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1 A kutatás előzményei 
A piacgazdaság működésének egyik legfontosabb feltétele a különböző gazdasági társaságok sike-

re. Napjainkban a siker egyik alapköve a megalapozott és gyors döntéshozatal, ami csak az összes 

lényeges információ birtokában lehetséges. Az egyre növekvő mennyiségű információt azonban 

hagyományos módszerekkel nem lehet a szükséges idő alatt feldolgozni, ezért az informatika tér-

nyerése egyre erőteljesebb mértékben fokozódik a gazdaság minden területén. Ahhoz, hogy a 

vállalatok életben tudjanak maradni, illetve versenyképességüket és prosperitásukat fent tudják 

tartani, mindenképpen lépést kell tartaniuk az informatika rohamos fejlődésével. A különböző 

információrendszerek egyik célja, hogy segítse a vállalkozások versenyképességét a működéshez 

és a döntéshozatalhoz szükséges folyamatosan frissített, naprakész, aktuális információk biztosí-

tásával egy dinamikusan változó piaci és társadalmi környezetben. 

Európa gazdaságilag fejlett országaihoz hasonlóan a gazdasági növekedés egyik alapvető té-

nyezője hazánkban is a kkv-szektor. A kis- és közepes vállalkozások a nemzetgazdaságban betöl-

tött hangsúlyos szerepüknél fogva egyre kiemeltebb figyelmet kapnak. Észrevehető, hogy napja-

inkban az IT-fejlesztési irány ezen vállalatok életében is egyre fontosabbá válik. A kkv-k informa-

tikai infrastruktúrájának és ezen belül a számítógéppel támogatott információfeldolgozó rendsze-

reinek a vizsgálatakor feltétlenül szem előtt kell tartanunk, hogy a vállalati méretből adódóan itt 

más igényeknek kell megfelelniük, mint a nagyvállalatok esetében, ugyanis egy vállalatnál fellelhe-

tő üzleti folyamatok mind iparáganként, mind vállalati méret kategóriánként jelentősen eltérőek 

lehetnek. Egy nagyobb vállalat üzleti folyamatai bonyolultabbak, a rendszer komplexebb, míg egy 

kisebb vállalat esetében rendszerint egyszerűbb folyamatok figyelhetők meg. Mind a kisebb ügyvi-

teli rendszerek, mind pedig az összetett integrált vállalatirányítási (ERP) rendszerek ezeket a válla-

lati folyamatokat képezik le valamilyen információfeldolgozó rendszerbe. 

A különböző vállalati felmérésekből rámutatnak arra, hogy a nagyvállalati szinten egyre általá-

nosabbá váló ERP-rendszerek helyett a kkv-knál jellemzően kisebb ügyviteli rendszerek működ-

nek, jóllehet az utóbbi években egyre több vállalatirányítási rendszer érhető el már a kisebb mére-

tű vállalatok számára is. A nagyvállalati piac telítődésével az ERP-rendszereket fejlesztők egyre 

hangsúlyosabban célozzák meg uniformizált termékeikkel a hazai kis- és középvállalatokat. Mivel 

a hazai piacon már több, kkv-szektornak szánt ERP-rendszer található, ma már a kisebb vállala-

tok vezetőinek is érdemes elgondolkodniuk azon, hogy versenyképességük növelése érdekében 

megéri-e egy komplex, integrált informatikai rendszer bevezetése. 
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A kkv-k ilyen irányú informatikai beruházásai kapcsán felvetődik az IT-rendszerek gazdasá-

gosságának a kérdése. Egy potenciális beruházás gazdaságossági vizsgálatakor általában a megva-

lósítható lehetséges megoldásokat (projekteket) vetik össze a jelenlegi működés fenntartásának 

lehetőségével, és különböző pénzügyi mutatók segítségével vizsgálják azok pénzáramait. Egy vál-

lalatnál általában sokféle beruházással és befektetéssel találkozhatunk, amelyek rendszerint megté-

rülésük alapján rangsorolhatók. Ebben az értelemben az informatikai beruházások a többi beru-

házással és befektetéssel konkurálnak, de egy adott fejlesztési elképzelés megvalósítási módjainak 

értékelése kapcsán az IT-beruházási lehetőségek önmagukban is versenyeznek egymással. 

A beruházásmegtérülés kérdése tehát az informatikai célú beruházások esetében is természet-

szerűleg adódik, jóllehet ez a tendencia az utóbbi évtizedben került egyre jobban előtérbe. Megfi-

gyelhető volt, hogy korábban, a kilencvenes években a fejlett országok vállalatainak többsége nem 

fordított kellő hangsúlyt az IT-beruházások rentabilitásának vizsgálatára, mivel ezen invesztíciók 

realizálását kötelező jelleggel, az esetleges versenyhátrány elszenvedésének kiküszöbölése céljából, 

sokszor mindennemű gazdaságossági kontroll nélkül valósították meg. A beruházás-

gazdaságossági számítások jellemzően forráshiányos vállalati környezetben kerülnek egyre inkább 

előtérbe. A hazai kkv-k jelentős hányada alulfinanszírozott, így esetükben hangsúlyosan kell ke-

zelni ezt a területet. 

Ma már számtalan módszer és eljárás létezik kimondottan a vállalatok IT-projektjeinek értéke-

lésére és rangsorolására, jóllehet az ilyen módszerek leírásával jobbára csak az ezredforduló után 

megjelent nemzetközi szakirodalomban találkozhatunk. Ezek között megtalálhatók olyanok, ame-

lyek csak a beruházás költségeire vagy hozamaira koncentrálnak, de léteznek többtényezős, össze-

tett értékelési eljárások is, amelyek lényege, hogy valamilyen többdimenziós szempontrendszer 

alapján történik az adott beruházási projekt értékelése, a beruházás üzleti értékének meghatározá-

sával. 
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2 A kutatás célja 
A kutatás kezdeti fázisában fontos feladatnak tekintettem a hazai kis- és közepes vállalatok köz-

gazdasági sajátosságainak feltárását, mivel ezek ismerete nagyban hozzájárulhat az 

IT-beruházásaikkal kapcsolatos összefüggések megértéséhez. 

A gazdasági sajátosságok feltárásán túlmenően célul tűztem ki a szektor informatikai eszközel-

látottságának és IT-fejlettségének vizsgálatát, és ezek európai dimenzióban való pozicionálását. 

Ennek kapcsán relevánsnak tartottam a kkv-knál is fellelhető IT-rendszerek elemzését, alapvetően 

a kisebb vállalatoknak szánt uniformizált ERP-rendszerekre és a kisebb ügyviteli rendszerekre 

koncentrálva. A szektor nemzetgazdaságban betöltött hangsúlyos szerepénél fogva lényeges rész-

területnek tartom a kkv-k innovációi és az IT-beruházásaik közötti kapcsolatrendszer megismeré-

sét. 

Az IT-beruházások megtérülésével kapcsolatban szintetizáló munka segítségével tárom fel az 

invesztíciók értékeléséhez és megtérülési számításaihoz alkalmazható technikákat, módszereket és 

eljárásokat. Mivel a hazai szakirodalomban ez egy meglehetősen ritkán kutatott témának tekinthe-

tő, így e terület összefüggéseinek és nemzetközi eredményeinek a megismerése és a rendszerezés 

jelentős mennyiségű, nehezen hozzáférhető idegen nyelvű irodalom feldolgozását igényli. A szak-

irodalmi háttérből kiindulva célom a hazai kkv-k informatikai beruházásgazdaságossági számítá-

sokhoz való viszonyulásának megismerése és a tendenciáknak a feltárása. Komoly kötelezettség-

nek tekintem kutatásaim alapján számukra olyan, speciális ajánlások megfogalmazását, amelyek 

iránymutatásként szolgálhatnak IT-beruházásaik értékeléséhez. 
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3 A kutatás módszerei 
Kutatási munkámat széles módszertani bázisra alapoztam, amely során primer és szekunder kuta-

tási technikákat egyaránt felhasználtam. 

A téma elméleti hátterének és összefüggéseinek feltárását a hazai és nemzetközi szakirodalom 

összegyűjtésével és feldolgozásával végeztem el. Ennek során több tudományterületre is kiterjedő 

irodalmat tanulmányoztam, amelynek megfelelően a téma kifejtését interdiszciplináris megközelí-

tés jellemzi. A kkv-k gazdasági sajátosságait kutatva elsősorban a vállalatgazdaságtan, világgazda-

ságtan, illetve a regionális gazdaságtan területeit érintettem. Informatikai beruházásaik tekinteté-

ben az információtechnológiával kapcsolatos irodalmak kerültek előtérbe. Az IT-beruházások 

értékelésével és megtérülésével összefüggésben a vállalati pénzügyek, az IT-menedzsment és a 

gazdaságinformatika egyes területeit érintő szakirodalmak nyújtottak segítséget. Munkámhoz 

emellett elemzési célból a különböző kutatóintézetek kutatási jelentéseit is felhasználtam, amelyek 

közül kiemelném a GKI1, Bellresearch2, KSH3, TÁRKI4 és Eurostat5 által készített anyagokat. A 

nemzetközi komparatív elemzésekhez elsősorban az Eurostat információs társadalmat érintő 

vállalati adatbázisát használtam. 

Primer kutatásként a hazai kkv-k IT-rendszereit és az azok bevezetése előtt alkalmazott meg-

térülési számításokat vizsgáltam. Disszertációm kereteit és lehetőségeit azonban messze megha-

ladná mind a kínálati, mind pedig a keresleti oldal egyidejű és egyben kellő részletességű vizsgála-

ta. Ezért a kínálati és keresleti oldal közötti kapcsolatot természetesen szem előtt tartva, a kvanti-

tatív primer kutatás során a kkv-knak szánt IT-rendszerek keresleti oldalára fókuszáltam, az al-

kalmazott rendszerek vizsgálatán keresztül. Az empirikus vizsgálat magja egy a kis- és középvál-

lalkozásokat érintő, kérdezőbiztossal segített kérdőíves felmérésen nyugszik. Tekintettel arra, 

hogy egy országos reprezentatív mintán végzett kérdőíves felmérés elvégzéséhez a szükséges 

anyagi erőforrások nem álltak rendelkezésemre, ezért a kvantitatív módszereket csak regionális 

dimenzióban alkalmaztam, és próbáltam ötvözni a kvalitatív módszerekkel. 

A munkám során alkalmazott különböző megközelítésű kutatási módszerek jellemzőit az 1. 

táblázat foglalja össze. 

                                                 
1 www.gki.hu 
2 www.bellresearch.hu 
3 www.ksh.hu 
4 www.tarki.hu 
5 epp.eurostat.ec.europa.eu 
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1. táblázat: A különböző megközelítésű kutatási módszerek jellemzői 

 Kvalitatív kutatás Kvantitatív kutatás 

Célkitűzés  mögöttes okok és mo-
tivációk minőségi megértése 

adatok számszerűsítése és az általánosítások 
megfogalmazása a minta alapján  

Minta  kisszámú, nem reprezentatív 
eset  nagyszámú, reprezentatív eset 

Adatgyűjtés  nem strukturált  strukturált  

Adatelemzés  nem statisztikai  statisztikai  

Eredmény  probléma megértését segíti  javaslatot tesz cselekvésre  

Forrás: Malhotra 2001 

A kisvállalati informatikai rendszerek keresleti oldalának kvantitatív vizsgálata kapcsán a Nyu-

gat-dunántúli régió közel négyszáz reprezentatív módon kiválasztott, legalább öt főt foglalkozta-

tó, elsősorban a feldolgozóiparban tevékenykedő mikro-, kis- és közepes vállalkozásainak számí-

tógéppel támogatott információfeldolgozó rendszerét egy egyedi szempontrendszer szerinti kér-

dőíves felméréssel tártam fel. Az adatok lekérdezése a Magyar Tudományos Akadémia Regionális 

Kutatások Központja Nyugat-Magyarországi Tudományos Intézetének kutatási programjával 

együttműködve, kérdezőbiztos közreműködésével, 2007 nyarán történt. Tekintettel arra, hogy a 

kérdőíves felmérés csak a nyugat-dunántúli vállalkozásokra korlátozódott, az eredmények általá-

nosítását is kizárólag erre a régióra kell szűkíteni. 

A téma feldolgozása során a kkv-k IT-beruházásokkal kapcsolatos viszonyulásának, motiváci-

óinak és attitűdjeinek általános feltárásához a kérdőíves felmérés mellett nagy segítséget nyújtot-

tak az informatikai rendszerek fejlesztésével és bevezetésével foglalkozó szakemberekkel, továbbá 

a kkv-k vezetőivel készült mélyinterjúk. E kvalitatív kutatási módszer – habár nem nyújtott sta-

tisztikailag verifikálható eredményeket – kiválóan alapozta meg és egészítette ki a kvantitatív kuta-

tást. 

A vizsgálódás és annak eredményeképpen létrejött összegzés során néhány módszertani prob-

léma is felmerült. Ilyen volt például, hogy a szekunder kutatások eredményei csak ritkán vethetők 

össze adekvátan egymással, illetve a primer kutatási eredményekkel. Ilyen terület például az egyes 

vállalati méretekbe sorolás, amelynek kritériumait hazánkban megfelelő törvények szabályozzák. 

Eszerint a vállalatokat a foglalkoztatottak létszáma, az éves nettó árbevétel vagy mérlegfő-összeg 

figyelembevételével lehet különböző méretkategóriákba (mikro, kis, közepes, nagy) sorolni. Ezzel 

szemben az adatközléseket és elemzéseket végző szervezetek (például: KSH, APEH, GKI, 
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TÁRKI, Bellresearch stb.) alapvetően csak a foglalkoztatott létszám szerinti bontásban vizsgálják 

a cégeket, ezért a mikro-, kis- és közepes vállalkozások körét a vizsgálataim során én is elsődlege-

sen ez alapján határoztam meg. 

A hazai és nemzetközi adatok összevetésének megkísérlésekor még ennél is árnyaltabb a hely-

zet. Jóllehet más országokban is folynak a primer kutatás során felhasznált és a hazai szekunder 

kutatásokból bemutatottakhoz hasonló felmérések, ezek a definíciós különbségek és az eltérő 

adatfelvétel miatt sokszor nem hasonlíthatók össze autentikusan egymással. Az egyes országok 

például sokszor eltérően sorolják be a vállalatokat a különböző méretkategóriákba, továbbá az 

egyes IKT-mutatók pontos meghatározása is eltérő lehet. Ebből kifolyólag megpróbáltam olyan 

nemzetközi kutatási együttműködéseket kialakítani, amik lehetőséget biztosítanak az eredeti adat-

felvétel során kapott adatsorok felhasználására. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a dolgozat elkészítését érintő sok éves kutatómunka kö-

vetkeztében egyes szekunder kutatási adatok újszerűsége folyamatosan devalválódott. Munkám 

során ezen adatok frissítése folyamatosan történt, ami az értekezés végleges formájában a legfris-

sebb adatokhoz való hozzájutási lehetőségekhez mérten valósult meg. 
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4 Az értekezés felépítése 
Az értekezés a hazai kkv-k IT-beruházásainak és azok megtérüléseinek területén végzett több 

éves kutatásom eredményeit foglalja össze. Munkám során összesen öt hipotéziscsoportot állítot-

tam fel, amelyeket a dolgozatban részletesen megvizsgáltam. A dolgozat négy főbb fejezetből áll, 

amelyek az 1. ábrán látható módon kapcsolódnak egymáshoz.  

1. ábra: Az értekezés felépítése 

2. A kkv-k helye és 
szerepe a modern 

gazdaságban 

 
3. A kkv-k 

IT-beruházásai 

4. IT-beruházások 
értékelése és meg-

térülése 

 
5. Empirikus  

kutatás 

 
A második fejezetben a kkv-k közgazdasági sajátosságait tárom fel. Ezek az ismeretek el-

engedhetetlenül szükségesek az informatikai beruházások rendszerszemléletű vizsgálatához. Az 

egyes definíciós alapfogalmak tisztázása után elemzem a kis- és középvállalkozások helyét és sze-

repét a hazai gazdaságban. Ennek kapcsán kitérek a kkv-k innovációinak vizsgálatára és a vállala-

tok közötti kooperációk fontosságára is, amely a későbbi fejezetek egyik, az innovációk és 

IT-beruházások közötti kapcsolat vizsgálatára irányuló, primer kutatást alapozza meg. Ez alapján 

az első hipotéziscsoportban a nyugat-dunántúli kkv-k 2004 és 2006 közötti időszak innovációinak 

és informatikai beruházásainak viszonyával kapcsolatban fogalmaztam meg altéziseket, amelyek 

igazolására vagy elvetésére az értekezés primer kutatásokkal foglalkozó 5.2. fejezetében kerül sor. 

A dolgozat harmadik fejezetében a kkv-k informatikai beruházásait, azok sajátosságait 

vizsgálom. Ennek során megpróbálok rávilágítani a szektort érintő speciális igényekre, különbsé-

gekre és az IT-fejlesztéseiket segítő és gátló tényezőkre. A kkv-szektor informatikai eszközellá-

tottságának és IT-fejlettségének vizsgálata, továbbá ezek európai dimenzióban való pozicionálása 

kiemelt jelentőséggel bír. Ennek kapcsán megvizsgáltam a kisebb vállalatoknál is fellelhető 

IT-rendszereket alapvetően a kkv-knak szánt uniformizált ERP-rendszerekre és a kisebb ügyviteli 

rendszerekre koncentrálva. 
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Az értekezés negyedik fejezete a kkv-k IT-beruházásainak gazdaságossági kérdéseivel 

foglalkozik. A beruházásgazdaságossági számítások alapjainak vizsgálatán (költség- és haszon-

elemzés) túlmenően komoly hangsúlyt kap a beruházással kapcsolatos kockázatok kezelése és 

azok számítási modellekbe való beépítése. Az egyszerűbb pénzügyi mutatók képzésén túl komp-

lex módszertanokat is elemzek. A komparatív elemzések során kiemelt figyelmet fordítok az 

egyes eljárások, módszerek és módszertanok kkv-k körében való alkalmazhatóságának a vizsgála-

tára. A fejezetet meghatározó témakörökkel kapcsolatos előzetes várakozásokat az ötödik hipoté-

ziscsoport összegzi. 

Az utolsó fejezet az empirikus primer kutatási eredményeket mutatja be. Nagyrészt itt kerül 

sor a hipotézisek többségének az elfogadására, vagy éppen elvetésére. Ebben a fejezetben az in-

novációk és IT-beruházások közötti kapcsolat vizsgálatán túl további területeket tanulmányozok 

és elemzek. A második hipotéziscsoport a Nyugat-dunántúli régióban székelő kkv-k interneten 

való megjelenését és annak formáit, a harmadik az IT-rendszereik integritását, a negyedik az 

IT-beruházásaik stratégiai illeszkedését, az ötödik pedig az alkalmazott beruházásgazdaságossági 

számításokat vizsgálja. 
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5 A hipotézisek értékelése 
Az értekezésemben öt hipotéziscsoportot fogalmaztam meg, amelyek bizonyítása érdekében átte-

kintettem a vonatkozó elméleti és empirikus szakirodalmat, valamint széles módszertani bázisra 

alapozott empirikus kutatást végeztem. 

Az első hipotéziscsoport által vizsgált kérdéskörök rendkívül újszerű és értékes kutatási ered-

ményekre vezettek. Sikerült feltárni a nyugat dunántúli kkv-k innovációi és IT-beruházásai közötti 

kapcsolatrendszert, amellyel összefüggésben a következő hipotéziseket fogalmaztam meg: 

H1a: Az utóbbi néhány évben a nyugat-dunántúli kkv-knál megvalósult különböző típusú innovációk több-

ségében valamilyen informatikai jellegű fejlesztésben manifesztálódtak, amelyek közül a folyamat 

és/vagy a szervezet-szervezési innovációk informatikai eszközökkel történő megvalósítása a legjellem-

zőbb. 

H1b: A kkv-k közül a nagyobb vállalatok (alkalmazottak száma és/vagy éves nettó árbevétel szerinti fel-

osztás) minden innovációs kategóriában szignifikánsan magasabb arányban alkalmaznak újításaik 

során különböző IT-megoldásokat, mint kisebb társaik. 

Az elemzés során a legmodernebb, nemzetközileg elfogadott Oslo kézikönyv legfrissebb ki-

adása (OECD–Eurostat 2005) szerinti innovációs bontásban mértem fel a vállalkozások újításait. 

Ez négy csoport vizsgálatát jelentette: termékinnováció, folyamatinnováció, szervezési-szervezeti 

innováció és marketinginnováció. Megfigyelhető volt, hogy a kkv-k többségében informatikai 

fejlesztéseikkel innováltak, valamint ez az érték a két legmagasabb arányú kategóriában, a szerve-

zeti-szervezési innovációk esetében átlagosan 77%-ra, a folyamatinnovációk esetében pedig 

64%-ra tehető (lásd 2. ábra), amely által a H1a hipotézist teljes mértékben el tudtam fogadni. 
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2. ábra: Különböző típusú innovációk informatikai eszközökkel történő megvalósításának aránya 
 a Nyugat-dunántúli régióban működő kkv-knál 2004 és 2006 között 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

marketinginnováció **

termékinnováció *

folyamatinnováció

szervezeti-szervezési
innováció

 
* a termékinnovációk közül a szolgáltatásinnovációt figyelmen kívül hagyva 
** a marketinginnovációk közül csak a termék piacra dobásában, annak reklámozásában és árképzésében megvalósu-
ló újításokat figyelembe véve 

A vállalat mérete és az innovációk informatikai eszközökkel való megvalósításának aránya kö-

zött csak az új vagy továbbfejlesztett áruk és gyártási módszerek tekintetében sikerült szignifikáns 

pozitív kapcsolatot kimutatnom, ami magával vonta a H1b hipotézis elvetését. Ellentétes irá-

nyú, ám nem szignifikáns kapcsolatot az e-marketing kategóriánál tapasztaltam. 

A második hipotéziscsoport a kkv-k IT-fejlettségén belül az interneten való megjelenésükkel 

kapcsolatban a következő állításokat tartalmazza: 

H2a: A régióban működő kkv-k mérete (alkalmazottak száma és/vagy éves nettó árbevétel szerinti felosz-

tás) meghatározó abból a szempontból, hogy rendelkeznek-e vállalati honlappal. 

H2b: A honlappal rendelkező kkv-k többsége csak olyan statikus honlappal rendelkezik, amely mindössze 

a vállalat bemutatására korlátozódik. 

A H2a hipotézist csak részlegesen tudtam elfogadni, mivel a vállalati méret tekintetében 

az adott mintaelemszámnál csak a nettó árbevétel szerinti felosztás mutatott a weblapellátottság-

gal szignifikáns kapcsolatot. Az árbevétel tehát sokkal inkább, szignifikánsan meghatározó abból 

a szempontból, hogy rendelkezik-e egy kis- és középvállalkozás honlappal. A saját internetes ol-

dallal rendelkező vállalatok közül legtöbben az „egyszerű honlap” kategóriába tartoznak, ami iga-

zolta korábbi feltevésemet, így a H2b hipotézist elfogadtam. A kkv-k honlapjainak többsége 
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tehát statikus funkciójú, mindössze a vállalat bemutatására korlátozódik, valamint nem közöl 

részletes termék és szolgáltatásleírásokat. 

A nyugat-dunántúli kis- és középvállalkozások IT-rendszereinek elemzését illetően az alábbi 

hipotézis teljesülését vizsgáltam: 

H3: A régióban működő kkv-k mérete (alkalmazottak száma és/vagy éves nettó árbevétel szerinti felosz-

tás) nagyban meghatározza azt a tényt, hogy rendelkeznek-e valamilyen integrált informatikai rend-

szerrel. Mindazonáltal a vállalat mérete mellett léteznek egyéb olyan tényezők, amelyek szignifikáns 

hatást gyakorolnak ezen vállalatok integrált rendszereinek meglétére. 

Statisztikai módszerekkel be tudtam bizonyítani, hogy a vállalat mérete (foglalkoztatottak szá-

ma és éves nettó árbevétel) mellett még számos olyan tényező van, amely szignifikáns hatása az 

IT-rendszereik integráltságára kimutatható. Ezen eredmények birtokában a H3 hipotézist elfo-

gadtam. 

Az IT-beruházásokkal összefüggésben előtérbe kerül stratégiai illeszkedésük fontossága, 

amelynek kapcsán a nyugat-dunántúli kkv-kre vonatkozóan a következő hipotéziseket fogalmaz-

tam meg: 

H4a: A kkv-k jelentős része nem rendelkezik formális informatikai stratégiával, amelynek következtében 

IT-fejlesztéseik sokszor nem illeszkednek a vállalati stratégiához és az adott szervezet egészéhez. 

H4b: Egy vállalat mérete (alkalmazottak száma és/vagy éves nettó árbevétel szerinti felosztás) és 

IT/IS-stratégiájának megléte között szignifikáns kapcsolat van. Mindazonáltal a vállalat mérete mel-

lett léteznek egyéb olyan tényezők, amelyek szignifikánsabb hatást gyakorolnak a kkv-k 

IT-stratégiájának meglétére. 

A vizsgált cégeknek átlagosan mindössze 10%-a rendelkezett informatikai stratégiával, s ez az 

arány csak a legalább 5 főt foglalkoztató kkv-kra vetítve még ennél is alacsonyabb (9%) volt, ami 

a minta reprezentativitása és elemszáma által már önmagában igazolta a H4a hipotézis elfoga-

dását. A logisztikus regresszió segítségével vizsgált tényezők közül, a vállalatok innovativitása 

gyakorolta a legszignifikánsabb hatást az IT-stratégia meglétére. Az innovativitás mellett az éves 

nettó árbevétel, a foglalkoztatottak száma, a székhely településének jellege és a cégcsoporti kap-

csolat is szignifikáns hatást gyakorolt a függő változóra. Az utóbbiak közül is a vállalat méretét 

meghatározó alkalmazottak létszáma és az éves árbevétel hatása volt a legjelentősebb, amely szin-

tén visszautalt a méretbeli különbségből adódó eltérésekre, egyben statisztikailag alátámasztotta a 

H4b hipotézis elfogadását. 
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A különböző IT-beruházásgazdaságossági számítási módszerek kkv-k körében való alkalmaz-

hatóságával, illetve a Nyugat-dunántúli régióban székelő vállalkozások ilyen irányú sajátosságaival 

kapcsolatos előzetes várakozásaimat az ötödik hipotéziscsoportban összegeztem: 

H5a: A különböző, DCF-alapú beruházásgazdaságossági számítások és komplex módszertanok a kkv-k 

uniformizált informatikai rendszereinek bevezetése kapcsán sikerrel alkalmazhatók. 

H5b: A nyugat-dunántúli kkv-k annak ellenére, hogy tőkeellátottságuk jellemzően alacsonyabb a nagyobb 

vállalatokénál, informatikai beruházásaik előtt ritkábban alkalmaznak különböző 

beruházásgazdaságossági számításokat. Az alkalmazott számítások legtöbb esetben csak a beruházá-

si költségek meghatározására korlátozódnak, a hasznok becslése és a megtérülés számítása ritkább. 

Mivel a kis- és középvállalkozások rendszerint kevesebb üzleti folyamattal rendelkeznek, mint 

egy nagyvállalat, így a beruházásaikkal kapcsolatos hasznossági hatásmechanizmusok feltárása és 

számszerűsítése is némiképp egyszerűbb. Ennek következtében náluk a DCF-alapú módszerek 

jelentős része (például hatáslánc-elemzés és folyamatelemzés) még sikeresebben alkalmazható. A 

vizsgált komplex módszertanok alkalmazásának erőforrás-igényessége azonban nem indokolja 

azok kisvállalatok körében való alkalmazását, ami tehát a H5a hipotézis komplex módszertanok-

ra vonatkozó részének csak részleges, a kkv-k méret szerinti felső halmazára korlátozott elfoga-

dását vonta maga után. A nyugat dunántúli kkv-k körében alkalmazott felmérés készítésekor nem 

arra törekedtem, hogy egy teljes átfogó képet kapjak a különböző típusú IT-beruházások előtt 

alkalmazott gazdaságossági számításokról, hanem csak egy szűkebb, az ilyen számítások végzésé-

ben feltehetően aktívabb kört, az ERP-rendszerrel rendelkező vállalatokat vizsgáltam. Jóllehet a 

felmérés eredményének arányait tekintve a H5b hipotézis első állítása igaznak bizonyult, az 

ERP-rendszerrel rendelkező részminta alacsony elemszáma és az abból értékelhető válaszok cse-

kély száma alapján nem vonható le statisztikailag is igazolt következtetés a régió vállalkozásaira 

vonatkozóan. Felméréseim azt is kimutatták, hogy a Nyugat-dunántúli régióban működő vállala-

tok ERP-beruházásaik előtt legtöbbször csak azok költségeit próbálják felmérni, bár ez az ered-

mény nem reprezentatív az alacsony elemszám és válaszadási arány miatt, így a H5b hipotézist 

csak részlegesen fogadtam el. 
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6 A kutatás új tudományos eredményei 
Az értekezés új tudományos eredményei mind a szekunder, mind pedig az empirikus primer kuta-

táshoz egyaránt kapcsolódnak. 

A kkv-k különböző informatikai mutatóinak és fejlettségi indexeinek empirikus szekunder ku-

tatásai során megfogalmazódott az a fontos, aktivizálónak tekinthető megállapítás, hogy a hazai 

vállalatok ilyen irányú, európai dimenzióban való elmaradása jelentős. Gyakorlatilag bármelyik 

általam vizsgált mutatónál megfigyelhető, hogy a hazai kkv-szektor az európai rangsornak csak az 

alsó negyedébe pozícionálható. 

Már önmagában fontos eredménynek tartom az IT-beruházások gazdaságossági kérdéseit tag-

laló szintetizáló munkát, mivel az ezen témaköröket érintő területek jelentős része magyar nyelven 

még nem került feldolgozásra és az idegen nyelvű irodalmak is többnyire csak részproblémákkal 

foglalkoznak. A komplex módszertanok újszerű, a beruházások üzleti értékének meghatározására 

irányuló gondolkodásmódja, a tradicionális értékelési modellek irányából történő elmozdulást 

illetően a beruházásértékelési paradigmaváltás szükségességének kérdését is felveti. Jelentős kuta-

tási eredmény a különböző eljárásoknak a kkv-k dimenziójában való vizsgálata és az ez alapján 

számukra megfogalmazott ajánlások. 

A nyugat-dunántúli kkv-k körében alkalmazott informatikai beruházásgazdaságossági számítá-

sok felmérése szintén fontos, serkentő felismerésekre vezetett. Ezek a vállalatok gyenge tőkeellá-

tottságuk ellenére jóval ritkábban alkalmaznak különböző előzetes megtérülési számításokat, mint 

nagyobb, tőkeerősebb társaik, pedig a kkv-k esetében egy kisebb IT-rendszer bevezetése előtt a 

különböző számítási módszerek jelentős része náluk nagyobb sikerrel alkalmazható. 

Újszerű eredménynek tekinthető az egyes innovációs típusok informatikai megoldásokkal való 

megvalósítási lehetőségeinek elemzése, s ezeknek ábrák formájában való megjelenítése. További 

jelentős tudományos teljesítmény az innovációk és az IT-beruházások közötti kapcsolatrendszer-

nek a nyugat-dunántúli kis- és középvállalkozások körében való feltárása. Itt jelentős megállapítás, 

hogy a szervezeti-szervezési innovációkat szinte kizárólag ERP-VIR támogatással valósítják meg. 

Érdekes eredmény, hogy egyedül a marketing újítások területén erőteljesebb a legkisebb vállalatok 

IT-megoldásainak (e-marketing) részaránya, mint nagyobb társaiké. Fontos a mögöttes okok egy 

részének fejlett statisztikai eljárásokkal való feltárása is, amelyek szerint azok a vállalatok 

innoválnak nagyobb arányban az informatikai újításaikkal, amelyek magas árbevétellel rendelkez-

nek, több alkalmazottat foglalkoztatnak, relatíve fiatalabbak, többségi külföldi tulajdonban van-

nak, elsődlegesen a külföldi piacokra termelnek és részei valamilyen cégcsoportnak. 
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A kis- és középvállalkozások internetes megjelenítésével kapcsolatban új eredmény, hogy azok 

jellegére az alkalmazottak száma alapján meghatározott cégméret helyett az árbevétel gyakorol 

szignifikánsabb hatást. Emellett sikerült még feltárni néhány tényezőt (alapítás éve, székhely tele-

pülésének jellege), amelyek csekély mértékben utalnak a vállalati honlapok meglétére. Aktivizáló 

felismeréseknek tekinthető, hogy sajnos megdöbbentően magas azon kkv-k aránya, amelyek 

semmilyen formában nincsenek jelen az interneten, vagy éppen egy többéves, lejárt honlappal 

rendelkeznek és mindössze néhány százalék azoknak az aránya, akiknél megrendelést lehet feladni 

az interneten keresztül. 

A vállalatok IT-rendszereinek vizsgálatával kapcsolatban sikerült kimutatni, hogy a vállalati 

méret csökkenésével a kkv-k egyre inkább az uniformizált rendszerek irányába mozdulnak el. Az 

alkalmazások integritását illetően megfigyelhető továbbá, hogy a vállalati méretek növekedésével 

párhuzamosan az integrált rendszerek használatának aránya nő, a szigetalkalmazásoké pedig 

csökken. Szekunder és primer kutatásaim egyaránt megerősítették azokat a feltevéseket, hogy a 

kisebb vállalatok a hagyományos irodai alkalmazásokon kívül többnyire a könyvelési-, pénzügyi 

feladatok, a számlázás és egyes jelentések elkészítéséhez használnak alapvetően informatikai rend-

szereket, amelyek általában a kisebb ügyviteli rendszerekben manifesztálódnak. 

A hazai kkv-k formális IT-stratégiájával kapcsolatban megállapítottam, hogy azok hiánya 

rendkívül magas, ami számos esetben ötletszerű informatikai fejlesztésekhez vezet. Az írásban is 

rögzített IT-stratégia meglétét nagyban meghatározza a vállalat mérete, de még annál is jelentő-

sebben az innovativitása. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az értekezés elkészítése számos újszerű eredményt hozott, 

a monografikus részek pedig jó áttekintési lehetőséget adnak a témakörben részletesen elmélyülni 

vágyóknak. Ebből kifolyólag ajánlhatom az értekezés forgatását minden kkv-kkal vagy 

IT-beruházásokkal foglalkozó szakembernek. 
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8 A szerző témához kapcsolódó konferencia előadásai 
 „The comparitive analysis of the ERP Systems for the Hungarian SME’s” 
IDIMT 2008 – 16th Interdisciplinary Information Management Talks – Jindrichuv Hradec, Czech 
Republic – 2008.09.10-12. 
session: Systems Thinking in Project Management and Business Excellence 
organizer: The Prague University of Economics (Czech Republic) and The University of Linz 
(Austria) 
⇒ az előadás teljes anyaga megjelent a lektorált, ISBN-számmal ellátott konferencia-kiadványban 

„The Innovation Through IT Investments at SMEs in Hungary” 
IDIMT 2008 – 16th Interdisciplinary Information Management Talks – Jindrichuv Hradec, Czech 
Republic – 2008.09.10-12. 
session: Systems Thinking in Project Management and Business Excellence 
organizer: The Prague University of Economics (Czech Republic) and The University of Linz 
(Austria) 
⇒ az előadás teljes anyaga megjelent a lektorált, ISBN-számmal ellátott konferencia-kiadványban 

„Az Informatikai beruházások megtérülése című tárgy oktatása a Széchenyi István Egyetem gaz-
daságinformatikus szakán” 
Informatika a Felsőoktatásban 2008 – Debrecen – 2008.08.27-29. 
szekció: gazdasági informatika 
szervező: Debreceni Egyetem 
⇒ az előadás teljes anyaga megjelent a konferencia-kiadvány CD mellékletén 

„Az innovációk és az informatikai fejlesztések kapcsolata a kis- és közepes vállalkozásoknál” 
V. Gazdaságinformatikai Konferencia – Győr – 2007.11.9-10. 
szekció: Üzleti megoldások, integrált rendszerek 
szervező: GIKOF (Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum) 
⇒az előadás kivonata megjelent a konferencia-kiadványban 

„IT-outsourcing a kis- és közepes vállalkozásoknál” 
SzámOkt 2007 – Számítástechnika az Oktatásban, XVII. Nemzetközi Konferencia – Nagyvárad – 
2007.10.11-14. 
szekció: digitális világ 
szervező: EMT (Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság) 
⇒ az előadás teljes anyaga megjelent az ISBN-számmal ellátott konferencia-kiadványban 

„A hazai kis- és közepes vállalkozások információs technológiai fejlettsége” 
IV. Gazdaságinformatikai Konferencia – Győr – 2006.11.10-11. 
szekció: Üzleti megoldások: Kis- és középvállalkozások, technológia 
szervező: GIKOF (Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum) 
⇒az előadás kivonata megjelent a konferencia-kiadványban 
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„The comparitive analysis of the ERP Systems for the Hungarian SMEs” 
IDIMT 2006 – 14th Interdisciplinary Information Management Talks – České Budějovice, Czech 
Republic – 2006.09.13-15. 
session: Enterprise Application Integration  
organizer: The Prague University of Economics (Czech Republic) and The University of Linz 
(Austria) 
⇒ az előadás teljes anyaga megjelent a lektorált, ISBN-számmal ellátott konferencia-kiadványban 

„A város, mint a kommunikáció központja az új, digitális térben” 
SzámOkt 2006 – Számítástechnika az Oktatásban, XVI. Nemzetközi Konferencia – Szováta – 
2006.05.25-28. 
szekció: digitális világ 
szervező: EMT (Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság) 
⇒ az előadás teljes anyaga megjelent az ISBN-számmal ellátott konferencia-kiadványban 

„A digitális város koncepciók lehetséges hatásai a kis- és közepes vállalkozások működése szem-
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Tavaszi Szél 2006 Konferencia – Kaposvár – 2006.05.04-07. 
szekció: Társadalomtudományi szekció II. 
szervező: DOSZ (Doktoranduszok Országos Szövetsége) 
⇒ az előadás teljes anyaga megjelent a lektorált, ISBN-számmal ellátott konferencia-kiadványban 

„A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének növelése integrált vállalatirányítási rendsze-
rek által“ 
„Átalakulási folyamatok Közép-Európában” Konferencia – Győr – 2005.12.02-03. 
szekció: Vállalatok és piaci kapcsolatok 
szervező: Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola – 
Széchenyi István Egyetem Európa-tanulmányi Központ 
⇒ az előadás teljes anyaga megjelent a lektorált, ISBN-számmal ellátott konferencia-kiadványban 

„Beruházás e-kereskedelmi szolgáltatásokba a kkv szektorban” 
Informatika a felsőoktatásban 2005. – Debrecen – 2005.08.24-26. 
szekció: gazdasági informatika 
szervező: Debreceni Egyetem 
⇒ az előadás teljes anyaga megjelent a konferencia-kiadvány CD mellékletén 

„Regionalitás és állami szerepvállalás az elektronikus kereskedelemben” 
XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia – NYME, Sopron – 2005.04.27-29. 
szekció: Közgazdaságtudományi szekció, gazdasági informatika tagozat – 3. helyezés 
szervező: OTDT (Országos Tudományos Diákköri Tanács) 
⇒az előadás kivonata megjelent a konferencia-kiadványban, az előadás anyaga pedig a Széchenyi 
István Egyetem OTDK 2005 díjazott hallgatóinak publikációit tartalmazó kiadványában 

„Közép- és Kelet-Európa információs társadalmi térszerkezete” 
SzámOkt 2005 – Számítástechnika az Oktatásban, XV. Nemzetközi Konferencia – Kolozsvár – 
2005.03.17-20. 
szekció: Hálózati kommunikáció 
szervező: EMT Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 
⇒ az előadás teljes anyaga megjelent az ISBN-számmal ellátott konferencia-kiadványban 
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„Regionális különbségek az elektronikus kereskedelemben Magyarországon” 
II. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia – Győr – 2004.11.11-12. 
szekció: Új technológiák, trendek az IT üzleti alkalmazásában 
szervező: GIKOF (Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum) 
⇒ az előadás anyaga megjelent: GIKOF Journal (a Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási 
Fórum NJSZT Szakmai Szervezet szakfolyóirata) III. évf. 5. szám; 2004. december 

„Az elektronikus kiskereskedelem perspektívái hazánk uniós csatlakozása kapcsán” 
I. Kautz Konferencia – SZE, Győr – 2004.04.22. 
szekció: Magyarország és az európai integráció II. 
szervező: Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium 
⇒ az előadás anyaga megjelent a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium 2005-ös évkönyvében 
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