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K O VÁ C S  N O R B E R T

A kis- és középvállalkozások versenyképességé-
nek növelését támogató, kvantitatív kockázatérté-

kelési módszerek fejlesztése

A II. számú primer kutatási szakasz részeredményei

1. A KUTATÁS CÉLJA

A kutatás fő célja a kis- és középvállalkozási (továbbiakban: KKV) szektorba 
tartozó vállalkozások versenyképességét támogató, kvantitív kockázatértékelési 
módszerek fejlesztése. 

Az Európai Bizottság iránymutatása alapján a KKV szektorba a 250 főnél ke-
vesebb foglalkoztatottal és 50 millió eurót meg nem haladó árbevétellel rendelke-
ző vállalkozások tartoznak. A szektor vállalkozásai jelentős szerepet töltenek be a 
nemzetgazdaság működésében. Hazánkban, Központi Statisztikai Hivatal 2015-ös 
adatai szerint számuk meghaladja a 600 ezret, a összes vállalati szektorban foglalko-
zatott 67, az árbevétel 43, az exportértékesítés 17 százaléka kapcsolódik a szektor-
hoz. Magyarország Kormánya, az Európai Bizottság célkitűzései, a Kisvállalkozások 
Európai Chartája, a Közösség lisszaboni program és az annak megvalósítását célzó 
Modern KKV politika a növekedésért és a foglalkoztatásért c. bizottsági kiadvány, 

kiemelt jelentőséget tulajdonít a hazai KKV szektorban működő vállalkozások-
nak, hiszen a KKV szektor versenyképességének fokozása erősen meghatározza a 
gazdaság egészének teljesítményét és stabilitását. Kutatásom elméleti és gyakorla-
ti megállapításaival, eredményeivel e cél megvalósításához kívánok hozzájárulni.

A vállalkozások tulajdonosainak és menedzsereinek szakmai ismeretekre,  
tapasztalatokra, kapcsolatokra és intuícióra épülő döntései bizonytalansággal ter-
heltek, kockázatosak a döntési folyamat szubjektív elemei és a valósággal kapcso-
latban rendelkezésre álló információk tökéletlensége okán. Különösen markáns 
a bizonytalanság a KKV szektorban a vállalkozások múltja, alkupozíciója, mé-
rete, szervezeti felépítése, folyamatai, folyamatszervezése, IT ellátottsága, alkal-
mazotti összetétele és még jó néhány más tényező okán. A szubjektivitás ésszerű  
keretek közötti mérséklése, valamint az információk minőségének javítása csök-
kenti a bizonytalanságot és növeli a versenyképességet. A szubjektivitás mérsék-
lése és az információk minőségének javítása az elméleti ismeretek hatékonyabb 
felhasználásán, a megfelelő módszerekkel, módon feldolgozott és értelmezett 
tapasztalatokon keresztül valósulhat meg. Egy hatékonyan alkalmazható kocká-
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zatmenedzsment és ennek részeként egy kockázatértékelési folyamat bevezetése 
és működtetése ehhez járul hozzá.

A kockázatértékelés három része, azaz a feltárás, elemzés és elemzési eredmé-
nyek értékelése vonatkozásában a szakirodalomban és a minőségügyi szabványok-
ban számos módszertani ajánlást láthatunk, melyek jó kiindulópontot jelentenek. 

Közvetlen alkalmazásuk a KKV szektorban ugyanakkor jelentős nehézségbe 
ütközik. Egyrészt adat- és információigényük, az alkalmazásukhoz szükséges 
speciális szakismeret, továbbá a befogadó környezet heterogenitása okán. 
Másrészt, mivel a módszertani ajánlások javarészt termelő tevékenységet 
folytató, szekunder szektorba tartozó, nagyvállalati méretkategóriába tartozó 
vállalkozások számára készültek. A KKV szektor vállalkozásainak jelentős 
része szolgáltatási területen működik, változékony belső és külső környezete 
megnehezíti a standard szabályozott folyamatok kialakítását. A legfontosabb 
tehát annak megállapítása, hogy a KKV szektorban milyen módszereket, milyen 
módosítással, hogyan lehet hatékonyan alkalmazni.

2. A KUTATÁS LOGIKAI ÍVE

A kutatás első szakaszában a szakirodalom feldolgozása mellett a potenciális cél-
piac jellemző tulajdonságainak, ismereteinek és a piaci igényeknek a feltárása zaj-
lott. A nyilvános éves beszámolókra támaszkodva azonosításra kerültek a győri 
ipari körzet dinamikus és meghatározó közép- és kisvállalkozásai. Az azonosítást 
követően lokális gazdaság stakeholdereivel készített mélyinterjúk segítségével 
megismertem a győri ipari körzetben működő vállalkozások helyzetét, igényeit, 
lehetőségeit. Az eredmények megmutatják, hogy végeznek-e, s ha igen, milyen 
módon, milyen adatok, információk alapján, milyen módszerekkel, folyamatok-
kal, szervezeti egységekkel és szoftveres támogatással kockázatértékelést, illetve 
mire van igényük a jövőben? A kutatás első, primer szakaszának második pillére 
egy nagy online felmérés, melynek keretében 1542 hazai középvállalat vezetője 
került megkérdezésre kockázattal kapcsolatos fogalomrendszereiről, kockázat-
vállalási attitűdjeiről, vállalata kockázatmendzsment rendszereiről, szoftvereiről, 
fejlesztési igényeiről. A kutatás első szakaszának harmadik pillére egy nagy sze-
kunder adatbázis elemzése, melyben 63 gazdasági ágazat TOP 100 magyarorszá-
gi és Győr-Moson Sopron megyei vállalkozásának pénzügyi-gazdasági helyzete 
került vizsgálat alá, növekedési pályák, finanszírozási szerkezet, iparági szerkeze-
tek annak érdekében, hogy győri és Győr környéki vállalkozások helyzete, pozí-
ciója országos viszonylatban is jobban átláthatóvá váljon.

A szakirodalmi ajánlások és a primer felmérés eredményei alapján az elméleti 
háttér, fejlesztési keretek rendszerezése, szintetizálása, fogalmi tisztázás és a saját 
kutatási eredményekkel történő kiegészítés történt meg. 
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1. ábra: A kutatás felépítése
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3. AZ ONLINE LEKÉRDEZÉS – RÉSZEREDMÉNYEK

A tanulmány 3. részében a kutatási projekt primer kutatási szakasz II. részének, az 
online kérdőíves felmérésnek a lebonyolítása során kapott részeredményei közül a 
következő, fejlesztési szakaszt leginkább meghatározó elemeit mutatom be röviden. 

3.1. A lekérdezésben résztvevők 

Az online felmérésbe Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Komárom-Esztergom, 
Fejér, Pest megye, valamint Budapest 2017-ben nyilvánosan elérhető e-mail cím-
mel rendelkező, 50-250 főt foglalkoztató, 15 milliárd Ft-nál alacsonyabb árbevételt 
realizáló közepes méretű vállalatai, per definitionem1 középvállalatai kerültek. Az 
ismertetett földrajzi térben és kritérumrendszerben ez a teljes sokaságot jelenti, 
ami 15422 vállalatot jelent. A legnagyobb számú vállalat a fővárosban, a legkisebb 
számú Vas megyében található. A vállalatok aggregált árbevétele 4 091 687 e Ft, a 
foglalkoztatott létszám3 a magyarországi 3,42%-a, 152 287 fő. 

[1] Európai Bizottság: Felhasználói útmutató a kkv-k fogalommeghatározásához, 2016,
file:///C:/Users/Kov%C3%A1cs%20Norbert/Downloads/ET0115040HUN%20(2).pdf, 2017. október.
[2] Az összes Magyarországon regisztrált vállalkozás (529 608, 2017. 12.31., Központi Statisz-
tikai Hivatal) 2,9 ezreléke.
[3] A magyarországi foglalkoztatott létszám 4 millió 441 ezer fő 2017. december – 2018. februári 
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A legnagyobb vállalatszámmal van jelen a Közúti áruszállítás (64), az Étter-
mi, mozgó vendéglátás (35), Egyéb műanyag termék gyártása (29), Fémszerkezet 
gyártása (29), a Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (27), valamint a Sze-
mélygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem (25).

2. ábra: Az online lekérdezésben résztvevő vállalatok

Megye Mennyiség / Cégnév Összeg / Árbevétel Összeg / Létszám

Budapest 777 2 202 420 76 370
Pest 304 826 459 29 452
Győr-Moson-Sopron 156 422 675 16 242
Fejér 96 221 524 9 733
Komárom-Esztergom 62 157 171 6 692
Veszprém 85 136 268 8 178
Vas 62 125 169 5 620
Végösszeg 1542 4 091 687 152 287

Az online lekérdezés egy jelentős cím, illetve e-mail elérhetőség gyűjtési és tisz-
títási munka után 2018 tavaszán tudott megindulni. Az 1542 vállalat vezetői részére 
történő kérdőív-kiküldés tervezett 5 hullámából 2 ment le, a kérdőívet 2018. április 
4-i állapot szerint 223 vállalatvezető kezdte el kitölteni, 80 teljes kitöltés mellett 141 
vállalatvezető iratkozott le, kinyilvánítva, hogy nem kívánja a kérdőívet kitölteni.4

A kérdőívet kitöltők 67,65% felsővezető, 10% tulajdonos, vagy tulajdonostárs, 
12,5% középvezető. 79,6% gazdasági (pénzügy, számvitel, logisztika, controlling, 
HR) munkaterületen dolgozik, 76,36% végzettségének megfelelően. Vagyis a ki-
töltők többsége gazdasági szakember, 84,5% felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 
A kitöltők vállalatainak 65%-a 1-10 milliárd Ft, 7,5%-a 10 milliárd Ft feletti árbe-
vétellel rendelkezik, 35%-a 101-250 főt foglalkoztat.

3.2. A vizsgált témakörök 

Az ismertetett kutatási célnak megfelelően öt témakörrel kapcsolatban tettünk 
fel kérdéseket az online kérdőívben. Kíváncsiak voltunk, hogyan definiálják a  
vállalatvezetők a kockázat fogalmát, milyenek a kockázatvállalási attitűdjeik és 
hajlandóságuk, siker- és hatékonyságfogalmaik, az általuk vezetett vállalatok 

időszakban., Központi Statisztikai Hivatal: Gyorstájékoztató, 2018. március 28.
[4] Az e-mail címek tisztításában való közreműködésért a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollé-
gium két diákjának, Kiss Eszternek és Sólyom Kármennek, az online kérdőív Limesurvey segít-
ségével történő kiküldésében nyújtott technikai segítségnyújtásért Páthy Ádám szociológusnak 
tartozom köszönettel. A kutatómunka tartalmi részével a kutatás következményeivel kapcsolat-
ban kizárólag a szerzőt terheli felelősség.
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kockázatmenedzsment folyamatai, valamint a tervezési elemzési, ellenőrzési fo-
lyamatok során alkalmazott szoftverekre is kíváncsiak voltunk. Az online felmé-
rés lényegi tulajdonsága, hogy ebben a vállalati körben ilyen témájú lekérdezés 
nem történt a szerző ismeretei szerint.

3. ábra: A vizsgálat tárgyát képező kérdéscsoportok

Kérdéscsoport Kérdés tárgya Kérdés sorszáma
demográfia alkalmazottak száma 7.

árbevétel 8.
legmagasabb végezettség 6.
pozíció 1.
szakterület 2.
szakterületcsoport 3.
végzettség szakterület viszony 5.

kockázat fogalma kockázat definíció 9.
kockázatmenedzsment eredményesnek tartja-e 27.

fejlesztési akadály 30.
fejlesztési akadály-példa 31.
fejlesztettek-e ezen a területen 29.
kalkuláció (valószínűség, hatás) van-e 34.
kézikönyv van-e 25.
külső tanácsadó 28.
mely folyamatszakaszok 26.
mit fejlesztene 33.
szabályozott folyamat van-e 24.
terveznek-e fejlesztést 32.

kockázatvállalási kedv/ 
hajlandóság

vállalat kockázatvállalási attitűdje 18.
kockázatvállalási attitűd / magán és üzleti 10., 11., 12., 13., 36.
projektkezdés jellemzője 20.

siker/hatékonyság működési hatékonyságot meghatározó 
tényezők 22.

projekt 19.
működési hatékonyságot meghatározó 
indikátorok 21.

működési hatékonyságot meghatározó me-
nedzsment eszközök 23.

tervezésben alkalmazott 
szoftver

miért választották 17.
milyen célból 15.
milyen hiányosságai vannak 16.
van-e 14.
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3.3. Lényeges részeredmények 

A kutatási szakasz részeredményeit a 3. ábrán látható kérdéscsoportoknak meg-
felelően foglaljuk össze röviden. 

A gazdasági szereplők döntéseivel kapcsolatos kockázat és bizonytalanság 
jelentésével, különbségével, azonosságával, s ezek közgazdasági, gazdálkodási 
vonatkozásaival kapcsolatban évszázados vita van jelen a közgazdasági szakiro-
dalomban. A témával kapcsolatban két nagy hatású munka Keynes5 és Knight6 
nevéhez köthető, mindkettő 1921-ben látott napvilágot. Meggyőződésem, hogy 
jelentős újítással azóta nem sikerült előrukkolni. A kockázat és bizonytalanság 
között sokan nem tesznek különbséget, míg mások lényeges különbségnek tart-
ják a számszerűsíthetőséget. Nevezetesen azon jelenségek jelentenek kockázatot, 
melyek bekövetkezésének valószínűsége és hatása számszerűsíthető, míg azok bi-
zonytalanságot, melyeké nem. A kockázat és bizonytalanság fogalmával kapcso-
latban lényeges megkülönböztetni a szimmetrikus és az aszimmetrikus felfogást. 
Az előbbi esetében az üzleti kockázat és bizonytalanság pozitív és negatív kime-
netet hordoz, míg az utóbbi felfogás szerint csak egyféle, negatív kimenet képzel-
hető el. Mind a bizonytalanság, mind a kockázat fogalmát magyarázni, definiálni 
kívánó szakirodalomban a következő fogalmak fordulnak elő nagy gyakoriság-
gal: bizonytalanság, bizonytalanság vs. kockázat, veszély, lehetőség, negatív hatás, 
pozitív/negatív hatás, előre nem látható, kiszámítható. 

Érdekes kérdés, hogy a vállalatvezetők fogalomkészletében ezek mennyire 
jelennek meg. Ha nekik, velük együtt szeretnénk dolgozni oktatásban, trénin-
gekben, K+F területen, akkor elengedhetetlen ismerni, hogy miről, mit, hogyan 
gondolnak. Ők hogyan gondolkodnak akkor, amikor a kockázat fogalmat hallják, 
amikor az üzleti kockázatról, bizonytalanságról gondolkodnak? 72 definícióban a 
leggyakrabban előforduló kifejezés a negatív hatás, a veszély, és a kiszámíthatóság, 
ami azt jelzi, hogy nagyon markáns az aszimmetrikus kockázatfelfogás, továbbá a 
számszerűsíthetőség mítosza. Markáns jelenség, hogy sokan nem definíció alko-
tásán törték a fejüket, hanem rögtön olyan konkrét jelenségeket soroltak, melyek 
üzleti kockázatot jelentenek számukra a mindennapokban. A vállalatvezetők ál-
tal adott definíciókban sokszor előforduló kifejezések: bizonytalan, bizonytalan 
kimenetelű, bizonytalanságot okozó, előre nem látható, előre nem kiszámítható, 
negatív esemény, veszteség, tervezettet akadályozó, kétes kimenetelű. Markánsan 
megjelenő kockázatokozók, összetevők: vevők nem fizetése, megbízó nem szer-
ződésszerű teljesítése, HR és pénzügyi erőforrások hiánya, nem a rendelkezésre 
álló erőforrásoknak megfelelő vállalások tétele.

[5] Keynes, John M.: A Treatise on Probability, 1921, MacMillan, London, http://www.guten-
berg.org/files/32625/32625-pdf.pdf, 2014. május.
[6] Knight, Frank H.: Risk, Uncertainty, and Profit, 1921, Hart, Schaffner & Marx–Hough-
ton Mifflin Co., Boston, MA, https://mises.org/books/risk_uncertainty_profit_knight.pdf, 2014. 
május.
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A kockázathoz való viszonyt magán- és üzletemberi szerepkör vonatkozásá-
ban is értékeltettük. A kapcsolat mindössze közepes erősségű, üzletemberi sze-
repkörben a vezetők kockázatkerülőbbek. A válaszadók többsége az általa veze-
tett vállalat kockázatvállalási attitűdjét is markánsan kockázatkerülőnek tekinti, 
azzal együtt, hogy a projektek gyors kezdését fontosabbnak tartja, mint az alapos 
tervezést, előkészítést.

A vállalatuk egésze és projektjeik tervezése, működtetése, ellenőrzése, utó-
gondozása vonatkozásában használnak valamilyen célszoftvert. A projektek 
pénzügyi tervezése, a vállalat egészének pénzügyi tervezése, mérleg-, eredmény-, 
cash-flow tervek készítése, likviditástervezés, a projektek időtervezése, költség-, 
vevő-, szállítókontroll és egyéb tervezési feladatok vonatkozásában egyaránt 
markáns az Ms Excel használata. Emellett, különösen a költség-, vevő-, szállí-
tókontroll vonatkozásában az egyéb, saját célra fejlesztetett, vagy megvásárolt 
vállalatirányítási rendszerek használata kiemelkedő. A jelenleg használt szoftve-
rek kiválasztásnál a felhasználóbarát felület, adatexport, import, funkcionalitás, 
megbízhatóság, ár, kedvezmények, jelentéskészítési, elemzési lehetőségek kom-
patibilitás tényezők játszottak szerepet. A gyakorlati használat során markánsan 
hiányosságként élik meg az elemzési lehetőségek körének bővítése, adatexport, 
import, adatbázisokhoz való kapcsolódás, a beállítási lehetőségek, konfigurálha-
tóság, kompatibilitás korlátozottságát. Ez azt is jelenti, hogy több, korábbi kivá-
lasztási szempontként kiemelt elemnél tapasztaltak hiányosságot.

A projektek sikerességével kapcsolatban a minőséget fontosabb indikátornak 
tartják, mint a költséget és az időt. A projektportfólió, de a vállalat egészének mű-
ködési hatékonysága szempontjából a minőség mint tényező megelőzi a partneri 
viszony, költség és határidő tényezőket. A részeredmények azt mutatják, hogy a 
sikert a humán erőforrás és azon belül a vezetők gyakorlati tapasztalata határozza 
meg leginkább, a szakmai ismeret/tudás, a kapcsolati tőke és intuitív képesség 
csak ezután következik. Ami a működési folyamatokat illeti, az alapos tervezés, a 
folyamatos ellenőrzés, a rugalmasság, a kapcsolatrendszer és az intuíció ebben a 
sorrendben határozzák meg a folyamatok sikeres és olajozott működtetést.

A válaszadó vállalatvezetők 63%-a nyilatkozott úgy, hogy nincs szabályos 
kockázatmenedzsment folyamat a vállalatuknál. Azaz a kockázatokat meghatá-
rozó összefüggések elemzésével, értékelésével, kezelésével, monitoringjával és 
a kommunikációs feladatokkal kapcsolatban nincsenek jelen a folyamatosan, 
kockázatmenedzsment kézikönyvben rögzített módon, meghatározott munka-
vállalók által végzett feladatok. Azzal együtt is igaz ez, hogy a válaszadók 22%-a 
szerint készítenek kockázatkezelési tervet, 50% szerint feltárják a kockázatokat, 
61% szerint végeznek kockázatértékelést és 42% szerint jelen van a kockázatcsök-
kentő intézkedések megtervezése, bevezetése, nyomon követése a vállalatuknál. 
59% nyilatkozott úgy, hogy a projektek üzleti tervezése során próbálják számsze-
rűsíteni a sikerességet befolyásoló tényezők, kockázatok várható hatását és be-
következésének valószínűségét. A válaszadók 52%-a többnyire, 16,18% nagyon 
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eredményesnek látja a vállalkozásnál a kockázatok feltárását. Külső tanácsadót 
elenyésző százalékuk alkalmaz, jellemzően eseti jelleggel, a többség úgy látja, 
hogy erre nincs szükség.  A válaszadó vállalatvezetők 35,29% nyilatkozott úgy, 
hogy a kockázatmenedzsment területén történtek fejlesztések az elmúlt időszak-
ban, 51% esetében viszont nem történtek változtatások, fejlesztések. Az utóbbi 
vállalatoknál jellemzően semmi nem akadályozta a fejlesztést. Néhány válaszadó 
a fejlesztéseket gátló tényezőként a szükséges pénzügyi fedezet, valamint a ren-
delkezésre álló idő hiányát nevezték meg. Emellett a fejlesztések gátjaként került 
megnevezésre az is, hogy a döntések jellemzően a tulajdonos és a cégvezető meg-
érzései, tapasztalatai alapján történnek, vagyis nekik nincs igényük a vállalatnál 
alkalmazott döntéselőkészítő folyamatok, módszerek fejlesztésére.

A válaszadók 40%-a tervezi a kockázatmenedzsment folyamatai fejlesztését, 
38% nem. A fejlesztések során a kockázatmenedzsment folyamatok egészét, vala-
mint a kockázatok feltárását és elemzését fejlesztenék, a szoftverfejlesztésben, va-
lamint a szervezeti háttér fejlesztésében lényegesen kevesebben, de gondolkodnak. 

3.4. Következtetések

A hat megyére és a fővárosra kiterjedő, még folyamatban lévő online lekérdezés 
részeredményei érdekes adalékokat hoztak a kockázatértékelő alkalmazás, vala-
mint tananyagfejlesztés munkaszakaszhoz. Markáns az aszimmetrikus kockázat-
felfogás, a Ms Excel használat, hiányoznak a regulárisan alkalmazott kockázat-
mendzsment folyamatok. A minőség a költségnél és az időnél is fontosabb siker-, 
és hatékonyságindikátor.
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4. ÖSSZEFOGLALÁS, TOVÁBBI IRÁNYOK

A kutatás utolsó fázisában a szakirodalomfeldolgozásra és a primer kutatási ered-
ményekre támaszkodva kifejlesztésre kerülő módszerek alkalmasak kell, hogy le-
gyenek arra, hogy a feltárástól az értelmezésig támogassák a KKV szektorba tartozó 
vállalatok kockázatértékelési folyamatait. Információ- és adatigényének alkalmaz-
kodnia kell a heterogén befogadókörnyezethez. Alkalmazása gyorsan elsajátítható 
kell legyen, így a bevezetés és alkalmazás nem ütközhet jelentős nehézségekbe és 
gyorsan megvalósítható. Mindemellett a kockázatok feltárásával, a ceteris paribus 
és együttes valószínűségének és hatásának számszerűsítésével hatékonyan kell, 
hogy támogassa a tulajdonosi és menedzseri döntéseket, hozzájárulva a hatékony-
ság és ezen keresztül a versenyképesség növekedéséhez. További lényeges tulajdon-
ság, hogy holisztikusan és folyamatszinten egyaránt alkalmazható. 

A fejlesztésre kerülő kockázatértékelési módszertan gyakorlati alkalmazásba ke-
rülését támogatni fogja egy a kutatás során kifejlesztésre kerülő Ms Excelben mű-
ködtethető kockázatkalkulátor, melynek célközönsége a kockázatértékelési folyama-
tokat bevezetni és működtetni szándékozó, KKV szektorba tartozó vállalkozások.
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