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Vezetõi összefoglaló

A XXI. századra a biztonság szerepe kiemelt jelentõségûvé vált. A globális biztonsági
kihívások, mint a gazdasági globalizáció negatív hatásai, a szegénység, a klímaválto-
zás, a migrációs problémák, a járványok, a nemzetközi bûnözés, a terrorizmus és az
egyre erõsödõ rasszizmus és vallási intolerancia, a nemzetközi közösség egészét érintik
és egymással szorosan összefüggnek. A problémák kezeléséhez „közös nemzetközi
nyelvet” nyújt az emberi jogi megközelítés alkalmazása. De az emberi jogok nem kizá-
rólag csak a jogtudomány módszereivel kutathatóak, hanem a közgazdaságtudomány
felõl is, nevezetesen a gazdasági biztonság és a vállalatok társadalmi felelõsségvállalá-
sa mint kutatási témakörök kiemelésével. A globalizáció komplex hatásainak valódi
interdiszciplináris megközelítéséhez szorosan hozzátartoznak a pszichológiai vizsgála-
tok is, kiemelten az egyén szociális életképességének megalapozása. A kutatási prog-
ram keretében tíz tanulmány készült, amelyek egyértelmûen megerõsítették, hogy a
globalizáció hatásainak vizsgálata csakis a különbözõ tudományágak szoros együttmû-
ködése révén lehetséges. A tanulmányok eredményei révén a kormányzat számára konkrét
ajánlások fogalmazódtak meg.

BEVEZETÉS

A kutatási projekt a globalizáció komplex hatásait valódi interdiszciplináris megközelí-
téssel vizsgálta, nevezetesen a jogtudomány, a közgazdaságtudomány és a pszichológia
tudományának kutatási módszereivel. A jogtudományi alprojekt érdeklõdésének elõte-
rében a globális biztonsági kihívások álltak. A közgazdaságtudományi kutatások a gaz-
dasági biztonság és a vállalatok társadalmi felelõsségvállalásának témaköreit emelték
ki. Míg a pszichológiai kutatások a szociális életképesség megalapozását, a korai tehet-
ségfejlesztést és az üzletemberré történõ nevelés fejlesztési alapjainak vizsgálatát he-
lyezték elõtérbe.



322

1. BIZTONSÁG A GLOBALIZÁCIÓ VILÁGÁBAN1

A globalizáció számos jelentésréteggel bíró, és ekként rendkívül nehezen definiálható
fogalom.2 Legáltalánosabb értelmét tekintve, a globalizáció egyes partikuláris jelensé-
gek és tendenciák világméretûvé válását, a különbözõ államok azonos szférái közötti
globális összefonódások rendszerének kialakulását és elmélyülését jelenti. A globalizáció
következésképp olyan folyamat, melynek egyes elõképei már az ókorban és a közép-
korban is fellelhetõk, jóllehet annak számottevõ elméleti és gyakorlati érdeklõdést ki-
váltó felgyorsulása a múlt század folyamán vált érzékelhetõvé. Sajátosan összetett jel-
legébõl adódóan, a globalizáció eltérõ arcát mutatja a különbözõ diszciplínák képvise-
lõi számára. Ennek megfelelõen, beszélhetünk, többek között, politikai, gazdasági, pénz-
ügyi, ökológiai, társadalmi, kulturális, technológiai, információs, nyelvi és jogi érte-
lemben vett globalizációról.

A megközelítések sokfélesége ellenére is világosan kibontakozik azonban a
globalizáció néhány alapvetõ tulajdonsága. Egyetértés mutatkozik például abban, hogy
a globalizáció felgyorsulása elsõsorban a közlekedés, a kommunikáció és a technológia
– kiváltképp a számítástechnika – utóbbi évtizedekben tapasztalható rohamos és töretlen
fejlõdésének tudható be. E tényezõknek köszönhetõen soha nem látott gyorsasággal
mosódnak el az állam és az egyén életét évszázadokig meghatározott keretek közé szorí-
tó határok, teret hódítanak a szabad piac és a fogyasztói társadalom eszméi, fokozódik a
gazdasági, az ideológiai és a kulturális homogenitás, növekszik a személyek határokon
átívelõ áramlása, és kialakul az egész világra jellemzõ kölcsönös függések rendszere.

Bár a globalizáció alapvetõen értéksemleges fogalom, köztudott és vitathatatlan, hogy
a folyamat elõnyöket és hátrányokat egyaránt maga után von. A globalizáció elõnyei
között említhetõ meg a fejlõdés útjában álló akadályok lebontása, a gazdasági növeke-
dés felgyorsulása, az életszínvonal több országban tapasztalható emelkedése, a techno-
lógia rohamos fejlõdése és elterjedése, a munkaerõpiac világméretûvé válása, a szoli-
daritás növekedése, a tudás és az információ áramlásának felgyorsulása, a globális civil
társadalom kialakulása, valamint az új lehetõségek megnyílása az élet számos területén.
Paradox módon azonban a globalizáció negatív következményeinek listája gyakran
hosszabb és részletesebb, mint az elõnyöké. E körbe tartozik például az egyes nemzet-
közi és államon belüli struktúrák meggyengülése és marginalizálódása, az állam és az
egyén kapcsolatának fellazulása, az emberek kiszolgáltatottságának és bizonytalansá-
gának fokozódása. Valamint az új típusú biztonságpolitikai veszélyek és kihívások meg-
jelenése, az államon belüli konfliktusok számának növekedése, az illegális migrá-
ció fokozódása, a politikai és a vallási szélsõségek felemelkedése, a terrorizmus és a
nemzetközi szervezett bûnözés megerõsödése, a járványok terjedésének felgyorsulása.
Továbbá a világ népességének rohamos növekedése, a globalizáció elõnyeinek egyen-
lõtlen eloszlása, a szegények és a gazdagok közötti szakadék szélesedése, a pénzügyi
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1 E kutatási alprogramban közremûködõ kutatók: Lamm Vanda (MTA Jogtudományi Intézet); Horváthy
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2 A globalizáció fogalmával a projekt keretében Sulyok Gábor foglalkozott, l. „Az Egyesült Nemzetek
Szervezetének reformja a globalizáció emberi jogi kihívásainak tükrében” c. tanulmányt.



323

válságok jóformán ellenõrizhetetlen továbbgyûrûzése, a kulturális sokszínûség mér-
séklõdése, illetve a természeti környezetben okozott károk és az éghajlatváltozás kérdé-
se, sõt az állam és a jogi szabályozás súlyának és szerepének drasztikus csökkenése. Ez
utóbbi jelenséggel kapcsolatban meg kell jegyezzük, hogy az állam és a jog szerepének
mérséklõdését a nemzetközi jog tudománya többnyire negatív kontextusban említi, míg
a kereskedelmi jog vagy a közgazdaságtudomány mûvelõinek szempontjából ugyanez
a jelenség inkább az elõnyök közé sorolandó. Mindezek következtében megoszlanak a
nézetek a globalizációs folyamat egészének kedvezõ vagy káros jellegét illetõen, mint
ahogy eltérõ elképzelések láttak napvilágot a tekintetben is, hogy a jelenség spontán
vagy tudatos politikai és gazdasági döntések által determinált.

A globalizáció folyamata – az államok és a nemzetközi élet egyéb szereplõi mellett
– az egyén helyzetére is közvetlen hatást gyakorol, és számottevõ mértékben befolyá-
solja az emberi jogok belsõ jogi és nemzetközi szinten való érvényesülését. Ez a körül-
mény fokozott figyelmet és hatékony lépéseket igényel mind az egyes államoktól, mind
pedig a nemzetközi közösség egészétõl. A projekt keretében a kutatók ezen folyamatok
elemzésére törekedtek.

1) A kutatások keretében feltárásra került a globalizáció és a kutatási projektben
elemzett globális biztonsági kihívások emberi jogokra gyakorolt hatása, valamint a fel-
vázolt globális problémák emberi jogi megközelítéssel történõ kezelésének lehetõsé-
gei.3 Ennek érdekében egyek mellett vizsgálták, hogy a nemzetközi szervezetek doku-
mentumaiban és a nemzetközi emberi jogi szervek gyakorlatában hogyan jelennek meg
például a szegénységgel, a migrációval, a terrorizmussal vagy a klímaváltozással kap-
csolatos kérdések: mely emberi jogok megvalósulásának veszélyeztetését látják ezek-
ben a jelenségekben, és milyen emberi jogi válaszokat javasolnak.

Az emberi jogok nemzetközi védelmének második világháborút követõ fejlõdése
hozzájárult a nemzetközi kapcsolatokban az ember középpontba helyezéséhez, ami
megnyilvánul a fenntartható fejlõdés fogalmában és a humán biztonság koncepciójá-
ban is. A fejlõdés nyomán az emberi jogok nyelve „közös nemzetközi nyelvvé” vált. A
nemzetközi jogban a globális problémákra adott válaszokként az ún. harmadik generá-
ciós emberi jogok vagy szolidaritási jogok körének folyamatos bõvülése tapasztalható.
A globális problémák emberi jogi megközelítésének elõnye, hogy a jogosultságok kö-
telezettségeket keletkeztetnek, így azok kezelése nem kegy vagy jótékonyság kérdése,
hanem az államok kötelezettsége. Ezek a jogok azonban szétfeszítik az emberi jogok
hagyományos fogalmi kereteit, és a nemzetközi jogban is szükségszerûvé válik újabb
jogalanyok elismerése, azaz az olyan jogalany-kezdemények, mint a nép, az emberiség
vagy a jövõ generációi, jogalanyiságának tisztázása és valódi tartalommal megtöltése.
A „nép” és az „emberiség” jogalanyiságának fogalmi tisztázása és fejlesztése hosszú
távon hozzájárulhat a harmadik generációs jogok elméletének és szabályozásának fej-
lõdéséhez, végsõ soron a globális kihívások kezeléséhez. A nemzetközi emberi jogi
szabályozás azonban ehhez jelenleg még nem biztosít hatékony eszközrendszert.

Az új világrend és az emberi jogok…

3 E kérdéskört Weller Mónika: „A globális biztonsági kihívások emberi jogi aspektusai” c. tanulmányá-
ban tárgyalta.
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Nemcsak az anyagi jogi alapok fejlesztése szükséges – például a klímajogok vagy a
környezeti menekültek jogainak elismerése tekintetében –, hanem a hatékony jogérvé-
nyesítési eljárások kiépítése is, amelyek ma még hiányoznak. Bár a szegénység elleni
küzdelem emberi jogi alapjai évtizedek óta rendelkezésre állnak a nemzetközi jogban,
a második generációs emberi jogok jogi jellegének elismerése körüli viták következté-
ben még csak napjainkban sikerült kidolgozni ezekkel a jogokkal kapcsolatban az egyéni
panaszjog lehetõségét biztosító fakultatív jegyzõkönyv tervezetét.

A klímaváltozás az emberi jogok széles skálájának élvezetét érinti, és a probléma
kezeléséhez szükséges alkalmazkodási és csökkentési intézkedéseknek lehetnek az
emberi jogokat hátrányosan érintõ hatásai is. Ugyanez a helyzet a terrorizmussal, amely
a demokratikus társadalom alapvetõ értékeit támadja, ugyanakkor a terrorizmus elleni
harcban elfogadott korlátozó intézkedések is széles körben veszélyeztethetik az emberi
jogok érvényesülését. Ez a felismerés a különbözõ nemzetközi szervezetekben olyan
politikai jellegû határozatok és nyilatkozatok elfogadásához vezetett, amelyek hangsú-
lyozták, hogy a terrorizmus elleni harc során is tiszteletben kell tartani az emberi jogok
védelmére vonatkozó normákat. Ugyanakkor felhívják a figyelmet a terrorizmus okai-
ra, valamint a terrorizmus társadalmi infrastruktúrája felszámolásának fontosságára,
különösen a társadalmi kohézió, valamint a multikulturális és a vallásközi párbeszéd
elõmozdítása útján.

2) Az emberi jogi kérdéseket érintõ vizsgálódások egyik szegmensét képezték az
Egyesült Nemzetek Szervezetében végbement reform emberi jogi vonatkozásai.4

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének emberi jogi reformja – a szervezet átfogó
megújítására irányuló erõfeszítések integráns részeként – a felgyorsuló globalizáció
humanitárius kihívásaira adott intézményi válasznak tekintendõ. A sokrétû reformtö-
rekvések gyakorlati megvalósítását azonban egy közel másfél évtizeden keresztül hú-
zódó elõkészítési és tervezési fázis elõzte meg, melynek kezdõ idõpontjaként hozzáve-
tõleg az 1990-es évek közepe jelölhetõ meg. Noha már ebben az idõszakban sor került
néhány intézkedés végrehajtására, ide értve az Emberi Jogi Fõbiztos Hivatalának felál-
lítását vagy a terepen folytatott munka emberi jogi dimenziójának hangsúlyosabbá téte-
lét, ám a mélyreható reformok megindítása az ezredfordulót követõ évekig váratott
magára.

A szervezetet több tényezõ is motiválta az emberi jogi reform kidolgozása és végre-
hajtása során. E körben említhetõ az egyén jogainak védelmére szolgáló testületek és
mechanizmusok hatékonyságának fokozása, a globalizáció hatására megváltozott nem-
zetközi környezet emberi jogi problémáinak kezelése, a változtatásokat sürgetõ tagál-
lamok közremûködési hajlandóságának megõrzése, a legitimitás megerõsítése, illetõ-
leg a szervezeti túlélés biztosítása. Megfigyelhetõ, hogy az eddig végrehajtott reformok
három nagy komponensbõl tevõdnek össze: az elvi alapokat lefektetõ szemléletváltás-
ból, az elavult struktúra megújítását célzó szerkezeti átalakításból, valamint a tágabb
értelemben vett eljárási és mûködési modernizációból.

4 E problémakört Sulyok Gábor: „Az Egyesült Nemzetek Szervezetének reformja a globalizáció embe-
ri jogi kihívásainak tükrében” c. tanulmánya dolgozta fel.
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Érdekes módon, a reformtörekvések nem terjedtek ki az anyagi jog területére, de
erre nem is volt szükség, hiszen az emberiség történelmében még soha sem volt ilyen
magas szintû és sokrétû az emberi jogok szabályozása. Az anyagi jog organikus fejlõ-
dése természetesen a vizsgált idõszakban is folytatódott, ám ez a folyamat nem sorolha-
tó a szó szoros értelmében vett emberi jogi reformok körébe. Ebben az összefüggésben
említhetõ például a gyermek jogairól szóló 1989. évi egyezmény 2000. évi két kiegé-
szítõ jegyzõkönyvének, a kínzás, a kegyetlen, az embertelen vagy a megalázó bünteté-
sek vagy bánásmódok tilalmáról szóló 1984. évi egyezmény 2002. évi kiegészítõ jegy-
zõkönyvének, a fogyatékkal élõ személyek jogairól szóló 2006. évi egyezménynek és
kiegészítõ jegyzõkönyvének, a személyek erõszakos eltüntetésének tilalmáról szóló 2006.
évi egyezménynek, vagy az 1966. évi Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nem-
zetközi Egyezségokmánya 2008. évi kiegészítõ jegyzõkönyvének az elfogadása.

Az Egyesült Nemzetek emberi jogi reformja ígéretes, progresszív szellemiséget tük-
rözõ elképzelésekre és tervekre támaszkodott, melynek kidolgozásában nemcsak az
államok, hanem egyéb nem állami szereplõk is tevékeny szerepet játszottak. A nemzet-
közi közvélemény felfokozott, gyakran irreális elvárásai közepette azonban a reformok
gyakorlati kivitelezése esetenként „felemás” módon ment végbe. Az eredeti elképzelé-
sek egy része csak a könnyebb ellenállás irányába való elmozdulás révén, vagy számot-
tevõ „felvizezés” árán jutott el a megvalósulás fázisába. Kiváló példa erre az Emberi
Jogi Tanács – Alapokmány módosítását nélkülözõ – életre hívása, vagy a védelmi fele-
lõsség elvének gyengített formában történõ elismerése.

Bár a szervezeti alkalmazkodás többféle formát ölthet, az eddig végrehajtott refor-
mok ismeretében olybá tûnik, hogy az Egyesült Nemzetek nem a struktúra egyszerûsí-
tésével és decentralizálásával, vagy a problémákhoz közel telepített döntéshozatallal
próbál igazodni a globalizált világ instabil és heterogén szervezeti környezetéhez. Mint-
hogy a határozott értékeléshez még viszonylag kevés gyakorlati tapasztalat áll rendel-
kezésre, sõt az eddigi erõfeszítések sokszor ellentmondásos eredményre vezettek, kér-
dés, hogy a választott megoldások milyen mértékben lesznek alkalmasak a kitûzött
célok elérésére. Ne feledjük azonban, hogy a reform sokrétû és idõigényes folyamat,
melynek jövõbeni kiteljesedésével remélhetõleg kedvezõ irányba mutató elmozdulást
tapasztalhatunk az államok magatartása és az emberi jogok univerzális védelme terén.

3) A kutatások keretében sor került a rendészeti-, különösen a terrorizmus elleni harc
során alkalmazott nemzetbiztonsági intézkedések kiszervezése módszertanának vizsgá-
latára is.5 Ennek keretében elemezték a rendvédelmi szervek hatáskörbõvítését, különö-
sen a terrorizmus elleni harc során életbe léptetett különbözõ biztonsági intézkedéseket,
valamint ezek hatását a különbözõ nem állami szereplõkre. A téma azért fontos, mert
két, alkotmányos és emberi jogi szempontból önmagában is jelentõs folyamat összekap-
csolódásáról van szó: a magánszféra korlátozásának hagyományos kérdése mellett ugyanis
valójában a rendészeti feladatok privatizálásának, kiszervezésének régóta tartó folya-
matában egy új szakasz jelenik meg, és a folyamat kétirányúvá válik. A privátszféra
egyfelõl áldozata azoknak a terrorizmus elleni harc égisze alatt folyamatosan bõvülõ

5 Ezt tárgyalja Pap András László: „Megjegyzések a rendészeti-, különösen a terrorizmus elleni harc
során alkalmazott nemzetbiztonsági intézkedések kiszervezésének módszertanához” c. tanulmánya.
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nemzetbiztonsági ellenõrzési mechanizmusoknak, amelyek például a légi társaságokat,
bankokat, internetszolgáltatókat, telefontársaságokat terhelõ, a rendészeti szervekkel
történõ együttmûködési kötelezettségeket írnak elõ. Másfelõl ugyanakkor egyes jelen-
tõs iparágat képviselõ, elsõsorban az információs-technológiai szektorban mûködõ cé-
gek számára mindez rendkívül lukratív üzleti lehetõségeket is hordoz magában, s így
egyes vállalatok és iparágak a folyamat kedvezményezettjeivé, sõt katalizátoraivá is vál-
nak. Ráadásul mindeközben a terrorizmus elleni harc sajátos pszichológiai környezeté-
ben az alapjogi és a jogpolitikai elemzések többsége nem jut túl a „szabadság versus
biztonság” elméleti, és meglehetõsen doktriner vitájánál, azzal együtt, hogy adottnak
veszi, a „szabadság” és a „biztonság” zéró összegû játék, a „biztonság” fogalmát kritika
nélkül azonosítja a kormányzat vagy a szakpolitika által javasolt különbözõ biztonsági
intézkedésekkel, azok valós hatásának és társadalmi költségeinek vizsgálata nélkül.

Annak ellenére, hogy az egyes intézkedések alkotmányosságának megállapításához
alkalmazott „szükségesség-arányosság” alapjogi teszthez egyébként logikailag ez elen-
gedhetetlen lenne. Ezt a helyzetet a jogalkotók ki is használják: a hatékonyság és az
outsourcing eredeti logikáját megtörve nem (csak) akkor fordulnak a privátszférához, ha
az olcsóbban vagy jobban tud egy-egy állami feladatot ellátni, és nem (csak) akkor írnak
elõ együttmûködési kötelezettséget, ha ezt valamilyen konkrétan meghatározott bûn-
megelõzési vagy nemzetbiztonsági cél indokolja, hanem e követelményeket gyakran a
magánszektor egyes szereplõinek tevékenységéhez, azok szolgáltatásaihoz igazítják.

A kérdéskörrel kapcsolatban áttekintésre került néhány, a rendészeti és nemzetbiz-
tonsági feladatok kiszervezésével, a magánszférára hárításával kapcsolatos általános
kérdés, s vizsgálták a rendészeti kiszervezés, különösen a terrorizmus elleni harc során
bevetett eszközök hatékonyságát. Az elemzés során különbséget kell tenni a „kógens”
és a „diszpozitív” rendészeti kiszervezés esetei között. Az elhatárolás alapja az, hogy a
magánszféra köteles-e partnerként közremûködni a nemzetbiztonsági, bûnmegelõzési
intézményrendszer mûködtetésében (ilyenek a bankszektort, a légi társaságokat vagy a
szolgáltatóipar egyéb szereplõit érintõ adatszolgáltatási és adatfelvételi, adatelemzési
kötelezettségek), avagy azt piaci alapon, profitért, önkéntesen végzi. Amíg a „kógens
kiszervezés” esetében van némi esély arra, hogy a többletfeladatok miatt elégedetlen
piaci szereplõ partner esetleg kezdeményezõ abban, hogy jogi úton, vagy akár a közéle-
ti nyilvánosság elõtt vitára kerüljön sor egy-egy intézkedés hatékonyságáról (és ezáltal
alkotmányosságáról), az üzleti érdekeltség megjelenésével ennek valószínûsége mini-
malizálódik.

4) A kutatók a globalizációval összefüggésben bizonyos külgazdasági kérdésekkel
is foglalkoztak.6 Így vizsgálták, hogy az államok között kialakult külgazdasági kapcso-
latokon belül az egyes termelési tényezõk, javak áramlását milyen faktorok befolyásol-
ják. Nyilvánvalóan – már csak terjedelmi korlátok miatt sem – vállalkozhattak az összes
tényezõ hiánytalan felleltározására, hanem csak azokkal a tényezõkkel foglalkoztak,
amelyek az államok közötti külgazdasági kapcsolatok normatív kereteinek homlokte-
rében állnak. Más szóval, arra keresték a választ, hogy a globális külgazdasági rend-

6 A projekt keretében ezt Horváthy Balázs dolgozta fel „A globális külgazdasági rendszer az Európai
Unió nézõpontjából” c. tanulmányában.
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szernek normatív keretet biztosító globális külgazdasági jog kialakítása milyen szem-
pontok figyelembevételével történik.

A vizsgálódások kiindulópontja az a hipotézis volt, hogy a globális külgazdasági
jog a meghatározó tényezõkrõl kialakított kettõs – globális és lokális szintû – kompro-
misszum eredményeként nyeri el végsõ arculatát. A globális gazdaság rendszerének
meghatározó, részleteiben vizsgált sajátossága a szabadság adott idõpontban fennálló
mértéke. Ebben az értelemben felfogott külgazdasági szabadság olyan szimbolikus
fogalom, amely megmutatja, hogy a rendszeren belül az egyes tényezõk (áruk, szolgál-
tatások, anyagi értéket képviselõ jogok stb.) áramlása milyen mértékben akadályozott.
A szabadságot elõsegítõ tényezõk között említésre került egy objektív, illetve egy szub-
jektív jellegû körülmény. Az elsõ tényezõ, amely objektív jelenségként járul hozzá a
szabadság kiteljesedéséhez, maga a globalizáció folyamata. A szabadságot kiteljesítõ,
szubjektív tényezõként a szabadkereskedelmi politika jelenik meg, amely annak okán
„szubjektív”, hogy e kereskedelempolitikai eszmerendszer alapvetõen választás ered-
ménye, egy adott állam gazdaságpolitikájának kialakítása során mérlegelhetõ szem-
pontrendszer. Az elõzõekhez képest ellentétesen ható tényezõk a szabadság korlátozá-
sát tehetik indokolttá. Az ehhez köthetõ megfontolások közül a gazdaságpolitika hatá-
sain túlmenõen a versenypolitika, a kül- és biztonságpolitika, a környezetvédelmi politi-
ka, a szociálpolitika, a fogyasztóvédelem-politika, valamint a kultúra-politika korláto-
zást alátámasztó szempontjait elemezték. Erre támaszkodik az a megállapítás, hogy a
szabadságot elõsegítõ és a korlátozást megalapozó tényezõk eredménye a külgazdasági
rendszer relatív szabadsága és e relatív szabadság az, ami kifejezõdik majd a globális
külgazdasági jog konkrét normáiban.

2. A GAZDASÁGI BIZTONSÁG ÉS A VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELÕS-
SÉGVÁLLALÁSA A GLOBALIZÁCIÓ VILÁGÁBAN7

2.1. A GAZDASÁGI BIZTONSÁG ÁTÉRTÉKELÕDÉSE A GLOBÁLIS VILÁGBAN8

Az 1980-as évekre a biztonságpolitika fogalma már túllépett a kizárólagos védelempo-
litikai megközelítésen, s a biztonság egyre sokrétûbb, a gazdaság, a társadalom és a
politika majd minden területét átfogó fogalommá vált. A XXI. századra egyre fontosab-
bá váltak a biztonság gazdasági elemei, bár a gazdasági biztonság fogalma napjainkra
még messze nem egyértelmû. A gazdaság biztonságpolitikai szerepének megnövekedé-
se, s a gazdasági folyamatok abszolút meghatározó jellegûvé válása az 1990-es években
megkezdõdött globális világgazdasági korszakhoz kapcsolható. A mindent átfogó glo-
bális világpiac kialakulásával immár vitathatatlan, hogy napjaink politikai-társadalmi
viszonyai a globális gazdasági folyamatok nélkül nem értelmezhetõek. Sõt a korábban
egyértelmûnek vélt gazdasági fogalomrendszerek is átértékelõdnek.

7 E kutatási alprogramban közremûködõ kutatók: Bernek Ágnes (Harsányi János Fõiskola); Svéhlik
Csaba (KHEOPS Automobil-Kutató Intézet); Varsányi Judit (Harsányi János Fõiskola).
8 E kutatási témakör legfontosabb eredményeibõl Bernek Ágnes készített tanulmányt.
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A gazdasági biztonság korábban is, de napjainkra egyértelmûen geopolitikai foga-
lommá is vált. Míg korábban a geopolitika a militarista területi terjeszkedés politikai
megalapozását szolgálta, addig a nemzetközi szakirodalomban egyre elterjedtebb az az
ún. kritikai geopolitika, amely immár gazdasági tartalommal bír, s már igen gyakran
geogazdaságnak vagy geoökonómiának is nevezik. E kritikai geopolitika alaptétele im-
már az, hogy a globális gazdasági folyamatok nélkül napjaink geopolitikai viszonyai
nem értelmezhetõk. Ezt talán azzal az egyszerû példával is szemléltethetjük, hogy míg
korábban egy nagyhatalom politikai fontosságát jellemezhettük azzal, hogy költségve-
tésének mekkora részét fordítja fegyverkezésre, addig az 1990-es évekre a nagyhatal-
mak világpolitikai szerepkörét egyre inkább világgazdasági jelentõségükkel azonosít-
juk. E kritikai geopolitika, vagyis geoökonómiai irányzat világpolitikai alkalmazását
William J. Clinton 1993-ban elhangzott elnöki beiktatási beszédétõl számítjuk. Ennek az
ún. Clinton-doktrínának az alaptételei a következõk: az új nemzetközi rend alapja a gaz-
daság elsõdlegessége; bármilyen politikai célt legegyszerûbb gazdasági úton elérni; az
amerikai külpolitika célja az amerikai transznacionális vállalatok világméretû elterjedé-
sének elõsegítése; az USA feladata a világ békéjének és biztonságának fenntartása; leg-
fõbb cél az unipoláris (egyközpontú), az atlanti-erõtérbõl irányított világpolitikai rend-
szer megteremtése és fenntartása. Így a világpolitika lényegi irányzata az ún. atlantizmus.

Az általános gazdasági közfelfogás szerint e globális gazdasági folyamatok már
nem elsõdlegesen a nemzetgazdasági térszinten szervezõdnek, sõt a nemzetállamok egyre
inkább elvesztik korábbi domináns politikai-gazdasági szerepüket. Geopolitikai érte-
lemben viszont a globális világpiac mint legfõbb térségi szint alapját egyértelmûen a
világ vezetõ nemzetgazdaságai jelentik.

A geopolitikai erõviszonyok alapja a vitathatatlan amerikai gazdasági fölény, ugyanis
messze az USA a világ legnagyobb gazdasági hatalma, a világ összes GNI értékének
26%-át állítja elõ egyedül maga az amerikai gazdaság. A „gazdasági nagyhatalmi lét”
fontosságára utal az is, hogy a világ összes GNI értékének több mint 50%-át a világ öt
legnagyobb nemzetgazdasága állítja elõ. A világgazdasági dominancia másik alapja
az, hogy a világ közel 200 „nemzetgazdasági egysége” közül mindössze 20 nemzetgaz-
daság termeli meg a világ összes GNI értékének több mint 80%-át.

A gazdasági nagyhatalmak vizsgálata mellett azonban felmerül a kérdés, hogy mi-
lyen típusú nemzetgazdaságok a „legbizonytalanabbak” gazdasági szempontból? Ku-
tatási eredményeink szerint a következõ tényezõk járulnak hozzá a gazdasági „bizony-
talansághoz”:

– földrajzi helyzet: tranzitország, viszonylag sok országgal határos, „land-locked”
– szárazfölddel körülvett ország, félperiférikus földrajzi helyzet;

– a nemzetgazdaság mérete (GNI): közepes vagy kis méretû nemzetgazdaság;
– a nemzetgazdaság fejlettségi szintje (GNI/fõ): közepes vagy alacsony fejlettségi

szint;
– a nemzetgazdasági nyitottsága: extrém módon nyitott nemzetgazdaság (FDI

inward stock/GDP); összes külsõ adósságállomány/GDP);
– a valuta nemzetközi megítélése: gyenge nemzeti valuta, sebezhetõ nemzeti pénz-

ügyi rendszer.
Magyarország mindig is tranzitállam volt, s jelenleg is az, a közép- és a kelet-euró-

pai térség stratégiai földrajzi helyzettel rendelkezõ országa. Napjaink néhány geopoliti-
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kai tényezõje mégis abban az irányba hat, hogy fennáll annak a lehetõsége, hogy ütkö-
zõállammá válhatunk:

– Az amerikai geopolitika korábban vitathatatlanul hazánkat tekintette a közép-
és a kelet-európai térség stabilizáló erejû államának (bár a 2006. évi szeptembe-
ri–októberi belpolitikai események valószínûleg már megváltoztatták Magyar-
országnak az amerikai geopolitikában betöltött igen „elõkelõ” helyzetét);

– Egyre inkább fennáll a lehetõsége és a veszélye is annak, hogy hazánk a jövõben
még inkább Oroszország gazdasági érdekszférájához (is) fog tartozni. A geo-
politikai veszélytényezõk maguk után vonhatják, hogy Magyarország az ameri-
kai és az orosz geopolitikai törekvések ütközõállamává válhat. Ez természetesen
függ az amerikai és az orosz politikai tárgyalásoktól, valamint attól is, hogy az
Európai Unió milyen Oroszországgal kapcsolatos külpolitikai stratégiát dolgoz
ki. Ezért kiemelt kormányzati célkitûzéssé kell válnia a stabil, lehetõség szerint
kiszámítható magyar–orosz gazdasági és politikai kapcsolatok megteremtésé-
nek, amelynek keretében kiváló földrajzi helyzetünkbõl eredõ elõnyeinket érvé-
nyesíteni tudjuk.

– A közép- és a kelet-európai térségben egyre erõsebb az egyes országok és az
egyes vállalatok közötti gazdasági (és politikai) verseny. Mivel a régió vállalatai
elõbb-utóbb „kinövik” a hazai piacukat, így a jövõben is várható olyan vállalati
fúzióra irányuló kísérlet, mint az osztrák OMV korábbi MOL-ra irányuló folya-
matos vállalati felvásárlási törekvései. Az orosz érdekszféra megerõsödésére, és
az OMV MOL-ra irányuló felvásárlási törekvéseinek egyértelmû végére utal,
hogy 2009. év áprilisában az OMV a MOL-ban lévõ 21,22 százalékos tulajdoni
arányát eladta az orosz Surgutneftegaz-nak. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha-
zánk legnagyobb vállalata több mint 20%-ban már orosz érdekeltség.

A globális világgazdasági értelemben kis piacnak számító nemzetgazdaságunk ki-
emelten nyitott a világgazdaságra. EU-tagságunk révén a nemzetközi környezet jövõ-
beli hatásai jobban elõre jelezhetõk, mint korábban, de hazánk még messze nem képes
az egységes európai piacból származó lehetõségekkel élni. A nemzetgazdasági nyitott-
ság hagyományos mutatója az exportkoefficiens értéke. Hazánkban 2007-ben az áruk
és szolgáltatások exportjának értéke 78%-a volt a GDP mutatójának. Vagyis hazánk
GDP-jének közel 80%-a az exporton, a külgazdasági kapcsolatokon keresztül realizá-
lódik. A nemzetgazdasági nyitottság másik mutatója, hogy a hazánkban lévõ összes
külföldi mûködõtõke-állomány hány százaléka az ország GDP-jének. 2007-ben a Ma-
gyarországon lévõ összes külföldi mûködõtõke-állomány értéke már közel 97 milliárd
USD-nek felelt meg, s ez több mint 70%-a volt hazánk összes GDP értékének. A KSH
felmérése szerint a magyar vállalati vagyon mintegy 45%-a külföldi befektetõk tulajdo-
nában van. A külföldi tulajdonú társaságoknak igen nagy súlya van hazánk külkereske-
delmi folyamataiban, mind a magyar export, mind a magyar import közel 80%-át a
külföldi tulajdonú vállalatok bonyolítják le.

Hazánk geopolitikai törekvéseinek és gazdasági biztonsági szempontból igen ked-
vezõ tendencia, hogy míg korábban hazánk kizárólag mûködõtõke-importáló ország
volt, addig napjainkra már mûködõtõke-exportáló állammá is vált. 2007-re a magyar
mûködötõke-kivitel értéke meghaladta a 18 milliárd USD értéket! 2007-ben egyébként
a magyar mûködõdõtõke-export éves értéke már több mint 70%-a volt a magyar
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mûködõtõke-import értékének! A legnagyobb magyar vállalatok számára kényszer a
határokon túli terjeszkedés a szûkös magyar piac miatt. Most még a magyar vállalatok
versenyelõnyben vannak e téren a régió országainak többi vállalatához képest, de a
jövõbeli helyzet szempontjából a többségi magyar tulajdonú vállalatok regionális akti-
vitását kormányzati szinten is támogatni kell. Azért is, mert így a magyar nemzetgazda-
ság a földrajzi határokon keresztül bõvíthetõ, amely létérdeke a globális szinten kicsi-
nek számító nemzetgazdaságunknak.

Hazánk gazdasági biztonságát veszélyeztetõ egyik kiemelt tényezõ, hogy a magyar
gazdaság fejlõdése, kiemelkedõ világpiaci nyitottsága nem járt és jelenleg sem jár együtt
a belsõ nemzetgazdaság fejlõdésével, sõt az ún. duális gazdaság megléte – vagyis a
túlnyomórészt világpiacra termelõ külföldi tulajdonú vállalatok és az elsõdlegesen ha-
zai piacra orientálódó, egyre nehezebb helyzetbe kerülõ kis- és középvállalatok egymás
mellettisége, nem szerves egysége – egyértelmûen igazolható.

A jövõben gazdasági biztonságunk már nem választható el az átgondolt kis- és kö-
zépvállalkozásokat fejlesztõ gazdaságpolitikától és a szociális biztonságtól. Ugyanis
ezek hiánya esetén olyan súlyos belpolitikai problémák alakulhatnak ki, amelyek már
rövidebb távon is veszélyeztetik Magyarország külföldi befektetõk általi megítélését, s
fennáll a veszélye annak is, hogy hosszabb távon gazdasági globalizáltságunk mértéke
jelentõsen romlani fog. Ugyanis, ha a magyar társadalomban minél tovább nõ azok
száma, akik a globalizációnak kizárólag csak a negatív hatásait érzékelik, saját maguk
nem rendelkeznek azokkal a képzettséggel és készségekkel, amelyek révén maguk is be
tudnának kapcsolódni a globális világgazdaságba, sõt saját személyes életük terén csak
szociális helyzetük bizonytalanságát érzik napról-napra, akkor ez az egész magyar tár-
sadalomra, hazánk biztonságára nagyon súlyos következményekkel járhat. Hazánkban
3 millió fõre becsülik (ez hazánk lakosságának közel 1/3-a (!) a létminimum alatt élõk
számát, s ezen belül is 25-30 ezer fõre a hajléktalanok számát.

Globális versenyképességünk javítása és a társadalom szociális biztonságának egy-
idejû megteremtése ugyanakkor nagyon nehéz feladat napjainkban, hiszen az egyik
legfontosabb maastrichti konvergencia-kritérium teljesítése, a költségvetési deficit csök-
kentése megszorításokkal, a társadalmi ellátórendszerek reformjával jár együtt, amely
rövid távon pontosan a globális sikerességbõl kimaradt társadalmi rétegekre jár a leg-
súlyosabb hatásokkal. Mindez – ellenkezõ irányú kormányzati szociális politika hiá-
nyában – az ország további politikai megosztottságát növelheti, sõt a szélsõjobboldali
irányzat megerõsödését is maga után vonhatja (vonja).

2.2. VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSA (CSR) A NEMZETKÖZI AUTÓIPARBAN9

A vállalatok társadalmi felelõsségvállalásának (angolul: Corporate Social Responsibility,
rövidítve „CSR”) koncepciója azt jelenti, hogy a vállalatok önkéntesen szociális és kör-
nyezeti szempontokat, megfontolásokat integrálnak üzleti mûködésükbe, és ilyen elvek
fényében alakítják kapcsolataikat mindazokkal, akiket ténykedésük érint, illetve akik
kihatással vannak az üzletmenetre. Az eltérõ értelmezések ellenére a „CSR”-jelenség-
nek vannak széles körû konszenzuson nyugvó közös fogalmi elemei. Ezek:

9 A témakör kutatásával Svéhlik Csaba foglalkozott és írt azonos címû tanulmányt.
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– A szociális felelõsség nem pusztán a fennálló jogi követelmények, szabályok
teljesítését jelenti, éppen ezért alapvetõ szempont az önkéntesség;

– a „CSR” ugyanakkor nem valamilyen jogszabályi pótlék, inkább kiegészíti, sem-
mint felváltja a jogalkotást és a szociális párbeszédet;

– a „CSR”-tevékenység nem szabadon választható ráadás, egyfajta plusz a vállalat
alapvetõ tevékenységéhez képest, hanem ahhoz szorosan kapcsolódik, és illesz-
kedik a cég üzleti stratégiájához. Tehát lényegében nem is annyira eszköz, mint
inkább hozzáállás, ügyintézési mód, vagyis a vállalatvezetés egyik lehetséges útja;

– a „CSR” szervesen kapcsolódik a fenntartható fejlõdés ideológiájához, de nem
jelentheti a közfeladatok áthárítását a magánszektorra.

A globális autóipar „CSR”-on a fenntartható fejlõdés üzleti vállalkozások általi fi-
gyelembe vételének a gyakorlati alkalmazását érti. Természetesen a társadalmi felelõs-
ségvállalás mint eszme már régóta jelen van a szektorban. Az autógyárak kisebb-na-
gyobb mértékben mindig is figyelmet fordítottak a természeti és szociális környezetük-
re. Új az egészben az, hogy e tevékenységeket a vállalati társadalmi felelõsségvállalás
koncepcionális ernyõje alá gyûjtik össze.

Tartalmában a „CSR” dinamikus folyamatként jellemezhetõ, amelyre mind a piaci
tendenciák, mind a menedzserek hatással vannak, kulturális és történelmi hagyomá-
nyok által formált és megalkotott, és figyelembe veszi bárhol a világban a mindenkori
telephelyek lokális sajátosságait. Így például számos fejlõdõ országban (Brazília, Me-
xikó, Dél-Afrika, India, Kína stb.), ahol az autógyárak jellemzõen telephelyekkel ren-
delkeznek, az AIDS elleni küzdelem, az utcagyerekeknek való segítségnyújtás vagy
éppen az analfabetizmus elleni kampány ugyanolyan jelentõséggel bír, mint a gazda-
gabb országokban kielégítõ számú gyakorlati képzõhely kialakítása, ami persze már
egy más szintû „CSR”-tevékenységet igényel.

Ahogy egy tudomány vagy eszmeiség fejlõdik, egyre összetettebbé válik, úgy kell
azt a könnyebb modellépítés miatt részekre bontani. A marketinghez, a PR-hoz – a
példákat folytatni lehetne – hasonlóan a „CSR”-t is két részre lehet bontani a nemzetkö-
zi autóipart tekintve, belsõ és külsõ „CSR”-ra. A könnyebb tárgyalhatóság és szemlél-
tethetõség miatt azonban talán célszerûbb megkülönböztetni a cégen belüli és kívüli
társadalmi felelõsségvállalási tevékenységeket, így is van valamennyi átfedés a két rész
között. E részek még további alrészekre is bonthatóak. Így teljessé vált a modellünk a
nemzetközi autóipar társadalmi felelõsségvállalási tevékenységeit illetõen:

– A nemzetközi autóipar cégen belüli felelõsségvállalása
– A nemzetközi autóipar cégen kívüli felelõsségvállalása – a „bûvös 10-es” (a

„CSR” területei)
A belsõ „CSR” keretein belül a nemzetközi autóipar egyes autógyárai vállalják,

hogy fejlõdésüket valamennyi tevékenységi területen a társadalmi szempontból felelõs-
ségteljes cselekvési elvekre és viselkedésre alapozzák minden olyan országban, ahol
jelen vannak.

Mindenképpen elmondható, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) stan-
dardjainak, az ENSZ emberi jogok egyezménynek, az OECD nemzetközi cégekre vo-
natkozó irányelveinek és hasonló magatartási kódexeknek a betartása a szektorban –
néhány sajnálatos negatív példától eltekintve – nem kérdésesek. E standardok az autó-
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ipar számára a felelõsségteljes üzleti mûködés szükséges, de nem kielégítõ keretét ad-
ják. A szektor már régen túllépett mindezen és a gyárak egyre nagyobb mértékben dol-
gozzák ki a saját, igen széles körû „CSR”-tevékenységi körüket.

 Ha összefoglalni szeretnénk, hogy a nemzetközi autóipar mely külsõ területeken
vállal társadalmi felelõsséget, akkor az alábbi „bûvös 10”-esre kell fókuszálnunk. Ezen
alkotóelemek nagyjából lefedik a „CSR” célterületeit:

– Globalizációs hatásokban való részvétel.
– Természetvédelem (pl. nemzeti parkok támogatása).
– Környezetvédelem (zaj, károsanyag-emisszió, recycling).
– Közlekedési biztonság javítása (pl. közlekedési parkok létesítése).
– Kultúra és történelmi emlékek támogatása.
– Tehetségek támogatása (ezzel a kutatások gyorsítása).
– Különbözõ képzések támogatása és szervezése.
– Társadalmi szegmensek támogatása (gyerekek, idõsek stb.).
– Egészséges életmód népszerûsítése.
– Dialógusok szervezése (konferenciák, fórumok, párbeszédek, szerzõdések stb.).

Nagyon fontos, hogy a társadalmi felelõsségvállalás közvetlen illetékességgel bír-
jon a teljes autóipari láncolat egészének (K+F tevékenység, gyártás, kereskedelem és
vevõszolgálat) tekintetében, a finanszírozási és szállítási-logisztikai tevékenységek,
valamint a meglévõ és a jövõbeni telephelyek vonatkozásában is, függetlenül attól, hogy
mekkora tulajdoni arányt képvisel az adott cégben. Kiemelt fontossággal bír, hogy ne
csak maguk az autógyárak, hanem a beszállítók, az alvállalkozók, a különbözõ szolgál-
tatásokat nyújtók és az értékesítést végzõk is tegyék magukévá a „CSR” szemléletét.

2010–2012-tõl a gépkocsi értékének mindössze 20-25%-át fogják elõállítani ma-
guk az autógyárak, a fennmaradó nagyobbik rész pedig a beszállítóknál fog készülni.
Kényszerû költségtakarékossági szempontok miatt az autógyárak a jövõben fõként
márkaalkotással és vevõkapcsolat-ápolással kívánnak foglalkozni, az adott márka ve-
või hûségének biztosítása érdekében.

A „CSR”-t tekintve az a paradoxon az egészben, hogy míg az autógyárak arra törek-
szenek, hogy minél erõteljesebben kevesebb területre, fõként a kulcskompetenciájukra
fókuszáljanak, addig a vállalati társadalmi felelõsségvállalás miatt kénytelenek olyan
tevékenységekkel is foglalkozni, amelyek nem tartoznak a szorosan vett funkcióik közé
és amelyek jelentõs összegeket emésztenek fel. Természetesen az autógyárak, mint profit-
orientált érdekeltségek, mindezt hosszú távú gondolkodásmóddal teszik, hiszen a „CSR”
egyes elemei a vevõket az adott márkához tudják kapcsolni a vásárlásaik által.

Az autóipari szektor a hazai ipar szerkezetében is nagy jelentõséggel bír, így a válla-
latok társadalmi felelõsségvállalásának elemzésekor akkor kapunk teljes képet, ha a do-
kumentumokon és esettanulmányokon alapuló vizsgálódásokat egy szisztematikus em-
pirikus (primer) kutatás is kiegészíti. E harmadik kutatási szint lehet ugyanis alkalmas
arra, hogy átfogó képet adjon a hazai vállalati adományozás nagyságrendjérõl, szerke-
zetérõl, s adalékokkal szolgáljon a jelenség motivációs és érdekhátterének feltárásához.

2009 tavaszán 79 hazai és külföldi tulajdonú autóipari cégnél készítettünk kérdõ-
íves felmérést és interjút, amely vállalatok földrajzilag Magyarország minden fõbb ré-
gióját (Budapest, Dunántúl és Tiszántúl) reprezentálják.
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A kutatásban ezen empirikus kutatás eredményeit is összefoglaltuk. Az autóipari
vállalatok reprezentatív mintavételen alapuló vizsgálatára alapozva a kutatás során az
alábbi két fõ kérdéskör elemzésére tettünk kísérletet:
1. Mennyire elterjedt ma Magyarországon az autóipari szektorban a vállalatok társa-

dalmi felelõsségvállalásán belül a vállalati adakozás, jótékonykodás? Milyen a cé-
gek tényleges adományozói magatartása? Mi jellemzi a támogatást nyújtó és az at-
tól elzárkózó cégeket?

2. Milyen célok, értékek és indítékok vannak hatással ennek a magatartásnak az alaku-
lására? Milyen szorosak és mennyire civilizáltak a kapcsolatok a potenciális ado-
mányozók és a támogatást keresõk között?

A kutatási projekt keretében a vállalatok társadalmi felelõsségvállalásával kapcso-
latosan végeztünk mind primer, mind szekunder kutatásokat a nemzetközi autóipar pél-
dáján. Mindezt kiegészítettük egy nagymérvû empirikus kutatással, amelyet a hazánk-
ban tevékenykedõ autóipari cégek körében végeztünk. Összefoglalásként megemlítünk
néhány kutatási eredményt.

Az alábbi trendek jellemzõk a vállalati társadalmi felelõsségvállalás tekintetében a
nemzetközi autóiparban:

– szerteágazó, széles sprektumon mozgó „CSR”-tevékenységek
– egyre növekvõ „CSR”-büdzsék az egyes gyártóknál
– vállalati szintû „CSR”-politikák kialakítása
– a stratégiai gondolkodás erõsödése a „CSR” fontosságát illetõen
A hazai autóipari vállalatok jelentékeny részérõl valóban az derült ki, hogy hajlandó

pénzbeni és/vagy természetbeni támogatással segíteni a külsõ, részben nonprofit szer-
vezeteket. A támogatásokra vonatkozó döntések fõleg a szolidaritási elv mentén és ér-
zelmi alapokon születnek. Az autóipari vállalatok csak ritkán mérlegelik objektív krité-
riumok szerint, a vállalati érdekek figyelembevételével a kérelmezõk jó hírét és az aján-
lott program minõségét.

A cég elsõ számú vezetõjének nem egyszerûen számottevõ, hanem döntõ és szinte
kizárólagos befolyása van a támogatáspolitika alakítására. A segítségben részesített szer-
vezetek kiválasztását még a viszonylag nagyméretû autóipari vállalatoknál is a vezetõk
személyes preferenciái határozzák meg.

A vállalati döntéshozók indítékai rendkívül szoros rokonságot mutatnak az egyéni
adományozók motivációjával. Egyelõre igen kevés jele van annak, hogy értékrendjük
számottevõen különbözne az átlagemberétõl, hogy fontosabb lenne számukra a racio-
nális viselkedés és a formai követelmények betartása, mint az egyéni adományozók
esetében. Az adományozási prioritások nem mutatnak szoros összefüggést az adott cég
tevékenységével. A támogatások nagy része a gazdaság valamennyi területérõl az egész-
ségügyi és a szociális szférába áramlik. A szûkebb környezet (kisváros, kistérség) segí-
tését célzó vállalati adományok valóban gyakoribbak azoknál az autóipari cégeknél,
amelyek kisebb településeken mûködnek. A helyi közösségbe való beágyazódás érzé-
kelhetõen növeli az adományozási hajlandóságot.

A mai magyar gyakorlatot elsõsorban az etikai modell határozza meg. Az autóipari
szektorban a cégek alapvetõen szolidaritási megfontolásokból adományoznak, s egy-
elõre még nem jutottak el annak tudatosításáig, hogy a hagyományos jótékonykodáson
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túl kockázatviselõként is érdemes a környezetükben felmerülõ társadalmi problémák
megoldásáért anyagi áldozatokat és felelõsséget vállalniuk. Valamennyi (civil, üzleti és
állami) szereplõ közös erõfeszítésére lenne szükség ahhoz, hogy a sok, vitathatatlanul
jó szándék találkozásából a szektorok a jelenleginél hatékonyabb és intenzívebb együtt-
mûködése alakuljon ki.

A fenti jellemzõ nemzetközi és hazai tendenciák alapján mindenképpen jó hír, hogy
a „CSR” egyre inkább beépül az autóipari cégek tudatába, követendõ példát mutatva
más szektorok és minden fogékony ember számára, hiszen a vállalati fejlõdéshez a
XXI. században már e szellemiség hitvallása is hozzátartozik.

2.3. TÁRSADALMI FELELÕSSÉG A 100 KISTIGRIS E-ARCULATÁBAN10

Az internetes KKV-kutatás kiemelt célja az volt, hogy összehasonlítható módon mérje
fel az általa kiválasztott vállalatok társadalmi felelõsségének különféle jól érzékelhetõ
megnyilvánulásait egy szûkebb, de valamilyen fontos szempontból egységesen kezel-
hetõ KKV-kör gyakorlatában. A szerzõ a munka megalapozásaként olyan korábbi kuta-
tásokat tekintett át, amelyek a vállalati etika és a társadalmi felelõsség vállalati értelme-
zésével, és a megkérdezett vállalatok elkötelezettségének jellegével foglalkoztak, de
kevésbé vizsgálták azt, hogy konkrétan mi mindenben nyilvánul meg ez az elkötelezett-
ség, hogyan hat az üzleti tevékenységre, és ezt mennyiben támogatja egyes vállalatok
internetes kommunikációja.

A résztanulmány gyakorlati részében bemutatott internetes KKV-kutatás a vállala-
tok társadalmi felelõsségének egyes kiválasztott, jó érzékelhetõ megnyilvánulásait méri
fel összehasonlítható módon egy szûkebb, de bizonyos szempontokból egységesen ke-
zelhetõ hazai KKV-kör gyakorlatában. A vállalatok társadalmi felelõsségének szakiro-
dalmi áttekintésére építve a legsikeresebb hazai KKV-k körében elvégzett internetes
tartalomkutatás eredményét foglalja össze, a kutatás folytatására irányuló elképzelé-
sekkel, javaslatokkal.

A kutatás a „100 kistigris” néven mára széles körben elismertté vált Coface-Üzlet-
társ felmérés publikus adatait használja fel szekunder adatforrásként az adatbázis rang-
sorainak kiegészítésével, összehasonlító elemzésével, majd kiválasztja az adatforrás-
ban szereplõ 100 KKV-ból azokat a cégeket, amelyek honlappal rendelkeznek, egy
átfogó, részletes internetes tartalomkutatás keretében megjelenõ CSR-elemek feltárá-
sára és összehasonlító értékelésére. Az adatforrásban valós cégnevek szerepelnek lin-
kek formájában, amelyek az egyes cégek adatlapját hívják be a fõ tevékenység, szék-
hely, alapítási év és néhány egyéb adat megjelölésével.11

A kutatási tanulmányok eredményeinek felhasználása szekunder forrásként azért
biztató megoldás, mert ezekbõl áttekinthetõ, hogy az adott témában mi mindent vizs-
gáltak már. Érdekes statisztikák lelhetõk fel például arról, hogy a vizsgált cégeknek
hány százaléka miként vélekedik a társadalmi felelõsség fogalmáról, annak intézmé-
nyeirõl, a társadalmi elkötelezettség fontosságáról. Az adatvédelem és a cégek üzleti

10 E kutatási témakört Varsányi Judit dolgozta fel tanulmányában.
11 A felmérés honlapja, http://100kistigris.hu/index.html?page=list&year=2008. A dinamikus táblázat
forrása: http://100kistigris.hu/index.html?page=list&year=2008&sort_by=5&order_by=-1
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érdeke miatt azonban ritka az olyan információ, hogy egy-egy tudományos vagy üzleti
célú felmérésben például konkrétan mely cégek szerepeltek, mely cégek viselkedtek
vagy vélekedtek az átlaghoz képest igen eltérõ módon, és MIÉRT. Így azután az össze-
hasonlítást célzó kutatások lehetõsége nagyrészt kizárt. A kutatás ezért is törekedett
arra, hogy az eddigi kutatási eredményektõl eltérõ kérdésekre keresse a választ, ame-
lyeket ilyen közelítésben, a társadalmi felelõsség témakörével összefüggésben mások
még nem érintettek. Így került sor a kis- és középvállalkozások kiválasztott körének
„e-arculatelemzésére”, azaz internetes honlap-üzeneteik célzott vizsgálatára – a társa-
dalmi felelõsség jegyeinek keresésére, értékelésére és értelmezésére.

A résztéma kutatásának célirányait a következõk képezték:
– A 100 kistigris háromféle rangsorának összehasonlítása a mutatók alapján.
– A többféle eredeti és saját rangsor összehasonlítása.
– Üzleti aktivitási mutatók és életkor-rangsor kiszámítása, és a cégek újra rangso-

rolása e mutatók alapján.
– A 100-as céglista összes cégének honlapelemzése elõre kidolgozott, tesztelt, majd

finomított sokféle tartalmi, vonzerõbeli és kommunikációs ismérv alapján.
– A CSR explicit, burkolt vagy rejtett megjelenése a honlapok üzenetében.
– A vizsgált cégek rangsorolása CSR-elkötelezettségük alapján, az ismérvek

teljesítettségi fokának skálázásával.
– Ajánlások a cégek erõteljesebb internetes CSR-stratégiájának tartalmára és megjele-

nítésére.
– Konkrét elképzelések, javaslatok a kutatás folytatására.

Az elemzések a 100 cég honlapjának vagy egyéb internetes hozzáférhetõségének fel-
térképezésén, majd a vizsgált cégek körében létezõ 58 KKV-s honlap teljes körû áttekin-
tésén, részletes verbális jellemzésén, és a fontosabb CSR-elemek elõfordulásának skálá-
zásán alapultak. Az adatforrásokból készített Excel-táblák különféle mutatók szerinti rang-
sorai képezték a kiindulást annak megállapításához, hogy az egyes cégekre mennyiben
jellemzõ CSR-tevékenységük magas színvonalú mûvelése és internetes kommunikálása.

A kutatási résztéma szempontjából természetesen a konkrét CSR-akciók megneve-
zése és részletezése kínálkozott a legérdekesebb szempontnak, de a szerzõ nagyon fon-
tos tényezõkként kezelte a fõ tevékenység körében megnyilvánuló CSR-elemeket is.

A 100 kistigris háromféle rangsorának összehasonlítására a Coface-Üzlettárs fel-
mérésbõl készült adattábla mutatói alapján elkészített Excel-tábla szolgált. Az elemzé-
sek a honlappal rendelkezõ 58 cégre szûkített adattáblák mellett a szûkített vállalati kör
üzleti rangsormutatói alapján készített diagramokat, továbbá a honlapok tartalmi kate-
góriái szerinti jellemzõbb értékelések szöveges és grafikus jellemzését foglalják ma-
gukban. Az elemzési eredmények között újabb képzett rangsorok, rangsor-összehason-
lítások, az egyes rangsorok szerinti legjobb 10-10 cég CSR-elemeinek összehasonlító
értékelései, valamint a honlappal rendelkezõ cégek teljes körének összegzõ CSR-érté-
kelése szerepel táblázatokkal, diagramokkal illusztrálva.

A honlapokon fellelhetõ CSR-tényezõk jól csoportosíthatók és skálázhatók a követ-
kezõ kategóriákba tartozó információk, üzenetek, akciók alapján:

– Szakmai, tudományos tájékoztatás, ismeretterjesztés.
– Kultúra, mûvészet pártolása, rendezvények.
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– Természetszeretet, környezetvédelem.
– Sporttámogatás, egészségvédelem, szórakoztatás.
– Munkahelyteremtés, álláshirdetések, képzés, motiváció.
– Minõségmenedzsment, ügyfélszolgálat, piacépítés.
– Nemzetközi és EU-szintû terjeszkedés, partnerség, innováció.
– Magyar értékek erõsítése.

A kutatás nyolc hipotézisének többsége részben vagy egészben igazolást nyert. A
fõbb megállapítások között a tanulmány a következõket emeli ki:

– A vizsgált honlapokból tükrözõdik a cégek jól felfogott üzleti érdeke egy informatív,
vonzó honlap iránt, a legsikeresebb KKV-k igen nagy arányának azonban egyáltalán
nincs honlapja.

– A vizsgált vállalati honlapok tartalma és színvonala erõsen kötõdik az adott tevé-
kenységi kör szakmai igényességéhez, de kevésbé jellemzõ rá a marketing és PR
erõssége.

– A honlapok döntõ többségénél kiemelkedik az adott cég CSR-elkötelezettsége, de
ennél jóval kisebb arányban lelhetõk fel konkrét CSR-tevékenységre, intézményre
utaló tartalmak. Ezek elsõsorban a minõségtanúsításban és a fogyasztói elkötelezett-
ség szlogenszerû megfogalmazásában jelennek meg, a konkrét CSR-akciók aránya
többnyire csekély.

– Alaposabb értelmezéssel sok-sok implicit CSR-tartalom is felfedezhetõ a honlapo-
kon, amint az a verbális összegzésben kimutatható.

– A honlapok üzleti értékét jól jellemzi a vizuális vonzerõ, kezelhetõség, tartalmi gaz-
dagság és a CSR különféle explicit és rejtett megnyilvánulásai.

A többféle üzleti rangsor szerint is az elsõ 10 közé kerülõ cégek összehasonlító
elemzésével részben igazolást nyert ugyan, de további részletesebb kutatásokat feltéte-
lez az a hipotézis, hogy az adott alaptevékenység üzleti értéke és a honlap marketing-
színvonala szoros kapcsolatba hozható egymással, és az adott cég üzleti sikerével. Az is
jogos, és részben igazolt feltételezés, hogy a CSR-tevékenység mûvelése és kommuni-
kálása erõsíti az adott cégek kiválasztott rangsor szerinti üzleti sikerét. Az ilyen célú
kutatási eredmények többféle rangsor szerint is bíztatók, de ezt a hipotézist iparág és
tevékenység szempontjából homogén vállalati körben kell majd tesztelni. A kutatómunka
eredményeként – a kiválasztott szekunder adatforrás jellegzetes vállalati jellemzõibõl
kiindulva, és a cégek honlapjait tanulmányozva – sikerült olyan magatartásmintákat
azonosítani és kategorizálni, amelyek a legközvetlenebb formában – egy-egy honlap
üzeneteként, tudatosan vagy mellékesen – közlik a cég partnereivel és az érdeklõdõ
nagyközönséggel a társadalmi elkötelezettség sokszínû jegyeit, esetenként a felelõs
magatartás konkrét tartalmát.

Bernek Ágnes, Koncz István, Lamm Vanda



337

3. AZ „ÖNJÁRÓ” SZEMÉLYISÉG DIAGNOSZTIZÁLÓ ÉS FEJLESZTÉST
PROGNOSZTIZÁLÓ MÓDSZEREI12

3.1. A SZOCIÁLIS ÉLETKÉPESSÉG MEGALAPOZÁSA13

A szociális életképesség, a szociális öngondoskodás képességének megalapozása egyre
fontosabbá válik korunkban, mivel ez jelentõs mértékben tehermentesíti a társadalmat,
ezzel együtt pedig hozzájárul a gazdasági–technikai–kulturális fejlõdéshez, vagyis az
össztársadalmi sikerességhez. A kérdés ezek után úgy fogalmazható meg, hogy kinek
vagy mely társadalmi intézménynek a feladata, funkciója az egyének szociális életképes-
ségének megalapozása, illetve helyreállítása? Nyilvánvalóan ez az intézmény az iskola.
A vázolt összefüggések és megfontolások indokolják kutatási témánk megválasztását.

A megalapozó szerepet betöltõ kompetenciák a személyiségfejlõdés és a képzés
kezdeti fázisában alakulnak ki. Ennek következtében a szociális életképesség megala-
pozásának meghatározó eleme is a korai fejlesztés, mindenekelõtt az általános iskola
fejlesztõ tevékenysége. Az itt elérhetõ eredmények épp úgy, mint az elõálló deficitek és
a lemorzsolódás, valamint a felzárkóztatás hiánya, elmaradása sorsdöntõ tényezõk az
egyén életében. A fentiek alapján kutatásunk keretében azt elemezzük, hogy az iskola
milyen pedagógiai eszközöket biztosít a szociális életképesség megalapozásához, és
ezeket az eszközöket milyen hatásfokkal tudja mûködtetni, illetve mi módon lenne ered-
ményesebbé tehetõ ez a fejlesztõtevékenység.

A szociális életképességnek természetesen több feltétele van, mi azonban kutatá-
sunkat csak a legfontosabb három feltételre összpontosítjuk, annál is inkább, mivel ezek
megteremtésében az iskolának kitüntetett szerepe van. A három feltétel a következõ: a
felkészülés a munka világára; az élethosszig tartó tanulás; az egészség fenntartása az
egészséges életmód útján. Fontos körülmény, hogy a szociális életképesség kiemelt három
feltétele a társadalom széles rétegeinek, de mondhatjuk azt is, hogy minden tagjának a
létfenntartása szempontjából nélkülözhetetlen.

A különbözõ, nagy elterjedtségû iskolamodellek (comeniusi-herbarti, reformpedagó-
giai, alternatív) hatásszervezési megoldásmódjai, szemléletbeli jellemzõi arra utalnak, hogy
az iskola nevelési-oktatási hatásrendszerében, tevékenységi folyamatában sok lehetõség
rejlik a szociális életképesség megalapozásával kapcsolatban. Ugyanakkor az is kimutat-
ható, hogy szakmai tévutak, iránytévesztések rontják az iskolai munka hatékonyságát.
Ezeket a problematikus elemeket ugyanakkor a struktúra változtatása nélkül, idõbeli és
hatásrendszerbeli belsõ átcsoportosításokkal, illetve pregnánsabb szakmai orientációval
szelektálni lehetne. Kutatásunk ezeknek a magukat makacsul tartó, a hatékonyságot ron-
tó, és a célirányosságot zavaró tényezõknek a kimutatását és konvertálási lehetõségei fel-
tárását, vagyis az iskola optimalizálási lehetõségeinek meghatározását is célul tûzi ki.

A már említett iskolamodellek egyoldalúságainak és tévútjainak kikerülésével, ugyan-
akkor a sikeres megoldásmódok kiemelésével és integrálásával kialakítható egy olyan
optimális iskolamodell, amely hatékonyságban az eddigieket felülmúlja.

12 E kutatási alprogramban közremûködõ kutatók: Bábosik István (ELTE PPK), Balogh László (Debre-
ceni Egyetem), Koncz István (Harsányi János Fõiskola).
13 E kutatási témával Bábosik István foglalkozott.
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Az optimalizálás fõbb területei a következõk, eddigi elemzéseink szerint:
– a célrendszer korszerûsítése és tudatosítása, a fejlesztési folyamat célirányos jel-

legének megerõsítése;
– az iskola tevékenységrepertoárjának szélesítése, a feladatcentrikus jelleg erõsí-

tése;
– a tananyagrendszer mennyiségi és minõségi átstrukturálása;
– a spontán kirekesztõdést megelõzõ tevékenységszervezési modellek alkalmazá-

sára történõ áttérés;
– a tevékenységmotiváció központi szerepének biztosítása minden tevékenység-

forma keretében;
– a verbális és vizuális fejlesztõ hatások helyett a célirányosan konstruált feladat-

szériák fejlesztõ hatásának preferálása.
– Kutatásunk az optimalizálás elveinek megvalósítási alternatíváit, technikáit konk-

rét és részletezõ formában is törekszik meghatározni.

3.2. A KORAI FEJLESZTÉS ÉS A KITERJESZTETT TEHETSÉGGONDOZÁS HÁTTÉRTÉNYEZÕI14

Az iskolai tehetséggondozás hagyományosan a középiskolai korosztályra, illetve a fel-
sõoktatásban tanulókra terjedt ki. Újabban egyre többen vetik fel külföldi és hazai kuta-
tók (Mönks, Knoers, 2004; Koncz 2009; Mezõ, 2009; Ranschburg, 2004; Sternberg,
2004; Balogh, 2006 stb.), hogy korábban el kell kezdeni a tehetségesek keresését és a
velük való foglalkozást. Már az óvodában indítani kell az alapozást (érzelmi összete-
võk, alapképességek fejlesztése), folytatni kell ezt az alsó tagozatban a hatékony általá-
nos intellektuális fejlesztéssel, majd a felsõ tagozatos korban el kell kezdeni a személyi-
ségtényezõk fejlesztésére is kiterjesztett komplex tehetséggondozást. Mi vizsgálatunkkal
ez utóbbi témakörhöz kapcsolódunk: integrált osztályokban tanuló tehetségígéreteknél
vizsgáljuk azokat a pszichológiai háttértényezõket, amelyek nélkül nincs kiemelkedõ
teljesítmény. A fejlõdés elsõsorban a tanulók tanulmányi teljesítményének változásá-
ban figyelhetõ meg, azonban fontos nyomon követni pszichológiai hatásvizsgálatokkal
a „háttértényezõk” (általános intellektuális képességek, motívumok, tanulási stratégi-
ák, szorongás) változását, mivel ezek jelentõsen befolyásolják az intellektuális tehetség
kibontakozását.

Az adatokat a következõ mérõeszközök magyar adaptációinak segítségével gyûj-
töttük:

– Raven Standard Progresszív Mátrix
– Kozéki – Entwistle-féle tanulási orientáció kérdõív
– Kozéki – Entwistle-féle tanulási motivációs kérdõív
– Spielberger-féle szorongásvizsgálat

A kapott eredményeink vegyes képet mutatnak a tehetségfejlesztés „háttértényezõ-
inek” alakulásában:

– Általános intellektuális képességei az „integrált” osztályokban tanuló gyerekek-
nek intenzíven fejlõdtek, a két mérés között szignifikáns különbség figyelhetõ
meg. Az „integrált” keretek elõnyösek, mert a tehetséges és nem tehetséges ta-

14 A kutatási témakörben Balogh László készített tanulmányt.
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nulókat egy osztályban hagyják, és gyakran a tehetségesek pozitívan hatnak a
normál képességû társaikra. Tehát ezen keretek is kedveznek az általános intel-
lektuális képességek intenzív kibontakozásának. A vizsgált 6 iskolában pozitív,
de nem kiegyensúlyozott fejlõdést tapasztaltunk az általános intellektuális ké-
pességeket tekintve.

– A tanulási motiváció vizsgálatánál is egyenetlen eredményeket kaptunk. A prog-
ramba bekerüléskor a motivációs értékek igen magasak. Az viszont nem kedve-
zõ, hogy ezek az értékek csökkennek a második mérés során. A három fõ motí-
vumcsoport egymáshoz való viszonyának vizsgálatakor azt állapítottuk meg, hogy
az érdeklõdõ motívum mindkét mérésben a leggyengébb, ez természetes ebben
az életkorban, míg a teljesítõ dimenziónak a legmagasabbak az értékei. A gyere-
kek számára lényeges az értékelés, a visszajelzés, a szülõk érzelmi támogatása,
az elfogadás és az egykorúakhoz tartozás. Mind a 6 iskolában a motivációs érté-
kek igen magasak 5. osztály elején. Ezek az értékek lényegesen nem változnak a
második mérés után egyik motívumcsoportban sem az 1., 3., 5. és 6. iskolában.
Ezzel szemben az értékek csökkenését figyelhetjük meg a 2. és a 4. iskolában.

– A tanulási orientáció vizsgálatánál szintén vegyes eredményeket kaptunk. A ta-
nulók törekednek az összefüggések átlátására és az iskolában tanultak megérté-
sére, valamint egyre fontosabbá válik a tantárgy iránti érdeklõdés és lelkesedés a
tanulás iránt. Sajnos, van itt is olyan iskola, ahol a reprodukáló tanulási stratégi-
ák erõsödnek – még a tehetséges tanulóknál is!

– A szorongás vizsgálatánál megfigyelhetõ, hogy két szempontból is egyenetlen a
tanulók szorongása, aggodalma és emocionális izgalma. Egyrészt a fiúk jobban
aggódnak a teljesítményük miatt, mint a lányok, ezt abból állapítottuk meg, hogy
a fiúknál az aggodalom értéke kevésbé csökkent, mint a lányoknál. Az iskolákat
vizsgálva pedig az figyelhetõ meg, hogy a 2., 3. és 5. iskolában az aggodalomér-
ték emelkedett. Ez az eredmény nem megnyugtató, mivel azt jelzi, hogy a peda-
gógusok nem teremtenek megfelelõ légkört a tanuláshoz, a gyerekek nem fel-
szabadultak az órákon.

A vizsgálatból levont fõbb következtetések és ajánlások az iskolai munka továbbfej-
lesztéséhez a következõk:
1. Az általános intellektuális képességek fejlesztésében jelentõs különbségek vannak a

tehetségígéretek esetében is, holott náluk kedvezõek az alapok az intenzív fejlesz-
téshez.

2. A motiváció alakulásában is vannak eltérések az iskolák között. Különösen kedve-
zõtlen, hogy a kudarctól való félelem mindenütt erõsebb, mint a tanulók sikerorien-
tációja. Ez jelentõsen rontja a teljesítményüket.

3. Az egyéni tanulási stratégiák fejlesztésében is jelentõs eltérések vannak az iskolák
között, és igen kedvezõtlen, hogy a reprodukáló tendencia a fejlesztés ellenére is
erõs marad. Ez is akadályozza a tehetség kibontakozását.

4. Különösen kedvezõtlen, hogy több iskolában is nõ a tanulók szorongása (aggoda-
lom-értéke), amely jelentõs akadálya lehet a jó teljesítménynek, a tehetség kibonta-
kozásának.
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5. Mindezek azt mutatják, hogy pedagógusaink alapvetõen nincsenek felkészülve a
tehetséges tanulók hatékony fejlesztésére. Fontos a következõ lépések megtétele:

– a pedagógusképzésben nagyobb részt kell szentelni a tehetségesekkel való fog-
lalkozás pszichológiai, pedagógiai és módszertani megalapozására;
– ugyanakkor az is fontos, hogy a már mûködõ pedagógusok a jelenleginél több
lehetõséget kapjanak posztgraduális képzés formájában a tehetségfejlesztõ szak-
vizsga-program teljesítésére. Ma erre igen nagy az igény, de nincs meg az anya-
gi háttér.

6. Az is fontos lenne az elõrelépéshez, hogy minél több iskolában induljon – megfele-
lõen szakképzett pedagógusok közremûködésével – komplex tehetségfejlesztõ prog-
ram (a hagyományos szakköri foglalkozások helyett!), amely célul tûzi ki és felvál-
lalja a tehetséges tanulók személyiségének tudatos fejlesztését is a képességek
fejlesztése mellett.

3.3. AZ ÜZLETEMBERRÉ NEVELÉS DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI ALAPJAI15

„Az üzletemberi személyiség kialakítása - diagnózis és fejlesztési prognózis” c. kuta-
tás tervezésekor a következõ kérdések merültek fel: Van-e elkülöníthetõ üzletemberi
(vállalkozói) személyiség? Alkalmas-e üzletembernek a Magyarországon szocializált
személyiség? Mérhetõ-e és fejleszthetõ-e a hazánkon kívül kimunkált módszerekkel a
magyar üzletemberi személyiség? Vajon ki lesz jobb üzletember (vállalkozó gyereke?
elsõ nemzedék?) Szükség van-e az üzletemberré váló vagy annak tanuló magyar sze-
mélyiségek (üzletemberi) személyiségrepertoárjának mérésére és fejlesztésére? Melyek
a diagnosztizálás és a prognosztizálás fejlesztésének módszerei, technikái? Hipotézi-
sünk az volt, hogy az igazi eredményesség érdekében ki kell dolgozni hazánkbeli tanu-
ló és gyakorló üzletemberek személyiségére vonatkozó vizsgálatokra építve a nemzeti
diagnózis – prognózis – fejlesztés eljárásrendszerét.

A kutatási módszerek középpontjában a „Tíz teszt a vállalkozói készségek, s a kihí-
váskezelõ képességek mérésére” (Dr. Koncz István, Dr. Ranschburg Jenõ) tesztbattéria
alkalmazása, a temperamentum, s az én-dinamika mérése, továbbá a domináns szemé-
lyiségjegyek, az üzleti sikert hozó tulajdonságok, a bizonyosság adásának alapelemei, s
a kihíváskezelõ képességek meghatározása, valamint a hatást segítõ készségek feltérké-
pezése és a sikeres üzletemberi kompetencianyalábok és -modellek leírásának megkí-
sérlése volt.

A vizsgált minta: 185 fõ tanuló (Szolnoki Fõiskola); 185 fõ tanuló (HJF, Budapest);
500 fõ gyakorló vállalkozó. A „Tíz teszt”-et 5 000 fõ, az. Én-dinamikatérképet és a
BRÉK-próbát 10 000 fõ vizsgálati személy töltötte ki. Elsõ összegzésünk ezekre a min-
tákra épül. A kontrollcsoportok (nem üzletembernek tanuló 370 felsõoktatási tanuló és
500 fõ egyéb foglalkoztatott) körében folytatandó vizsgálatokra a kutatás késõbbi sza-
kaszában kerül sor.

15 A kutatást végezte és az azonos címû tanulmányt írta Koncz István.
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1. ábra SZEMÉLYISÉGPROFIL (TÍZ TESZTRE ÉPÜLÕ DIAGNÓZISLAP, 5000 FÕS MINTA)

A Tíz teszt eredményeit átvezetve a diagnózistáblázatra a következõ összegzést kaptuk:
a) hallgatók esetében:

Kevés a profilcsúcs, sok a profilgörbe (majdnem) mélypontja, különösen erõs az
eltérés az átlagtól a becsvágynál (+) és az elõvigyázatosságnál (–). Átlag alatti eredmé-
nyek: magabiztosság, elõvigyázatosság, tolerancia, ingadozó profil (kiegyensúlyozat-
lanság pl.: erõs függetlenség, gyengébb teherbíró képesség).
b) gyakorló üzletemberek esetében:

A hallgatókéval azonos eredményeket kaptunk a kockázatvállalás, az önzetlenség,
a becsvágy és a beleérzõképesség esetében. Magasabb az emberismeret, a teherbírás, a
tolerancia, a magabiztosság, az elõvigyázatosság esetében, viszont alacsonyabb a füg-
getlenség értéke. Itt több a profilcsúcs (4) és nincs az erõshöz közelítõ átlagnál mélyebb
érték. Összességében azonban az üzleti gyakorlat (direkt képzés nélkül) nem alakítja ki
az erõs és a gyakran szükséges nagyon erõs kifejezõdéseket, készségeket.

2. ábra. ÉN-DINAMIKATÉRKÉP (10000 FÕ)
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Eredmények: Személyes dinamika – profil. Negatív cakkok felfedezése (ezek jelö-
lik ki a tréning célját, a viselkedéskorrekciót). Kihíváskezelõ képesség megállapítása -
ennek dominanciája az egyik legerõsebb üzletemberi képesség. Kevés a valóban dina-
mikus érték, a közepesnél magasabb az aktivációs szint. Úgy tûnik, hogy a vizsgált
személyek a szociálisan kívánatos tulajdonságokkal gyakran túlzott mértékben rendel-
keznek. Ez könnyen eredményezhet kontrollálatlan ént: könnyen lehet ez is zavart di-
namika.

3. ábra. BRÉK-PRÓBA (10 000 FÕ)
A tízezres hallgatói vizsgálat BRÉK-térképe egyértelmûen kijelöli a fejlesztési irá-

nyokat:
– erõsíteni az extroverzió háttértényezõit a vizsgált személyek 40%-ánál,
– csökkenteni az aktivitást, a sikeres én-prezentációt gátló introverziót (32%-nál),
– megfelelõ arányt kialakítani a jellemzõk között a kiegyensúlyozott, hitelesen

ható üzletemberi személyiség kialakítása érdekében.

A sikeres belsõ marketing alapelemei:
Összehangolt önismeret Önkontroll, belsõ kontrollosság,
Magabiztosság, önbecsülés szorongásmentesség
Kiegyensúlyozottság Kezelési képesség, kudarctûrés
Gátlásmentes személyiségközlés Én-konfliktusok kezelése
Becsvágy, akaraterõ, saját – tartalékokat
is képzõ – belsõ energiagazdálkodás

A sikeres üzletemberi kompetencianyalábok, kompetenciamodellek
– hatékonyságra orientáltság,
– törõdés a hatással,
– mások (munkatársak) fejlesztése,
– stratégiára orientáltság,
– szervezeti felkészültség,
– értéknövelõ szemlélet,
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– általános alternatív vezetési készségek,
– határozottság, bátorság a kockáztatáshoz,
– szavahihetõség és bizalom,
– akceptálási és befolyásolási készség,
– tárgyilagos észlelés,
– interperszonális és kommunikációs készségek,
– tárgyalási készségek,
– szervezetfilozófia, -stratégia és -ethosz megteremtése és képviselete,
– modellváltási képesség,
– játszmaprezentálás és -vezérlés,
– a lehetõségek és kockázatok menedzselése,
– teljesítménymenedzselés,
– progresszív, proaktív döntési és teamvezetési készség,
– kommunikálási és rábeszélõ készség,
– kreatív és innovatív gondolkodás.
– szövetségek, hálózatok kiépítése,

Konklúzióként megállapítható, hogy az üzletemberi személyiségfaktorok diagnosz-
tizálására vannak és kifejleszthetõk hazai mérõeszközök. Ezek közül jól használhatók
a Koncz–Ranschburg-féle „Tíz teszt”, az Én-dinamikatérkép, a BRÉK-próba, és a
Ranschburg-féle temperamentum skála (ennek bemutatása a kutatás következõ szaka-
szában történik meg). A meglévõ állapot jól diagnosztizálható, a sikerhez szükséges
személyiségjegyek körülhatárolhatók, a kompetencia-építésre koncentráló fejlesztés
hazai módszerekkel megtervezhetõ és lebonyolítható. Az üzletember-személyiség vizs-
gálata és a fejlesztési mechanizmusok kimunkálása kiemelkedõ szükségszerûség.

AJÁNLÁSOK A KORMÁNYZAT SZÁMÁRA

I. A globalizálódó világban növekszik az államok, népek, emberek egymásra utaltsága,
a világ egyes országaiban zajló folyamatok hatása nem áll meg az államhatároknál,
ezért egyre növekvõbb hangsúlyt kap a „globális kormányzás” hatékonyabbá tételének
igénye, a nemzetközi szervezetek, különösen az ENSZ és szakosított intézményei, a
nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének erõsítése és új alapokra helyezése. A glo-
bális biztonsági kihívások, mint a gazdasági globalizáció negatív hatásai, a szegénység,
a klímaváltozás, a migrációs problémák, a járványok, a nemzetközi bûnözés, a terroriz-
mus és az egyre erõsödõ rasszizmus és vallási intolerancia, a nemzetközi közösség egé-
szét érintik és egymással szorosan összefüggenek, mindegyik kezelése, vagy éppen el-
hanyagolása hatással van más biztonsági kockázatokra. A problémák kezeléséhez „közös
nemzetközi nyelvet” nyújt az emberi jogi megközelítés alkalmazása.

Ezért a kormányzatnak külpolitikájában támogatnia kell a nemzetközi szervezetek
reformjára, hatékonyabbá tételére irányuló törekvéseket, továbbá azokat a programo-
kat, amelyek az emberi jogok, a demokrácia elõmozdítására, a szegénység felszámolá-
sára irányulnak. A terrorizmus elleni nemzetközi küzdelemben az emberi jogi normák
betartására figyelemmel kell részt venni.

Az új világrend és az emberi jogok…
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A nemzetközi biztonsági kihívásokkal kapcsolatos tapasztalatokat fel kell használni
a hazai (nemzet-, köz-, szociális, környezeti stb.) biztonság, illetve biztonságérzet erõ-
sítése érdekében. Így például:

– növelni kell a jogállami intézményrendszer mûködésének hatékonyságát, külö-
nösen a bírósági eljárások idõszerûsége terén;

– az emberi jogi megközelítést integrálni kell valamennyi ágazati politikába;
– hatékony intézkedéseket kell tenni a szegénység felszámolása érdekében;
– intézkedéseket kell tenni az erõsödõ rasszizmus és intolerancia ellen, amely nem-

csak a hazai kisebbségek jogai érvényesülésének feltétele, hanem elengedhetet-
len a demográfiai folyamatokat figyelembe vevõ migrációs politika elõkészíté-
séhez és megvalósításához is;

– biztosítani kell a hatékony környezetvédelem érdekében szükséges eljárási jo-
gokat, meg kell tenni a klímaváltozás kezelése érdekében szükséges csökkentési
és alkalmazkodási intézkedéseket;

– biztosítani kell a civil társadalom szereplõinek bevonását mindezen feladatok
megoldásába a politikaformálás és a végrehajtás keretében egyaránt.

II. A Magyar Köztársaság – a testület nemrégiben megválasztott tagjaként – vállaljon
tevékeny részt az Emberi Jogi Tanács mûködési anomáliáinak felszámolásában, és a
munka hatékonyságának fokozásában. Szintén feladat lehet elõmozdítani a védelmi
felelõsség elvének érdemi tartalommal való megtöltését, és annak eredményes, szelek-
tivitás nélküli gyakorlati alkalmazását. E célkitûzések megvalósítását nagyban elõmoz-
dítaná, ha a Magyar Köztársaságnak sikerülne elnyernie a 2012 és 2013 közötti idõ-
szakban a Biztonsági Tanácsban a kelet-európai államok csoportjának fenntartott nem
állandó helyet.

A Magyar Köztársaság – egyéni érdekeire figyelemmel és partnereivel együttmûkö-
désben – játsszon a jelenleginél aktívabb és konstruktívabb szerepet az Egyesült Nem-
zetek Szervezetének átfogó megújítását célzó erõfeszítésekben, ideértve az emberi jo-
gok hatékonyabb védelmének biztosítására irányuló reformtörekvéseket is.

III. A terrorizmus elleni harc során alkalmazott nemzetbiztonsági intézkedések kapcsán
az alapjogok védelmére nemcsak az állammal szemben van szükség, hiszen a rendésze-
ti kiszervezés különbözõ új formái nyomán a „privát” és az „állami” közötti határvonal
egyre inkább elmosódik. Ezáltal felülvizsgálatra szorul az az általános nézet, hogy job-
ban bízhatunk a privátszféra szereplõiben (különösen a feszes piaci logika és a fogyasz-
tói bizalom alapján mûködõ szolgáltató szektorban), mint az állami, különösen a rend-
védelmi szervekben. A privátszféra (legyen az piaci alapú vagy hatósági kötelezés alapján
ellátott) rendészeti szerepvállalásának hatékonysága több, a jelenleginél lényegesen
kiterjedtebb vizsgálatot igényel. Egyrészt jogpolitikai szempontból, másrészt alapjogi
irányból is, hiszen egy alapjogot korlátozó rendelkezés alkotmányosságának megítélé-
séhez az ún. „szükségesség–arányosság”-tesztet kell elvégezni, ahol mindkét elem fel-
tételezi az intézkedés eredményeinek és a társadalmi költségeknek a felmérését. Az
alapjog-korlátozás arányosságára vonatkozó követelmény alapján ugyanis az alapvetõ
jog korlátozásakor a legitim cél elérése alkalmas legenyhébb eszközt kell választani, és
az elérni kívánt cél fontosságának arányban kell állnia az alapjog-korlátozás súlyával.

Bernek Ágnes, Koncz István, Lamm Vanda
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IV. A globalizációval és a nemzetközi kereskedelmi joggal összefüggésben egy általá-
nos stratégiai és egy speciális, prioritást élvezõ feladat fogalmazható meg.

Miután a globalizáció következtében a nemzetközi kereskedelmi jogi normák meg-
alkotásának folyamata átalakulóban van, így a nemzetközi szervezetek – mindenek elõtt
a WTO – keretében a nemzetközi kereskedelem feltételrendszerének kialakítása az egyes
tagállamok részérõl merõben új hozzáállást igényel. Voltaképpen a „napirend” kialakí-
tása során ma már az egyes tagállamok mellett más fajsúlyos szereplõk is megjelentek
(pl. NGO-k, transznacionális vállalatok), melyek szintén részesei a kereskedelmi viszo-
nyokra ráépült „globális hálózatoknak” és érdekérvényesítõ képességük akár egyes tag-
államokét is felülmúlhatja. Mindemellett Magyarország szempontjából lényeges válto-
zás, hogy 2004-ben az áruforgalmi liberalizáció tekintetében a külgazdaság-politika
nemzetközi szintû képviselete egy rendkívül erõs résztvevõ, az Európai Unió feladatá-
vá vált. Hazánk érdekérvényesítési kapacitását tehát elsõdlegesen az uniós döntéshoza-
talra kell koncentrálnunk, alapvetõen e csatornákon keresztül kell álláspontunkat – a
nemzeti pozíciók formájában – kifejezésre juttatni. A többi uniós tagállammal így ki-
alakított kompromisszumot pedig az Európai Unió, konkrétan: a Közösséget képviselõ
Európai Bizottság pedig lényegesen nagyobb potenciált képviselve tudja majd a globá-
lis szintû alkufolyamatban érvényesíteni. E csatornákon keresztül hazánk proaktív, kez-
deményezõ szerepet tölthet be akár a kereskedelempolitika határterületén lévõ globális
problémák kapcsán is (pl. nemzetközi kereskedelempolitika környezetvédelmi össze-
függései). Ennélfogva célszerû, ha a nemzetközi kereskedelempolitika aktuális kérdé-
sei kapcsán megfogalmazandó hazai stratégiai célok megvalósítása elsõsorban az EU
kereskedelempolitikáján keresztül történik, akkor is, ha az adott kereskedelempolitikai
tárgykör nem tartozik kizárólagos uniós kompetenciába. Másfelõl a hazai külgazdasági
stratégiai célok érvényesülésének feltétele egyben az is, hogy a hazai vállalati (impor-
tõri és exportõri), valamint fogyasztói érdekek is hatékonyan érhessék el az uniós ke-
reskedelempolitikai döntéshozatalt. A szereplõk nagy része – alapvetõen információhi-
ány miatt – nem ismeri azokat a lehetõségeket, amelyek az uniós kereskedelempolitikai
eszközrendszerben a tisztességtelen importmagatartásokkal szemben igénybe vehetõk,
illetve amilyen eszközök a piacra jutást elõsegíthetik az exportpiacokon. Ebbõl kifo-
lyólag hasznosnak mutatkozik e területen a tájékoztatási és információs képességek
erõsítése, akár a jelenlegi minisztériumi hatásköri rendszernek megfelelõen (NFGM
Kereskedelempolitikai Fõosztály), vagy esetlegesen új szervezet igénybevételével.

V. Hazánkban a félperiférikus földrajzi helyzet, a világpiaci értelemben vett kis méretû
nemzetgazdaság, a közepes gazdasági fejlettségi szint és a világpiacra történõ extrém
módú nyitottság révén a gazdasági biztonság kiemelt fontossággal bír. Mivel fennáll a
lehetõsége annak, hogy hazánk a jövõben, geopolitikai értelemben véve ütközõállam-
má válhat, így a kiszámítható, átgondolt külügyi stratégiai döntéseknek a jövõben sok-
kal hangsúlyosabbá kell válniuk, különös tekintettel a kiszámítható magyar–orosz gaz-
dasági és politikai kapcsolatokra. További fontos kormányzati feladat a külföldi
mûködõtõke-importtal összefüggõ gazdaságpolitika átgondolt, hosszú távra szóló stra-
tégiai tervének megalapozása, s a többségi magyar tulajdonú vállalatok kelet-közép-
európai aktivitásának kormányzati szintû támogatása. Az egyének gazdasági biztonsá-
gának megteremtéséhez átgondolt szociális kormányzati politika szükséges, ugyanis

Az új világrend és az emberi jogok…
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ennek hiányában minél inkább nõ azon társadalmi rétegek száma, amelyek a világgaz-
dasági globalizációnak csak a negatív hatásait érzékelik, annál inkább megerõsödhet-
nek a szélsõjobboldali politikai irányzatok.

VI. A vállalatok társadalmi felelõsségvállalása a XXI. század egyik legfontosabb esz-
meisége. A társadalmi felelõsségvállalás nem lehet öncélú, akkor lehet igazán sikeres,
ha a teljes értékképzési láncolat minden elemében megnyilvánul. A „CSR” eszméit su-
gallni kell a céges környezet irányába, de ez nem jelentheti a közfeladatok áthárítását a
magánszektorra. Egyrészt valamennyi (civil, üzleti és állami) szereplõ közös erõfeszí-
tésére lenne szükség ahhoz, hogy a felelõsségvállalásból adódó vitathatatlanul sok jó
szándék találkozásából az egyes szektoroknak a jelenleginél hatékonyabb és intenzí-
vebb együttmûködése alakuljon ki. Másrészt nagyon fontos lenne, ha politikusok és
más véleményformálók az eddigieknél sokkal intenzívebben kommunikálnák a vállala-
tok társadalmi felelõsségének kiemelt fontosságát. Különösen fontos az is, hogy a hazai
kis és közepes nagyságú vállalatok körében is növekedjen a „CSR” (el)ismertsége, hi-
szen a jövõben csak a társadalmilag felelõs vállalatok tudnak fennmaradni.

VII. A globalizáció folyamata révén a szociális életképesség, a szociális öngondoskodás
képességének megalapozása egyre fontosabbá válik. Ez egyben azt is jelenti, hogy a gaz-
daság, a társadalom és a politika kapcsolatrendszereit újra kell értelmezni. Kiemelten
fontos az iskola feladatköreinek stratégiai átgondolása, ugyanis a szociális életképesség
megalapozásának meghatározó eleme a korai fejlesztés. Az eddigieknél sokkal hatéko-
nyabb iskolamodellt kell felépíteni. Kiemelt kormányzati feladattá kell válnia annak is,
hogy kialakuljon a tehetséggondozás új típusú rendszere, kutatásaink szerint ugyanis már
felsõ tagozatos korban el kell kezdeni a személyiségtényezõk fejlesztésére is kiterjesztett
komplex tehetséggondozást. A jövõben a hazai gazdasági felsõoktatásban átgondolt mód-
szerrel kell megkezdeni az üzletemberré történõ nevelés folyamatát.
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