos elemet, a kutatásban való jártasságot. Olyan tapasztalatot szereztek, amelyet ezután 
majd szerepeltethetnek önéletrajzukban is, és hasznukra válhat bármely későbbi tanulmányi 
vagy álláspályázatnál, építve ezzel személyes márkájukat és munkaerőpiaci értéküket.

A projekt eredményei a hallgatók által publikált húsz tanulmánynak köszönhetően a 
szélesebb szakértői közönség számára is elérhetőek. Annak ellenére, hogy a kutatás nem 
reprezentatív mintavételen alapult, megállapításai megerősítették a korábbi eredményeket, 
kiegészítve azokat néhány figyelemre méltó új részlettel. A nyers adatokat további elemzések 
céljára nyílt hozzáféréssel tettük szabadon elérhetővé a ResearchGate portálon.

A projekt rendkívüli tanulsággal szolgált az oktató (jelen beszámoló szerzője) számára 
is. A párhuzamos szerepek összehangolása (szakoktató, facilitátor, tréner, projektvezető, 
kutatásmódszertani tutor, szerkesztő) valóban kihívást jelentő, de kétségkívül izgalmas 
feladatnak bizonyult.

A projekt ezen felül hozzájárult a Milton Friedman Egyetem mint az Erasmus-diákokat 
fogadó intézmény jó hírnevének erősítéséhez is, hiszen a hat nyelven megjelent húsz 
tanulmány mindegyikében megnevezik a szerzők.

Összefoglalás

 Az itt bemutatott oktatási projekt elsősorban a felsőoktatásban bevált jó gyakorlatokat 
keresők számára szolgálhat ötletekkel és tapasztalatokkal. Az ehhez hasonló 
kezdeményezésekhez valójában nincs szükség semmilyen különleges eszközre, pénzügyi 
forrásra vagy speciális infrastruktúrára. Jó szívvel ajánlhatjuk tehát azok számára, akik 
innovatív és hatékony oktatási megoldásokat keresnek. Az agilitás mint keretrendszer friss 
és hatékony gondolkodásmód, amely segít a célra fókuszálni a résztvevőknek és a projekt 
vezetőjének is. Bár az együttműködés és a csapatmunka fejlesztése önmagában nem volt cél,11 

10  Az irodalomkutatási szakaszhoz a résztvevők rövid eligazítást kaptak a forráskritika alapjairól. Megismerték a 
Google Scholar rendszerét, a tudományos és egyéb források elkülönítését.

11  Annak ellenére, hogy a kooperatív, játékos tanulás hívószóvá vált a modern oktatásban, vannak ezekkel nem 
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járulékos haszonként azonban ezek a készségek és az egyéni tanulási stratégiák is jelentősen 
fejlődtek. A hallgatók egyéni eredményeit a megszerzett krediten felül az önállóan, saját 
nevük alatt publikált, kompetenciáikat és szakértelmüket igazoló írásuk is bővíti.

Összességében a projekt hozadékai mind a résztvevők, mind az oktató, mind az intézmény, 
valamint a kutatási eredmények tágabb értelemben vett közönsége, azaz a HR szakemberek 
számára is hasznosnak bizonyultak.
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Szűts Zoltán: 

AZ OKOSOKTATÁS MODELLJEI A VERSENYKÉPESSÉG 
SZOLGÁLATÁBAN

Megváltozott oktatási paradigma

Kiindulópontunk szerint a digitális pedagógia bázisát biztosító internet és a kontextusában 
elérhető digitális tartalom a jelenben egy világméretű, a Föld lakosságának (jelenleg) több 
mint 50%-át egy globális, egyre inkább angolul beszélő rendszerbe gyűjtő kommunikációs 
hálózattá és információmegőrző (vagy legalábbis egy ideig tároló) szisztémává vált.12 
Olyan rendszerré, mely lehetővé teszi a felhasználók, ezen belül a tanárok és tanulók 
közti együttműködést,  interakciót, mindezt tértől, időtől és mindinkább kultúráktól, 
határoktól is függetlenül. Így például az Egyesült Államok elitegyetemei által kínált MOOC 
kurzusokat egy délkelet-ázsiai, mélyszegénységben élő fiatal is elvégezheti a helyi könyvtár 
számítógépét használva, míg egy angolul jól beszélő magyar középiskolai tanuló ugyanazt a 
Wikipédia szócikket szerkesztheti, mint egy Németországban dolgozó ausztrál professzor. A 
történelemben korábban nem volt rá példa, hogy egy infrastrukturális fejlesztés ilyen hatással 
legyen a társadalomra, mint az internet. Ennek indikátorai közül könnyen ragadhatjuk 
meg az információk létrehozására, megosztására és peer-to-peer véleményezésére, az 
információszerzés folyamatára, a csoportos, nem felkent szakértőkből álló, crowdsourcing 
típusú pedagógiai projektmunkára és végső soron a tanulásra és tanításra, ezen keresztül 
pedig az oktatáselméletre gyakorolt hatását is. 

2008-tól napjainkig a digitális média napi használata szignifikánsan megnőtt, miközben 
az internetre csatlakozó gépek között egyre nagyobb arányban találhatók a mobil eszközök. 
Míg 2008-ban a digitális média használata a sok szempontból figyelmet érdemlő USA-ban 
napi szinten 3 óra alatt maradt, és ebből 20 perc volt a mobil (laptop, okostelefon) használat, 
addig 2018-ban ez az idő már túllépte a 6 órát, amiből már 3.5 órát tesz ki a mobil eszközök 
alkalmazása.

12 https://ourworldindata.org/grapher/number-of-internet-users-by-country?tab=chart&time=1990..2016&co
untry=OWID_WRL
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4. ábra forrás: https://ourworldindata.org/rise-of-social-media

A mai oktatást szándékosan vagy szándékolatlanul átszövő online hálózat legyőzte a fizikai 
távolságot, melyet az indusztriális korban elterjedt globális és tömeges légi közlekedés már 
kikezdett. Ez a fizikai távolság sokáig akadálya volt annak, hogy az adott ismeretek kultúrák 
közti nemzetközi útra induljanak, vagy akár, hogy egymástól távol lévő egyetemek falai 
között tevékenykedő kutatók megismerjék egymás eredményeit. Ez a helyzet azonban az 
1990-es évekre megváltozott. Látni fogjuk, hogy a világháló megjelenésével bekövetkezett a 
szingularitás, mely visszafordíthatatlanná tette a folyamatot. Ezt az új világot találóan írja le 
Nicholas Negroponte, aki szerint a digitális kultúrában, az információs társadalomban már a 
bitek, és nem az atomok utaznak (Negroponte, 1995: 4). Ezt az állítást igazolja az is, hogy a 
tananyagok egyre nagyobb mértékben a felhőbe költöznek, ahol a tanárok és tanulók elérhetik 
vagy akár átírhatják őket. A linkekkel átszőtt írásbeliségben – a hypertextben – a távolság 
már csak kattintásnyi, ezzel megvalósul az áhított vagy éppen ellenzett interdiszciplinaritás, 
ugyanis minden objektum - mikrotartalom (szöveg, kép, hang és mozgókép), valamennyi, a 
tudomány szempontjából fontos vagy kevésbé fontos információ néhány klikkelésnyire van 
egymástól. Ráadásul ebbe a hálózatba a fizikai világ bármely pontjáról be lehet lépni, és az 
esetek többségében a világ különböző országaiban azonos tartalmakat lehet elérni, tehát 
adott esetben globális tanulási térről is beszélhetünk.

Megváltozott a tanulók kommunikációja is egymással és a pedagógusaikkal. Benedek 
András szerint átalakulnak a tudás megszerzésének jellemző mintázatai: uralkodóvá válik, 
elhalványul a gyermek és a felnőtt közti éles – merőben újkori – fogalmi megkülönböztetés, 
a formális iskolai intézményeket pedig egyre inkább fölváltják a nyitott művelődés virtuális 
környezetei. (Benedek, 2008) Mindazonáltal hangsúlyozni kell, hogy az oktatásban – és 
különösen a felsőoktatásban – világszerte néhány, a problémát kiemelten kezelő ország 
kivételével, alapvetően jó gyakorlatokkal (best practices) találkozhatunk, és még nem alakult 
ki az IKT-eszközök használatának bevett, központilag szabályozott rendje.
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Az interneten az adatok (tartalmak vagy ismeretek) már az új, digitális paradigma szerint, 
az eddigi sémáktól eltérően továbbíthatók, kereshetők, másolhatók vagy éppen hamisíthatók, 
miközben az ezt biztosító technológia a korábbiakhoz képest olcsóbb és a társadalom széles 
rétegei, a mindennapi felhasználók számára is hozzáférhető. A digitális technológiához és 
kommunikációs folyamatokhoz való hozzáférés már nem csupán egyes társadalmi rétegek, 
vagy fejlett országok privilégiuma, a Világbank adatai szerint még a legalacsonyabb egy főre 
jutó nemzeti össztermékkel (1000$ alatt) bíró országokban is a lakosság legalább 25%-a 
rendelkezik mobiltelefonnal,13 míg Dél-Szudán vagy Mozambik lakosságának is több mint 
25%-a előfizet az internetre. 

5. ábra forrása: https://ourworldindata.org/grapher/mobile-phone-subscriptions-
vs-gdp-per-capita?time=1990..2017

Nagy jelentőségű a tanulás-tanítás szempontjából az a tény is, hogy az internet 
decentralizált, szemben az indusztriális rendszerekkel, így a 20. századi oktatási 
rendszerekben még jelen lévő, évszázadokra visszanyúló tradícióval rendelkező 
intézmények, a nagymúltú egyetemek vagy gimnáziumok szerepe, illetve az államok vezető 
és irányító pozíciója jelentősen meggyengült, míg a felhasználók által létrehozott tudástárak 
(lásd Wikipédia) és az egymást gyakran talán nem is ismerő, kizárólag online kapcsolatban 

13  https://ourworldindata.org/grapher/mobile-phone-subscriptions-vs-gdp-per-capita
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álló kutatókat (lásd Researchgate.com), tanárokat, tanulókat vagy szkeptikusokat (lásd 
lapos Föld mozgalom) összekötő hálózatok szerepe megnőtt. De nem marad el a korábbi 
establisment válasza sem. Saját „masszív”, tömeges és ingyenes online kurzusokat 
hirdetnek (Coursera, EDX, Udemy), melyek megfelelnek a mai online médiatartalmak által 
kínált élményszerűségnek (lásd Netflix, Hulu vagy Amazon Prime), ezzel tovább növelve 
a szakadékot a hasonló platformokról gazdasági vagy tudományos okokból lemaradó 
intézmények és maguk között. Végül pedig más intézmények a jó gyakorlatok szintjén a 
digitális eszközök, tartalmak, applikációk vagy platformok oktatási folyamatba történő 
beillesztésével próbálkoznak.

1990-re a korábban nem látott információmennyiséghez való hozzáférést biztosító 
világháló megjelenésével a gazdaságilag fejlett országok az indusztriális kort meghaladva 
az információs érába, más megfogalmazás szerint az információs társadalom korába 
léptek (Castells, 2005). Ez az állapot nem csupán a gazdaságot, hanem a felhasználók 
mindennapjait és ezzel együtt a társadalmat s vele a tanulás és tanítás folyamatát is 
érintette. A változást kezdetben az új, hálózati kommunikációs technológiák indukálták. E 
változások intenzitása annak függvényében nőtt, ahogy a technológia használata egyrészt 
egyszerűsödött, másrészt csökkent az eszközök és az internethozzáférés ára. Így azok, akik 
például kezdetben azért vásároltak számítógépet, hogy a világhálót böngésszék, később 
már felfedezték a számukra releváns elektronikus könyvtárakat, ahonnan „kikölcsönzött” 
könyvekből ismereteket szereztek, tanultak, majd e-learning kurzusokat vettek fel, végül 
pedig oktató videókat néztek. 

A társadalmi gyakorlatban a tértől és időtől független információelérést biztosító internet 
jelentős átalakulásokat hozott, melyekről láthatjuk, hogy szoros összefüggésben vannak 
a tanítás-tanulás folyamatával. Változások történtek a munkaerőpiacon, megjelentek a 
digitális nomádok (Makimato – Manners, 1997), akik munkájuk kapcsán már nem voltak 
helyhez kötve, az infokommunikációs eszközök segítségével a világ bármely részéről, 
bármikor távmunkát végezhettek, miközben az ehhez szükséges ismereteik egy részét is 
már online szerezték, tehát tanultak. 

Társadalmi, technológiai, gazdasági és kulturális átalakulások összeségének 
eredményeként létrejött a társadalom új, hálózati formája (Castells, 2000: 17). A gyors 
és aszinkron kommunikáció térhódítása megváltoztatta az idő percepcióját és az 
együttműködés módját. Az infokommunikációs technológiák (szűkebb értelemben az 
internetes kommunikáció) a decentralizációt támogatták, és ennek köszönhetően – a 
korábbi hierarchikus rendszerekkel szemben – hálózati társadalom jött létre. A gazdaságilag 
fejlett országokban a vertikális bürokráciát a polgárok közti horizontális együttműködés 
váltotta fel. Kis-Tóth Lajos és Lengyelné Molnár Tünde (2014) szerint a digitális pedagógia 
„olyan eszközök, technológiák, szervezési tevékenységek, innovatív folyamatok összessége, 
amelyek az információ- és a kommunikáció közlést, feldolgozást, áramlást, tárolást, 
kódolást elősegítik, gyorsabbá, könnyebbé és hatékonyabbá teszik”. 

Ahhoz, hogy sikeres és versenyképes oktatásról beszélhessünk, most két modellt 
mutatunk be.



51

Versenyképesség 2020 konferenciakötet

A SAMR modell – a digitális technológia oktatási használatának szakaszai

Több modell is kísérletet tesz leírni azt a folyamatot, melynek során a digitális technológia 
először a hagyományos oktatási folyamatok valamelyik elemét váltja ki, végül pedig már 
szemléletváltást okoz. Ezek közül az egyik legismertebb a SAMR modell, mely Ruben 
Puentedura nevéhez fűződik. A szakirodalom számos helyet jelöl meg a modellt leíró 
publikáció eredeti forrásaként (Puentedura, 2014a, 2014b). E bizonytalanság oka, hogy 
a szerző a digitális pedagógiával kapcsolatos elméleteit már az új paradigma szerint saját 
szakmai blogján, nem a szerkesztői rendszerben működő folyóiratokban publikálta. 

Puentedura szerint a digitális pedagógia, elméleteinek elhelyezése ellenére a gyakorlatban, 
még nem dolgozta ki saját módszertanát. Közismert, hogy az oktatásban a technológiát 
különböző módon lehet használni, ami ugyancsak nem könnyíti meg a digitális pedagógia 
helyzetét. A felhasználás egyik módja az, amikor a korábbi hagyományos, tanár központú 
oktatási folyamatot konzerválja, azonban ez már az első fázisa a négyből a SAMR modellnek, 
a helyettesítés (Substitution). A második lépcső a kiterjesztés (Augmentation), melynek 
során a technológia használata már funkcionális előnyöket jelent. A harmadik lépcsőfoktól 
kezdődik az átalakulás (Modification), a technológia itt már jelentősen megváltoztatja a 
tanítási és tanulási folyamatokat, míg végül az újra definiálás (Redefinition) során már olyan 
feladatokat lehet végrehajtani, melyek a technológia nélkül elképzelhetetlenek lettek volna. 

Nézzük meg, hogy mit jelent a modell a gyakorlatban! Vegyük először példának Kölcsey 
Ferenc Himnuszának oktatását! A helyettesítés során okostelefonjukon olvashatják el a 
diákok a költeményt. Ekkor nem biztos, hogy a hagyományos, nyomtatott könyv helyettesítése 
kijelzővel és online elérhető tartalommal az újdonság, és hogy a tanulók számára ismerős 
okostelefon-környezet többletet hoz a tanulás folyamatába. A kiterjesztés fázisában már 
lehetőség van ugyanazzal az okostelefonnal a YouTube-on megnézni, hogyan mondja a 
Himnuszt Darvas Iván14 vagy Bessenyei Ferenc,15 de a tanár megoszthat egy dokumentumot is, 
melyből (tartalmilag ellenőrzött) linkek vezetnek a Himnusz különböző elemzéseihez, ezzel 
tovább lépve a hagyományos tankönyvi értelmezésen. Az átalakulás a harmadik szakasztól 
kezdődik, itt a legfontosabb kérdés, hogy a technológia mennyiben formálja át a feladatot. 
Így például a tanulók a Google Maps segítségével saját térképet hozhatnak létre, ahol a 
költeményben elhangzott helyszíneket jelölik meg. Vagy csoportmunka során egy közös, felhő 
alapú platformon, például a Sutorin elhelyezhetik egy idővonalon a Himnuszban szereplő 
helyszíneket, magyarázatokkal látva el azokat. Ezzel pedig eljutottunk az újra definiálási 
szakaszhoz – ez átalakítja a tanulók feladattal kapcsolatos élményeit, melyek nem jöhetnének 
létre a technológia nélkül. Az online kommunikáció és média eszköztárát használva, ebben 
a lépésben a tanulók előzetes szervezést követően kapcsolatba léphetnének a Himnuszban 
szereplő magyarországi vagy külhoni helyszínek iskoláinak diákjaival, így a tokaji, a Duna 
és a Tisza habjainak zúgása menti (például Esztergom és Szeged) s a „Kárpátok bércein” 

14  https://www.youtube.com/watch?v=w1x0Ic4B__E
15  https://www.youtube.com/watch?v=UsqiJs14dXA
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elhelyezkedő települések (például az Uzsoki-hágó vagy az Ojtozi-szoros falvainak) tanulóival, 
megoszthatnák a gondolataikat egymással, s megvitathatnák, milyen szerepet játszik az 
értelemzésben a regionalitás vagy a lokálpatriotizmus. Ez a negyedik, merőben új élményt 
jelentő, a konkrét verstanítást és -tanulást segítő módszer az internetes kommunikáció és 
média keretrendszere nélkül nem jöhetne létre.

Puentedura amellett érvel, hogy a hangsúly alapvetően nem a technológia alkalmazásának 
adott lépcsőfokán, hanem a tanulói aktivitáson, bevonáson van. Idővel – állítja – az 
infokommunikációs technológia egyre fontosabbá válik az osztályban, és a hatékony [jó] 
tanítási és tanulási folyamatok elválaszthatatlan összetevőjévé válik.16 

Véleményünk szerint azonban az oktatás hatékonysága azon is múlik, hogy a tanár tudja, 
mikor használjon digitális technológiát és mikor maradjon a hagyományos módszerek 
alkalmazásánál. Ez a tudás pedig nem csak a jelenre, hanem állításunk szerint még a teljes 
21. századra is érvényes lesz. Állításunk egyik alapja az, hogy a filmszínház megjelenése sem 
szüntette meg a színház intézményét, és a kezdeti megingás után a nyomtatott könyv helyzete 
is stabilizálódott az e-könyv olvasóval szemben. 

A REP modell – A digitális életre felkészítő pedagógia

A digitális pedagógia a digitális életre – állampolgárságra – készít fel, és ilyen formában 
az oktatási küldetés teljesítése mellett megjelenik a nevelés szükségessége is. Papp Danka 
Adrienn, a digitális állampolgárság magyar kutatója ezt a szemléletmódot a következőképpen 
foglalja össze: „a digitális állampolgárságnak az egyik vetülete a szociológiai-társadalmi 
megközelítése (e-személyi, ügyfélkapu, gázszámla stb.), a másik pedig ennek a kompetencia-
jellege és pedagógiai vonatkozása.” (Papp-Danka, 2018).

2016-ban megjelent szakmai blogbejegyzésében Mike Ribble hangsúlyozza, a digitális 
transzformáció közepette is változatlan maradt, hogy a tanulóknak el kell sajátítaniuk az 
elismerés és védelmezés mintázatait az online kontextusban. Mind az elismerés, mind a 
védelmezés egyszerre reflexív gyakorlat is (Ribble, 2020). Nem csupán mások tiszteletéről és 
védelmezéséről van szó, hanem a magukéról is. Ennek az ismeretnek az elsajátítását szolgálja 
a REP modell: respect, educate és protect (REP), vagyis elismerés, tanítás és védelem.

Ribble szerint a 3 fő és 9 alkompetenciából álló modellt a közoktatás teljes vertikumára 
alkalmazni lehet. A szerző a következő bontást javasolja:

Az elismerés vagy tisztelet dimenziójában az általános iskola alsó tagozatán az etikett 
(netikett) elsajátítása szükséges a digitális (vagy információs) műveltség keretein 
belül. A netikett történeti előzményei az 1980-as évekig nyúlnak vissza, amikor az MIT-n 
egy kézikönyvet jelentetett meg a témában. A netikett megismerteti a tanulókat azzal a 
hatással, melyet ők a technológia segítségével másokra gyakorolnak. Mivel az internetes 
kommunikáció eszközökkel közvetített, és nem látják egymást a beszélő felek, tehát nem 
face to face, így nélkülözi a nonverbális elemeket, ezért szükséges a beszélőket emlékeztetni, 

16  https://sites.google.com/a/msad60.org/technology-is-learning/samr-model 
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hogy a képernyőn megjelenő szöveges és képes üzenetek, kommentek mögött hús-vér, 
érzelmekkel bíró felhasználók vannak. Véleményünk szerint Ribble modellje annyiban szorul 
már kiegészítésre, hogy az ember-gép (chatbot) kommunikáció a 2010-es évek végétől egyre 
gyakoribbá válik, így azt is tudatosítani kell a tanulókban, hogy győződjenek meg arról, 
emberrel, vagy géppel kommunikálnak. 

Az általános iskola felső tagozatán a hozzáférés problémaköre dominál, de itt jelenik meg 
hangsúlyosabban a kommunikáció problémaköre is. Ribble szerint nem mindenki fér hozzá 
egyenlő mértékben az új technológiákhoz (ennek társadalmi, gazdasági vagy fizikai okai 
lehetnek), így azoknak, akik nagyobb mértékben részesednek a hozzáférésből, segíteniük 
kell társaikat. Véleményünk szerint ez a digitális esélyegyenlőség felé vezető út, azonban az 
iskolai környezetben a társak közti (peer-to-peer) felzárkóztatás nem elegendő. Fontos, hogy 
az oktatásban olyan technológiák használatát ismerjék meg a tanulók, melyekhez a hozzáférés 
az elkövetkező években várhatóan a saját eszköz-használat (bring your own device – BYOD) 
formájában lesz biztosított a mindennapi életben. 

Mivel a paradigmaváltás még zajlik, sokan bizonytalanul mozognak az online világban, így 
az infokommunikációs technológia használata lehetővé teszi a csalás és zaklatás korábban 
nem tapasztalt, funkcionális előzmények nélküli formáit. A jog témakörén belül az online 
tartalmak felhasználásával kapcsolatban használható ismereteket kell átadni a tanulóknak. 
Ez a témakör annyira hangsúlyos, hogy a digitális pedagógia jelenségeit tárgyaló részen belül 
saját önálló alfejezetet kap értekezésünkben. 

Ribble szerint a digitális állampolgárság modelljén belül a másik fő kompetencia, a tanítás 
egyszerre más ismeretszerzését támogató, de egyben önreflexiós gyakorlat is. Az általános 
iskola alsó tagozatán a tanítás alkompetenciája a digitális írásbeliség. Az információs 
társadalomban a tanulás terei kitágulnak, és az ismeretszerzés osztályteremtől vagy 
íróasztaltól elszakadva is zajlik. Az információ forrása már nem a tanár vagy a tankönyv, 
hanem a konnektivizmus jegyében már peer-to-peer alapon történik. A tanulók egymástól, 
családtagjaiktól, ellenőrzött vagy ellenőrizetlen online forrásokból szereznek ismereteket. 
Ezért fontos kompetencia az infokommunikációs technológia segítségével hozzáférhető 
tartalmak hitelességének felismerése, a technológia tudatos használata. 

Az általános iskola felső tagozatában az online kommunikáció alkompetenciáját kell a 
tanulóknak elsajátítaniuk. Ez magába foglalja annak ismeretét, hogy egyes kommunikatív 
szituációkban milyen online vagy offline csatornákat használjanak. Ezen belül fontos, hogy 
tudatosan válasszák meg a szinkron vagy aszinkron kommunikációs formákat. Tudniuk 
kell, hogy mindig az üzenet tartalmához és a befogadó személyéhez kell megválasztaniuk a 
megfelelő formát. 

A középiskolában a digitális kereskedelem alapjait sajátítják el. A jelenség nem kapcsolódik 
szorosan a tanulás témaköréhez, mégis olyan alkompetencia, mely a digitális állampolgárság 
aktív gyakorlásában nélkülözhetetlen. Alapja az információ kezelésének tudatos formája. A 
tanulók így a személyes és pénzügyi információk helyes kezelését tanulják meg. 

A harmadik fő kompetencia a védelem, mely egyszerre irányul másik félre és önmagukra. 
A hármas felosztásnál maradva kezdjük a sort az általános iskola alsó tagozattal. A jog és 
felelősség kompetenciája a bizalom építésére alapoz, az online környezet egyik fontos 
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jelenségére, melyet az internetes kommunikáció és média közegében létrejött, a digitális 
pedagógiát meghatározó jelenségek között vizsgálunk. A képesség lehetővé teszi az 
ismerőseik aktivitása mellett a rosszindulatú támadások felismerését is, hogy biztonságban 
legyenek online, és mások biztonságát is tiszteletben tartsák.

A biztonság kompetenciáját az általános iskola felső tagozatában kell elsajátítani, amely 
alapvetően az alkalmazások tudatos használatára épít. A saját online ökoszisztémájukat 
ennek köszönhetően tudják megvédeni a diákok, és mások biztonságát is garantálni. 

Végezetül pedig középiskolában a jóllét kompetenciája határozza meg a védelem témakörét 
a tudatos felhasználói attitűdön keresztül. A tanulóknak képeseknek kell lenniük felismerni a 
digitális technológia hasznát és korlátait, s egyensúlyt létrehozni az online és a tárgyi világban 
folytatott interakciók között, különösen a családokkal és barátokkal eltöltött idő terén.
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Absztrakt

A kilencvenes évektől fokozott mértékben terjedtek el a világban az országokat és régiókat 
összetett indikátorok és egyéb mutatók alapján értékelő és rangsoroló listák; napjainkban 
már több mint száz, az országok fejlettségét különböző szempontból értékelő rangsort 
tartunk számon. E listák között egyre inkább előtérbe kerülnek a versenyképesség globális 
összehasonlítását elvégző mutatórendszerek, miközben Magyarországon a versenyképesség 
kérdése a kormányzati működés szintjén is – a kormányzás minőségének fejlesztéséhez 
kapcsolódó – értékviták középpontjában áll. Tanulmányomban a legjelentősebb 
versenyképességi rangsorokkal foglalkozom, illetve azokkal az állami működést vizsgáló 
indikátorrendszerekkel, adatbázisokkal, amelyek a versenyképesség szempontjából 
relevánsak. 

Bevezetés

A tanulmány tárgya Magyarország versenyképessége, az önmagában értelmezett 
versenyképesség-fogalom jelentését kitágítva az állami versenyképesség nemzetközi 
dimenzióba helyezésével. A versenyképesség egy ország sikerességének fontos fokmérője, 
a versenyképességi rangsoroknak pedig napjainkban kiemelt szerepük van a kormányok 
szakpolitikai prioritásainak meghatározásában is. Mindezen tényezők különösen indokolják 
a nemzetközi szinten értelmezett versenyképesség megértését és elemzését, az egyre 
összetettebb statisztikai problémák kezelését, az elemzési módszerek szakirodalmában való 
elmélyülést.   Kutatómunkám során igyekeztem egyre több aspektusból és egyre mélyebben 
átgondolni ezt a kérdéskört, aminek eredményét jelen tanulmányomban mutatom be. 

Problémaleírás

A tanulmány célja mindezek alapján az állami versenyképesség értelmezése a 
gyakorlatban, a fogalom mögött lévő valós mutatók elemzése és a versenyképesség valódi 
jelentésének megragadása. A mutatórendszerek párhuzamos vizsgálata révén egyértelművé 
válnak azok a közös pontok és halmazok, amelyek a nemzetközi szinten értelmezett állami 
versenyképességet leképezik. Hipotézisem ehhez kapcsolódóan, hogy Magyarország 
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versenyképessége számos ponton javítható, összehasonlító szemléletben pedig nem jelentős, 
mégis egyértelműen kimutatható lemaradásban van a régiós versenytársaival szemben.

Eredmények és értékelésük

Nemzetközi szervezetek azon rangsorait, indikátorrendszereit, adatbázisait és egyéb 
dokumentumait elemzem, amelyek az állami versenyképesség értékelésekor mértékadó 
jelentőséggel bírnak. Ilyen többek közt az Európai Bizottság eGovernment Benchmark 
elnevezésű felmérése az uniós tagállamok elektronikus közigazgatási szolgáltatásairól, 
a szintén a Bizottság gondozásában megjelenő Európai digitális egységes piaci stratégia  
részeként kiadott digitális gazdaság és társadalom index (The Digital Economy and Society 
Index, DESI), a Világbank évente kiadott Doing Business jelentése, ami a vállalati működés tíz 
területének rangsorát külön-külön értékelt komponensek (alrangsorok) összesítésével állítja 
össze; illetve a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum vagy WEF) gazdaságot, állami 
intézményrendszert és politikát is több dimenzióban vizsgáló versenyképességi jelentése 
(Global Competitiveness Report).

A tanulmány célja, hogy röviden ismertesse azokat a nemzetközi mutatókat, amelyek a 
téma kifejtése, a problémafelvetés szempontjából relevánsnak tekinthetők a kormányzati 
versenyképesség értékelésekor.  Ezek tehát az eGovernment Benchmark, a DESI, a Doing 
Business a Global Competitiveness Index. 

A nemzetközi mutatók kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy segítségükkel 
vizsgálhatók legyenek a hazai közigazgatási-állami rendszer versenyképesebbé válásának 
lehetőségei. Ennek érdekében tekintettem át a számtalan rendelkezésre álló háttéranyag közül 
kizárólag azokat a vonatkozó nemzetközi indikátorrendszereket, amelyek módszertanilag 
megalapozottak, valamint széles körben ismertek és elfogadottak. Közös jellemzőjük, ami a 
kiválasztást tovább indokolja, hogy nemzetközi szervezetek készítik őket (bár eltérő, de a 
szervezet jellegéből és profiljából levezethető céllal) és jelentős számú államot hasonlítanak 
össze saját módszertanuk segítségével. 
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5. ábra: Magyarország pozíciója a 2018-ban megjelent eGovernment 
Benchmarkban. 

Forrás: European Commission (2018c) 44. o.

A Magyarországra vonatkozó eredmények a versenyképességet jelentősen meghatározó 
elektronikus közigazgatási szolgáltatásokkal és azok minőségével, a különböző 
szolgáltatások online elérhetőségével, illetve az elérhető szolgáltatások fejlettségi szintjével 
és használhatóságával kapcsolatban az elterjedés alacsony fokát állapítják meg, valamint, 
hogy az ország nem használja ki kellő mértékben az infokommunikációs technikákban rejlő 
lehetőségeket. A hasonló relatív mutatószámokkal rendelkező országok teljesítményének 
összehasonlítása alapján Magyarország átlagértéket ért el az elterjedtséget tekintve, a 
digitalizálásban viszont szintén alulteljesített. Az elterjedtség pontszáma közelít a hasonló 
környezeti jellemzőkkel rendelkező országok pontszámához. Másrészt a digitalizálási szint 
még mindig alacsony, egyezően a hasonló országokkal (European Commission, 2018c).

6. ábra: Magyarország helyezése a DESI-rangsorban
Forrás: DESI Country Profile, 2018 1. o.
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Magyarország e szerint a rangsor utolsó negyedében szerepel, a 23. helyezés a tavalyi évhez 
képest eggyel rosszabb (22.), a 2018. évi 46,5 pontos eredmény jelentősen elmarad az 
Európai Unió tagországainak átlagos 54,0 pontos eredményétől. A szöveges értékelés szerint 
a hazai vállalkozások lemaradásban vannak a digitális technológiák használata terén.

7. ábra: Magyarország összesített elhelyezkedése a Doing Business rangsorban
Forrás: Doing Business Economy Profile, Hungary 4. o.

A közép-kelet-európai országokkal összehasonlítva a rangsorban előrébb foglal helyet 
többek közt Ausztria (26.), Lengyelország (33.), Csehország (35.), Szlovénia (40.), Szlovákia 
(42.), Szerbia (48.) és Románia (52.); hátrébb pedig Horvátország (58.), Albánia (63.) és 
Görögország (72.).
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8. ábra: Magyarország helyezése a Global Competitiveness Report 2018-ban I.
Forrás: World Economic Forum (2018) 271. o.

Az összesítésben 48. helyezés igen eltérő értékekből tevődik össze az egyes pilléreket 
figyelembevéve. Az intézményi pillérben például csak a 66. helyen, a termékpiaci pillérben 
pedig a 82. helyen végzett Magyarország, míg az innovációs képességek terén 39., az 
infrastruktúra terén 28. helyen. Európával és Észak-Amerikával összehasonlítva a legnagyobb 
elmaradás az emberi tőke és az innovációs ökoszisztéma területén van, de általában 
elmondható, hogy mind a magas jövedelmű országokkal, mind az európai és észak-amerikai 
országcsoporttal összevetve kismértékű lemaradás azonosítható.

A pontszámokat tekintve a maximálisan megszerezhető 100 pontból Magyarország a 
makroökonómiai stabilitás kapcsán szerezte a legtöbb, 90 pontot, magas jövedelmű országként 
azonban ez az eredmény csak a 43. helyezésre volt elegendő. Látszólag szintén magas, 81 
pontos az egészségügyre vonatkozó pontszám, ami azonban csak a 69. helyet alapozza meg. 
Ugyanakkor az innovációs kapacitás terén elért 48 pont a 39. hellyel azonosítható, míg az 
infrastruktúra területén elért 78 pont a 28. helyre elegendő.
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9. ábra: Magyarország helyezése a Global Competitiveness Report 2018-ban II.
forrás: World Economic Forum (2018) 272−273. o.

Az egyes pillérek legjobban teljesítő országai közt találhatók Európából Finnország (a 
képességek pillérben) és Németország (az innovációs képességek pillérben). Magyarország 
helyezései az egyes pillérekben vegyes mozgást mutatnak. A 12 pillérből 11-ben kismértékű 
emelkedés történt, és csupán egy értéke – éppen az egyébként jól teljesítő infrastruktúráé 
– romlott az előző évi felméréshez képest. Azon belül a közlekedési infrastruktúra állapota 
romlott a felmérés szerint, amely magában foglalja a közutak, autópályák, légi és vízi forgalmi 
útvonalak állapotát. A jól teljesítő államok között az intézmények vonatkozásában Új-Zéland 
található, a piaci és pénzügyi jellegű mutatókban az Amerikai Egyesült Államok teljesített 
legjobban a legutóbbi felmérés alkalmával, a piaci méretet tekintve pedig Kína a listavezető.

Következtetések, javaslatok

Kutatási eredményeimet – Magyarország versenyképességével kapcsolatban 
megfogalmazott gondolataimat – az alábbiakban foglalom össze. 

Hipotézisemet, hogy Magyarország versenyképessége számos ponton javítható, 
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összehasonlító szemléletben pedig nem jelentős, mégis egyértelműen kimutatható 
lemaradásban van a régiós versenytársaival szemben, igazoltnak látom. 

A nemzetközi mutatórendszerek releváns indikátorainak vizsgálata alapján az állami 
szintű versenyképesség kapcsán az adminisztratív terhek lebontása az a közös pont, 
amelynek fejlesztésére a rangsorok figyelmet fordítanak. Ezt bizonyítja például a DESI 
rangsorában az e-kormányzati szolgáltatások, az automatikus űrlapkitöltés, az online 
ügyintézés és a nyílt hozzáférésű adatok külön szerepeltetése, az eGovernment Benchmark 
felhasználó-központúságot és transzparenciát mérő dimenziói és a Világgazdasági Fórum 
versenyképességi rangsorának összeállítása is, amely az adminisztratív terhek mértékét 
szintén külön dimenzióban méri. 

Az elemzett mutatórendszerek kapcsán ugyanakkor fontos utalni azok gyengeségeire 
is. A kérdőíves felmérések nem jelentenek kellő alapot a versenyképesség nemzeti szintű 
megítéléséhez, az általában a vállalati szféra vezető beosztású megkérdezettjeinek nincs 
meg – még kiemelt pozíciójukból fakadóan sem – a kellő mértékű rálátásuk azon országos 
folyamatokra, amelyeket meg kellene ítélniük. A szubjektivitásra épülő rangsorok ugyanakkor 
öngerjesztő folyamatokat indítanak el, így minél ismertebb és elismertebb egy rangsor, 
annál markánsabb hatást képes kiváltani az értékelt gazdaságban, ezzel önmaga értékelését 
igazolva. 

Tény ugyanakkor, hogy az értékelőrendszerek néha olyan esetekben is szubjektív 
mutatókat alkalmaznak, amikor tényszerű, objektív adatok, adatfelvételek lehetősége is 
fennáll. Újabb probléma a kis elemszám némely elemzés esetében, illetve az a tény is, hogy 
a reprezentativitás mértéke a megkérdezett vállalatvezetői kör esetében nem értelmezhető: 
azt nem lehet sem a vállalatvezetők számához, vagy az általuk képviselt vállalat értékéhez, 
bevételéhez, forgalmához stb. kötni, ilyen módon pedig erősen megkérdőjelezhető a kérdőíves 
felmérés létjogosultsága a nemzetközi versenyképességi mérésekben, amelyek azonban az 
ilyen típusú felmérések egyik alapvető módszerét adják. 

Ugyanígy lehetetlen a mérőeszközök standardizálása, a pontos skálák kialakítása is; a 
vállalatvezetők ugyanis egyenként eltérően ítélhetnek meg egy adott szakpolitikai változást, 
egy fennálló tényező versenyképességre gyakorolt hatásának mértékét, és még számos egyéb 
tényezőt, amelyek értékítéletükben szerepet játszanak. A versenyképességi mérések egyik 
fontos fejlődési pontja tehát az objektivitásra való képesség növelése a mérésekben.

Hangsúlyossá kell tenni a gondolkodásban az ügyféligényekre reflektáló, életeseményen 
alapuló megközelítésmódot, és a felhasználói igényeknek való folyamatos megfelelési 
szándékot. Az államoknak törekedniük kell a megvalósított fejlesztések megfelelő 
minőségbiztosításának implementációjára, illetve a támogató és a szükséges szinten 
ellenőrző jogszabályi környezet kialakítására. A versenyképességet növelő megvalósított 
fejlesztéseket nyomon kell követni, s biztosítani kell számukra megfelelő infrastrukturális 
és humánerőforrásokat, hogy képesek legyenek a hatásaikat is érzékelhető módon kifejteni, 
illetve eredményeiket beépíteni az állam működésének egészébe. 

A versenyképesség növelésének előremutató módszere lehet a közszolgálat fejlesztése. A 
2014−2020-as időszakban Magyarország mellett Görögország, Románia, Szlovákia, Bulgária 
és Olaszország döntött úgy, hogy egy önálló operatív programon belül valósít meg modern, 
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hatékony közigazgatás kiépítéséhez elengedhetetlen fejlesztéseket. Az adminisztratív terhek 
csökkentésének e-közigazgatási célkitűzése mint prioritás kiemelten jelenik meg a bolgár, 
görög és olasz közigazgatás-fejlesztési operatív programokban. A szlovák, bolgár és olasz 
programokban jelentős szerepet szánnak a bíróságok hatékonyságának és átláthatóságának 
javításával foglalkozó fejlesztési célkitűzéseknek. Az adminisztratív terhek csökkentése 
fontos célkitűzése a magyar, román, bolgár, görög és olasz közigazgatás-fejlesztési operatív 
programoknak. Magyarország, a többi tagállam közül kiemelkedve, a teljes költségvetés 2,9 
százalékát allokálja erre a tematikus célterületre, míg a második Bulgária és Románia 2,5%-át, 
Észtország 2,3%-át. A forrás összege Romániában a legmagasabb, mely 5%-kal haladja meg a 
magyarországi költségkeretet (European Structural And Investment Funds, 2019). 2016-ban 
az az Európai Unió tagállamaiban a területhez (a 11. tematikus célhoz) tartozó implementált 
projektek száma 298, ebből 9 magyar, 19 bolgár és 28 román. A fejlesztési időszakban a 11. 
tematikus célhoz 6,45 milliárd eurónyi forrás van rendelve, amelynek 27,1%-a az Európai 
Regionális Fejlesztési Alaphoz, 72,8 százaléka az Európai Szociális Alaphoz tartozik. Mindezek 
tudatában joggal remélhető az állami versenyképesség növekedése.

Irodalom

European Commission (2018c): eGovernment Benchmark 2018 Country Factsheets. 
(https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=55490, utolsó letöltés 
dátuma: 2019. 03. 14.)

European Structural And Investment Funds (2019): Efficient Public Administration. (https://
cohesiondata.ec.europa.eu/themes/11, utolsó letöltés dátuma: 2019. 03. 14.)
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Holpert Veronika: 

MIT MUTAT A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK SZÁMVITELI 
TÖRVÉNY?

egyetemi hallgató – Milton Friedman Egyetem 
e-mailcím: holpertroni7@gmail.com

Absztrakt

Tanulmányomban a szlovák és a magyar számviteli rendszert hasonlítom össze, amelyhez a 
két ország számviteli törvénye szolgál alapdokumentumként. Néhány vonatkozásban – mint 
a vagyon értékelési eljárásai, besorolása, illetve a beszámolás rendje – kitérek a Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS-kel) való összevetésre is, mivel mára mindkét 
ország elkötelezett a nemzetközi beszámolási standardok átvételében. 

Bevezetés

A Makovecz-programnak köszönhetően résztanulmányi ösztöndíjas hallgatóként 
kutatómunkát végezhettem Révkomáromban, a Selye János Egyetemen. A program keretében 
számviteli ismeretek órákon vettem részt, ahol betekintést nyertem a szlovák számviteli 
szabályozó rendszer sajátosságaiba.  Miközben egyre több információt szereztem a rendszerről, 
felfigyeltem annak hasonlóságaira, illetve számos eltérésére a magyar szabályozási környezethez 
viszonyítva – ezekkel összefüggésben néhány példát fogok bemutatni tanulmányomban.

A szlovák és a magyar számviteli szabályozás fontos eleme, hogy mindkét ország 
elkötelezte magát az IFRS-ek szerinti beszámolás bevezetésére, és a nemzetközi számviteli 
rendszerre való áttérés folyamata is sok hasonlóságot mutat. Számos esetben megfigyelhető 
a nemzeti szabályozások szintjén, hogy a vállalati vagyon értékelése követi az IFRS szerinti 
értékelési módot, a vállalati vagyon besorolása hasonló elveken történik. A tanulmány 
célja, hogy bemutassa ezt a szemléletmódot, aláhúzva, hogy annak ismerete mind a szlovák, 
mind a hazai vállalkozások számára alapvető, hiszen mindkét országban megkezdődött a 
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok átvétele, illetve feltehetően az elkövetkező 
években folyamatosan bővülni fog azon vállalkozások köre, amelyek kötelezően vagy saját 
elhatározás alapján az IFRS-ek szerint készítik majd egyedi beszámolójukat.

Problémaleírás

Kutatásom fő irányvonalát a következő kérdések adják: A szlovák és a magyar számviteli 
értékelési elvek különböznek-e jelentősen, és mennyire közelítenek az IFRS-ek értékelési 
elvéhez? A nemzeti és nemzetközi értékelési eljárások eltérései befolyásolják-e jelentősen a 
vállalkozások vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének összehasonlíthatóságát? 
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Az 1989. évi rendszerváltást követően megnyílt Magyarország és Szlovákia számára annak 
a lehetősége, hogy politikai és gazdasági berendezkedését átalakítsa, összehangolja a fejlett 
nyugati demokráciákkal.  Ez a változás kihatott a két ország kereskedelmi tevékenységére. 
A kereskedelmi kapcsolatok mellett előtérbe kerültek a vállalatokba való befektetések, a 
tőkepiacok nyújtotta befektetési lehetőségek mind a szlovák, mind a magyar vállalkozók 
részéről. Ezek alapján – véleményem szerint – jogos igényként merül fel, hogy a magyar 
vállalkozó ismerje és tudja értelmezni Szlovákia számviteli szabályozását, a vállalatok 
pénzügyi-számviteli beszámolóinak információit, hiszen ezen ismeretek segítik a befektetési 
és egyéb üzleti döntései meghozatalában (Suhányi, 2003).

Kutatásom célja a hatályos szlovák (a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által elfogadott 
431/2002. sz. törvény a SZÁMVITELRŐL (kelt: 2002. június 18.) és magyar (2000. évi C. 
törvény a számvitelről) számviteli törvények alapján a két nemzeti szabályozó rendszer 
összehasonlítása az értékelési eljárások, a számviteli fogalmak megnevezése és azok tartalma 
tekintetében, miközben rámutatok néhány sajátos, IFRS-ek szerinti értékelési módra is.

Áttekintve a szlovák számviteli törvényt, azonnal szembetűnő volt, hogy – ellentétben a 
hazai számviteli törvénnyel – nem tartalmaz mellékleteket: a mérleg-, az eredménykimutatás-, 
a Cash-flow kimutatás-séma nem található meg a törvényben. Ennek oka, hogy a szlovák 
számviteli szabályozásnak három pillére van. Az első a kereskedelmi törvény, amely a 
gazdálkodó számviteli kötelezettségét írja elő: a beszámoló nyilvánosságra hozatalának 
rendjét, a gazdálkodó által alkalmazandó könyvvezetés módját. A második pillér a számviteli 
törvény, amely minden gazdálkodóra vonatkozik, akinek a kereskedelmi törvény előírja a 
számviteli kötelezettséget. Végül a harmadik pillért a pénzügyminisztériumi rendeletek 
és utasítások képezik, amelyek a számlakeretet szabályozzák, az elszámolási és értékelési 
eljárásokat, a beszámoló formáját, felépítését, tételeinek tartalmát. A következő ábrán a két 
nemzeti szabályozórendszer szabályozási szintjeit mutatom be.

10. ábra: A szabályozási szintek rendszere
Forrás: saját szerkesztés
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A hármas szabályozószint feladatait és szerepét áttekintve felmerül a kérdés, hogy milyen 
előírásokat tartalmaz a szlovák számviteli törvény, milyen a felépítése, hogyan alkalmazkodik, 
kapcsolódik a másik két pillérhez, hiszen a hazai gyakorlatban a gazdálkodó összes számviteli 
kötelezettségét a számviteli törvény tartalmazza, míg Szlovákiában a szabályozó rendszernek 
az csak az egyik szintjét jelenti.

A szlovák és a magyar számviteli törvény összehasonlítása – Eredmények és 
értékelésük 

A szlovák számviteli törvény paragrafusainak tanulmányozása és értékelése az alábbiakban 
összefoglalt kutatási eredményeket hozta:

Könyvelés és számviteli esetek értelmezése a szlovák és a magyar törvényben 
A szlovák törvényben az „Általános rendelkezések” között szerepel, hogy a gazdálkodó 

kettős könyvelést vagy egyszerű könyvelést köteles-e vezetni, illetve ez a rész határozza 
meg a vagyon- és eredménytényezőket, rámutatva arra, hogy a számvitel tárgyát a vagyon és 
eredménytényezők könyvelése képezi: az eszközök és a kötelezettségek állományváltozásai, 
illetve a gazdálkodó tevékenységének eredménye, a hozamok, a költségek és a kiadások 
elszámolása. Ezeket a vagyon- és eredménytényezőket a törvény „számviteli eseteknek” 
nevezi, amelyeket a gazdálkodónak a pénzügyi kimutatásban kell feltüntetnie (2.§).

A vagyon- és eredménytényezők hasonló definiálásával a magyar számviteli törvényben 
nem találkozunk, hasonló meghatározásokat a nemzetközi szabályozó rendszerben 
láthatunk. Az általános rendelkezések között felsorolt fogalmak – mint például eszközök, 
kötelezettségek, hozam, költség, bevétel, kiadás, aktívák, passzívák – definíciói nem térnek 
el a magyar számviteli törvény fogalom-meghatározásaitól, ugyanakkor szembetűnő, hogy 
a szlovák törvény a mérleg és az eredménykimutatás összes tételének meghatározását nem 
tartalmazza. 

A gazdálkodó osztályozása/besorolása a szlovák törvényben
A szlovák törvény „Általános rendelkezések” részében a gazdálkodó nagyságcsoportok 

szerinti osztályozása található, annak meghatározása, hogy a gazdálkodók milyen feltételek 
teljesítése alapján sorolandók nagyságcsoportokba. A besorolásnál azt a napot kell figyelembe 
venni, amelyhez a gazdálkodó az adott „elszámolási időszak” pénzügyi kimutatását 
összeállítja, miközben elbírálja a feltételek teljesítését a közvetlenül megelőző elszámolási 
időszakra is. 



67

Versenyképesség 2020 konferenciakötet

6. táblázat: A gazdálkodó besorolása

Gazdálkodó 
egység 

megnevezése

Teljes eszközérték, 
euro

Nettó forgalom,
euro

Alkalmazottak 
átlagos átszámított 

létszáma, fő

Határértékek

mikro gazdálkodó 350 000 700 000 10

kis gazdálkodó <350 000, de 
>4 000 000 

<700 000 de 
>8 000 000 <10 de >50

nagy gazdálkodó < 4 000 000 < 8 000 000 <50

Forrás: 2.§ 7. bekezdés (saját szerkesztés) 

Az egyes csoportokba az a gazdálkodó sorolandó, akinek esetében két egymást követő 
elszámolási időszakban a három feltétel közül legalább kettő teljesül. A törvény rögzíti, 
hogy a gazdálkodó köteles megváltoztatni a nagyságcsoportba történő besorolását két olyan 
egymást követő elszámolási időszak után, amelyekben meghaladja, vagy nem teljesíti a 
feltételeket (2.§ 10. bekezdés).

A magyar számviteli törvény a gazdálkodók ilyen típusú besorolását nem tartalmazza. 
Szembetűnő a besorolás kapcsán az „elszámolási időszak” fogalom használata, ami a hazai 
számviteli törvényben az „üzleti év” fogalommal azonosítható.

Főkönyvi kivonatra vonatkozó információk a szlovák törvényben
A szlovák törvény nem tartalmaz információt a főkönyvek tételeinek tartalmi 

meghatározására, az eszközök és kötelezettségek tagolására, továbbá nem láthatjuk egységes 
rendszerben – a hazai törvényhez hasonlóan – az értékelési módszereket meghatározó 
számviteli alapelveket, de az értékhelyesbítések vagy a céltartalékok képzésének alapelveit 
sem.  Szlovákiában e módszereket és eljárásokat a Pénzügyminisztérium intézkedése szabja 
meg, amit közzétesz a Szlovák Köztársaság Törvénytárában, és a gazdálkodó köteles azt 
betartani.

A törvény rögzíti, hogy a gazdálkodónak úgy kell könyvelnie, hogy a pénzügyi kimutatás 
megbízható és valós képet nyújtson pénzügyi helyzetéről. A törvény azt is hangsúlyozza, 
hogy a pénzügyi kimutatás akkor nyújt megbízható képet, ha tételeinek tartalma megfelel a 
valóságnak, és elkészítése során olyan számviteli alapelveket és módszereket alkalmaznak, 
amelyek a pénzügyi kimutatásban szereplő tények megbízható megjelenítéséhez vezetnek 
(7.§ 2. bekezdés). 

A „Vállalkozás folytatásának elve” a jogszabály megfogalmazása szerint azt jelenti, a 
gazdálkodó köteles a számviteli alapelveket és számviteli módszereket abból a feltételezésből 
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kiindulva alkalmazni, hogy tevékenységét folyamatosan folytatni fogja, és nem várható olyan 
esemény, amely korlátozná vagy megakadályozná ebben a közeli jövőben, minimálisan a 
rendes pénzügyi kimutatása összeállításának napjától számított 12 hónapig. A vállalkozás 
folytatásának elve a hazai szabályozás szerint kiemelt alapelv, minden alapelv fölött áll. 

A „Bruttó elszámolás elve” szerint a gazdálkodó az eszközöket és kötelezettségeket, a 
költségeket és hozamokat a főkönyvekben könyveli és azokat a pénzügyi kimutatásban 
önállóan, kölcsönös beszámításuk nélkül tünteti fel.  A hazai számviteli törvényben ez a 
számviteli alapelv nevesített alapelv, azzal együtt, hogy bizonyos esetekben – például a tárgyi 
eszközök értékesítésének elszámolása a nemzetközi számviteli standardokkal összhangban 
– a nettó elszámolási elv is megengedett, ami nem sérti a beszámoló megbízható, valós 
összképét (7.§ 4. bekezdés).  

A hazai számviteli rendszerben tartalmi elvként megjelenő számviteli alapelv, a „Teljesség 
elve” is felismerhető a szlovák számviteli szabályozásban: A gazdálkodó számvitele akkor 
teljes, ha az elszámolási időszak főkönyveiben könyvelte az összes számviteli esetet és erre 
az elszámolási időszakra összeállította a pénzügyi kimutatását.  Az „összes számviteli eset” 
fogalmának pontos meghatározásával azonban a törvény adós marad (8.§ 3. bekezdés).  

A magyar törvényben „Világosság elve” címen megfogalmazott formai alapelvvel állítható 
párhuzamba a szlovák törvény azon előírása, hogy a gazdálkodó számvitele akkor egyértelmű, 
ha lehetővé teszi a számviteli esetek tartalmának megbízható megállapítását, az alkalmazott 
számviteli alapelvekhez és számviteli módszerekhez kapcsolódva.

A hazai számviteli törvény filozófiája a „megbízható valós összkép biztosítása” a vállalkozás 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Ennek érvényre juttatása az alapelveken keresztül 
valósul meg, amelyeket alkalmazni kell mind a beszámoló elkészítésekor, mind a könyvvezetés 
során. A számviteli alapelveket szabályozásuk irányultsága szerint csoportosítja a törvény, 
kiemelve, hogy ezen alapelvektől főszabályként eltérni nem lehet, a számviteli munkát ezekre 
építve kell végezni.

A pénzügyi kimutatás vs. Beszámoló: a Pénzügyi kimutatások fogalma, tartalma és 
formája

A törvény meghatározza a pénzügyi kimutatás fogalmát, eszerint a pénzügyi kimutatás 
a számvitel tárgyát képező tények strukturált megjelenítése az információkat felhasználók 
érdekében. Meghatározza továbbá a gazdálkodó számára kötelezően alkalmazandó 
pénzügyi kimutatás fajtáját és nevesíti annak kötelező alaki és tartalmi kellékeit. A pénzügyi 
kimutatás a kettős könyvelés rendszerében tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást 
és a megjegyzéseket, míg az egyszerű könyvelés rendszerében a bevételek és a kiadások 
kimutatását, valamint az eszközök és a kötelezettségek kimutatását (17.§ 3-4. bekezdés).

A hazai számviteli törvény a „pénzügyi kimutatás” helyett a „beszámoló” megnevezést 
használja. A beszámoló részei a kettős könyvvitelt végző gazdálkodó esetében tulajdonképpen 
nem különböznek a két szabályozási rendszerben, mindössze a megnevezésükben látunk 
eltérést. A hazai törvény szerint a beszámoló részei: a mérleg, az eredménykimutatás és 
a kiegészítő melléklet. Ez utóbbi a szlovák pénzügyi kimutatás megjegyzések részének 
felel meg, hasonlóan az IFRS Pénzügyi kimutatásokhoz. Az egyszeres könyvvitelt vezető 
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vállalkozó beszámolójának részei a hazai szabályozás szerint: az egyszerűsített mérleg és az 
egyszerűsített eredménylevezetés, ami szintén a megnevezések tekintetében különbözik a 
szlovák szabályozástól.

A szlovák törvény kiemeli, hogy a pénzügyi kimutatás információinak hasznosaknak, 
érthetőknek és megbízhatóknak kell lenniük, valamint biztosítaniuk kell a gazdasági 
tevékenységek összehasonlíthatóságát. Szembetűnő, hogy a fenti követelményekben – 
nevesítés nélkül – megjelenik néhány fontos számviteli alapelv: a „költség-haszon elv”, a 
„lényegesség elve”, a „világosság elve” és a „folytonosság elve” (17.§ 9. bekezdés).

Megállapítottam, hogy a hazai számviteli rendszerben megfogalmazott számviteli alapelvek 
nem hiányoznak a szlovák számviteli törvényből, csak nem egy egységes rendszerben, hanem 
egy adott számviteli eljáráshoz kapcsolódóan jelennek meg. A beszámolásra vonatkozóan 
lényeges különbség a hazai szabályozáshoz mérten, hogy a szlovák törvény a mérleg és az 
eredménykimutatás kötelezően bemutatandó tételeit nem szabályozza, a felépítésükre 
vonatkozó követelményeket nem rögzíti. A hazai számviteli törvény mind a mérleg, 
mind az eredménykimutatás felépítését, tételeinek megnevezését és azok helyét az adott 
beszámolórészben egyértelműen meghatározza, attól eltérni nem lehet. A megjegyzések 
(a hazai számvitelben a kiegészítő melléklet) tartalmára vonatkozóan a szlovák törvény 
kevesebb konkrét követelményt fogalmaz meg, mint a hazai.   

Értékelési eljárások és módszerek a szlovák törvényben
Tanulmányomban – a szlovák törvény értékelési eljárásainak sokrétűsége miatt – 

egyetlen értékelési eljárásra, a készletértékelésre térek ki, mivel ez az eljárás az IFRS-ek 
szerinti készletértékeléssel azonos elveken alapul, ami az IFRS beszámolásra való áttérés 
folyamatának részeként értékelhető.

A készletek értékelésének sajátossága, hogy amennyiben azzal a nappal, amellyel a 
pénzügyi kimutatást összeállítják, a készletek jövőbeni gazdasági haszna alacsonyabb, mint 
azok könyv szerinti értéke, azokat „nettó realizálható értékükön” kell kimutatni a mérlegben. 
Nettó realizálható értéken a készletek feltételezett eladási ára értendő, csökkentve a 
befejezésükre fordított feltételezett költségekkel és az eladásukkal összefüggő várható 
költségekkel (Szegediné, 2016).

A hazai szabályozás nem ismeri a nettó realizálható érték fogalmát. A törvény előírásai 
szerint a készlet mérlegértéke a piaci értéke, ha az mérlegkészítéskor alacsonyabb, mint a 
készlet könyv szerinti értéke. A szlovák törvény, illetve az IFRS-ek szerint figyelembe vehető 
járulékos költségeket a hazai törvény nem engedi meg figyelembe venni a készletek év végi 
értékelésekor.

Következtetések, javaslatok

Tanulmányomban a szlovák és a magyar számviteli rendszert hasonlítottam össze, 
amelyhez a két ország számviteli törvénye szolgált alapdokumentumként. Kitértem néhány 
esetben az IFRS-ekkel való összevetésre is, mivel mindkét ország elkötelezett a nemzetközi 
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beszámolási standardok átvételében.
Megállapítottam, hogy jelentős eltérések vannak a két rendszer között számviteli alapelvek, 

értékelési eljárások, fogalmak, definíciók tekintetében, ezért kizárólag a hazai számviteli 
ismeretek alapján a szlovák törvény értelmezése még gyakorlott számviteli szakemberek 
számára is kihívást jelent. 

Kutatásom alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a Hazai Szabályozó Rendszer a 
„kezdő vállalkozások” számára könnyebben átlátható, mint a Szlovák Szabályozó Rendszer. A 
hazai szabályozó környezet az újonnan alakuló vállalkozások számviteli kötelezettségeinek 
teljesítését átláthatóbb módon támogatja az egységes és jól strukturált számviteli törvénnyel. 

Jelenleg Magyarországon és Szlovákiában is folyamatosan napirenden van az áttérés az 
IFRS beszámolásra, illetve az arra való szakmai felkészülés, ami állandó feladatot jelent mind 
a gazdálkodóknak, mind a beszámoló összeállításában közreműködő szakembereknek. 

Irodalom

Suhányi Erzsébet (2003): Magyarország és Szlovákia számviteli szabályozása az Európai Unió 
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Szegediné Lengyel Piroska (2016): Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok: IAS2 
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Absztrakt

A tanulmány Észtország digitalizációs helyzetét mutatja be különböző indexek, rangsorok 
elemzésével és összehasonlításával, innovatív programok és megoldások alapján. A 
tanulmány azt hangsúlyozza, hogy egy meglehetősen jól digitalizált és innovatív környezet 
alapvetően meghatározza egy gazdaság versenyképességét, kiváló üzleti környezetet biztosít 
a vállalkozások számára.

Bevezetés

A digitalizáció és a technológiai innováció egy ország versenyképességének és gazdasági 
fejlettségének az alapja.  Ennek számos területe lehet, gondolhatunk itt például az online 
ügyintézésre, a pénzügyi szektorban kialakított új pénzügyi instrumentumokra és a közelmúlt 
innovációira, továbbá a vállalkozások ügyintézését segítő bürokrácia csökkentésére. 

Tanulmányomban Észtország – különböző gazdasági szektoraiban elért – digitalizációs 
eredményeit értékelem, összehasonlító elemzéseket végzek az ország és más Európai Uniós 
országok egyes gazdasági szektorai között.

Problémaleírás

Észtország a digitalizáció terén sok szerző szerint élen jár Európa más országaihoz vagy 
például Magyarországhoz képest is.  De vajon valóban igaz-e ez az állítás? Kutatómunkám fő 
kérdései: Észtország vezető szerepe a digitalizáció terén megkérdőjelezhető-e?  Egy ország 
(jelen esetben Észtország) versenyképességi helyzete és digitalizációs állapota között szoros 
kapcsolat, összefüggés van?

Miután mindig is foglalkoztattak a különböző technológiai újítások, amelyek képesek 
megkönnyíteni az emberek és a vállalkozások mindennapjait, különösen nagy érdeklődéssel 
láttam hozzá e kérdések megválaszolásához. Hipotézisem, amit kutatásommal bizonyítani 
kívántam, illetve amit kutatási eredményeim alapján vártam, az volt, hogy „Észtország 
versenyképessége a digitalizáció terén megkérdőjelezhetetlen.
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Észtország a digitalizáció éllovasa? – Eredmények és értékelésük

Kutatási eredményeim a DESI-index (Digitális Gazdasági és Társadalom index) 
alapján

A DESI index egy az Európai Bizottság által évente készített kompozit index, amely számos 
releváns indikátor segítségével méri az európai uniós tagországok digitális teljesítményét és 
ennek alakulását, majd a mérés eredményei alapján egy rangsort állítanak össze.

A DESI-index az alábbi öt területet vizsgálja és ezeken a területeken alkalmaz indikátorokat:
 - Összekapcsoltság: a szélessávú internetes infrastruktúra minőségét vizsgálja, mivel 

a gyors és minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés fontos a versenyképességhez. 
 - Humán tőke: az adott ország humán erőforrásának digitális készségeit vizsgálja.
 - Internetes szolgáltatások használata: az állampolgárok internethasználati szokásait 

értékeli (pl. banki ügyletek lebonyolítása, internetes rendelés, videótelefonálás).
 - A digitális technológiák integráltsága
 - Digitális közszolgáltatások

Az Európai Bizottság 2014 óta alkalmazza a DESI-index-et a tagállamok digitális 
versenyképességének mérésére. A következőkben a DESI-index eredményeit vizsgálom meg 
Észtországra vonatkozóan, ehhez összehasonlításnak az EU-átlag pontszámát használom.

11. ábra: DESI index összesített pontszámok alakulása 2017 és 2019 között:
Forrás: European Commision DESI-index 2017−2019)
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A pontszámok alapján 2017 és 2019 között Észtország jelentősen jobb adatokkal 
rendelkezett, mint Magyarország, ebben az időszakban stabilan Magyarország előtt 
járt. Az összesített pontszámokban tükröződnek mind az öt említett faktor eredményei. 
Vélhetően ehhez hozzájárul az internet szélesebb körű elterjedtsége Észtországban. 
2017-ben a háztartások 88 %-a rendelkezett internetkapcsolattal. Emellett 2019-ben 
Észtország lakosságának legalább 60%-a rendelkezett minimális digitális készségekkel, míg 
Magyarországon a lakosság 50%-a.

K utatási eredményeim az IMD digitális versenyképességi rangsor alapján
Az IMD digitális versenyképességi rangsor egy az IMD svájci magánegyetem által évente készített 

rangsor, amely 3 fő faktor szerint mér: Tudás, Technológia, A jövő kihívásaira való felkészültség.

12. ábra: Az IMD Digitális versenyképességi index alakulása 
Forrás: IMD, World Competitiveness Center, 2013−2018) 

Az ábra adatai alapján látható, hogy 2013 és 2018 között Észtország − Franciaország után – 
a második legjobban teljesítő ország a vizsgáltak között. Észtország két helyet tudott javítani 
2013 és 2018 között, míg Magyarország 11 helyett romlott ebben az időszakban. Ennek oka 
valószínűleg az oktatási rendszerben feltárt hibák, a tanulók viszonylag rossz teljesítménye, 
amint az a PISA-felmérésekből is kiderül (Kolozsi, 2016, Dull, 2017). A rossz helyezéshez 
vélhetően hozzájárult az állami vállalatok területén történő túlzott központosítás és az ebből 
fakadó hatékonyság hiánya (Domokos, 2019).

Kutatási eredményeim a DiGix-index (Digitalizációs index) alapján
A DiGiX-index egy a BBVA kutató csoport által összeállított kompozit index, amely a kereslet 

és kínálat alapján mér az alábbi területeken (Cámara - Tuesta, 2018): 
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 - Kormányzati adoptáció
 - Kormányzati online szolgáltatások index
 - Infrastruktúra
 - Felhasználói adaptáció
 - Vállalkozások általi használat
 - Innovációs ökoszisztéma komponens
 - Innovatív vállalkozások növekedése
 - Megengedhetőség
 - Vezetékes internet tarifák
 - Szabályozottság

Az összehasonlítás során Észtországot, Magyarországot, Franciaországot, Olaszországot és 
Spanyolországot vizsgáltam a 2017, illetve 2018 évi adatok alapján.

13. ábra: A DiGix-index alakulása a vizsgált országok adatainak alapján 
Forrás: Cámara, Tuesta, BBVA Research 2017−2018 

Az ábra adatai azt mutatják, hogy 2017 és 2018 között Észtország a vizsgált országokkal 
összevetve, mindegyiknél jobban teljesített. Magyarország eredménye 3%-ot, illetve 
Észtország eredménye 2%-ot javult, míg Franciaország 3%-ot rontott, Olaszország 14%-
ot, Spanyolország pedig 1%-ot javított a pozícióján. Bár Olaszország, illetve Magyarország 
esetében pozitív irányú az elmozdulás, ennek ellenére a hatalmas mértékű bürokrácia tovább 
ronthatja az eredményt (Edwards, 2017). 
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Digitális újítások Észtországban

Észtország a 2000-es évek elején bevezette az elektronikus személyi igazolványt, de egyéb 
más okmányokat is digitalizáltak, például a közigazgatási ügyeket csak elektronikusan lehet 
intézni. 2002 óta használnak elektronikus aláírást. 2000-ben elindították az elektronikus 
adóbevallás rendszerét magánszemélyek és vállalkozók számára is. 2002 óta a rendszer 
elérhetővé teszi, hogy az adózók elektronikus formanyomtatványok útján tölthetik ki 
adataikat, amihez mindössze elektronikus személyi igazolványra van szükség. A rendszer 
segítségével társasági adó- és áfa-bevallásokat, jövedéki adóval kapcsolatos ügyeket és 
vámügyeket is lehet intézni. Manapság egy adóbevallás 3 perc alatt elintézhető. 2003 óta 
már földhivatali ügyek is elektronikusan intézhetők. 2004 óta a tallinni tömegközlekedési 
jegyeket és bérleteket online úton lehet megvásárolni (Rikk -Roosna, 2016).

2007-ben Észtország világrekordot ért el azzal, hogy a cégbíróság mindössze 18 perc alatt 
hagyott jóvá és regisztrált egy vállalkozást. 2008 óta észt állampolgárok online elérhetik 
kórházi leleteiket, időpontot foglalhatnak, továbbá sürgős esetekben az e-személyi igazolvány 
segítségével az orvosok számára elérhetők fontos egészségügyi adatok. 

2014-ben Észtország létrehozta az úgynevezett Adat Ügynökséget, amely gyakorlatilag 
az észt kormány digitális kiterjesztése internetes felhő tárhelyeken keresztül, valamint az 
ország határain kívül is rendelkezik szerverekkel. Az első adat-ügynökséget Luxemburgban 
nyitották (Siim Sikkut, 2018). 2014-ben indult az e-rezidencia program, amelynek keretében 
elektronikus személyi igazolványt igényelhetnek nem rezidensek is. A program célja, hogy a 
vállalkozások számára kellemes jogszabályi környezetet biztosítsanak, és ezzel növekedjen 
a bejegyzett kis és közép-vállalkozások száma, amelyektől az állam jelentős adóbevételt 
vár, elsősorban társasági adó formájában. Az e-rezidencia program segítségével megnyílik 
a lehetőség európai uniós vállalkozások on-line úton történő alapítására és működtetésére, 
ami jelentősen megkönnyíti a vállalkozások kereskedelmi tevékenységét.

Észtországban a vállalkozások számára különböző innovatív programok érhetők el. A 
Digidiagnosztika program – amely 2018-ban indult – költségvetése 4,2 millió Euro, és fő célja 
a digitalizáció-tudatosság javítása, illetve az ipari folyamatok automatizálása. Célcsoportja 
a feldolgozó és bányaipari vállalkozások, amelyek bevonása a programba ipari szervezetek 
révén történik. A diagnosztikai projekt 70%-át az Enterprise Estonia finanszírozza, a maradék 
30%-ot pedig maguk a vállalkozások. 

A 2017-ben közel 250 vállalat bevonásával indult Digitalizációs szemináriumok program 
költségvetése 60 000 Euro évente, amely program a feldolgozóipari vállalatok digitalizációs 
fejlődésének ösztönzésére irányul. 

Az ún. Vállalkozásfejlesztési programhoz 120 vállalat csatlakozott. A program a vállalatok 
termékfejlesztési folyamatait támogatja, a digitalizációs tervek belső folyamatának javítását. 

Az ipari szektor digitalizációja – „ötletelés és hackathon” program – egy kétéves 
időtartamú projekt, amely segítséget nyújt a vállalkozásoknak megtalálni a legjobb 
megoldást a digitalizációs fejlesztésükkel kapcsolatban felmerült problémákra, továbbá 
támogatja a vállalkozásokat a megoldási javaslatok prototípusa és a megfelelő üzleti modell 
kidolgozásában.
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A digitalizációs programok eredményeképpen, mára számos észt vállalkozás teljesítménye 
érdemel figyelmet. Ilyen például az innovatív online pénzutalási szolgáltatást kifejlesztő 
Transferwise nevű cég, amelynek szolgáltatása teljes mértékben megkerüli a drága 
nemzetközi fizetéseket, mivel egy nemzetközi tranzakció helyett két helyi átutalást használ: 
devizapárok helyett (pl. EUR/HUF) két HUF és két EUR utalást. Az utóbbi néhány évben a 
figyelem középpontjába került az alig 10 éves múlttal rendelkező tallini székhelyű Ridango 
nevű vállalkozás a tömegközlekedésben alkalmazható innovatív fejlesztéseivel, mint például 
az automatikus viteldíj-gyűjtés (AFC) és a valós idejű utasinformációs (RTPI) rendszerek. 

Következtetések, javaslatok

A különböző összehasonlítások és elemzések alapján elmondható, hogy Észtország vezető 
ország a digitalizációban, mind az állami, mind a vállalati szférában. A digitalizáció segítségével 
sikeresen javították az ország versenyképességét, azzal együtt, hogy ebben a folyamatban 
számos nehézséggel kellett megküzdeniük, mint például a nagymértékű elvándorlás, a nyitott, 
de kicsi, külső gazdasági események által nagyon sebezhető gazdaság, továbbá a jelentős 
társadalmi különbségek a keleti és a nyugati országrészekben élők között (Coface, 2019). A 
vállalkozásokat támogató programok végrehajtása során olyan problémákkal is szembesülni 
kellett, mint például a folyamatok tényleges végrehajtásának korlátai, amelyek elsősorban a 
megfelelő IT-szakértelemmel rendelkező munkavállalók hiányára vezethető vissza. Mind az 
állami, mind a különböző szervezetek által koordinált programok során számos vállalkozás 
esetében volt megfigyelhető a digitalizációs tudatosság hiánya is.  

Összességében megállapíthatjuk, hogy az ország az állami és egyéb szervezetek 
programjainak köszönhetően, a digitalizációs és különböző innovációs megoldások 
alkalmazása révén mára egy versenyképes gazdasággal rendelkezik. 
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Absztrakt

A 2018. január 1-től hatályos IFRS 15 Vevői szerződésekből származó bevétel standard 
az üzleti tevékenység árbevételének elszámolási módját határozza meg, egy ún. 5 lépés 
modell felállításával, amelyet az IFRS beszámolót készítő gazdálkodónak a vevőkkel kötött 
szerződések azonosításához és a szerződésből eredő árbevétel számviteli kezeléséhez 
alkalmaznia kell. A tanulmány az 5 lépés modell bevezetésének körülményeit, alkalmazásának 
előírásait, valamint annak hatásait mutatja be a különböző üzletágakban.

Bevezetés

2018. január 1-től új standard „indult útjára” az IFRS számviteli rendszerben, az IFRS 15 
Vevőkkel kötött szerződésekből származó árbevétel elszámolása standard. Bevezetését hosszú 
éveken át tartó előkészítő munka előzte meg, míg 2014. május 28-án megszületett a 2018. 
január 1-től hatályos szabályozás. Az IFRS 15 standard az IAS11 Beruházási szerződések és 
z IAS18 Bevételek standardokat váltja fel, amelyek eddig az időpontig – közel 25 éven át – 
szabályozták a vállalkozások egyik legfontosabb, vagy talán legfontosabb tranzakciójának, 
az üzleti tevékenység árbevétele számviteli elszámolásának rendjét. A tanulmány célja, hogy 
bemutassa az árbevétel elszámolásának sajátosságait az IFRS 15 standard előírásainak 
értelmezésével, rámutatva a hazai szabályozástól való legfontosabb eltérésekre.

Hazánkban az IFRS beszámolót készítő vállalkozások száma még elmarad a Számviteli törvény 
alapján beszámoló vállalkozásokétól. Jelenleg Magyarországon csak a hitelintézeteknek, 
illetve a tőzsdén jelenlévő társaságoknak kötelező IFRS beszámolót készítenie (Zsinka, 
2019), de minden jel arra mutat, hogy az elkövetkező években folyamatosan bővülni fog azon 
vállalkozások köre, amelyek saját elhatározás alapján az IFRS szerint készítik majd egyedi 
beszámolójukat. Ennél fogva, azt gondoljuk, hogy az új árbevétel standard előírásainak 
ismerete minden hazai gazdálkodó részéről alapvető igénynek kell lennie.

Problémafelvetés

Az új standard bevezetése kapcsán gyakran felvetődik a kérdés: miért volt szükség egy 
új árbevétel-elszámolást szabályozó standardra? Mi indokolhatja az IAS11 és az IAS18 
standardok hatályon kívül helyezését közel 25 év után?
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A magyarázat az lehet, hogy napjainkban a globalizáció jelensége a számviteli munkára is 
jelentős hatással van. Elegendő, ha arra gondolunk, hogy a gazdálkodók – országhatáraikon túl 
– egyre több üzleti és befektetési kapcsolatot építenek ki, a különböző országokban működő 
vállalatok megjelennek egymás pénzügyi piacain, tőzsdéin, így jogos igényként fogalmazódik 
meg az, hogy gazdasági tevékenységük elbírálása egységes elv alapján történjen.

A standard alkotó bizottság elvárasai szerint - hasonlóan a hatályos egyéb standardokhoz - 
az új is segíteni fogja a cégeket abban, hogy egyenlő körülmények között versenyezhessenek 
a tőke megszerzéséért a világpiacon, valamint a befektetőket a vállalatok teljesítményének 
közös standardokon alapuló összehasonlításában.

A cél tehát az, hogy a nemzetközi számviteli elszámolásokban érintett társaságok egységes 
elv alapján jelenítsék meg üzleti tevékenységük egyik meghatározó gazdasági műveletének, 
az értékesítésnek az árbevételét.

Az ötlépés modell értelmezése

A gazdálkodónak a standardot csak akkor kell a szerződésre alkalmaznia, ha gazdálkodóval 
szerződő fél a standard szerint definiált vevő. A vevő az a fél, akinek a gazdálkodóval kötött 
szerződés alapján joga van a szerződésben kikötött ellenérték fejében a gazdálkodó működési 
tevékenységének eredményét képező árukat vagy szolgáltatásokat megszerezni és azok felett 
ellenőrzést gyakorolni.

14. ábra: Az ötlépés modell
Forrás: Szegediné, 2018

Az első lépés, a vevőkkel kötött szerződés azonosítása azt jelenti, hogy a gazdálkodó 
csak akkor számolhatja el a szerződésben rögzített árbevételt, ha a standard által előírt 
feltételek teljesülnek. Egyik feltétele az, hogy a szerződő felek a szerződést jóváhagyják és 
elkötelezettséget vállalnak saját kötelezettségeik teljesítésére. A gazdálkodónak tudnia 
kell azonosítani a szerződéses feleknek a szerződés tárgyával/tárgyaival kapcsolatos 
jogait, valamint az azokhoz kapcsolódó fizetési feltételeket. Feltétel, hogy a szerződésnek 
kereskedelmi tartalma legyen, ami azt jelenti, hogy amennyiben a szerződésben foglaltak 
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teljesülnek, az várhatóan hatással lesz a gazdálkodó jövőbeli cash flow-inak ütemezésére, 
vagy összegére. Végül az utolsó feltétel, hogy csaknem bizonyosnak kell lennie annak, hogy 
a gazdálkodó hozzá fog jutni ahhoz az ellenértékhez, amelyre az áruk vagy szolgáltatások 
vevőnek való átadásával jogosulttá válik (IFRS 15: 9).

Minden bizonnyal ez utóbbi feltétel tűnik a legnehezebben kezelhetőnek, hiszen nehéz 
azt értékelni, mérlegelni, hogy az értékesítés ellenértékének összegéhez való hozzájutás  
valószínű-e. A standard erre vonatkozóan azt az iránymutatást adja, hogy a gazdálkodónak  
„csak” azt kell értékelnie, a vevője mutat-e képességet és hajlandóságot a részére átadott 
áruk és szolgáltatások ellenértékének megfizetésére annak esedékességekor.

A standard kitér az esetleges változásokkor alkalmazandó eljárásra is. Ha szerződéskötéskor 
a vevői szerződés megfelel az első lépésben kikötött feltételeknek, a gazdálkodónak azokat a 
későbbiekben csak a tények és körülmények jelentős változására utaló jel felmerülésekor kell 
újraértékelnie. (IFRS 15: 9)

A második lépés a szerződéskötéssel kapcsolatos kötelmek meghatározását szabályozza. 
A vevői szerződések értékelésének ebben a fázisában – amikor a szerződések azonosítása 
már megtörtént – a gazdálkodó feladata, hogy teljesítési kötelemként azonosítsa a 
szerződésbe foglalt minden egyes ígéretét – tárgyuk lehetnek ezeknek különálló áruk vagy 
szolgáltatások, vagy azok sorozata, amelyek valójában azonosak, és átadásuk a vevőnek 
azonos minta szerint történik. Az előírásban jelzőként használt „különálló” szó igényel 
magyarázatot. A standard szerint a vevőnek ígért áru vagy szolgáltatás akkor különálló, 
ha a vevő azt önmagában vagy a számára könnyen elérhető más erőforrásokkal együtt 
hasznosítani tudja, és amennyiben a gazdálkodónak az áru vagy szolgáltatás – vevő számára  
történő – átadására vonatkozó ígérete elkülönülten azonosítható (IFRS 15: 27). Például az 
áru vagy szolgáltatás hasznosítását nem korlátozzák jelentősen a szerződésben ígért más 
áruk vagy szolgáltatások.

A standard egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy a gazdálkodó mikor 
jelenítheti meg az árbevételt a pénzügyi kimutatásban. A megjelenítés feltétele, hogy a 
gazdálkodó által a szerződésben ígért áru vagy szolgáltatás a vevőnek átadasson. Az átadással 
a vevő ellenőrzést szerez az áru vagy szolgáltatás felett, a gazdálkodó pedig kielégíti a 
szerződésben foglalt teljesítési kötelmet.

A harmadik lépés az ügylet árának meghatározását szabályozza. A gazdálkodónak azon  
ügyleti ár összegét kell megjelenítenie árbevételként, amit az adott teljesítési kötelemhez 
hozzárendelt. A standard egyértelművé teszi, hogy az ügyleti ár meghatározásakor a szerződés 
feltételei az irányadók, annak a szokásos üzleti gyakorlaton kell alapulnia: pontosan rögzíti az 
ügyleti ár fogalmát.

Az ügyleti ár azon ellenértékösszeg, amelyre a gazdálkodó az ígért áruk vagy szolgáltatások 
átadásáért a vevőnek, várakozása szerint jogosultságot szerez, ide nem értve a harmadik 
felek nevében beszedett összegeket (például egyes forgalmi adókat). Az alábbi ár az ügyleti 
ár tartalmát mutatja az IFRS 15 standard előírásai alapján (IFRS15: 42−44).
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15. ábra: Az ügyleti ár meghatározásának főbb szempontjai 
Forrás: Szegediné, 2018

Az ügyleti ár meghatározásakor nehézséget okozhat, ha a vevői szerződésben ígért 
ellenérték akár fix-, akár változó-, vagy fix és változó összeget is tartalmaz.

Változó összeget tartalmaz az ügyleti ár például, ha a gazdálkodó árengedményt ad a 
vevőnek. Ebben az esetben az ellenérték azért lesz változó, mert előfordulhat, hogy az az 
ellenértékösszeg, amelyre a gazdálkodó jogosultságot szerez az áru vagy szolgáltatások 
átadásával, alacsonyabb lesz a szerződésben rögzített árnál. Ha ez az eset fennáll, a 
gazdálkodónak becsléssel kell meghatároznia azt az ellenértékösszeget, amelyre a vevővel 
szemben jogosultságot szerez. Az ellenértékösszeg sokféle jogcímen változhat – például 
diszkont, kedvezmény, visszatérítés, jóváírás, árengedmény, ösztönző, teljesítményjutalékok, 
kötbérek, visszaküldési joggal való értékesítés –, ami alapos mérlegelést igényel a gazdálkodó 
részéről. 

Az egyes ügyletek árbevételét (amely a fenti okok miatt eltérő lehet a számlázott összegtől) 
becsléssel – a standard szerint javasolt „valószínűséggel súlyozott várható érték módszerrel” 
vagy „legvalószínűbb érték módszerrel” – kell meghatározni (IFRS 15: 53).

A „változó ellenérték” szemléltetésére gondoljuk végig az alábbi eset számviteli kezelését: 
A vállalkozás termék-értékesítésre 100 db szerződést köt egy vevővel. Az egyes szerződések 

egy darab termék eladására vonatkoznak, az eladási ár 100 000 Ft/db. A szerződésekben 
kikötik, hogy a vevőnek az ellenértéket akkor kell átutalnia, amikor a termék ellenőrzését a 
vállalkozás átadja (időpontja: 2019. március 1.) Kikötik továbbá, hogy a vállalkozás üzleti 
gyakorlata szerint a vevőnek joga van visszaküldeni a terméket 30 napon belül (2019. március 
31-ig). Ebben az esetben a vevőt megilleti az ellenérték teljes visszatérítése.

Az eset szerint a vevőnek visszaküldési joga van, ami azt jelenti, hogy az ellenértéknek 
van változó eleme. A várható érték módszerrel a társaság úgy becsüli, hogy 90 terméket 
nem fognak visszaküldeni. A vállalkozás tapasztalata szerint ez megbízható becslésnek 
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minősül, a visszaküldési időszak is rövid, 30 nap, ezért a változó ellenérték becsült összege 
szerepelhet a tranzakciós árban. Mindezeket figyelembe véve a gazdálkodó 90 db termékre 
vonatkozóan számolhatja el az árbevételt (ami 90 db x 100 000 Ft = 9 000 000 Ft), a 90 
db termékre eső eladási árat halasztott bevételként számolják el, amit legkésőbb 30 nap 
múlva, a visszaküldési határidő lejáratakor rendeznek: vissza nem küldés esetén megjelenik 
árbevételként, visszaküldés esetén a halasztott bevételt feloldják 1 000 000 Ft visszautalása 
mellett a vevőnek.

A negyedik lépésben az ügylet árának kell hozzárendelnie a gazdálkodónak az egyedi 
kötelmekhez. Ez azt a feladatot adja az eladónak, hogy meg kell osztania az ügylet árát az 
egyes kötelmek között, azaz ahogy a standard megfogalmazza: „relatív önálló eladási áron 
kell hozzárendelnie a szerződésben azonosított minden teljesítési kötelemhez” (IFRS 15:74). 
Amennyiben az egyes kötelmekhez egyedi árak nem rendelhetők, a megosztáshoz becslést 
kell alkalmazni, amelyhez a standard különböző módszereket határoz meg a gazdálkodó 
számára: a korrigált piaci értékelés módszere, a várható költség + a várható fedezet módszere, 
a maradvány módszer (IFRS 15: 73−75).

Az ügyleti ár egyes kötelmekhez való allokálására szemléltető példa lehet az, ha egy társaság 
az engedményt nem egy konkrét termékértékesítéshez, hanem általánosan adja a vevőnek, 
például törzsvásárlói engedményt ad. Ebben az esetben meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e 
minden kötelemhez, vagy csak egyes kötelmekhez allokálni az általános engedményt.

Előfordulhat az is, hogy a gazdálkodó előleget kap a teljesítés előtt a vevőtől. Ebben az 
esetben vizsgálni kell, hogy a szerződés tartalmaz-e finanszírozási elemeket is: az előleg 
és a teljesítés között 12 hónapnál hosszabb idő telik-e el. Amennyiben igen, akkor a pénz 
időértékével is számolni kell a becslés során. (IFRS 15: 60−65). 

Az ötödik lépésben történik meg a teljesítéskori árbevétel elszámolása – amelynek 
értelmében az árbevételt akkor lehet elszámolni, amikor az értékesített eszköz vagy 
szolgáltatás feletti ellenőrzési jog már a vevő birtokában van, az ellenőrzési jog pedig akkor 
teljesül, ha a vevő képes irányítani az eszköz használatát (például terméket tud gyártani a 
megvásárolt eszköz által) és jogosulttá válik az abból eredő hasznok beszedésére is (IFRS 15: 
31−33).

16. ábra: Indikátorok – az ellenőrzési jog megszerzésére
Forrás: Szegediné, 2018
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1. Következtetések, javaslatok
Az IFRS 15 alkalmazására való áttérés, a megfelelés a standardnak a gazdálkodás számos 

funkciójára jelentős kihatással van: érintettek mind az üzleti, mind a jogi, pénzügyi és IT 
területek, de még a HR terület is. A standard rendkívül eltérő hatása figyelhető meg a különböző 
üzletágakban, például a telekommunikációs szektorban, ahol jellemzők a hűségakciók és 
az ingyenesen juttatott termékek, vagy az építőiparban, ahol a szerződések komplexek és 
szektor- specifikusak (tervezés, kivitelezés, részteljesítés, alvállalkozói munka…).

Az alábbi táblázatban egy rövid szektorelemzés látható, ahol az egyes lépések alapján 
tekinthetjük át az új bevétel standard várható hatásait még a standard kötelező bevezetése 
előtt.

7. táblázat: AZ IFRS 15 standard hatása néhány szektorban

Üzletág Lépések

1 2 3 4 5

Építőipar o o

IT fejlesztés o o o

Telekommunikációs szektor o o

Licence szerződések o o o

Ingatlan kereskedelem o o o

Termelés, szerződés alapján o

Forrás: Tóth, 2018 (Saját szerkesztés)

Az IFRS 15 standard alkalmazására való átállás az IFRS-ek szerinti beszámolásban, illetve 
az arra való felkészülés bonyolult és időigényes feladat, jelentős többletmunkát jelentett 
az érintett gazdálkodóknak, ami – a visszajelzések szerint – nem ment zökkenőmentesen. 
A vállalkozásoknak minden folyamatban levő szerződést át kellett vizsgálniuk az „ötlépés” 
modell alapján, számviteli politikáikat módosítaniuk kellett, minden egyes a jövőben 
megkötendő szerződésük szempontjait mérlegelniük kellett, ami együtt járt bizonyos 
informatikai fejlesztésekkel, az informatikai rendszerek jelentős átalakításával.

A standard bevezetése óta eltelt közel két üzleti év. Ezen üzleti évek pénzügyi kimutatásaiban 
már az új bevétel standard előírásai alapján jelennek meg az üzleti tevékenység árbevételei. 
Természetesen a rövid, mindössze két éves időszak alatt szerzett tapasztalatok még nem 
elegendők ahhoz, hogy megalapozott, kiforrott szakmai véleményünk legyen az új standard 
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szabályozó mechanizmusáról, de úgy gondoljuk, a kezdeti nehézségek, a felmerülő problémák 
feltárására és értékelésére érdemes lenne üzletági bontásban hatásvizsgálatot végezni, illetve 
az érintett gazdálkodóknak értékelni az árbevételük realizálására vonatkozó folyamatokat.

Összefoglalva kiemeljük, az új standard alapelve az, hogy a gazdálkodónak az ígért áruk 
és szolgáltatások átruházását a vevőknek olyan összegben kell megjelenítenie a pénzügyi 
kimutatásaiban, amely azt az ellenértéket fejezi ki, amire várakozásai szerint jogosult lesz az 
átadott áruk és szolgáltatások ellenében.

Összehasonlítva a standard előírását a hazai – Számviteli törvény szerinti – előírásokkal, 
megállapíthatjuk, hogy a hazai törvény nem alkalmaz ilyen mélységű szabályozást. Míg az 
IFRS a bevétel tartalmát és elszámolhatóságát szabályozza, a számviteli törvény az árbevétel 
fogalmának pontos meghatározására helyezi a hangsúlyt: „Az árbevétel az adott üzleti évben 
értékesített vásárolt, saját készlet és szolgáltatásnyújtás ártámogatással és felárral növelt, 
engedményekkel csökkentet ÁFA nélküli ellenértéke.” (Sztv. 72. § (1). bekezdés). 
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Miklós Liliána: 

TANKOLJUNK VAGY TÖLTSÜNK?

egyetemi hallgató – Milton Friedman Egyetem
e-mailcím: liliana97707@gmail.com

Absztrakt

Tanulmányomban az elektromos autózás gazdaságtanát vizsgálom, elsősorban 
költséghatékonyság szempontjából egy telekommunikációs cég példáján keresztül, elemezve 
azt a kérdést, hogy egy multinacionális vállalat számára az elektromos vagy a hagyományos 
meghajtású gépjárművek fenntartása-e a kedvezőbb. Emellett fontosnak tartom kitérni a 
környezeti kérdésekre is. Vajon egy ilyen volumenű vállalat számára mi az, ami dominál? 
Környezettudatosság, a költségek redukálása, vagy esetleg e perspektívák összehangolása? A 
vizsgálat által megismerhetjük az elektromos/hibrid és a hagyományos járművek költségeit is, és 
értelmet nyer a felvetés, miszerint az elektromos meghajtás elősegíti a költségek megtakarítását. 

Bevezetés

A hibrid és elektromos autók elterjedése egyre nagyobb szerepet kezd betölteni az emberek 
életében, de legfőképp a nagyobb multinacionális cégeket, illetve a középvállalkozásokat 
érinti. Minden vállalat számára az a legfontosabb, hogy gazdaságosan kezelje pénzügyeit, 
és a legnagyobb profitot érje el. Egy cég flottáját tekintve nagy szerepet játszik, hogy mivel 
foglalkozik az adott cég, illetve milyen régióban helyezkedik el. Egy Budapesten működő 
középvállalkozás esetében kézenfekvőnek tűnik az új irányelvekre épülő elektromos autók 
használata, hisz nem kell nagy távolságokat megtenni, így az elektromos autók egy töltéssel 
is képesek elérni a kívánt célt. A töltés esetében is szerencsések vagyunk, hiszen Budapesten 
az elektromos autók térhódításának támogatásaképp rengetek töltőállomás épült ki, melyek 
ingyenesen igénybe vehetőek. De ha egy adott cég székhelye például egy kisvárosban található, 
mely országosan végzi a tevékenységét, ezért sokat kell országúton ingázni, ebben az esetben 
problémát jelenthet az elektromos autók töltése egy 300 km-es úton (az autó hatótávja egy 
töltéssel 150−200 km). E felvetések ellenére én inkább a probléma pénzügyi részére szeretnék 
kitérni, mintsem a praktikum felől közelíteni.

Úgy vélem, hogy az elektromos autók mind a költségvetést tekintve, mind környezeti 
szempontból nagy előrelépést jelentenek, hiszen számos dolgot megspórolhatunk velük. Minden 
bizonnyal vannak még ennek az új irányzatnak rejtett költségei, de ahhoz még idő kell, hogy 
ezeket kitapasztaljuk. Előfordulhat, hogy a jelenleg megspórolt pénzt a későbbiekben ugyanúgy 
el kell költenünk, például egy akkumulátor meghibásodása esetén. De emellett még mindig 
környezetkímélőbb az elektromos autó, mivel jelentősen kisebb a káros anyag kibocsátása, egy 
régi vagy akár újabb dízel, illetve benzines autóhoz képest. Gondolok itt például a ma már nem 
gyártott, de a forgalomban még mindig használt euro 3-as és euro 4-es besorolású járművekre. 
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Skandináv országokban például kezd elterjedni, hogy a szállítmányozáshoz szükséges 
tehergépjárművekben is az újfajta akkumulátoros megoldásokat alkalmazzák. Magyarországon 
a legnagyobb problémát az elöregedő géppark jelenti, de a tömegközlekedésben láthatóan 
igyekeznek orvosolni a problémát a belvárosokban közlekedő elektromos buszok bevezetésével. 

Problémaleírás

Napjainkban nagy népszerűségnek örvend az új irányelv, a „zöld a trendi”. A legfontosabb 
cél az elektromos járművek terjesztésével a környezetvédelem. Felvetődik azonban a kérdés: 
milyen költségeket, esetleg megtakarításokat von maga után ez az új irány?

Kutatásom kezdetén az foglalkoztatott leginkább, hogy vajon egy vállalat működését a benzin, 
illetve dízel autók vagy az elektromos és hibrid autók teszik-e gazdaságosabbá. Ebben nagy 
szerepet játszik az emberek viselkedése, hozzáállása is, hiszen sokan félnek az újításoktól, a 
fejlődést jelentő megoldásoktól. Véleményem szerint az, hogy egy vállalatnál milyen autókat 
alkalmaznak, nagyban függ a vezetőségtől, a nyitottságra való hajlandóságtól. Ma még nagy 
érdeklődés övezi az elektromos járművek használatát, de számos kérdés is felmerülhet a 
témával kapcsolatban. Vajon környezeti szempontból milyen problémákkal kell megküzdeni 
az idők során, ha teret kapnak ezek az új technológiájú járművek? Gondot fog-e okozni az 
elektromosság ilyen nagyfokú biztosítása? 

Célom, kideríteni, hogy egy nagy flottával rendelkező cégnek, költségeit tekintve milyen típusú 
autókat éri meg leginkább alkalmazni, kifizetődő-e a drágább elektromos autókba invesztálni.

Elektromos vagy hagyományos autó? 

Tanulmányomban elsősorban egy általános képet kívánok nyújtani a ma még kevésbé 
ismert elektromos autókról, tisztázom az egyes típusok közötti különbségeket, műszaki 
tulajdonságaikat. Ezek után feltérképezem a vizsgált cég gépjárműflottáját. Először is a vállalat 
által igénybe vett járművek költségeit vizsgálom és kitérek a flottára szánt 2017-es és 2018-as 
beruházások összegére. Annak alapján fogok vizsgálódni, hogy a 2 év alatt milyen arányban 
módosult a flotta összetétele, és ez a fenntartási költségek növelését, csökkenését vagy esetleg 
változatlanságát eredményezte-e. A flotta összetétele alapján (mivel jelenleg vegyesen vannak 
jelen a benzines és hibrid autók), elvégzem a fenntartási számításokat. Ezt követően összeállítok 
egy fiktív kimutatást, mely egy összehasonlító elemzést tartalmaz arról, hogy mennyibe 
kerülne a cégnek a flotta fenntartása, ha kizárólag benzines, vagy csak elektromos/hibrid 
autókat használnának. E két szélsőséges és a valós, vegyes összetétel összehasonlítása alapján 
kapunk választ arra, hogy a társaság számára mely járművek alkalmazása a leggazdaságosabb. 
Számításaimat a járművek fenntartási költségei, fogyasztása (üzemanyag vagy elektromos 
áram, lízing díjak) alapján végeztem el.

Az elektromos autóknak 5 fajtáját különböztetjük meg. 
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Hibrid autó: Robbanómotoros jármű (általában benzines, de előfordulnak dízel 
változatok is), melyben elektromotor is segíti a hajtást. A fékezéskor termelt energiát egy 
kis befogadóképességű akkumulátorban tárolja, melyet felhasznál az autó mozgatására. 
A fékezéskor nyert energia újrahasznosításának eredményeképpen csökken a fogyasztás. 
Ezek az  autók nem tölthetők külső áramforrásról, és legfeljebb néhány km-es elektromos 
meghajtáshoz szükséges energiát képesek tárolni. 

Konnektoros (plug-in) hibrid: A hibridek nagyobb kapacitású akkumulátorral és külső 
töltéssel felszerelt változatai. A tisztán elektromos hatótáv 20−50-km-re gyarapszik, 
de az elsődleges meghajtási forma még ezeknél a járműveknél is a belső égésű motor. 
Teljesítményben többet kínál a hibrid autóknál, de ez csak akkor mutatkozik meg, ha a jármű 
tulajdonosa minden lehetséges esetben tölti azt. Környezeti szempontból jobb besorolást 
kapnak hibrid társaiknál.

Hatótáv növelt elektromos autó: Ezeket az autókat már tisztán elektromotorok hajtják, de egy 
kisméretű benzinmotor is található bennük, melynek célja az áramtermelés optimalizálása, 
hogy nagyobb távok megtétele esetén után töltse az akkumulátort. 100−150 km megtételére 
is képesek, így megilleti őket a tisztán elektromos autó elnevezés. A kiegészítő motor miatt 
szükség van a robbanómotorra is, mely megnövelheti az árat és a karbantartási költségeket.

Üzemanyagcellás elektromos autó: Tisztán elektromos autó, melyben a szükséges energiát 
folyékony hidrogén formájában tárolják, akkumulátor helyett. Előnye, hogy a közel egy órás 
akkumulátortöltéssel szemben, a hidrogén pár perc alatt újratölthető. Az üzemanyagcella 
arra szolgál, hogy előállítsa az elektromos áramot a hidrogénből, amit az elektromos 
meghajtás hasznosítani tud. 

Tisztán elektromos autó: Robbanómotort nem tartalmaz, tisztán elektromos motorokkal 
működik. Az energiát akkumulátorba töltve hordozza, töltése csak külső forrásból megoldható. 
A középkategóriás típusok hatótávja 100−150 km az akkumulátorok súlya és csekély 
kapacitása miatt, így városi közlekedésre optimálisak. Léteznek azonban már felsőkategóriás 
modellek is, mint például a Tesla Model S, amely akár 400−500 km megtételére is képes 
egyetlen töltéssel. Előnye, hogy nem szennyezi a környezetet, alacsony a karbantartási igény 
és az üzemeltetés ára is. (MAVAK, 2018)

Véleményem szerint az elektromos autók bármelyike a költségek megtakarítását érheti 
el, így a vizsgálatom is ezen az állításon alapult. Hipotézisem igazolásához szükségem volt 
a gépjárművek adataira, melyeket egyrészt a vizsgált vállalattól, másrészt saját számítások 
alapján szereztem meg. Ehhez szükségem volt átlagszámításokra és egy konkrét márka 
fenntartási információira is. Az átlagköltségeket 1-1 autóra redukálva számoltam ki, ezután 
szoroztam fel a flotta teljes létszámával. Elemzésem további alapját ugyanazon márka 
1 hagyományos benzin/diesel típusú és egy hibrid típusú gépjárműve adta. A 2 típus 
összehasonlítása alapján tiszta képet kaptam azzal kapcsolatban, hogy milyen meghajtású 
gépjármű a kedvezőbb a társaság számára. 
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Az üzemanyag- és töltési díjakat a következő képletekkel számoltam ki:
Hagyományos gépjármű:

8. táblázat: Hagyományos és hibrid gépjárművek üzemanyag fogyasztása

Gépjármű típusa Megtett 
km

Tankolt 
liter

Átlagfogyasztás 
(liter/100km) Energia (kWh) Költség/km

(Ft/km)

Hagyományos 10 431 1250 10,7 – 46,13

Hibrid 11 200 810 5,2 768,12 27,84

Forrás: Saját számítás

Hagyományos: Összes üzemanyagköltség=10 431×46,13=481 182 Ft
Hibrid: Összes üzemanyagköltség=11 200×27,84=311 808 Ft +29 120 Ft (áramdíj)=340 928 Ft

Annak ellenére, hogy a hibrid jármű 769 km-rel már többet futott, és az üzemanyagköltség 
mellett az energia díjakat is figyelembe kell venni, 140 000 Ft-tal olcsóbb volt az eddigi fenntartása 
az üzemanyagot tekintve, mint a hagyományos meghajtásúé. Ez az összeg nagymértékben eltér 
az átlagokkal való számítás eredményétől, mivel a táblázatban szereplő adatok 2 csúcskategóriás 
gépjármű információi. A középkategóriás járművek esetén az üzemanyagköltség különbsége még 
nagyobb. A hagyományos jármű fogyasztása a duplája a hibrid autó fogyasztásának, így nem 
meglepő, hogy 1 kilométernyi üzemanyag is majdnem a kétszeresébe kerül. 

Lízingdíjak:

9. táblázat: Lízingköltségek

Futamidő Futásteljesítmény 
(km/év)

Összes km 
(4év)

Lízing díj/
hó Nettó ár

Hagyományos 48 hó 25 000 100 000 219 792 Ft 10 550 000 Ft

Hibrid 48hó 25 000 100 000 231 250 Ft 11 100 000 Ft

Forrás: Saját számítás 
Hagyományos gépjármű:
Összes lízingköltség 1 év alatt =219 792 Ft×12 hónap=2 637 500Ft

Hibrid gépjármű:
Összes lízingköltség 1 év alatt=231 250 Ft×12 hónap=2 775 000 Ft

Energiaköltség= = 2,6  Ft/km = 
Áramdíj ×Felhasznált energia 37,8 Ft ×768,12

Megtett km 11 200

Üzemanyagköltség = = 46,13 Ft/km = 
Átlagos üzemanyagár ×Tankolt liter 385 Ft ×1250

Megtett km 10 431
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Lízingköltségek szempontjából a csúcskategóriás hibrid gépjármű 1 év alatt közel 140 000 
Ft-tal volt drágább, mint a benzines autó. Ez pedig a magasabb beszerzési árának köszönhető.

10. táblázat: Összes költség

Hagyományos gépjármű Hibrid gépjármű

Üzemanyagköltség 481 182 340 928

Lízingdíj 2 637 500 2 775 000

Összes költség 3 118 682 Ft 3 115 928 Ft
Forrás: Saját számítás

A hibrid gépjármű a magasabb bekerülési érték és lízingdíj mellett nem jelentősen ugyan, 
de kevesebb költséget jelentett a lényeges üzemanyagköltség-eltérésnek köszönhetően. 
Hosszú távon, illetve a gépjárműflotta összlétszámát tekintve – sok kicsi sokra megy alapon 
– a hibrid gépjárművek a költségek csökkenését érhetik el. Nem beszélve arról, ha tisztán 
elektromos járművek is megjelennének a cég flottájában. 

Úgy gondolom, az elektromos/hibrid (zöld rendszámos) autók pártfogása és elterjedése 
a cégen belül hosszú távon a költségek nagymértékű visszaesését eredményezné. A számos 
adókedvezmény, melyek csökkentik a társaság terheit, már önmaguban nagy előrelépést 
jelenthetnek. Vegyük például a cégautóadót, mely környezetkímélő gépjárművek esetén 
negyed évenkénti kiadástól óvja meg a céget. A cégautóadó mértékét a motor teljesítménye, 
és környezetvédelmi besorolása alapján állapítják meg. Ez 7 700 Ft-tól 44 000 Ft-ig terjedhet 
(Nemzeti Adó és Vámhivatal, 2019). Hagyományos meghajtású gépjárműveknél ez és hasonló 
költségek is fennállnak, és beletartoznak az üzemeltetési költségbe. Ez 1-1 autónál nem 
nagy, de egy egész flottát tekintve már igencsak monumentális összegekről beszélhetünk. 
Mindezek mellett az üzemanyagköltség döntő szerepet játszik az autók fenntartásában. 
Az üzemanyagok folyamatos drágulása – ami előreláthatólag nem fog megtorpanni – csak 
tovább tetézheti e kiadásokat. Ezt bizonyítják a KSH által nyilvánosságra hozott adatok is, 
melyek szerint az üzemanyag ára hónapról-hónapra folyamatosan nő. 2018-ban például csak 
novembertől kezdtek csökkenni az árak, addig növekvő tendenciát láthatunk, s  a cökkenés a 

2017-es évben is csak átmeneti állapot 
volt. 

17. ábra: Üzemanyagárak 

alakulása 2017−2018-ig
Forrás: http://www.ksh.hu/docs/

hun/xftp/stattukor/fogyar/fogyar18.
pdf 

[Saját szerkesztés]
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Következtetések, javaslatok

Hipotézisem, miszerint a vizsgált cég számára kifizetődőbb az elektromos és hibrid autók 
alkalmazása, beigazolódott. Adatok hiányában nem tudtam ugyan kitérni a szervizköltségekre, 
de tudomásom szerint a gyártók egyre hosszabb garanciát biztosítanak az akkumulátorokra. 
Ezek már jóval üzembiztosabbak, ezért ritkábban fordul elő hibalehetőség, és ha most 
még nagyobb költséget jelent is, a piac elmozdulása a hosszabb garanciális idő irányába 
állításomat   igazolja. Hiszen a hagyományos autók esetében sokkal több a meghibásodásra 
hajlamos alkatrész, ami gyakoribb költséget eredményez. 

Az egyre inkább elterjedő elektromos autózás nagy szerepet tölthet be az emberek 
életében, aminek előnyei már most is látszanak. Mint minden új dolognak, persze ennek is  
vannak hátrányai, ami visszatartó erő lehet, de a statisztikák szerint sikerülhet fellendíteni 
ezt az iparágat, hiszen már a vidéki térségek is csatlakozni tudnak ezekhez a törekvésekhez, 
így már nem csak a nagyvárosok adta lehetőségként lehet számontartani  az elektromos 
autózást. Figyelembe kell venni azonban a fejletlenségek miatti hátrányokat is. Gondolok 
itt például az autószerelőkre. Fontos a szakosodás, hiszen egy villanyautóhoz már 
elektronikus szakemberekre van szükség. A kiszolgáló területeknek (például az elektromos 
szolgáltatóknak) tehát bővíteniük kell, ugyanis kérdés, hogy az elektromos hálózatok 
mennyire fogják bírni a nagyfokú leterhelődést. Ha mindezek elérik a megfelelő szintet, az 
elektromos autózás a közeljövőben virágkorát élheti, ami nem csak a nagyvállalatoknak, de a 
magánembereknek is a kiadások megcsappanását eredményezheti.

Irodalom

Központi Statisztikai Hivatal: A fogyasztói árak alakulása 2018-ban http://www.ksh.hu/
docs/hun/xftp/stattukor/fogyar/fogyar18.pdf  

Magyar Villanyautó Klub Egyesület (MAVAK): Az elektromos autó, https://villanyautosok.hu/
elektromos-auto/

Nemzeti Adó és Vámhivatal: A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó 
szabályok 2019 
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Sipos Erika: 

KISVÁLLALATI ADÓ A NÖVEKEDNI VÁGYÓ 
VÁLLALKOZÁSOKNAK

egyetemi hallgató – Milton Friedman Egyetem
e-mail cím: siposerika17@gmail.com

Absztrakt

A vállalatok számára ma már adott a lehetőség a többféle jövedelemadózási mód közötti 
választásra. A „hagyományos” társasági adóval (Tao) szemben 2013-ban – mintegy 
„vetélytársként” – megjelent a kisvállalati adó (KIVA), így joggal vetődik fel a kérdés, hogy 
melyik adónem alapján lehet a kedvezőbb a jövedelemadózás egy vállalkozás esetében. A 
tanulmány egy példán – egy fiktív kisvállalkozás adóbevallásain – keresztül ad egyfajta választ 
erre a kérdésre a társasági adó és a kisvállalati adó törvényi rendelkezéseinek értelmezésével. 

Bevezetés

Ahhoz, hogy érdemben beszélni tudjunk a kisvállalati adózásról, ismernünk kell az 
adónem legfőbb szabályait. A kisvállalati adót a „Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a 
kisvállalati adóról” szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) szabályozza. Ennek az adónemnek 
az a különlegessége, hogy önmagában helyettesít három másik adónemet is. Ez a három 
adónem pedig a társasági adó (9%-os adókulccsal), a szociális hozzájárulási adó (19,5%-os 
adókulccsal), és a szakképzési hozzájárulás (1,5%-os adókulccsal). A kisvállalati adó mértéke 
jelenleg 13%, amelynek alapját két összetevő – a tőke- és osztalékműveletek eredményének 
és a személyi jellegű kifizetések értékének – összege adja meg, azzal együtt, hogy a személyi 
jellegű kifizetések után (minimum adóalap) a KIVA-alany vállalkozásnak minden esetben 
adófizetési kötelezettsége keletkezik (Adó-Kódex, 2019/7.)

A vállalkozás nyereségét és a személyi jellegű ráfordításainak összegét ugyanazon 13%-os 
adókulccsal terheli ez az adónem, ami előnyös, mert így jobban ösztönzi a vállalatokat a bérek 
emelésére és a foglalkoztatás növelésére. Különösen kedvező ez az adózási forma a gyors 
ütemben növekvő vállalatok számára, ugyanis a társaság beruházásainak és készleteinek 
vásárlására fordított összegek az adóalap meghatározása során adóalapot csökkentő tételek 
lehetnek.

A kisvállalati adót választó vállalkozásokat a Katv. 16. § (1) bekezdése sorolja fel. KIVA 
adóalany lehet például az egyéni cég, a Kkt., a Bt., a Kft., a Zrt., szövetkezetek, erdőbirtokossági 
társulat, különböző irodák (például: végrehajtó iroda, ügyvédi iroda stb.), de akár a külföldi 
vállalkozó is.

A kisvállalati adónem választásához számos feltételnek kell megfelelniük a vállalkozásoknak. 
Főszabályként azon vállalkozások választhatják, amelyeknek az adóévet megelőző évben 
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az átlagos statisztikai állományi létszáma várhatóan nem fogja meghaladni az 50 főt és az 
összegyűlt bevételük sem haladja meg az 1 milliárd forintot. 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy célszerű azoknak a társaságoknak a kisvállalati 
adózási lehetőséget választani, amelyeknek a nyereségét (tőke- és osztalékműveletek) 
általában meghaladják a személyi jellegű ráfordításaik (bérek és járulékai), illetve jelentős 
beruházásokat terveznek kivitelezni a jövőben. Az egyéb jövedelemadózási formáról való 
áttérés előtt alaposan át kell tekinteni az összes áttérési feltételt és megbizonyosodni arról, 
hogy valóban kedvezőbb-e az adott vállalat számára ez a jövedelemadózási forma. 

Problémaleírás

Napjainkban már nem csak egyféle jövedelemadózási lehetőséggel élhetnek a kisvállalatok, 
így felmerült bennem a kérdés, hogy a lehetőségek közül melyik az, amely a legkedvezőbb 
számukra. Vajon a vállalati körben legelterjedtebb és legnépszerűbb társasági adózási forma 
egyben a legkedvezőbb is a vállalaton belül képződött nyereség adózására?  

Kutatásomat arra alapoztam, hogy bebizonyítsam, számos vállalkozásnak ideje lenne 
szakítania a „hagyománnyal”, és az új, feltörekvő kisvállalati adózást választania, ami 
jelentősen hozzájárulhat adóterhei csökkentéséhez. 

Kisvállalati adó vagy társasági adó? 

Ahhoz, hogy a két vállalati adózási forma – a „hagyományos” társasági adó és a kisvállalati 
adó szerinti adózás – közötti különbségeket bemutassam, elkészítettem egy fiktív korlátolt 
felelősségű társaság (a továbbiakban ABC Kft.) adóbevallását mindkét lehetőség szerint, a 
2019-es évben hatályos törvényi szabályozások figyelembevételével. 

Az alábbi esetpélda első részében azt mutatom be, hogyan alakul az adott vállalat adófizetési 
kötelezettsége, ha a 2019-es adóév első napján a társasági adózásról áttér a kisvállalati 
adózásra. A második részben feltételezem, hogy a vállalat mégsem tér át a KIVA hatálya alá, 
tehát továbbra is társasági adóalany marad.

ABC Kft. 2019. január 1-jén a társasági adó hatálya alól áttért a kisvállalati adózásra. A vállalat 
10 főt foglalkoztat. 2019-es évi összes bevétele 200.000.000 Ft. A 2019. évi mérlegében a pénztár 
nyitó értéke 2.345.000 Ft, a záró értéke pedig 3.121.000 Ft. A 10 főre jutó személyi jellegű ráfordítása 
a cégnek összesen 77.166.000 Ft. A Kft. egyik munkavállalója  egy négy gyermeket nevelő, 
munkaerőpiacra lépő nő, akit a 2019-es adóév első napjától kezdve alkalmaz a cég. A munkavállaló 
havi bruttó keresete több, mint a hatályos minimálbér összege. A cég az adóévben 8.200.000 Ft 
béren kívüli juttatást adott a munkavállalói részére. 2019-ben a vállalkozás egy 15.000.000 Ft 
értékű új beruházást valósított meg. Azoknak a költségeknek az összege, amelyek nem a vállalkozási 
tevékenység érdekében merültek fel, 3.200.000 Ft. A jóváhagyott osztalék összege 11.000.000 Ft, 
melyből 800.000 Ft az előző évi eredménytartalékból lett kivéve. A korábbi években, amikor még a 
társasági adó hatálya alá tartozott a cég, elhatárolt vesztesége keletkezett 18.000.000 Ft értékben.
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Először vezessük le a Kft. adóbevallását abban azesetben, ha a vállalkozás a kisvállalati adó 
hatálya alá tartozik. Ekkor az adókötelezettség megállapítása két lépésben történik. Először 
meg kell állapítanunk a tőke- és osztalékműveletek eredményét, amelyet a következők szerint 
vezettem le: a 11.000.000 Ft jóváhagyott osztalékot csökkenteni kell a 800.000 Ft előző 
évi eredménytartalékból felosztott összeggel, vagyis a társasági adóalanyiság időszakából 
keletkezett eredménytartalék összegével: 11.000.000 Ft – 800.000 Ft = 10.200.000 Ft. Ehhez 
hozzá kell adni a nem vállalkozási tevékenység érdekében felmerült 3.200.000 Ft költséget, 
továbbá el kell végezni a pénztár mentesített értékével kapcsolatos korrekciót. A pénztár 
mentesített értéke az éves bevétel 5%-a, amely 200.000.000 Ft * 0,05 = 10.000.000 Ft. A Kft. 
záró pénztár értéke 3.121.000 Ft, ami nem haladja meg a pénztár mentesített értékét, ezért 
a korrekció összege 0 Ft. A tőke- és osztalékműveletek eredménye tehát: 10.200.000 Ft + 
3.200.000 Ft + 0 Ft = 13.400.000 Ft.

A tőke és osztalékműveletek eredményének megállapítása után le kell vezetni a személyi 
jellegű kifizetések összegét, a következők szerint: az adóévben felmerült 77.166.000 Ft 
személyi jellegű ráfordításból ki kell vonni a 4 gyermekes édesanya foglalkoztatása után 
érvényesíthető kedvezmény összegét, ugyanis az nem számít személyi jellegű kifizetésnek. 
Annak összege havonta a minimálbér bruttó összege, ugyanis a munkavállaló bruttó havi 
fizetése meghaladja azt, tehát az éves kedvezmény összege: 12 * 149.000 Ft = 1.788.000 Ft. 
Míg a kedvezményt le kell vonni a személyi jellegű ráfordításokból, a kifizetett 8.200.000 Ft 
béren kívüli juttatást hozzá kell adni. A személyi jellegű kifizetések összege tehát: 77.166.000 
Ft – 1.788.000 Ft + 8.200.000 Ft = 83.578.000 Ft.

A két számított érték összegéből kiindulva, figyelembe véve a törvény által előírt 
adóalapmódosító tételeket, megállapítjuk az adóalapot. Az esetpélda alapján látható, hogy a 
Kft. a 2019-es adóévben 15.000.000 Ft értékben új beruházást valósított meg és 18.000.000 
Ft felhalmozott veszteséggel rendelkezik, ezért a veszteségleírás szabályainak megfelelően 
a kettő közül a kisebb összeggel az adóalap csökkenthető. A kisvállalati adó alapja tehát: 
13.400.000 Ft + 83.578.000 Ft – 15.000.000 Ft = 81.978.000 Ft. A kisvállalati adó mértéke 
2019-ben 13%, ezért a teljes 2019-es évre vonatkozó adókötelezettség: 81.978.000 Ft * 0.13 
= 10.657.140 Ft lesz.

A következőkben nézzük meg, mennyi adókötelezettsége keletkezik a példában szereplő 
Kft.-nek társasági adóalanyiság esetében. Feltételezzük, hogy az ABC Kft. mégsem tér át 2019. 
január 1-jétől a kisvállalati adózásra, ezért továbbra is a társasági adó hatálya alá tartozik. 
Kiegészítve az esetpéldát, azt tudjuk, hogy a Kft. adózás előtti eredménye 70.000.000 Ft, és 
további adóalap módosító tételek nem merültek fel.

A Társasági adóalap, illetve a társasági adó összegének kiszámításához a 70.000.000 Ft 
adózás előtti eredményt meg kell növelnünk azokkal a költségekkel, melyek nem a vállalkozási 
tevékenység érdekében merültek fel. Így a következő összeget kapjuk: 70.000.000 Ft + 
3.200.000 Ft = 73.200.000 Ft. Ezt az összeget kell módosítanunk az adóalapcsökkentő tétellel 
–  a beruházási adóalap-kedvezmény összegével –, hogy megkapjuk az adóalapot: 73.200.000 
Ft – 15.000.000 Ft = 58.200.000 Ft. Mivel a vállalkozás rendelkezik elhatárolt veszteséggel, 
így azt felhasználhatja adóalapcsökkentésre, de legfeljebb a felhasználása nélkül számított 
adóalap 50%-ának erejéig. A társasági adóalap tehát: 58.200.000 Ft – 18.000.000 Ft = 
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40.200.000 Ft. A társasági adó mértéke 2019-ben 9%, ezért a 2019-es évre vonatkozó 
adókötelezettség: 40.200.000 Ft * 0,09 = 3.618.000 Ft.

Társasági adózás esetén a vállalkozást szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
is terheli, amelyet a következők szerint kell megállapítani: a 77.166.000 Ft személyi 
jellegű ráfordításokat csökkenteni kell a 4 gyermekes édesanya adókedvezményével, ami a 
bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér 19,5 %-os adómértékkel számított összege: 
[77.166.000 Ft – (12 * 149.000 Ft)] * 0,195 = 75.378.000 Ft * 0,195 = 14.698.710 Ft.

További adójellegű teher társasági adózás esetén a szakképzési hozzájárulás, amelynek   
kiszámításához a személyi jellegű kifizetéseket kell csökkentenünk a 4 gyermekes 
munkavállaló után érvényesíthető kedvezménnyel, majd a 1,5%-os adómértékkel számítva 
megkapjuk a fizetendő hozzájárulás összegét: [77.166.000 Ft – (12 * 149.000 Ft)] * 0,015 = 
1.130.670 Ft.

Összegezve a kapott adó és adójellegű összegeket megkapjuk a Kft. 2019. évi adóterhét 
társasági adóalanyiság esetén: 

Társasági adó:  3.618.000 Ft.
Szociális hozzájárulási adó:  14.698.710 Ft.
Szakképzési hozzájárulás:  1.130.670 Ft.
Összesen fizetendő adó:  19.447.380 Ft.

Az esetpélda alapján az ABC Kft. KIVA és Tao szerinti adózása összehasonlításának 
eredményét az alábbi táblázat mutatja összefoglalva:

11. táblázat: ACB Kft. adatai

Tárgyévi adatok (ezer Ft-ban)

Összes bevétel 200 000

Személyi jellegű ráfordítások 77 166

Szocho. tv. 12. § szerinti kedvezmény (4 gyermeket nevelő 
munkaerőpiacra lépő nő) minimálbér

Béren kívüli juttatások 8 200

Jóváhagyott osztalék 11 000

Előző évi eredménytartalékból kivett osztalék összeg 800

Nem vállalkozás érdekében felmerült költség 3 200

Pénztár nyitó értéke 2 345

Pénztár záró értéke 3 121

Tao alanyiság alatt felhalmozott elhatárolt veszteség 18 000

Beruházás 15 000

Adózás előtti eredmény 70 000

[Saját szerkesztés]
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12. táblázat: ACB Kft. adózása

[Saját szerkesztés]

Az esetpélda alapján ABC Kft.-nek kisvállalati adózás esetében 10.657.140 Ft adót kell 
megfizetnie a 2019-es adóévre vonatkozóan, társasági adózás esetében pedig 19.447.380 
Ft-ot. Társasági adózás esetén tehát az adófizetési kötelezettség közel kétszer annyi, mint 
kisvállalati adóalanyként. Jól látható, hogy társasági adóalanyiság esetén a fizetendő társasági 
adó önmagában lényegesen kevesebb, mint a fizetendő kisvállalati adó, a további adóterhek 
miatt azonban mégis a kisvállalati adózás bizonyul összességében a kedvezőbbnek.

Következtetések, javaslatok

A KIVA legfőbb előnye véleményem szerint az, hogy egyszerre három adónemet vált ki, 
különös tekintettel a szociális hozzájárulási adóra, ami ma Magyarországon 19,5%, ez pedig 
jelentős terhet ró a vállalkozásokra. Annak ellenére, hogy a KIVA adókulcsa önmagában 
magasabb, mint a társasági adóé, a társasági adóhoz tartozó plusz kötelezettségek miatt 
mégis kedvezőbbé válik. Jövőre a szociális hozzájárulási adó mértéke várhatóan 2,5 %-kal 
csökkenni fog, azonban ez még mindig túl kevés ahhoz, hogy egy kisvállalat számára a 
társasági adózás kedvezőbb legyen a kisvállalati adózásnál. 

Az estpélda alapján láttuk, hogy a kisvállalati adózás szerint adózóknak összességében 

Kisvállalati adózás Társasági adózás

"A" - Tőke és 
osztalékművelete

k eredménye

11 000 - 800 + 3 200 
+ 0 = 13 400

Társasági 
adóalap

70 000 + 3 200 - 15 000 - 
18 000 = 40 200

"B" - Személyi 
jellegű kifizetések 

összege

77 166 - 12 * 149 + 
8 200 = 83 578

"A" + "B" - 
Adóalap 13 400 + 83 578 = 96 978

Adóalap a 
módosító tételek 

után
96 978 - 15 000 = 81 978

Fizetendő adó 81 978 * 0,13 % = 10 
657,140 

Szociális 
hozzájárulási adó

Szakképzési 
hozzájárulás

40 200 * 0,09 = 3 618

(77 166 - 12 * 149) * 
0,195 = 14 698,710

(77 166 - 12 * 149) * 
0,015 = 1 130,670

Fizetendő adó 3 618 + 14 698,710 + 
1 130,670 = 19 447,380

Társasági adó
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közel feleannyi adót kell megfizetniük, mint a társasági adó hatálya alatt, ami jelentős 
megtakarítást jelent a vállalkozásnak. A kisvállalati adó azonban nem csak pénzügyileg 
kedvezőbb a társasági adónál, fontos szempont az is egy új vállalat számára, hogy a Katv. 
a Társasági adó-törvénynél könnyebben értelmezhető még azok számára is, akik nem 
rendelkeznek mélyebb adózási ismeretekkel. A kezdő vállalkozások támogatása céljából 
a kisvállalati adózást az állam évről évre igyekszik egyszerűbbé és kedvezőbbé tenni, 
csökkenteni a vállalkozások adminisztrációs terheit. Ezek az intézkedések – véleményem 
szerint – az adónem népszerűségét a jövőben növelni fogják, egyre több kisvállalatnak lesz 
érdemes szakítania a „hagyománnyal” és áttérni a kisvállalati adó hatálya alá. Az adónemet 
választó kisvállalkozások számának emelkedése várható amiatt is, hogy a 17 éve választható 
egyszerűsített vállalkozási adót (EVA) kivezetik: a 2020. adóévtől kezdődően ez az adónem 
már nem választható, a hatálya alá tartozó vállalkozásoknak át kell térniük egy másik 
jövedelemadózási formára. 
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