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KRISZTIÁN BÉLA 

Hiányzó hatékonyság a kis- és középvállalatoknál – 

mi lehet az ellenszer? 

A gazdálkodás célja a szükséglet-kielégítés, az ebben részvevők mindig a legnagyobb haté-

konyságra törnek. A megvalósítás módja, formái, helye mindenkor befolyásolt a korok, esz-

mék változó értékrendjében. Csak utalunk arra, hogy 1949 és 1989 között az egyre nehezebben 

fenntartható nagyvállalati túlsúly közepette 1953-tól megjelentek és erősödtek a kisebb gazda-

sági szervezetek, amelyek 1968 majd 1989 után az EU rendszernek megfelelően – a kis- és 

középvállalatok (kkv-k) csoportosításban vannak jelen a gazdaságban. Arányuk jelentős, de a 

hazai és az európai vélemények egybecsengnek – a globális kihívásoknak való megfelelés 

kényszerén felül az európai gazdaság egyik erejét adó kkv-szektor számos nehézséggel küzd. 

Esetleges, hogy a vállalatok döntéshozói képesek legyenek megszerezni a megfelelő képzett-

ségeket és új üzleti modellekre építkezve vegyenek részt a versenyben. Kockázati tényező, 

hogy a kkv-szektor képzési prioritásai rendkívül alacsonyak költség-, és időérzékenység miatt. 

A formális képzési rendszerek nem a vállalatok igényeinek megfelelő minőségű, mennyiségű 

és képzettségű szakembert bocsátanak ki1. Következésképpen a kis- és középvállalkozások pi-

aci ismeretei és szervezeti erőforrásai kevéssé biztosítják talpon maradásukat, kedvezőtlenül 

befolyásolva a foglalkoztatottsági szintet. 

A kkv-k instabilitására jellemző, hogy a kkv-k 98,5%-ékát kitevő mikrovállalkozások túl-

élési rátája 40,1%. A magas vállalkozói kedv kevésbé párosul a vállalkozások sikeres működ-

tetéséhez szükséges ismeretekkel és készségekkel, ebből is fakadóan a vállalkozások túlélési 

rátája elmarad az EU-tól. A munkamegosztásban már nem az ipari és mezőgazdasági árupiac 

áll a gazdaság középpontjában, hanem az ipari és egyéb termékek különböző egységeinek cse-

réje, közös gyártási hálózatok és programrendszerek, melyek növelik a termelékenységet és a 

versenyképességet2. Ennek tényei a kormányzati politikát is befolyásolják, egyes eredmények 

is ezt tükrözik. A kkv-k jövőjét tekintve jelentős források állnak rendelkezésre a következő 

évtizedekre, kedvezőbb jogi környezet teremtődik és a kamarai erőfeszítések egyik eredmé-

nyeként a duális képzési forma elfogadtatása e szakaszban a képzés oldaláról szolgálja a kkv-

k tevékenységét. 

A duális képzéssel a magyar oktatás mindenkor kapcsolatban volt és ismerte azt. Az eötvösi 

oktatási rendszer az iparoktatást is intellektuális elemekkel  igyekezett felruházni, ami számos 

ellentmondást tartósított, ugyanakkor számos lehetőséget teremtett a személyiségfejlődésre. 

                                                      
1 Tkalec, Vladimir (1999) Európai integráció és szakképzés. Szakképzési Szemle. 1999.4. 502 -511. 
2 Berend T. Iván (2003) Az Európai Unió a globalizált világgazdaságban. Ezredforduló. Stratégiai tanulmá-

nyok a Magyar Tudományos Akadémián 1. 3-8., továbbá Bencsik János (2014) A gazdasági fejlődés és fenn-

tarthatóság összeegyeztetése mint politikai kihívás „kereszténydemokrata szemmel”. 2014. június 4 én az 

Energiapolitika 2000 Társulat ülésén. http://www.enpol2000.hu/dokumentumok/ eladas/list/Dokumentá-

ciók/Dokumentumok/13-Előadás?filter13[0]=QmVuY3NpayBKw6Fub3M%3D 

http://www.enpol2000.hu/dokumentumok/
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Bár a szakképzési változatok sorát élte és éli meg a képzés rendszere,  a szakmaképzési elvá-

rásokat megszabó mindenkori irányítástól részben függetlenül átlagosnál jobb alkalmazkodási 

képesség, ismeretelsajátítás, személyi érdekeltség és ennek következtében teljesítőképes állo-

mány születik, amely részben ellensúlyozza a szakképzés negatív elemeit.  Minden korszak 

oktatásügye szükségszerűen szembesült az ipar- majd szakoktatással, megoldásaik is ennek 

megfelelően változtak. 1945 után intézmények sora foglalkozott szakképzési módszertannal, 

kutatásokkal, tervezéssel. A Munkaerő Tartalékok Hivatala Módszertani Intézete majd az Or-

szágos Pedagógiai Intézet és utódai, a szakképzésre szerveződött további szervezetek gondoz-

ták a szakképzés tartalmi és formai kérdéseit. A sokrétű tevékenység nem lebecsülendő adat-

bázist, szellemi és anyagi értéket hozott létre. Az elmúlt évtizedekben a Benedek Andráshoz 

és Alex Lászlóhoz – hogy csak őket említsük – kapcsolható szakképzés-fejlesztési törekvések 

– közte a duális képzés – kevéssé értek célt3. A jelen gazdasági célok érdekében hasznosítandó 

duális képzésre készülés4 a gazdaság- és oktatásirányítás meg a célzott kamarai befolyás5 ered-

ményezték 2014-ben a duális képzés bevezetését, utat nyitva az eddigiektől eltérő képzési te-

vékenység termelésbe integrálódásának, egyben a szakképzés mai felfogású újraszervezésére 6. 

A kkv-k munkaerő-bővítése 

A duális képzéssel megteremtett iskola-vállalat szakmai nevelés együttes szükségszerűen be-

folyásolja a vállalati képzést. Ennek rendszerét, emberi erőforrás alapját erősíti a Dolgozva 

tanulj MKIK program. A kkv-k munkaerő-bővítésük során szembesülnek a nem vagy alulkép-

zettek munkába vonásához szükséges tanulási aktivitás megteremtésével és fenntartásával is7, 

ami a felnőttképzési eszköztár igénybevételét igényli. A kkv-k munkaerő-fogadásának minő-

ségi alakítása kitüntetett, mert ezek olyan rétegek foglalkoztatását és munkahelyteremtését is 

megoldhatják, amelyekkel a nagy szervezetek nem foglalkoznak. Ilyen pl. a romanépességből 

nyerhető munkaerő. Az innovatív kkv-k különösen alkalmasak a sokféle munkaerő-fogadás 

szelektív megoldására és fejlesztésére, ha ennek állami háttere is biztosított. A közmunka során 

                                                      
3 A duális szakképzés gazdasági struktúraváltásban történő szerepét szélesebb problémakörben mutatta be 

egy nemzetközi konferencia 1993-ban. Szerkezetváltás a szakképzésben. A budapesti Goethe Intézet, a ber-

lini Bundesinstitut für Berufsbildung, a Munkaügyi és a Művelődési  és Közoktatási Minisztérium közös ren-

dezvénye. Budapest. Nemzeti Szakképzési Intézet. 1993.  
4 Krisztián Béla (2011) Felkészülés a duális képzésre – az emberi erőforrás a kis- és középvállalatokban. 

Humánpolitikai Szemle. 2011.1.15-28.  
5 A MKIK a kormánnyal 2010. november 11-én aláírt megállapodás révén Magyarországon adaptálták a né-

met típusú, úgynevezett duális szakképzési rendszert, jelentősen emelkedik a gyakorlati órák száma,  megha-

tározott szakmák gondozásában nő a kamara szerepe. 
6 Javaslat az MKIK stratégiájára a felnőttképzés területén 2010 – 2020. http://www.mkik.hu/hu/magyar-ke-

reskedelmi-es-iparkamara/szakkepzessel-kapcsolatos-dokumentumok-2024 
7 A gazdaság és a köztestületi gazdasági kamarai rendszer megnövekedett szerepvállalásának lehetőségei egy 

munkaerőpiaci irányultságú szakképzés rendszer kialakításában Magyarországon. „Magyarország, a magyar 

gazdaság versenyképességének javítása nem képzelhető el versenyképes, sikeres és hatékony szakképzés 

nélkül…. Az ambiciózus tervek között szerepel 1 millió döntően szakképzetlen, aluliskolázott társadalmi 

réteg beemelése a magyar foglalkoztatás rendszerébe, amely nem képzelhető el a magyar szakképzés moder-

nizációja nélkül” http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/szakkepzessel-kapcsolatos-

dokumentumok-2024 
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alkalmazott felnőttképzési módszerek, a korábbi programok nyomán kialakított képzési mo-

dellek (pl. a romák számára)8 alapot teremtenek az ilyen körből érkezők munkába vonásába. 

Itt ismételten felmerül foglalkoztatás lehetőségét, a teljesítményt befolyásoló tudás, az írásbe-

liség, olvasási-szövegértési képesség megléte, fejlesztésének lehetősége a kkv-n belül, ami a 

felnőttképzési tudást igényli9. A teljesítményekhez szükséges elvárások ugyanazok,mint ame-

lyeket a nagyvállalatok állítanak a megértéshez (prózai szövegek, dokumentumok, kvantitatív 

típusú szövegek-1. táblázat10). A képzett munkaerő igénye állandó –a kkv-nak szervezetileg 

szükséges a szakmai nevelőkörnyezetet állandósítani alkalmazottai minőségi fejlesztése érde-

kében. 

1. táblázat: A próza- és dokumentumszövegek olvasásnehézségi szintjei vázlatosan 

(SIALS) 

 

Nehéz-
ségi 
szint 

Szövegfajták 

Próza Dokumentum Kvantitatív 

0
-2

2
5

 

Szövegolvasásból információ 
visszakeresés, szinonimák. 

A szövegben található in-
formáció szó szerinti visz-
szakeresése, személyes 
adatok megadása, rend-
szer felismerése. 

Rendszerint egy feladat, pl. össze-
adás. Szerepelnek a számok, meg-
adva az elvégzendő művelet. 

II
. 

2
2

6
-2

7
5

 

Információk visszakeresése a 
szövegben. Félrevezető infor-
mációk előfordulása,előírt az 
alacsonyabb szintű elvonat-
koztatás. Elvárható az infor-
mációk összekapcsolása, ösz-
szehasonlítása, szembesítése. 

Kijelölt tétel megkere-
sése, egy tétel megtalá-
lása esetén következteté-
sek levonása. Dokumen-
tumkezelés, adatrende-
zés, hosszabb dokumen-
tum kitöltése, adatok ér-
telmezése. 

Rendszerint egy matematikai fel-
adat teljesítése (összeadás). A 
számokat könnyű megtalálni a do-
kumentumban. Az elvégzendő 
művelet kikövetkeztethető a kér-
dés megfogalmazásából vagy a 
dokumentum formájából, tartal-
mából, pl. bejelentőlap, csekk.  

II
I.

 2
7

6
-3

2
5

 Információk összekapcsolása, 
összehasonlítása, összevoná-
sok megadott kritériumok sze-
rint. Állítások szembesítése, 
áttételes állítások párosítása. 

Az információk több hely-
ről való gyűjtése, szelek-
ciója. Dokumentum kitöl-
tése összetettebb válasz-
adás követelménye. 

Egyetlen számtani művelet (osz-
tás vagy szorzás) elvégzése. Elő-
fordul, hogy két vagy több szám-
mal dolgoznak, megjelenik az uta-
sítás, „számolja ki” vagy „mennyi” 
a különbség. Néhány feladatot az 
olvasó csak magasabb rendű kö-
vetkeztetéssel képes megoldani. 

                                                      
8 Pl. Magyar Miklós (2002) A megjelenésre váró alfabetizációs tankönyv. In: Az európai modernizációs 

folyamatok a magyar felnőttoktatásban. IIZ-DVV-Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműkö-

dési Intézete. Budapest. 2002. 127 és köv., Tóth Istvánné – Magyar Miklós – Krisztián Béla (2014) Elemi 

megértési képességek fejlesztése a digitalizáció idején. Tudásmenedzsment.  [ISSN 1586-0698]. XV. évfo-

lyam 1. 2014. március. 66-92.,  
9 Auxné Bánfi Ilona (2002) Tájékoztató anyag az OECD SIALS vizsgálatáról. In: Az európai modernizációs 

folyamatok a magyar felnőttoktatásban. IIZ-DVV-Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműkö-

dési Intézete. Budapest. 2002.105-116. 
10 Auxné Bánfi Ilona (2002)107-109.OECD SIALS – Second International Adult Literacy Survey. 



Krisztián Béla 

14 

IV
. 

3
2

6
-3

7
5

 Összetett, áttételes informá-
ciópárosításokat, vagy a talál-
ható információk komplex ösz-
szevetését végzik el. Áttételes 
információk összevonása. 

Több tétel összevetése, 
komplex összefüggések 
felismerése a valós infor-
mációkért. Néha figye-
lembe veendők a szöveg-
ben elhelyezett feltételes 
információk. 

Egyetlen számtani művelet meg-
oldása, de a műveletet vagy a 
mennyiséget nem könnyű megha-
tározni. A szöveg egyetlen utalást 
sem tartalmaz arra, hogy „meny-
nyi” vagy „számolja ki” 

V
. 

3
7

6
-5

0
0

 

Igen tartalmas, „sűrű” szöveg 
olvasása. Olyan információkat 
keres, melyek mellett számos 
félrevezető állítás van. Adód-
nak olyan feladatok, amelyek 
szakértelmet, illetve a szöveg-
ben lévő komplex kapcsolatok 
felismerését igénylik. 

Bonyolult szerkezetű szö-
vegben megtévesztő in-
formációk kiválasztása, 
szűrése, bizonyos szakér-
telem felhasználása. 

Több művelet végrehajtása egy-
más után, a probléma elemeit 
vagy a rendelkezésre álló szöveg-
ből választja ki, vagy háttérisme-
retekre támaszkodik, hogy meg-
határozza a szükséges mennyisé-
geket vagy műveleteket.  

Auxné Bánfi Ilona (2002) 107-109. 

A kkv-k jelentősége 

A vállalkozások mindenütt a figyelem előterében vannak, működésük, emberi erőforrás hátte-

rük, képzésük sokoldalúan vizsgált11. A kis-és középvállalatok súlya jelentős, a fejlesztési stra-

tégia egyik része, fejlesztésük kiemelt kormányzati feladat12(2. táblázat). 

2.  táblázat: Regisztrált gazdasági szervezetek 2014 májusában 

a 0-249 fős létszám-kategóriák szerint 

Évek 
Vállalkozások a létszám-kategóriák szerint – fő 

0 és ismeretlen 1-9 10-19 20-49 50-249 

 mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás 

2011 430 468 1 139 786 20 395 10 556 4 553 

2012 469 397 1 145 072 21 328 10 252 4 603 

2013 496 157 1 133 385 21 206 10 137 4 648 

2014 május 520 161 1 139 286 20 711 10 238 4 533 

KSH STADAT 3.2.6. GFO’11. Összesen 0 és 249 fős vállalkozás 1 694 929. 

A gazdaság teljesítőképességében fontos tényező a munka termelékenysége, illetve ennek 

alakulása. Hazánkban a régió országai között a legnagyobb a külföldi és hazai tulajdonú vál-

lalatok (zömmel a kkv-k) termelékenységi szintje közti különbség, és a felzárkózásnak nincse-

nek meg a jelei. A gazdaság egyik pólusán a nagy nemzetközi vállalatok helyezkednek el, 

relatív részesedésük a foglalkoztatásban alacsony, a GDP megtermelésében és az exportban 

                                                      
11  Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció .  
12 A kormányfő szerint a gazdaság számára fontosak a nagyberuházások, de „szívünkhöz a legközelebb a 

kkv-k állnak”. „Azt szeretnénk, ha ők adnák az ország törzsét, ők tartanák meg egyfajta gazdasági gerincként 

ezt az országot” – hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök nyomatékosította, a következő uniós költ-

ségvetési ciklusban a Magyarország számára rendelkezésre álló források nagyobb részét – a gazdaságfejlesz-

tés jegyében – a kis- és közepes vállalkozásokhoz kell eljuttatni. Vélekedése szerint ahhoz, hogy Magyaror-

szág „bombabiztos” gazdaságnak legyen tekinthető, 12-13 ezer, exportképes, magyar kézben lévő kkv kel-

lene. http://mno.hu/gazdasag/orban-viktor-meg-kell-erositeni-a-hazai-kkv-szektort-1250034 

http://www.complex.hu/kzldat/o14h0001.htm/o14h0001.htm#kagy1
http://mno.hu/gazdasag/hamarosan-kilenc-unios-palyazat-jelenik-meg-1249754
http://mno.hu/gazdasag/konnyebb-lesz-europai-unios-forrasokhoz-jutni-1249590


Hiányzó hatékonyság a kis- és középvállalatoknál – mi lehet az ellenszer? 

15 

pedig magas, a másik póluson lévő hazai kis- és középvállalatok pedig eddig fordított módon 

jellemezhetőek13. A kkv-k teljesítményhiánya ilyen összetételű gazdaságban súlyos tehertétel.  

A kkv-kat csak létszámuk különbözteti meg a nagyvállalatoktól – egyebekben, pl. a piacon 

maradás (verseny) érdekében ugyanazokat a követelményeket szükséges teljesíteniük, mint a 

„nagyoknak”. A piacon maradás és versenyképesség számos feltételhez kötött. Az egyik ilyen 

feltétel az emberi erőforrással való tudatos gazdálkodás, ebben az oktatás és képzés, aminek 

súlya a duális képzéssel a kkv-kban is megnő14. Ugyanakkor az egyszerűsített elméleti képzést 

nem képes pótolni csak az alkalmazottak képessége – a fogadó szervezetnek vállalnia szüksé-

ges az igényes szakmai-nevelésfolyamat személyiségformáló fenntartását, ami a duális képzés 

szelektív alkalmazására figyelmeztet. Ehhez szakértő környezetre van szükség. A termelési 

rendszer korszerűsége, szervezettsége, tanulóképessége mellett feltétel a szakoktató állomány 

vállalati körének megteremtése15, a duális képzés termeléssel való kapcsolatának tudatosítása. 

Ennek jegyében fogalmazódnak a  kormányintézkedések, amelyek kiteljesedő mértékben, sok-

oldalú támogatásrendszerrel igyekeznek a patrióta gazdaság fenntartására16. 

A kkv-k képzési helyzete 

A kkv-k képzéseivel különböző indíttatással sokan foglalkoznak17. 

A hazai kkv-k számára nem egy különböző képzés, továbbképzés történt/történik, részben 

hazai részben külföldi képző szervek kezdeményezésére. Ilyen volt – önkényesen válogatva a 

sok közül – a 2008-ban indult a Képzés evolúciója – a képzés minőségének és tartalmának 

fejlesztése Program18, vagy 2009-ben egy HR-oldalú megközelítésű felkészítés19. Ezek a kép-

zések a kkv-k egy részét érintették, a tudástranszfer ennek arányában valósulhatott meg20. A 

képzés evolúciója program utánkövetése nyomán megállapítható, hogy a részvevők igénylik a 

központilag szervezett, célorientált képzést. A vállalati képzés szakmai-pedagógiai megalapo-

zottságát szolgálja a 2014 szeptemberétől indított MKIK Dolgozva tanulj! program21. 

                                                      
13 Palócz (2010) Jelentés a magyar gazdaságról 2010. A tanulmányt készítő munkacsoport: Palócz Éva (a 

munkacsoport vezetője), Bartha Attila, Gém Erzsébet, Gyukics Rita, Klauber Mátyás, Matheika Zoltán, Nagy 

Ágnes, Nagy Katalin, Szabó Márton, Vakhal Péter, megjelent: Kopint -Tárki Zrt, Budapest, 2010. 
14 Szilágyi János (2014) Befektetés a jövőbe A duális képzés megvalósulása Magyarországon.  Elő-

adás.www.pbkik.hu/hu/letoltes/10838/a9ad8  
15 Parragh László (2014) szerint nyolcezer szakoktatóra lenne szükség, jelenleg 4 ezer áll rendelkezésre. MR 

2014 szeptember 24. 
16 Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció . 2.3. Középtávú fejlesztési 

prioritások. 2.3.1. Patrióta gazdaság kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben. 

http://www.complex.hu/kzldat/o14h0001.htm/o14h0001_0.htm 
17 Pl. Rozsondai Éva (2010) A szakoktatók, szakmai tanárok továbbképzése külső munkahelyen. Felnőttkép-

zés. 2010.4. 48-50.  
18 Képzés evolúciója – a képzés minőségének és tartalmának fejlesztése. TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-002. Nem-

zeti Fejlesztési Ügynökség. Budapest. 2009.  
19 A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) és a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós 

Központ (BMIK) indított képzés az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató mikro- és kisvállalkozá-

sok vezetői részére. Projekt Összefoglaló Kiadvány. Budapest. 2009.11.30.  
20 A projekt anyagaival öt régióban 40-40 munkahelyi oktató vett részt 4 napos (1x2 és 2x1 napos) képzésen 

TÁMOP 2.2.1. A képzés evolúciója. Alapozó tanulmányok a „Munkahelyi képzés ösztönzés alprojekt kere-

tében megvalósítandó fejlesztésekhez. NSZI. Budapest. 2009.   
21 "Dolgozva tanulj!" Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben c. kiemelt projekt TÁMOP-

2.3.4.B-13/1-2013-0001. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, konzorciumi tag: Sopron Megyei Jogú Városi 

Kereskedelmi és Iparkamara. A z „A” és „B” alprojekt program célja, hogy módszertanilag és a jogszabályi 
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Európai összehasonlításban a hazai vállalatok képzéshez való viszonya – a nagyvállalatok 

kivételével – nem különösebben szívderítő. A nagyvállalatok anyavállalataik vagy vezetőik 

ismert képzési formuláit folytatják, a hiányzó vagy a helyi munkaerővel kapcsolatos feltétele-

ket erőteljes belső képzéssel elégítik ki. 

A kkv-k tulajdonosai, vezetői saját ismeretkörükre, tanácsadói/képzésügynöki vélemé-

nyekre, más kkv-k mintájára hagyatkozva követik (vagy nem) a képzéseket. A kkv-k vezetői 

általában a szóbeli deklaráción kívül nem igen szorgalmazzák a képzéseket, ebben maguk és 

alkalmazottaik többségben tartózkodást mutatnak. 

A képzést igénybe vevő vállalatok aránya elmarad az EU-tól. A képzést támogatók/nem 

támogatók aránya közel azonos. A képzést támogató és nem támogató vállalatokra Magyaror-

szágon 2010-ben többféle magyarázat szolgált (3. táblázat). A szelektív felmérésekben nehe-

zen elkülöníthetőek a kkv-k vezetőinek vagy alkalmazottainak szóló képzések, a továbbiakban 

az egész vállalkozásra értjük a képzést. 

2014-ben a kkv-k emberi erőforrás-állománya, ezzel vezetési-szervezési, oktatási és kép-

zési feladatai tovább bővültek. A duális képzéssel a tényleges hatékonyságforrás, az emberi 

tényező felelős, célorientált felhasználása minden kkv-érdeke, ebben megfelelő szakértelem-

mel szükséges eljárniuk. A duális képzés bevezetésével a kkv-k szervezeti kereteikben a haté-

konyság érdekében a minőségi szakmai nevelés követelmény. Míg azonban az iskolarendszer-

ben a képzést irányítók képzettsége ismert (4. táblázat22), addig a kkv-k fogadókészsége elle-

nére feltételezhető az oktatóhiány és az egyenetlen szakmai-pedagógiai felkészültség. A peda-

gógiai/ andragógiai, pszichológiai, foglalkoztatás jogi, a tanulóképzés tervezési és szervezési 

és a munkakompetenciák követelményeinek folyamatos érvényesítése a szervezetben csak 

megfelelő tájékozottság birtokában lehetséges. Ez komplex feladat, melynek viszonylag ál-

landó és általánosan használható elemei a szakmai nevelés rendszerében találhatóak. Ez egy-

ben azt is jelenti, hogy a kkv-ban kiemelt szerepe van az emberi erőforrásokon alapuló 

tudásmendzsmentnek, a tacit tudásnak, az emberi tényező gyakran kevésbé tudatos, érzelmi 

alapú, szubjektív és értékhordozó jellegével együtt. A teljesítményhiányt a szervezet tudatos 

szakmai-andragógiai felkészítésével részben csökkenthetjük23. 

A Kormány kis- és középvállalatokra irányuló eddig is kiemelt fejlesztéspolitikája, a 

MKIK jelen gazdaságfejlesztő tevékenysége erőteljes vonásokat mutat. A következő időszak-

ban (2020-ig) több mint 4200 milliárd Ft jut a versenyképességet szolgáló fejlesztésekre 24. A 

MKIK szorgalmazza, hogy minél többen vegyék igénybe a lehetőséget, mert így tudnának ja-

vítani hatékonyságukon, ami most elmarad az európai átlagtól.  

„A kisvállalkozásnak a hatékonysága töredéke – egyharmada, 40 százaléka – a hozzá ha-

sonló nyugat-európai kisvállalkozásnak" – közölte Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és 

                                                      
változásoknak megfelelően felkészített szakoktatói feladatokat végző szakemberek álljanak rendelkezésre a 

képzőhelyeken. A „C” alprojekt célja a TÁMOP-2.3.4.-ben a gyakornoki program mentori tevékenységének 

segítése.  
22 Adatok a szakképzésről és a szakképzettek foglalkoztatásáról. Tények & Következtetések. MKIK Gazda-

ság- és Vállalkozáskutató Intézet. Budapest, 2014. június. N.1.5. táblázat. Oktatók végzettsége iskolatípus 

szerint (2009). Forrás: Oktatási Jogok Biztosának hivatala. http://www.oktbiztos.hu/ugyek/iskolai_ 

agresszio_jelentes.pdf 
23 A MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottságának munkaterve, 2014.  
24 Komoróczki István tervezéskoordinációért felelős államtitkár, Duna TV. 2014 . május 5. 

http://www.hirado.hu/2014/05/27/tobb-ezermilliardos-unios-forrasbol-segitene-a-kkv-kat-a-kormany/ 

http://www.oktbiztos.hu/ugyek/iskolai_%20agresszio_jelentes.pdf
http://www.oktbiztos.hu/ugyek/iskolai_%20agresszio_jelentes.pdf
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Iparkamara elnöke25. Ez érzékeny hiány a hazai gazdaságban, mert 2012 végén csaknem 960 

ezer vállalkozás számított kkv-nak, közülük 955 ezer vállalkozás létszáma 49 fő alatt volt. Az 

összes magyar vállalkozás által realizált árbevétel mintegy 58 százaléka kötődik ehhez a vál-

lalati körhöz. Bár csak formálisan vethetjük összehasonlításul a nyugat-európai kisvállalkozá-

sokat, elgondolkodtató, hogy az immár három évtizedes hazai vállalkozási kör – eseti kivéte-

lektől eltekintve – állandó elmaradásban van és a jelentős forrásjuttatások sem csökkentették 

ezt az állapotot. Ennek az állapotnak a megszüntetésére véleményünk szerint nem elégséges 

az anyagi forrásjuttatás rendszere, szükséges a komplex szellemi felkészítés.  

A felnőtt lakosság oktatásban, képzésben való részvételének mérésére az Európai Unió 

egyes tagállamai és tagjelölt országai egységes módszertanra épülő felnőttképzési felvételt 

(Adult Educational Survey, AES) hajtottak végre 2005 és 2007 között. A felvétel során figye-

lembe vették mind az iskolarendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli oktatásokon, képzése-

ken való részvételt. 

A felvétel eredménye szerint hazánk felnőtt lakosságának mindössze 9%-avett részt a fel-

vételt megelőző egy évben oktatásban és képzésben, ezzel Magyarország utolsó lett az unió 

tagállamai között, ahol a képzésben résztvevők aránya átlagosan 36% volt. Az oktatásban, 

képzésben való részvételben a magyar felnőtt lakosság mind a nemek, mind az iskolai végzett-

ség, a gazdasági aktivitás, mind az életkor szerinti csoportokban jelentős lemaradásban volt az 

EU átlagától, és ez nem csupán ettől, illetve a fejlett országoktól számottevő, hanem a térsé g-

ben lévő tagállamoktól is26. Eddig a szakpolitikai döntésekben nem irányadó a kkv-k innová-

ciós képességeinek és készségeinek kormányzati ciklusokon átívelő erősítése, a belföldi tulaj-

donú kkv-k szinte permanens módon a rövid távú kényszeralkalmazkodás nehézségeivel ter-

heltek. Erre elsősorban nem is a piac, hanem az eddigi kormányzati magatartás kiszámíthatat-

lansága, az ebből fakadó bizonytalanság és bizalomvesztés kényszeríti a kkv -k világát. Ilyen 

környezetben a vállalkozó személyisége, szemlélete és várakozásai is torzulnak. Nem könnyíti 

meg a helyzetet a kkv-k gyakori jogilag értelmezett kezelése, amelyben a gazdasági és szakmai 

szempontok egyenetlenül érvényesülnek. Ennek feloldására több intézkedés születik, itt van 

szükség véleményünk szerint a képzési követelmények beiktatására. 

Ennek egyik célja a vállalkozói attitűd megváltoztatása a képzéssel szemben, ami több sí-

kon lehetséges27. A sok vélekedés egyike, hogy a kisvállalkozásokat tovább kell erősíteni. 

„Részben technológiai eszközökkel, új berendezések beszerzésével, információkkal, hogy hol 

tart ma a világ. Ez a dolog technikai része. A másik: az úgynevezett vezetési ismeretek, ahol 

is egy kisvállalkozásnak tisztában kell lennie azzal, hogy partnere adott esetben egy nagy 

multicég, milyen szempontok alapján, hogyan dönt, és e szempontokra fel kell készülnie”28. 

Nem véletlen, hogy a képzés innovációja a duális képzéssel felerősödik és hasonlóan lendül 

                                                      
25 Parragh László a MKIK elnöke, http://www.hirado.hu/2014/05/27/tobb-ezermilliardos-unios-forrasbol-

segitene-a-kkv-kat-a-kormany/.  
26 Statisztikai tükör KSH Budapest. 2010.87. 2010 augusztus  5. 
27 Bogáth Ágnes (2012) A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben. In: Vállalkozásfejlesztés a 

XXI. században. Óbudai Egyetem. Budapest, 2012.216. 
28 Ábrahám László, a National Instruments Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. 

http://www.hirado.hu/2014/05/27/tobb-ezermilliardos-unios-forrasbol-segitene-a-kkv-kat-a-kormany/ 

http://www.hirado.hu/2014/05/27/tobb-ezermilliardos-unios-forrasbol-segitene-a-kkv-kat-a-kormany/
http://www.hirado.hu/2014/05/27/tobb-ezermilliardos-unios-forrasbol-segitene-a-kkv-kat-a-kormany/


Krisztián Béla 

18 

előre a közgazdasági szemlélet átrendeződése, mint ezt a Pallas Athéné program tükrözi29. Nem 

új a kkv-k szükséges felkészültségének, a piaci versenyképesség érdekében teendők hangsú-

lyozása, amelyekben zömmel Porter Versenystratégia könyve köszön vissza .30 A porteri meg-

közelítésen túl a kkv-k versenyképességét erőforrás-alapú elemzéssel tárjuk fel. 

Az erőforrás alapú elemzés 

Vizsgálva a létező erőforrásokat és alapkompetenciákat, a piaci lehetőségeket mérlegelve be-

csüljük a haszonszerző képességet31. Ennek ismeretében választunk üzleti stratégiát. Csak a 

meglévő képességek birtokában lehet hatékony üzletmenetet fenntartani, tehát bármilyen erő-

forrás- vagy kompetenciahiányt találunk, azok pótlásáról gondoskodni szükséges. Az erőforrás 

alapú megközelítés figyelembe veszi a szervezeti különbségeket, mert a kkv -k lényegesen el-

térő tulajdonságokkal rendelkeznek. Eltérőek mind a vagyontárgyak mind az emberi erőforrást 

illetően, eltérő kompetenciákat fejlesztettek ki és tartanak meg, azokat szükség szerint változ-

tatják. A kkv-k nagyobb mérvű bekapcsolódása (pl. a beszállítói rendszerbe) a gazdaságba 

akkor lehetséges, ha kompetenciái minél közelebb állnak a célterület, a kulcsiparágak vagy a 

nagyhatékonyságú szervezetek kulcsfontosságú tényezőihez. A szóban forgó tényezők a szer-

vezetek stratégiai vagyonát képezik Ezt a kkv-knak is szükséges birtokolniuk, ami a vezetés 

és a tulajdonos(ok) meg alkalmazottaik felkészültségétől befolyásolt. A turbulens gazdasági 

környezetben a vezetők korlátozott racionalitás alapján döntenek, a leghatékonyabb stratégia 

vagy üzletmenet kiválasztása és fenntartása is erős kockázatokkal terhelt. A sikeres kimenetel 

még azon szervezetek számára is kockázatos, melyek rendelkeznek az iparágak kulcskövetel-

ményeinek megfelelő alapkompetenciákkal. 

Az alapkompetenciák 

Az alapkompetenciák a működési és rendszerkompetenciák32. A működési kompetenciák azok 

a meghatározó technikai kompetenciák, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a szervezet adott 

piaci kapcsolatrendszerben működhessen (pl. gépgyártóipari jellemzők). A rendszerkompeten-

ciák a szervezet által végzett alaptevékenységet fogják át (pl. gépgyártás általános és speciális 

feladatai). A hatásos szervezeti rendszerkompetenciák közé tartoznak az értékszavatolás/minő-

ség, az értéknövelés és a kreativitás/ innováció, melyben minden szervezethez tartozó érdekelt. 

Az értékszavatolás a hibamentességet, állandó minőséget és a kockázatcsökkentő magatar-

tás jelenti. Az ilyen magatartás nem csak a termékekre korlátozódik, hanem a szervezet egész 

tevékenységére érvényes. Az értéknövelés (pl. a hozzáadott érték) minden szervezeti tevékeny-

ségre kiterjed. A kreativitás az a képesség, illetve folyamat (ok) amelyek új megoldásokhoz 

vezetnek. Az innováció az új ötletek, megoldások megvalósulását jelenti a szervezet bármely 

                                                      
29 Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (PADA) Http://Www.Mnb.Hu/Mnb_Alapitvanyok/ 

Pallas_Athene_Alapitvanyok/Pallas_Athene_Domus_Animae_Alapitvany_Pada 
30Porter Michael,E. (2006) Versenystratégia. Akadémiai. Budapest. 
31  Faulkner, David, Bowman, Cliff (1999) Versenystratégia. Panem-Prentice Hall. Budapest.3. 
32 Adler Judit, Stocker Miklós (2010) Kompetencia-alapú, output orientált oktatás az ideális foglalkoztatha-

tóság érdekében. TM 60. sz. műhelytanulmány. CE Vállalatgazdaságtan Intézet. Versenyképesség Kutató 

Központ. A műhelytanulmány a TAMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú projektje, A nemzet-

közi gazdasági folyamatok es a hazai üzleti szféra versenyképessége címet viselő alprojektjenek kutatási 

tevékenysége eredményeként készült - http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/781/1/TM60_Adler-Stocker.pdf., 

továbbá pl. Boda György [2011]: Kutatási összefoglaló a TAMOP kutatási program gazdaságpolitikai mű-

helyének eddigi eredményeiről. Munkaanyag. Budapest.  

http://www.mnb.hu/Mnb_Alapitvanyok/
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területén. Mondhatjuk, az innováció a megvalósuló kreativitás33. A szervezet érdeke, hogy tu-

dásalapon szerveződve, munkavállalói kreatívak legyenek (ebben a magas szakmai, emberi fel-

készültség, felelős önállóság is beleértendő, ami a személyi kompetenciák teljessége felé mutat). 

E tekintetben a kkv-k körében tartható fenn legjobban a hatékonysághoz szükséges nyitottság, 

összetartozás, hasonlóság és bizalom, ami összefügg a nemzeti és szervezeti kultúrával. 

A szervezeti innováció és hatékonyság szoros kapcsolatban van a tanulással, a tudásme-

nedzsmenttel, feltételezik egymást. Megjegyezzük, hogy a magas innovációs aktivitás egyben 

magas kockázattal jár, aminek elkerülésére a tudásmenedzsmentnek felkészülni szükséges. Eh-

hez folyamatosan négy szervezeti kompetenciaterületen szükséges intézkedéseket foganatosí-

tani. Ezek: a reális és folyamatos költségkarbantartás, a volumengazdaságosság és a tevékeny-

ségi kör gazdaságossága (economies of scale and scope), irányítás és koordináció meg a té-

nyezőköltség34. 

A kedvező tényezők fenntartására a kkv-k csak megfelelő ismeretek birtokában képesek, 

amire a különböző képzések nyújtanak lehetőséget. A kkv-k tanulással, képzésekkel való vi-

szonyában azonban sajátos állapottal találkozunk. A kkv-k képzéseit az OECD illetve más EU-

s szervezetek is rendszeresen követik. A felmérésre 5 évente kerül sor, az EUROSTAT 2010-

ben adott ki összefoglalót. Az Eurostat szerint 2010-ben az EU 27 tagállamában a vállalkozá-

sok kétharmada nyújtott alkalmazottainak szakmai képzést/továbbképzést.  

Az oktatással kapcsolatos eredmények elsősorban a kkv-k intelligens növekedési stratégi-

ájában és a szervezeti kultúrában jelennek meg. Az oktatás, képzés és egész életen át tartó 

tanulás területén Európának a tanulási készségen (Európában negyedük gyenge olvasási kész-

séggel rendelkezik), a korai iskolaelhagyók arányán (hétből egy fiatal korán kimarad az okta-

tásból és a képzésből) kell javítania. A képzések szerkezete nem minden esetben megfelelő, 

ezt jelzi, hogy „mintegy 50% végez középfokon, ez azonban gyakran nem egyezik a munka-

erőpiac szükségleteivel”35. Magyarországon a formális képzések az iskolarendszerben állami-

lag elismert képesítést adó képzéseket, valamint az iskolarendszeren kívüli OKJ -képzéseket is 

tartalmazzák. Minden más iskolarendszeren kívüli képzést a nem formális képzések között 

tartunk számon36. 

A vállalkozások szakmai képzései 

Bármennyire is a jelent tekintjük, a jövő érdekében szükséges kiemelten kezelni az individuális 

mozgatóerők meghatározó voltát a gazdaság dinamizálásában. A  kiemelkedő magyar sikerek 

erős individuális töltetűek (pl. a PREZI, a Rubik-kocka, az uniós szakmunkástanuló-versenyek 

stb.). A mozgatóerők az oktatással, képzéssel tarthatóak fenn, melyek az iskolarendszerben és 

a vállalatoknál testesülnek meg. A felnőttek oktatásával, képzésével foglakozó európai szintű 

adatgyűjtést, amely a vállalkozások szakmai képzési tevékenységét vizsgálta (Continuing 

vocational training of enterprises, CVTS) követte az AES-adatfelvétel (Felnőttoktatási felvé-

tel). Ez kizárólag a vállalkozások által valamilyen formában támogatott szakmai képzésekre 

                                                      
33 Csath Magdolna (2004) Stratégiai tervezés és vezetés 21. században. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 

248-252.  
34 Faulkner, Bowman (1999)38-40. 
35 Felnőttoktatás, felnőttképzés. KSH. Budapest. 2014. március. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/ 

felnottoktatas13.pdf. 4. 
36 Felnőttoktatás, felnőttképzés. KSH. Budapest. 2014. március. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/ 

stattukor/felnottoktatas13.pdf. 7.p. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/%20felnottoktatas13.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/%20felnottoktatas13.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/%20stattukor/felnottoktatas13.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/%20stattukor/felnottoktatas13.pdf
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terjed ki, és a legalább 10 főt foglalkoztató szervezetektől gyűjt információkat –meghatározott 

nemzetgazdasági ágakban. 

Ezek elsősorban a vállalatok képzéssel kapcsolatos attitűdjeire, a képzésben részt vevő 

munkavállalókra, a képzés módjaira, típusaira, és a képzés költségeire vonatkoznak. Az első, 

még önkéntes alapon szervezett európai szintű felvételekre 1994-ben és 1999-ben került sor. 

A kötelező adatgyűjtés jogszabálya csak 2005-ben született meg. Az Unió 2005-től részletesen 

publikálja az adatokat (a legutóbbi a 2010. évre vonatkozik). A felvétel csak azokat a szakmai 

képzéseket vizsgálja, amelyeket a vállalkozás alkalmazottai részére valamilyen formában (pl. 

közvetlen anyagi juttatással vagy munkaidő-kedvezménnyel) támogatott. Az adatgyűjtés nem 

foglakozik azokkal a képzésekkel, amelyek ugyan elősegítik a munkavállaló színvonalasabb 

munkavégzését, de ezekkel kapcsolatosan a foglalkoztató számára sem közvetlen, sem közve-

tett költség nem merült fel. 

Magyarországon a felmérés szerint 2010-ben a 10 főnél többet foglalkoztató vállalkozások 

49%-a biztosított szakmai képzést alkalmazottainak. Ezen belül a 10–49 fős szervezetek 43%-

a, a középvállalkozások közel háromnegyede, míg a legalább 250 fős szervezetek csaknem 

mindegyike támogatta alkalmazottai szakmai képzését. A magyar vállalkozások 38%-a támo-

gatott hagyományos szakmai képzéseket, 36%-uk a szakmai képzés egyéb formáit. Ez utóbbiak 

közül a legnépszerűbb a konferencia és a szeminárium volt mind Magyarországon, mind pedig 

az Európai Unióban. A második, a közvetlen munkahelyen, a munkafolyamatokban zajló kép-

zés állt. A szakmai képzés egyéb formáit nyújtó vállalkozások aránya Magyarországon összes-

ségében elmaradt az EU átlagától37. A hazai vállalkozások több mint 40%-a jelölte meg a csa-

patmunkát fontos készségként, a nagyobb vállalkozások pedig ennél magasabb arányban(sza-

lagmunkák). Szintén több mint 40%-uk tartotta lényegesnek az önálló problémamegoldást, va-

lamint a műszaki, a gyakorlati meg a munkaspecifikus készségeket. Az idegen nyelvek hasz-

nálata és az informatikai készségek a gyakrabban igényelt kompetenciák közé tartoznak, a ve-

zetői készségeket azonban általában csak a nagyvállalkozások ítélték szükségesnek 38. 

A felnőttek oktatásban, képzésben való részvételét több tényező  hátráltatja. 2010-ben a 

hazai vállalkozások 51%-éka nem támogatta munkavállalók képzésben való részvételét. In-

dokként a válaszolók 75%-a azt említette, hogy alkalmazottai már rendelkeznek a munkájuk-

hoz szükséges ismeretekkel, képességekkel és készségekkel. A második legtöbbet említett ok, 

hogy a vállalkozások (a képzést megelőzendő) a megfelelő képzettségű munkaerő felvételét 

kezelik kiemelten. Jelentős akadályozó tényezőnek tartják a képzések magas költségét, is, 

amely valamennyi vállalatméret esetén gondot okozott, a kkv-nál az átlagosnál nagyobbat. Az 

akadályok egymással összefüggésben állnak, ezért a képzési  költségek miatt a vállalkozások 

inkább olyan munkavállalókat vesznek fel, akik már rendelkeznek megfelelő képzettségekkel 

(5. táblázat). 

Európai összehasonlításban elmaradunk a képzést igénylő vállalkozások terén. A nagyvál-

lalatok kiforrott képzési rendszerrel folyamatosan biztosítják alkalmazottaik sokféle képzését, 

ezek a kkv-knál esetlegesek, hiányosak vagy nincsenek. A tíz vagy annál több munkavállalót 

foglalkoztató cégek 66%-a részesítette alkalmazottait szakmai oktatásban 2010-ben (ez 2005-

ben még 60% volt, így javulást látunk). A vállalatok legnagyobb arányban Ausztriában és 

Svédországban (87%), az Egyesült Királyságban (80%), Hollandiában (79%), Belgiumban 

                                                      
37 U.o. 17-19. p. 
38 U.o. 20. p. 
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(78%) és Franciaországban képezték alkalmazottaikat. Legkevésbé Lengyelországban (23%), 

Romániában (24%), Bulgáriában (31%) és Litvániában (40%) éltek ezzel a lehetőséggel.  

A munkavállalók számát tekintve a képzéseket a nagyobb vállalkozások veszik igénybe. A 

vállalkozások alkalmazottai közel fele (48%) vett részt valamilyen szakmai képzésben/tovább-

képzésben. Ebben Csehország állt az élen, ahol a szakmai képzést biztosító vállalatoknál a 

dolgozók 72%-a vett részt ilyen programban. Őt követi Szlovénia (62%), Luxemburg (60%) 

és Szlovákia (58%), Ausztria és az Egyesült Királyság (37%), Litvánia (31%), Magyarország 

27%-al a sereghajtó. Összességében a nagyvállalati dolgozók 49%-a, a közepes vállalkozások 

dolgozóinak 45%-a, a kicsiknél pedig a munkavállalók 46%-a vett részt valamilyen képzésben. 

A felmérés szerint a részvevők 2010-ben átlagosan 25 órát töltöttek képzésen/továbbképzésen. 

A tagországok között jelentős eltérések vannak, amíg Csehországban átlagosan 15 órás, addig 

Litvániában 42, Portugáliában és Máltán pedig átlagosan 40 órás képzésekről volt szó. Az EU 

27 tagállamában a vállalkozások összes munkavállalókkal kapcsolatos költségeinek a szakmai 

képzések átlagosan csupán 0,8%-át tették ki. A tagállamokban: Olaszországban, Litvániában 

és Romániában 0,4%, Máltán 1,4%, Franciaországban 1,5%-ot jelentett a továbbképzések költ-

sége a vállalkozásoknak39. Európa érzékenysége a teljesítményeket befolyásoló képzések iránt 

kitüntetett, mert nemzetközi összehasonlításokban is az ázsiai diákok teljesítményei, akárcsak 

a gazdaságoké egyre jobbak, szemben az euroatlanti átlaggal. Silányodik az emberi erőforrás, 

amiből messzemenő következtetéseket vonhatunk le és ezt nem tetézhetjük azzal, hogy nem 

kellően átgondolt képzési rendszerekkel gazdálkodunk. 

A képzések hatékonysága 

A statisztikai felvételek általánossága mellett csak egyes kkv-k részletes elemzése adhatna fel-

világosítást arról, mennyiben szolgálta a szervezetek teljesítményét a választott képzés. A ha-

tékonyságvizsgálat rendkívül szerteágazó módszerei és megítélései végletesek, egy megköze-

lítés mód a Checkland-féle elemzés40. Magyarország a vállalati képzések tekintetében közép-

mezőnyben van. Ez azonban nem ad okot elégedettségre, mert a folyamatosan változó környe-

zet, a technológiai változások, a munkaerőpiac igényli, hogy minél szélesebb körben terem-

tődjön megfelelően képzett munkaerő. A különböző szempontok alapján keletkező vállalati 

képzés-számbavételek megbízhatósága kétséges, de a magyar kkv-k teljesítményhiánya össze-

függ a nem célorientált képzésekkel. A munkaerő képzettségét nem lehet egy-két év alatt nö-

velni, de a kkv-kon keresztül elérendő, hogy a magasabb tudás- és technológiatartalmú termé-

kek felé irányuljon a termelés41. 

A (szak)képzés súlya a vállalkozásokra került, az itt felkészített állomány (vezetők és al-

kalmazottak) képesek a teljesítményképes tudás alkalmazására, fejlesztésére. Ennek érdekében 

születnek a szakiskolai meg a képzés felsőfokot is érintő változtatást szolgáló rendelkezések, 

melyek előzményei ismertek (pl. gyakorlati oktatói képzések, a szakmunkás életút terve, ezen 

túl a kkv-k felkészítésében szükséges más tudások bevitele is, mint pl. a/a kkv-k szakmai-

andragógiai kultúrájának megerősítése (felnőttképzési, andragógiai tudások (egyetemek), 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal-MKIK), b/ a gazdasági,pénzügyi kultúra és magatartás dinamikus 

                                                      
39 meghttp://www.pbkik.hu/hu/szakkepzes-mesterkepzes/cikkek/mi-a-helyzet-az-eu-ban-felmeres-a-

vallalati-szakmai-kepzesekrol-63033 
40 Krisztián Béla (1993) Tanfolyami tananyagelemzés Checkland módszerrel. Szakképzési Szemle.  3. 15-25. 
41 Kádár Béla (2013) 4. 
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értelmezése (Pallas Athene program,MKIK, NGM), c/ a turbulens környezethez való alkal-

mazkodás (Pallas Athene program,MKIK, NGM), d/ a kkv-k helyzete, fejlesztési lehetőségei 

(MKIK, NGM) –a kormányprogram céljai és feltételei figyelembevételével. Ezek a tudáscso-

portok hozzájárulhatnak a teljesítményhiány érdemi csökkentéséhez. A kkv-kre szabott felké-

szítés integrált, a vezető és alkalmazott egyaránt érintett. Ezek túlmutatnak a szervezeterős ítő 

belső képzéseken és a fennmaradáshoz szükséges stratégiai cél irányába mutatnak, amelyek 

egységes szemléleti keretben és képzési formációban érhetnek el tényleges befolyást a ver-

senyhelyzet fenntartásában vagy annak megteremtésében. Erre a Pallas Athene program meg-

felelő mozgásteret biztosit. 

Helytállás a versenyben – stratégia 

Számos megközelítés nyomán a kkv-k versenyelőnyét befolyásoló tényezők közül négyet vá-

lasztottunk42, melyeket a célelérés érdekében fontosnak tartunk (1. ábra). Ezek: a/ a kisajátít-

hatóság (appropriability), b/ a folyamatosság (durability), c/ a transzferálhatóság 

(transferability), d/ a másolhatóság (replicability), további modulként a vezetési eljárások.  

1.ábra A vállalkozás sikerének, versenyképességének forrásai43 

 

A kisajátíthatóságon az értendő, hogy az eredményességet/hasznot termelő vállalati va-

gyonból mások mit tudnak kisajátítani? Minél inkább beágyazódott tényezőről van szó, annál 

nehezebb azt kisajátítani (technológia, szellemi vagyon). Amikor az eredményesség a vezetők 

és alkalmazottak tudásának, gyakorlatának és minőségének tulajdonítható, ezek kevéssé kisa-

játíthatóak. Tartós eredményesség esetén az egyéni és csoportkompetenciák – a szervezeti ta-

nulás útján – a szervezet kompetenciái. 

                                                      
42 A Grant, R.M. (1991) The resource-based theory of competetive advantage: Implications for strategy 

formulation. California MAgamenet Review. 33. évf.3. Spring. 114 -135. alapján. 
43 Csath Magdolna (2004) 35. ábra, kiegészítésekkel..  
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A tartósság ebben a vonatkozásban nem igazán a fizikai tartósságra vonatkozik, hanem az 

eredményforrások tartósságára. A szervezet stratégiai javai az eredményesség forrásai. A ter-

mék- és életciklus rövidülése a legtöbb vagyontárgyat kevésbé tartóssá teszi. Amíg a materiális 

javak a fenntartható eredményesség szempontjából változóan tartósak, addig a szervezet ke-

vésbé kézzelfogható javai annál inkább állják az időt. A szervezet tudása, vezetése, rutinja, 

alapkompetenciái és csoportmódszere, a tacit tudás túlélik a termékciklusokat.  A szervezetek 

eredményessége mindaddig nem romlik, amíg a ténylegesen érzékelt innovatív, korszerű, mi-

nőségi termékek nem gyengülnek észrevehetően. Minél tartósabbak az alapkompetenciák, an-

nál nagyobb a fenntartható eredményesség. 

Minél inkább transzferálhatók az alapkompetenciák és az erőforrások, annál kevésbé tart-

ható fenn a belőlük eredő versenyelőny. Az erőforrások egy része könnyen transzferálható 

(technológiai rendszerek, berendezések, képzettséggel rendelkező alkalmazottak, képzési for-

mák, stb.). Ebben az értelemben ezek nem stratégiai vagyontárgyak, mivel ezek  piaci forga-

lomban lehetnek. A stratégiai vagyon, kompetencia lényeges vonása a szervezetspecifikus jel-

leg, ami nehezen transzferálható. 

A másolhatóság abban nyilvánul meg, hogy ha a kompetencia vagy erőforrás nehezen vi-

hető át, akkor megfelelő beruházással vagy egyszerűen vásárlással közel azonos 

kompetenciegyüttes hozható létre. Minél könnyebb a másolhatóság, stratégiailag annál ke-

vésbé értékesek a szervezet ilyen erőforrásai. 

A szervezetek szakképzési kompetenciájának fenntartása mellett a vezetési kompetencia 

fejlesztése, fenntartása is feladat. A megnövelt támogatások a kkv tulajdonosok, a menedzs-

ment, az emberi tényező felelősségét magasabb szintre emelik. Ennek megfelelni, a lehetséges 

legjobb megoldásokat megtalálni a külső környezet és a belső adottságok – a tulajdonos,a ve-

zető, a menedzsment, általában az alkalmazottak – ismeretében lehet csak44. Pontos minta erre 

nincs, de vannak olyan általános elemek, amelyek sikeren alkalmazhatóak bármilyen típusú 

szervezet irányításában45. 

2014 tavaszára magyar gazdasági modellváltás egyik szakasza úgy tűnik, lezárult 46. Más 

növekedési modell formálódott, amelyben a kkv-k szerepe is más súllyal szerepel. A kkv-k 

fenntartható fejlődése sok tényezőtől függ, eredői azonban az innovációban, a teljesítmény - 

hiányt csökkenteni képes képzésekben testesülnek meg. Ezek kihasználása elméleti és gyakor-

lati feladat, amelynek feltételei adottak. 

 

 

 

                                                      
44 Csath Magdolna (2004) Stratégiai tervezés és vezetés 21. században. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.  
45 Ilyen pl. Steve Ten Have, Wouter Ten Have, Frans Stevens, Marcel van der Elst, Fiona Pol -Coyne (2009) 

Legsikeresebb vezetési modellek. Manager. Budapest. cimű munka. 
46 Matolcsy György, Palotai Dániel (2014) Növekedés egyensúlytalanságok nélkül. Fenntartható növekedési 

pályára állt a magyar gazdaság. Polgári Szemle.  2014. március. 10. évfolyam 1–2. 


