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MELLÉKLET

Krupanics Sándor: 
Tornádó

1992. A Magyar Menedzsment Intézet kezdetben Alapítványként, majd Egyesületként
mûködött, miután a rendszerváltáshoz kapcsolódó vezetésfejlesztési tevékenységét non-
profit alapon kívánta ellátni a gazdasági-társadalmi fejlõdés katalizátoraként.
2017. A jövõ Intézete, a modernizált MMI akár egy oktatási start-up is lehet. Miért ne?
Korábbi célközönségén – a vállalatok stratégiai és operatív irányítói, menedzserei – 
mellett már különféle intézmények, non-profit szervezetek, projektek, közösségek veze-
tõit is kívánja szolgálni. Mindezt a kor igényeihez igazodva,  a vezetõi munkát támogató
infokommunikációs rendszerekkel és eszközökkel kombinált egységként, új mûködési
modellben. 

Az MMI-sztori folytatódik…
Alapítványtól a startupig

A melléklet 
az MMI Baráti Köre 

megrendelésére 
készült. 
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Az INTÉZET mûködését ezek a szavak jellemzik legjobban és ezek azok
a szavak, amelyek köré újra szervezõdik 2017-ben.
Az újrakezdés, az újra építkezés bizonyítja egy szervezet erejét, minõsíti
tagjait, networkjét.
„Az emberi természet ... típushibája, hogy mindenki építeni akar, de
senkinek se fûlik a foga a karbantartáshoz” – írta Kurt Vonnegut.  Az
INTÉZET építeni is szeretne és egyben karbantartani (üzemeltetni) is –
a gazdaság és ezen belül kiemelten a humán területen, úgy mint eddig
is az „SMS korszakától az 5G korszakáig”.
A tornádó egy olyan intenzíven örvénylõ légoszlop, amely általában zi-
vatarfelhõhöz kapcsolódik. Ezek a  rendszerek érzékenyek a kezdõfelté-
telekre (pillangóhatás). A sok összetevõbõl álló, bonyolult rendsze-
reknek (légkör, gazdasági folyamatok stb.) régóta ismert, hogy bonyo-
lult lehet a viselkedésük. A káoszelmélet nagy eredménye azonban an-
nak kimutatása, hogy egyszerû, néhány állapotjelzõvel leírható determi-
nisztikus rendszerek is mutathatnak összetett, megjósolhatatlan visel-
kedést. 
Az ilyen viselkedések az üzleti világ jellemzõi is, jó vagy rossz végered-
ményei elképzeléseinknek. Nagyon sok közülük a döntés pillanatában
még nem ismert tényezõ eredményeként alakul ki. Sokszor történik
meg, hogy egy-egy nem várt eredmény – legyen az pozitív vagy akár ne-
gatív elõjelû is – bekövetkezése után az elemzések hoznak igazán fontos
ismereteket a valós üzleti folyamatokról.
Sir Michael Berry szerint a matematikusok olyan sok idõt töltenek ki-
agyalt konstrukcióik világában, hogy megfeledkeznek a matematika
világa és a bennünket körülvevõ fizikai világ közötti kapcsolatról.  Lehet,
hogy ez a megközelítés (a prímszámokban rejlõ zenei összetevõk, hang-
zások)  közelebb hozza a kvantumfizika, a káosz és a prímszámok hár-
masát.
Talán úgy tûnhet, hogy a mindezek távol állnak az INTÉZET mûködé-
sétõl, vagy semmi közük hozzá. Nem így van.  Ma már érzékelhetõek,
hogy a matematikai és fizikai ismereteink bõvülésével milyen hatások
válnak nyilvánvalóvá, amelyek jelentõs befolyással vannak a gazdaság-
ra, ezen belül kiemelten a humán döntési folyamatokra.
A fentiek ismeretében megtesszük azokat a lépéseket amelyek formai-
lag és tartalmilag is szakmai otthonunkká teszik az INTÉZETet, a követ-
kezõ idõszakban is.
„Mindent tudok hát… Tudom, mi sápadt s mi ragyog… Csak azt nem
tudom, ki vagyok.” (Francois Villon)

Krupanics Sándor, 
az MMI harmadik elnöke.
Pályafutása a távközlési, 

informatikai és postai 
szolgáltatásokhoz és ezen 

szolgáltatási területek 
szabályozásához kötõdik. 

Volt a MATÁV második számú
vezetõje, a HIF elnöke,

a Magyar Posta Zrt. 
elnök-vezérigazgatója, 
a Kopint-Datorg Zrt. 

elnök-vezérigazgatója

Inspiráció, intuíció, 
kreativitás

T
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Mostani visszatekintésünkben a Magyar Menedzsment Inté-
zet (MMI) tevékenységének azon részleteit idézzük fel, ame-
lyek érzékeltetik, hogy az Intézet egyszerre tudott interdisz-
ciplináris, generális és speciális menedzsment ismereteket
közvetíteni tagjai számára. A makro témákban, a nemzetközi
és hazai piaci, valamint szabályozói környezetrõl, intéz-
ményfejlõdésrõl, különféle gazdaságpolitikai folyamatokról,
intézkedésekrõl és azoknak az üzleti szférára gyakorolt hatá-
sairól konferenciákat, fórumokat, üzleti reggeliket szervezett.
A szervezeti és menedzsment szintû kérdésekben work-
shopokat, tréningeket, belsõ képzéseket tartott, és különféle
klubokat hozott létre és mûködtetett.

A tematikus klubjai közül a legaktívabb az euroatlanti integrá-
ciós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó EU Klub, valamint
a Közbeszerzési Klub volt. Újdonságnak számított, hogy az
MMI már a nõi vezetõk szerepérõl is szervezett találkozókat
a Nõi Vezetõk Klubjában, továbbá a vezetõi generációváltást
és tudásmegosztást fontosnak érezve megszervezte a Fiatal
Vezetõk Klubját is. A magyar vezetõk nemzetközi verseny-
képességének egyik legfontosabb elemeként az üzleti angol
nyelv és kultúra jobb megismerése céljából Angol Nyelv-
klubot is mûködtetett.

A vezetõi klubokban az MMI tagvállalatainak funkcionális
vezetõi találkoztak információ- és tapasztalatcsere céljából. A
klubok tagságának összetételébõl jól látható volt, hogy egyes
cégek, szervezetek hova pozícionálnak bizonyos szakterü-
leteket. A piacgazdasági váltáskor óhatatlanul a marketing és
értékesítési pozíció, majd a pénz- és tõkepiac kialakulásával
a pénzügyi vezetõk szerepe értékelõdött fel. Az emberi erõ-
forrás területén elég kevés, inkább tudományos, szakpolitikai
fórum volt, az MMI Humán Erõforrás Vezetõk klubjában
pedig gyakorló HR-esek. Érdekes volt látni, hogy egy-egy cég
hova pozícionálta a HR-vezetõt: a klub tagságában volt HR
vezérigazgató-helyettes, egyben board tag és személyzeti fõ-
osztályvezetõ, munkaügyi osztályvezetõ.

Legeredetibbnek, ugyanakkor „mûfajában” és célcsoportjá-
ban a legnagyobb kihívásnak az Elnökök Klubját tartom, amely-
nek tagjai az Igazgatóság, a Felügyelõ Bizottság és a me-
nedzsment elnök tagjai voltak. A klubban a vállalati kormány-

zás elméletének, nemzetközi és hazai irányelveinek, modell-
jeinek bemutatásán túl a testületek összeállításától és java-
dalmazásán keresztül a különféle kulturális kérdésekig cse-
réltek véleményt a tagok. 

Nagyon izgalmasak voltak a hazai roadshow-k keretében
azok a céglátogatások, amikor megismerhettük néhány tag-
vállalatunk (OTP, MÁV, Dunaferr) igencsak bonyolult szer-
vezeti struktúráját, irányítási modelljeit, az elnökök vezetõi
szemléletét, kvalitásait.

Ha ismét lenne MMI, bizonyára bõvülnének klubjaink, hiszen
a technológiai fejlõdés következtében a logisztikai-beszerzési
vezetõk, az informatikai vezetõk, a tudásmenedzsment veze-
tõk, a jog- és internetbiztonság okán a compliance vezetõk, a
risk menedzserek, a kiberbiztonsági vezetõk szerepe kerül(t)
elõtérbe. És folyamatosan termelõdnek újabb és újabb ve-
zetõi funkciók…

KÓSZ ÁGOTA

Integráló és specializációs
szerepünk volt és lehet…

Kósz Ágota, külkereskedelmi üzemgazdász, MBA-
szakos menedzser, gazdasági mediátor. Az MMI Alapít-
vány és MMI Egyesület igazgatója volt. További tiszt-
ségei: BKIK nemzetközi és oktatási igazgató, Állam-
adósság KezelõKözpont törzskari vezetõ, MTESZ-fõ-
igazgató, ITD Hungary koordinációs vezetõ. Jelenleg
két fejlesztési projektben dolgozik.
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Elõnyös lehet 
a többsebességes Európa

Senki sem vitathatja, hogy hazánk több
mint ezer éve európai ország. Földrajzi
értelemben mindenképpen. Az õseink
által elfoglalt Kárpát-medencét a Rómá-
ból kért és kapott koronával, a keresz-
ténység felvételével és a bajor hercegnõ
feleséggel Szent István Európához kö-
tötte. A magyarság viszonya Európához
azonban az elmúlt évszázadok alatt soha
nem volt teljesen egyértelmû. Mindig
voltak olyanok, akik szorosabb kötõdést
akartak, de olyanok is, akik Európa nyu-
gati felét ellenségnek tekintették. Szent
István hívei mindig többségben voltak, de
ma is vannak, akik Koppányt követnék. 

Viharos történelmünk során többször
is a rossz, a vesztes oldalra kerültünk.
Többnyire nem saját akaratunkból, ha-
nem kényszerbõl. Ez történt a két világ-
háborúban is. 2004. május 1-jén viszont
saját akaratunkból, népszavazással meg-
erõsítve lett hazánk az Európai Unió
tagja. Beilleszkedésünk a közösségbe alap-
vetõen zavartalan volt. Hazánk állam-
polgárai megismerték az ország uniós
tagságának mindennapi elõnyeit. Így
például az Európai Unión belüli korlát-
lan utazás, tanulás, munkavállalás és
vállalkozás lehetõségét. A jelentõs össze-
gû uniós támogatás nagymértékben se-
gíti hazánk felzárkózását a nálunk fejlet-
tebb tagállamokhoz. Az uniós tagság
érezhetõen megnövelte hazánk nemzet-
közi súlyát és vonzerejét a beruházók
körében.

Kétségtelen, hogy most sok kérdésben
eltér a magyar kormány és az Európai
Unió álláspontja. A magyar választók
döntõ többsége azonban továbbra is EU-
párti maradt. S a magyar vállatok és
uniós partnereik között az üzleti kapcso-
latok is jól mûködnek. Tehát a magyar
gazdaságnak, a magyar társadalomnak
bejött az EU-tagság.

Az Európai Unió tagállamai és in-
tézményei évek óta komoly vitákat foly-
tatnak az integráció jövõjérõl. Külügy-

miniszteri megbízatásom, majd európai
bizottsági tagságom évei alatt meggyõ-
zõdésemmé vált, hogy a legkedvezõbb
megoldás egy olyan két- vagy többse-
bességes Európa lenne, amely lehetõsé-
get ad arra, hogy azok az országok, ame-
lyek szorosabb és mélyebb integrációt
akarnak, gyorsabban haladhassanak. A
lassúbb és kevesebb területre korláto-
zott haladás hívei ne kényszerüljenek
ezekkel a tagállamokkal együtt haladni,
de ne is akadályozhassák meg azok
továbblépését egy vétóval. Ugyanakkor
kapjanak lehetõséget arra, hogy amikor
erre készek, felzárkózhassanak a gyor-
sabban haladókhoz. Ez a modell szolgál-
ná legjobban Magyarország érdekeit is. 

Hazánk uniós tagsága jelentõs elõ-
nyöket, 500 milliós piacot kínál a vállal-
kozások számára. A csatlakozási felké-
szüléshez, majd az elõnyök kihaszná-
lásához a korábbi években komoly segít-
séget nyújtott a Magyar Menedzsment
Intézet, amire most is szükség lenne. Ér-
demes lenne megfontolni ennek újra-
indítását.

SÁRKÖZY TAMÁS

A társasági szabályozás
kellõen nagyvonalú

1998-ra a tömeges privatizáció lezajlott,
az állami vállalatok szinte zökkenõmen-
tesen álltak át az új társasági formákra.
Ehhez a jogi szabályozás, azaz a társasá-
gi törvény már rendelkezésre állt. Elég
könnyen megértették az új és a régi cég-
vezetõk, hogy mi a különbség, a közke-
reseti társaságok, a betéti társaságok, a
korlátolt felelõsségû társaságok és a
részvénytársaságok között. Mindegyik
jogi formához más vezetési modell tár-
sult, s mindegyik jellemzõje volt, hogy
már nem közhatalom a tulajdonos,
ezért az irányítási jogkörök is átalakul-
tak. Az 1990-es években a különbözõ
vállalati, üzleti fórumokon még ez volt a
slágertéma, még arról kérdeztek, miért
ezt, vagy miért a másik cégformát vá-
lassza egy-egy vállalkozás. Ma már alap-
vetõen a vezetõi felelõsségrõl faggatnak,
a cégvezetõket ez izgatja legjobban.
Vagy sokakat érdekel például az, hogy a
kkv-knál hogyan lehet az üzletrészeket
átruházni, miként lehet az ügyvezetõi
felelõsséget elhatárolni a tulajdonostól. 

Mindig hangsúlyozom: a társasági sza-
bályozás kellõen nagyvonalú, rugalmas,
diszpozitív szabályozás, mely csak kere-
teket ad, modellt, amitõl el lehet térni,
egyéni megoldásokat alkalmazni. Én
nem is hallok cégvezetõket arra panasz-
kodni, hogy a társasági jog korlátozná
õket a cselekvésükben. Az más kérdés,
hogy életszerû-e, hogy például egy tár-
saság beperelje a rossz döntést hozó ügy-
vezetõjét? Erre ritkán akad példa, ilyen-
kor a tulajdonosok inkább szép csend-
ben elküldik. De most már szabályozva
is van e kérdés, ami ismét csak nem gá-
tol, hanem szükség szerint támogat. 

Ha mégis azt hallják, hogy túl nagy az
adminisztrációs teher a cégeken a sok-
sok szabály miatt, akkor ne a társasági
jogot okolják ezért. A pénzügyi jog
bonyolít mindent túl, hogy az apró rész-
letekre is megfelelõ szabályt alkosson. A
társasági jog szerint elég lenne egy tár-
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Kovács László, 
Magyarország korábbi külügymi-
nisztere, így az EU-csatlakozáskor
is, az Európai Bizottság volt 
biztosa
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saságnál egy fõtevénységet megjelölni,
az adózáshoz viszont szükséges mindent
felsorolni például azért, mert más áfa
vonatkozhat rájuk. Az államigazgatás is
túlzottan bürokratikus. 

Mindez nem igaz a társasági jogra: az
új ptk. alapján – ahova bekerült a társa-
sági jog is – a törzstõke emelése villám-
gyorsan megtörténhet: míg a 90-es évek-
ben sok-sok hónapig eltarthatott egy cég
bejegyzése, most akár órák alatt is beje-
gyezhetik. Az egyesületeknél, alapítvá-
nyoknál ez még most is nagyon elhú-
zódhat. Az elektronikus ügyintézés ma
már csodákra képes. Ha van elegendõ,
megfelelõen felszerelt számítógép, ami
már anyagi kérdés. A cégeljárás további
korszerûsítésének most inkább a techni-
ka szab gátat. Deregulálni persze, még
így is lehetne. Összeségében a magyar
társasági jog minõsége megfelel a nyu-
gat-európai országokénak, pedig mi ezt
úgy húsz év alatt alakítottuk ki, míg ott
akár 100 évig is tökéletesítgették. A gaz-
daság mûködéséhez szükséges egyéb
szabályozás – társadalombiztosítás, adó-
zás, adminisztráció – nem az én szak-
területem, de kívülrõl úgy látszik, lehet-
ne még egyszerûsíteni.  

PITTI ZOLTÁN 

30 éves a közteherviselési
rendszer, korszerûsíteni
kellene

Az idén júliusban 30 éves lesz a köz-
teherviselés megújult intézményrend-
szere, s a felkészülést követõen 1988.
január 1-jétõl már élesben mûködött az
általános forgalmi adózás, valamint a
személyi jövedelemadózás. A jogelõd
szervezet korszerûsítésére (PM Ellen-
õrzési Fõigazgatósága) az új adónemek
bevezetésétõl függetlenül is szükség
volt, de a piacgazdasági átmenet folya-
matában már a tartalmi, a technikai és a
személyi megújulás is elkerülhetetlenné
vált. 

Azt szokták mondani, hogy más
kárán tanul az okos, de mennyi él-
ménytõl fosztja meg magát! Az átállás
idõszakában gyûjtöttük az élményeket:
hibáztunk, tanultunk, korrigáltunk.
Gondoskodnunk kellett a megújult köz-
teherviselési formák iránti társadalmi
fogadókészség megteremtésérõl, alkal-
massá kellett tenni az adóigazgatási
szervezetet az új adók kezelésére, a kor-
szerû technikai eszközök alkalmazására,
az adójogszabályok egységes értelme-
zésére, a szervezet gazdaságos mûköd-
tetésére. További feladatot jelentett a
képzett, képezhetõ és motiválható sze-
mélyi feltételek biztosítása – olyan
idõszakban, amikor az adószakértõ kép-
zés gyerekcipõben járt. Közben a kör-
nyezeti feltételek is folyamatosan mó-
dosultak. Az 1988. évi társasági törvény
alapján megkezdõdött az állami vállala-
tok társasággá alakulása.  A bankrend-
szer kétszintûvé válását követõen meg-
jelentek a kereskedelmi bankok (késõbb
a privatizációs program hitelezésében
játszanak fontos szerepet). Beindult a
tõzsde mûködése, a spontán privatizá-
ciót felváltotta az államilag menedzselt
privatizáció. Megjelentek a külföldi be-
fektetõk (kezdetben tulajdonrészt vásá-
roltak, majd a zöldmezõs beruházások
finanszírozói), a nemzetközi szabályok-

hoz igazodóan át kellett térni egy új
számviteli törvény alkalmazására, s az
új államháztartási törvény elfogadásá-
val alapvetõen módosult az állami sze-
repvállalás tartalma. A felsorolás közel
sem teljes, de azt jól érzékelteti, hogy a
szabályozási környezet gyors és kiter-
jedt változásai egyidejûleg érintették
mind az adóalanyokat, mind a közte-
herviselési rendszer mûködtetéséért fe-
lelõs adóhatóságot. 

Az átmenet idõszakában az adóható-
ság feladatai részben mennyiségi, rész-
ben minõségi jellegû kihívásokat fogal-
maztak meg. Az adóalanyok száma me-

Pitti Zoltán 
1994–97 között az APEH elnöke
volt, ebben a minõségében tartott
többször elõadást az MMI-fóru-
main. Ezt megelõzõen Pécs, 
majd Baranya megye tanácsel-
nöke, a rendszerváltást követõen
a Pénzügyminisztérium fõosztály-
vezetõ-helyettese, 1997–2000
között az Arthur Andersen partne-
re volt, jelenleg a Budapesti
Corvinus Egyetemen oktat. 

Sárközy Tamás 
Jogász, egyetemi tanár, 1988–90
között igazságügy-miniszter-
helyettes, 1989–90 között dere-
gulációs kormánybiztos, volt az
Államreform Bizottság tagja,
kiemelkedõ vállalati jogi szakíró,
az állam- és jogtudományok kan-
didátusa. 
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redeken emelkedett (az állami vállala-
tok, társaságok és egyéni vállalkozók
száma az 1988. évi 290 ezerrõl 2015-re 
1 millió 800 ezerre emelkedett) és a
megszûnõ, illetve újonnan alakuló vál-
lalkozások évenkénti cserélõdése az ösz-
szes vállalkozás egynegyedét meghaladó
szintre emelkedett. (Míg a társas vállal-
kozások ellenõrzésére átlagosan 4-6
évenként kerülhetett sor, addig a meg-
szûnõ vállalkozások esetében teljes kö-
rû záró ellenõrzést kellett végezni.) To-
vábbi kihívást jelent az adónemek,
illetve a közbevételi jogcímek számának
meredek emelkedése, valamint az adó-
mértékek gyakori változása. Több mint
elgondolkodtató, hogy míg a kilenc-
venes évek elején alig 40 ilyen köz-
teherviselési jogcím volt, addig a 2015.
évben már 88 ilyen jogcímmel kellett
megbirkózni. 

Az adóalanyok és a közteherviselési
jogcímek számának, valamint az adó-
mértékeknek a szorzata már önmagá-
ban is jelzi, hogy az irdatlan tömegû
adatmennyiség feldolgozása csak kor-
szerû számítástechnikai eszközök al-
kalmazásával, illetve felkészült szak-
emberek közremûködésével volt kezel-
hetõ. Örvendetes, hogy a számítástech-
nikai fejlõdés folyamatos volt az adó-
hatóságnál, ez tette lehetõvé az eljárási
folyamatok egyszerûsítését (lásd: pénz-
tárgépek közvetlen összekacsolása a
NAV rendszereivel), illetve a kontroll-
mechanizmusok hatékonyságának javí-
tását (lásd: Elektronikus Közútiáru-
forgalom-ellenõrzési Rendszer). A fel-
készült szakemberek biztosítása már
komolyabb nehézségeket jelentett.
Gyakorlatilag olyan szakemberekre
volt szükség, akik követni képesek a
folyamatosan változó adózási szabá-
lyokat, akik jártasak a számviteli össze-
függésekben, akik értenek az infor-
matikai eszközök használatához, s az
országhatárokat átlépõ gazdasági fo-
lyamatokra, valamint a külföldi befek-
tetõkkel való együttmûködés igényére
tekintettel egy-két idegen nyelvet is
ismernek. Napjaink új kihívása az in-
formatikai-audit módszerének ismere-
te, vagyis az a képesség, hogy adott

esetben az alkalmazott számítástech-
nikai programok szabályszerû mûkö-
dését is kontrollálni tudják. 

Hogy valójában milyen óriási felada-
tokkal kell az adóhivataloknak megbir-
kózniuk, illetve milyen hátrányban van-
nak a nagy adótanácsadó szervezetekkel
szemben, igazán akkor szembesültem,
amikor az APEH szervezetét elhagyva,
az egyik Big5 tanácsadó-könyvvizsgáló
cég partnere lettem. Valójában itt ismer-
tem meg az országhatárokat átlépõ vál-
lalatbirodalmak mûködését, a több or-
szágot érintõ adótanácsadói ismeretek
naprakészségét biztosító módszerek fon-
tosságát, a tanácsadói munka motivációs
technikáit (itt ma sincs érdemi változás,
a tanácsadók jobban motiváltak, mint a
külsõ ellenõrzésekkel hivatásszerûen
foglalkozók), s itt találkoztam a transz-
fer árak alkalmazásában rejlõ lehetõsé-
gekkel, illetve a kiterjedt alkalmazás ve-
szélyeivel. Szerencsére ez ma már a ha-
zai revizorok elõtt is ismert, s a nemzet-
közi gyakorlatban alkalmazott kont-
rollmechanizmusokat sikerrel alkalmaz-
zák a belföldi kapcsolt vállalkozások
közötti ügyletek utólagos vizsgálata
során is. 

A hazai közteherviselési rendszer kö-
zelgõ 30. évfordulója alkalmat ad a vissza-
tekintõ elemzésekre, az õszinte és hig-
gadt önvizsgálatra, s igényli egy hosz-
szabb távú stratégia kialakítását. Erõsíte-
ni kell a közteherviselési rendszer kiszá-
míthatóságát, tovább kell egyszerûsíteni
a rendszer felépítését, illetve eljárási
mechanizmusát. A döntéshozók egy pil-
lanatra sem feledhetik, ha túlságos teret
adnak az utóbbi évekre jellemzõ kreatív
szabályozásnak, akkor az adóalanyok is
kreatívan reagálnak. Ez pedig nem segíti
az önkéntes jogkövetõ magatartás erõsö-
dését. S végül gondoskodni kell a
közteherviselési rendszer átláthatósá-
gáról (el kell számolni arról, hogy mi
történik az adófizetõk befizetéseivel), s
biztosítani kell azt, hogy az adóalanyok
ne csak kiszolgálói legyenek az adóhi-
vatal által mûködtetett információs
rendszernek, hanem – az adótitok védel-
me mellett – annak használói is lehes-
senek.  

LÁSZLÓ CSABA

Közeledett egymáshoz 
a vállalati és a közösségi
szektor

Az elmúlt két évtizedben a világban
közeledett egymáshoz a kormányzati és
a vállalat szektor mûködése, így irányí-
tása is. A közszférában egyre több me-
nedzsertechnikát alkalmaznak, a multi
világban meg a közszférához hasonlóan
fontos lett az átlátható mûködés – ez
kedvezõ hatás –, ugyanakkor a bürokra-
tizmus is nagyobb lett – ez kedvezõtlen.

Bizonyos fokig érthetõ ez a közeledés:
a kormányzati munkában is elõtérbe ke-
rült a mérhetõség, a vállalatoknál pedig
a bizonytalan nemzetközi folyamatok
miatt nõtt az igény a biztonság erõsíté-
sére, ami a bürokratizmus terjedéséhez

László Csaba 
Közgazdász, tanácsadó,
2002–2004 között a Medgyessy-
kormány pénzügyminisztere,
utána a KPMG-nél partner, a
tanácsadási üzletág vezetõje 2017
márciusáig. Hosszú távon elsõsor-
ban tanítani szeretne, de az üzleti
életben is aktív marad.
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vezetett. Különösen a pénzügyi intéz-
ményeknek kell sokkal több erõforrást
szánniuk a kockázatok kezelésére – ez a
bankválságok után érthetõ is –, ezért a
korábbinál sokkal részletesebb, min-
denre kiterjedõ szabályozási rendszer
alakult ki. Ha egy bank minden szabá-
lyozásnak meg akar felelni, már pedig
muszáj, akkor hosszú, bürokratikus
eljárásokkal tud csak mûködni. Ez a ve-
zetõk munkáját is alaposan megvál-
toztatta: egy vezérigazgató a 2000-es
évek elején még csak 3-4 cégen belüli
testületnek volt tagja, ma már legalább
8-10 munkájában vesz részt.  A funkciók
elaprózódnak, a létszám nõtt, merthogy
az új feladatokhoz mindig új emberek is
kellenek. A nagy szervezetek egyébként
is hajlamosak a túlburjánzó mûködésre,
ha ez még nagyobb óvatossággal is páro-
sul, akkor különösen látványos lehet a
bürokrácia növekedése. 

Magyarország bizonyos fokig kilóg a
nemzetközi trendekbõl. Az államigazga-
tásban minden ígéret ellenére maradt a
nagy bürokrácia, ugyanakkor a mene-
dzsertechnikák sem terjedtek el. A 2000-
es években volt egyszer egy próbálkozás
a teljesítménymérés bevezetésére, de ku-
darccal végzõdött. Az újító, lelkes ál-
lamtitkár pedig hamar távozásra kény-
szerült. Az egymást követõ kormányok
rendszeresen meghirdetik a deregulá-
ciót. Ezzel szemben az a tapasztalat,
hogy minden új problémára új szabá-
lyokat vezetnek be, mintha ez lenne az
egyetlen üdvözítõ módszer. Jogszabá-
lyokat megszüntetni egyébként sem
egyszerû: elvileg minden mindennel
összefügg, ezért átfogó, összehangolt
munka lenne egy komoly jogszabály-
mennyiség csökkentése. Erre kevés kor-
mány vállalkozott, inkább a jogszabály-
szaporodás a jellemzõ. 

Az egészségügyben, az oktatásban pél-
dául látványosan megváltozott a mûkö-
dés rendszere, de egyszerûsítésrõl szó
sincs. Sõt! A magyar közoktatásban
például központosították az irányítást,
létrejött egy központi irányító hatóság, a
KLIK, ez azonban érdemben nem
csökkentette az önkormányzatok appa-
rátusát sem, arról nem is beszélve, hogy

a rendszer mûködése, eredményessége is
tovább romlott. De vehetjük példának a
bankrendszer adatszolgáltatási terheit is:
ott sem sikerül bevezetni egy olyan egy-
csatornás rendszert, hogy a felügyelõ
hatóság egy banktól egy adatot csak egy-
szer kérjen be. Gyakori a párhuzamos
adatszolgáltatás. Így sok bank boldogan
hozzáférést adna minden rendszeréhez
a felügyelõknek, hogy amikor eszükbe
jut valami , hívják le a szükséges adatot,
s ne õket zaklassák állandóan. Természe-
tesen ez ma még csak egy szürreális
ötlet, de talán eljutunk idáig is.

S akkor még nem beszéltünk az
Európai Unióról. Jogos kritika, hogy túl
bürokratikus, lassú a döntéshozatal és
ezer oldalakban mérhetõ jogszabályokat
adnak ki. De képzeljük el: ha egy orszá-
gon belül is egyszerûbb új jogszabá-
lyokkal intézni a dolgokat, milyen lehet
az, ahol 28 tagállam érdekeit, sajátossá-
gait kell összehangolni, figyelembe ven-
ni, s úgy szabályozni, hogy elfogadható
legyen mindenkinek. Vagyis az EU-val is
jelentõsen megváltozott a szabályozott-
ság, vállalati és kormányzati szinten
egyaránt.

De hogy valami biztatót is mondjak: a
technológia fejlõdése az egyszerûsítés
irányába is hathat. Ha ez egy ésszerû,
újragondolt irányítással párosul, akkor a
bürokratizmus mégiscsak csökkenthet, s
talán mindkét szféra – a közösségi és a
vállalati – a másik jó megoldásait veszi
át. Ez lenne a szép új világ. Csak az a
kérdés, hogy ez mikori jövõ. Mikor gyõz
a józan ész, a technika és a technológia,
a szabályozással védekezõ óvatos ve-
zetõkkel szemben. Egyelõre van olyan
példa, hogy egy minisztérium mûködési
szabályzata több mint 200 oldalt tesz ki.
Biztos, ami biztos… Na, innen kell eljut-
ni az egyszerû, racionális szabályozás
korszakába. Az elsõ lépés elvileg nagyon
egyszerû. Fel kell tenni egyszerû kér-
déseket. A tervezett szabályozástól élet-
szerûen várható-e valós megoldás a
kezelni kívánt problémára? Ha komo-
lyan vennénk csak ezt az egy kérdést,
meglepõdnénk, hogy mennyi szabályo-
zásról derülne ki valójában, hogy nem
sok értelme van. Innen kell indulni.

HEGEDÜS ÉVA

Közösen alakítottuk 
a piacgazdaság 
új szabályait

Az 1980-as, 90-es években kormányzati
hivatalokban dolgoztam, 1993-tól a Pénz-
ügyminisztérium helyettes államtitká-
raként. Életem egyik legizgalmasabb
idõszaka volt! 

Hegedüs Éva
A Gránitbank elnök-vezérigazgató-
ja.  Volt a Pénzügyminisztérium,
késõbb a Gazdasági Minisztérium
helyettes államtitkára, az MFB 
és a Konzumbank igazgatósági
elnöke, közben a Hitelgarancia Rt.
igazgatósági elnöke is, a Földhitel-
és Jelzálogbank Nyrt. vezérigaz-
gató-helyettese,az OTP Bank
lakossági ügyvezetõ igazgatója, 
az OTP Lakástakarékpénztár
elnöke. 

58_70_MMI.qxd  2017. 06. 07.  12:43  Page 64



2017. JÚNIUS 65

AZ MMI-SZTORI BOOM

A rendszerváltást követõen a piacgaz-
daság játékszabályait a szektor szerep-
lõivel együtt tanultuk. Igyekeztünk a
nemzetközi gyakorlatot megismerni és
a hazai viszonyokra adaptálni. A köz-
igazgatás munkatársai, vezetõi, a reál és
pénzügyi szektor szereplõi, a szabályo-
zók és az alkalmazók együttmûköd-
tünk, vitatkoztunk és folyamatosan
egyeztettünk. Tudtuk, hogy az új jogsza-
bályoktól is függ, milyen eredményes
lesz a piacgazdaság kiépítése. Minden
igyekezet ellenére idõnként sokkoló
volt az a kép, amelyet az új szabályozók
a felszínre hoztak. A csõdtörvény beve-
zetésével kiderült például, hogy jelentõs
lejárt tartozások bénítják a gazdaságot,
beleértve a reál és a pénzügyi szektort is.
A pénzintézeti törvény elõírásai kikény-
szerítették a bankoktól, hogy a nem
fizetõ ügyfelek miatti veszteségeket ki-
mutassák, amely az állami tulajdonú
bankokban tõkeemelést indukált. A
bank és adóskonszolidáció a kilencvenes
évek elején, jelentõs állami szerepvál-
lalás mellett  biztosította, hogy a bankok
a nemzetközi szabályok betartása mel-
lett tovább folytathassák üzleti tevé-
kenységüket. Ezt követõen a kilencvenes
évek második felében lezajlott az állami
pénzintézetek privatizációja.

Ma a külföldi tulajdonú bankok ará-
nya 50 százalék körül van. Volt már en-
nél is több. S míg az 1990-es években a
fiókok voltak a bankolás szinterei, ma
már ott tartunk, hogy az ügyfelek jelen-
tõs része digitális csatornákon bonyolít-
ja le bankügyeit. A Gránitbank, melyet
vezetek, már eleve digitális bankként
jött létre, a magyar pénzintézetek
közül elsõként erre alapozta mûködési
modelljét. S még egy érdekesség: az
1990-es években minden innováció
külföldrõl jött, mi tõlük próbáltunk
mindent megtanulni. Ma már nem
ilyen egyértelmû a helyzet: az infokom-
munikációs technikával versenyképe-
sek vagyunk, s vannak olyan innová-
ciók, melyeket nálunk vezettek be
elõször Európában. Egy valamiben
nem vagyunk s belátható idõn belül
nem is leszünk versenyképesek: ez
pedig a pénz, a tõkeellátottság. Ha

létezne az MMI, most biztosan a digi-
talizációban rejlõ lehetõségekrõl tar-
tanék elõadást, míg a 90-es években az
új szabályozók izgatták a vállalatokat. 

Hogy hogyan változott meg ez idõ
alatt egy bankvezetõ munkája? Nagyon.
És alig. Vagyis az alapkövetelmények, az
alapkompetenciák most is ugyanazok,
ám más úton lehet eljutni az eredmé-
nyig, s talán a hangsúlyok is mások. A
90-es években és most is ugyanaz a
lényeges a vezetõ munkájának megítélé-
se kapcsán: hogyan alakulnak a vállalko-
zás pénzügyi mutatói? A többi részlet-
kérdés. De nem mellékes kérdés. Egy jó
cégvezetõnek a múltban is, és most is
lényeglátónak kell lennie, jó menedzser-
nek, szakmailag nagyon felkészültnek,
kreatívnak, megértõnek és konzekven-
sen szigorúnak. S emellett még moti-
válnia kell munkatársait, egy lelkes,
ambiciózus csapat ugyanis csodákra
képes. Ennek különösen most, a digitális
korban van nagy jelentõsége. A szoft-
verek sok mindent elvégeznek helyet-
tünk, de gondolkodni, innovációs pályát
befutni, nekünk kell. Felértékelõdött
tehát az emberi teljesítmény, a kreativi-
tás.  És közben felgyorsultak a folyama-
tok. Ez is egy nagy különbség a múlthoz
képest. Az idõ itt tényleg pénz. S mivel a
telekommunikációs eszközöknek kö-
szönhetõen fizikai korlát sincs, szinte
bármikor bárhol bárkivel mindent meg-
beszélhetünk. 

Tehát a 90-es évek cégvezetõjéhez ké-
pest a nagy különbség ma az, hogy az
IT-jelenléte mindent felgyorsított, jelen
idejûvé tett. Látszólag ugyanúgy telik
most egy napom, mint korábban,
mégis egészen másként. Most is sokat
tárgyalok – ám a tárgyalások egy része
már elektronikusan zajlik, konferencia-
beszélgetés keretében. Most is sokat
döntök, de a döntési idõ lerövidült, fel-
gyorsult. A rendszerváltáskor is bein-
dult a verseny, de most sokkal látvá-
nyosabb, és többesélyes, ki lesz a nyer-
tes. Ma már az innovatív kicsiknek is jó
esélyük van a sikerre, míg korábban
rugalmasságuk nehezebben tudott ér-
vényesülni, az infrastrukturális aka-
dályok miatt.  

RÁNKI ZSUZSANNA

Digitális korban digitális
menedzsment kell

Még 1989-ben jött létre a Nemzetközi Me-
nedzser Központ (International Manage-
ment Center), ahol Kelet-Európában
elõször itt lehetett amerikai MBA-diplo-
mát szerezni. Óriási igény volt a mene-
dzsertudásra, s nálunk sok vendégtanár
– nyugat-európai és amerikai szakember
– tanított, vagyis elsõ kézbõl hozzá lehe-
tett jutni a piacgazdasági ismeretekhez.
1992-ben tõlünk függetlenül megalakult
az MMI, s a menedzserképzés mellett õk
a tapasztalatcserére, a fórumszerû mû-
ködésre helyezték a hangsúlyt, azaz ott
összejöttek a cégvezetõk, beszélgettek,
elõadásokat hallgattak meg, vagyis tár-
sasági-szakmai életet élhettek. Adódott a
következtetés, hogy a két szervezet ter-

Ránki Zsuzsanna 
Közgazdász, a Nemzetközi Mene-
dzser Központ alapítója, az Egon
Zehnder International svájci fej-
vadász cég magyar leányvállalatá-
nak alapító igazgatója, jelenleg 
az IBS Karrierirodájának vezetõje.
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mészetes szövetségese lehet egymásnak,
azaz elkezdõdött az együttmûködés. 

Az MMI életében sokáig aktívan részt
vettem, a HR-vezetõk, a Nõi Vezetõk és
az Elnöki Klub tagjaként elõadásokat
tartottam. Ez utóbbiban az akkor újdon-
ságnak számító vállalati kormányzás,
azon belül is az Igazgatóság és Felügyelõ
Bizottság szerepérõl, mûködésérõl foly-
tak beszélgetések. A londoni tõzsde fel-
kérésére 1992-ben készült a Cadbury-je-
lentés The Financial Aspects of Corpo-
rate Governance címmel, és ezzel azono-
sulva az Egon Zehnder (melynek bu-
dapesti irodáját vezettem ekkor) elindí-
totta a külsõ igazgatósági tag keresést,
mint egy új üzletágat. Itthon, a vállala-
tok átalakultak, a piacgazdaság felé vet-
ték az irányt, ám sokszor hiányzott a
megfelelõ ismeretanyag ahhoz, hogy
hatékony szervezeti formát alakítsanak
ki. Néha meg egyszerûen csak arról volt
szó, hogy a szocialista modellt szerették
volna folytatni az új rendszerben is, ami
inkább lehetõvé tette az üzleten kívül
egyéb szempontok érvényesítését is.

Az MMI több rendezvényén ismertet-
tük a Cadbury-jelentést abban bízva,
hogy az elõadásokat követõ vita, beszél-
getés közelebb hozza a magyar cégveze-
tõkhöz is az átlátható, beépített ellen-
õrzésen alapuló modellt. Mint ismert, a
jelentés egyik fõ megállapítása volt,
hogy fontos egy hatékony, jól mûködõ
igazgatóságot felállítani, ahol a külsõ
igazgatósági tagoknak is jelentõs szerep
juthat.  A kapcsolódó területekrõl jövõ
ismeretek megalapozottabbá teszik a
döntést, s a külsõ, független tagok jelen-
léte egyben a transzparens mûködés
egyik garanciája is volt, s a kontrollsze-
repük sem volt lebecsülendõ. Ez Ma-
gyarországon akkor újdonság volt, a
tõzsde erõsödésével aztán ez a mûködési
modell is teret nyert. Az is lényeges volt,
hogy a Cadbury-jelentés hangsúlyozot-
tan fontosnak tartotta a vállalatvezetés
felelõsségének és önállóságának pontos
meghatározását, s hogy az ügyvezetõket
3 éves idõtartamra nevezzék ki. A pon-
tosan meghatározott kompetenciák,
mûködési keretek aztán nagy szabadsá-
got adhattak az igazgatóknak.

A 90-es években annyi újszerû meg-
oldás jött be a cégek vezetésébe, mûkö-
désébe, amit alig gyõzött az MMI a kü-
lönbözõ fórumokon feldolgozni, megvi-
tatni. Valószínûleg ez lehetett az arany-
kora. Az évek folyamán azonban az MMI
mellett más fórumok is létrejöttek, így
aktivitása csökkent, majd meg is szûnt.

Hogy most van-e létjogosultsága egy
új MMI-nek? Egy olyan szervezetnek
mindig van helye a magyar piacon, ame-
lyik megtalálja azt az egyéni utat, amire
építve be lehet vonzani a mai cégveze-
tõket, menedzsereket programjaiba.  Ez
a digitalizáció kora. El tudom képzelni,
hogy a digitális kor digitális menedzs-
mentismereteit és azok hatásait a szer-
vezetfejlesztésre, terjeszteni, tanítani
kellene a cégvezetõknek, mert ez még
nagyon új, nagyon megfoghatatlan. Ha
ezt az igényt jól eltalálja, s kiszolgálja az
MMI, akkor remélhetõleg jöhet egy sike-
res reneszánsz. 

MOSONYI GYÖRGY

Néha leadership kell,
néha menedzser

Az 1990-es években a Molnak két nagy
üzletága volt, a kitermelés és a feldolgo-
zás. A cég akkor még hierarchikus,
majdhogynem katonai rendben mûkö-
dött. Aztán amikor a külpiacra lépett, az
egész szervezetet át kellett alakítani, a
piaci mûködéshez igazítani. Én 1999-tõl
lettem a vállalat vezérigazgatója, a Shell-
tõl jöttem át. A felkérésben nyomós érv
lehetett, hogy nekem akkor már 25 éves
nemzetközi tapasztalatom volt, ennek
nagy része felsõvezetõi poszton, itthon
és nemzetközi környezetben egyaránt,
tehát ismertem a piacot, de ismertem az
akkor korszerû vállalati mûködési mo-
delleket is. 

Az akkori elnökkel, Csák Jánossal vit-
tük végig az új vállalatirányítási modell
bevezetését a Molnál. Ennek az volt a
lényege, hogy a hierarchikus irányítás-
ról áttértünk a meghatalmazó, bevonó
modellre, ahol a munkatársakat beavat-

tuk a cég teljes stratégiai elképzeléseibe,
a megfelelõ szinteken megfelelõ döntési
kompetenciákat adtunk s ehhez rendel-
tük a felelõsséget is. Sõt, az üzletágakat
és a funkcionális területeket mátrix szer-
vezetté alakítottuk.

Hihetetlenül nehéz volt ezt a váltást
végigvinni, ezért külsõ szakértõket is
bevontunk, akik kis- és nagycsoportok-
ban oktattak, tréninget tartottak. Azt
kellett megérteniük a munkatársaink-
nak, hogy a fejlõdés egy másik szakaszá-
ba léptünk át, ahol más vezetési, mû-
ködési modellel lehet eredményeket el-
érni. Én már egyszer átéltem egy ilyen
nagy stratégiaváltást a Shellnél, ahol a
világon 120 vezetõt vontak be a váltás
levezénylésébe, s én is e csapat tagja le-
hettem. Tehát tapasztalatból is tudtam,

Mosonyi György 
a MOL FB elnöke. 1999–2011
között a MOL vezérigazgatója, 
azt megelõzõen a Shell-csoportnál
dolgozott 25 évig. Volt a Shell
Magyarország vezérigazgatója,
1997-ben e cég közép-kelet-euró-
pai kõolajtermék ágazatának el-
nöke. 1998. elejétõl a Shell közép-
európai üzletfejlesztési feladatai is
hozzá tartoztak. 1998-tól a Külföldi
Befektetõk Tanácsának társelnöke
és a Magyar EU Bõvítési Üzleti
Tanács (az Ipari Társaságok Euró-
pai Kerekasztalának helyi szerve-
zete) elnöke,
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hogy nem könnyû egy olyan váltás, ahol
a gondolkodást is más pályára kell állí-
tani. Fontos volt, hogy hiteles legyen,
amit mondunk, kérünk, mert akkor köny-
nyebben követnek bennünket. Akkor
leaderekre volt szükség, míg korábban
inkább menedzserekre. S ma már az is
világos, hogy a vállalatok életében kü-
lönbözõ szakaszok váltakoznak: vannak
olyan idõszakok, amikor például nagy
beruházások valósulnak meg, ott mene-
dzserek kellenek, akik pontosan leve-
zénylik a munkát. S vannak stratégia-
alkotási idõszakok, amikor a leadership-
típusú vezetõ a fontos: olyan, aki képes
távlatokban gondolkodni, akinek vízió-
ja van, s aki errõl a munkatársakat is
meg tudja gyõzni.

A Mol 1995-tõl tõzsdén van. Akkor az
igazgatóságba (board) külsõ tagok is be-
kerültek azért, hogy a cég operatív veze-
tõinek gondolkodását egy kicsit árnyal-
tabbá tegyék. Mindig arra törekedtünk,
hogy szakmailag elismert külsõ board-
tagjaink legyenek. Részben az olajipar-
ból, részben olyan pénzügyi, gazdasági
területrõl, amelyek befolyásolhatják a
vállalat mûködését. Jelenlétük egyben
egyfajta kontrollt is jelentett, meg egyfaj-
ta kihívást is, hogy megfeleljünk az
általuk vázolt fejlõdési pályának. Remek
konzultációk, viták voltak egy-egy ülé-
sen, s biztos vagyok benne, hogy nem-
csak mi, a Mol operatív irányítói éreztük
hasznosnak ezeket az üléseket, de a kül-
sõ tagjaink is. Ugyancsak hasznosnak
látom azt, hogy tõzsdei cégként féléven-
te roadshow keretében találkoztunk a
nagy részvényesekkel, vagyis direktben
számoltunk be az eredményekrõl és a
tervekrõl, így könnyebb volt megértet-
ni, mit miért csinálunk. S bár sokan azt
gondolják, a részvényesek a gyors haszon-
ban érdekeltek, mi azt tapasztaltuk,
hogy ez csak részben igaz: legalább ilyen
fontos a perspektíva, amihez fejlesztés,
beruházás is kell, ami elõször ugyan mér-
sékli a profitot, de késõbb nagyban eme-
li, illetve növeli a részvény értékét is. 

Az 1990-es években én is sok elõadást
tartottam – az MMI-ben is – arról, ho-
gyan mûködik egy magyar döntési köz-
ponttal rendelkezõ, nemzetköziesedõ

tõzsdei vállalat, hogyan kell irányítani,
milyen stratégiát követünk. Érzékel-
hetõen volt érdeklõdés erre, hiszen még
kevés volt a piacgazdasági tapasztalat,
tehát minden információ jól jött a
cégek menedzsereinek. Ma már más a
helyzet. Dõl ránk az információ, nem-
zetközi tapasztalat is bõségesen van,
most talán a rendszerezés, az adatok ke-
zelése, a meghatározó trendek felisme-
rése okozhat némi gondot, s jelenthet
feladatot a menedzsmentintézmények
számára. 

NAGY BEÁTA 

A fiataloknál természetes
a nemek közötti egyenlõség

Az 1990-es évekhez viszonyítva nincs
áttörés a nõi vezetõk számában. Ami vi-
szont lényegesen megváltozott, az a gon-
dolkodás, a hozzáállás, a társadalmi fel-
fogás: most sokkal tudatosabbak a nõk,
sokkal több konferencia, cikk szól arról,
milyen elõnyei vannak annak, ha a cé-
gek vezetésében a nemek aránya nagy-
jából fele-fele.

Amikor az MMI megalapította a nõi
vezetõk klubját, akkor még senki nem
foglalkozott szervezetten, célirányosan
ezzel a témával, így akkor újdonság volt,
hogy a nõi cégvezetõk összejöttek, ta-
pasztalatot cseréltek, vagyis erõsítették,
támogatták egymást ezeken a fórumo-
kon. Az újdonság ereje mindig hatásos,
így akkor ennek a nõi cégvezetõi klub-
nak úttörõ szerepe lehetett az agyak
átformálásával. 

Ma egészen más a helyzet, a téma való-
sággal berobbant a köztudatba: a nem-
zetközi vállalatoknál például a vállalati
kultúra fontos eleme lett a diverzitás, így
a nemek arányos képviselete a vezetõi
szinteken.  A tudatos elhatározásnak, vál-
lalati szabályozásnak vannak eredményei,
e cégek magyar leányvállalatainál is. De
igazán az hozna áttörést, ha kormányzati
szinten, a szabályozásban válna fontossá a
nõk vezetõi megjelenése a különbözõ
üzleti, társadalmi pozíciókban. 

Többféle forgatókönyv is létezik erre,
országonként más-más megoldást vá-
lasztottak. Van, ahol kötelezõ kvótát ve-
zettek be, máshol csak ajánlásokat fogal-
maztak meg a nemek arányos képvise-
letére. Az Európai  Bizottságban 10 éve
van napirenden ez a téma, de azóta sem
sikerült egy egységes szabályozásban
megállapodni. 

Magyarországon bonyolultabb a hely-
zet: kormányzati szinten a nõk szinte
egyáltalán nem jelennek meg a csúcs-
szinteken, a civil szervezeteknél viszont
sok nõi vezetõ van, a vállalatoknál meg
is-is a helyzet. Bár nincs errõl friss fel-
mérés, de a Figyelõ 2014-es Top200 vál-
lalati listáját a HBLF elemezte, s ebbõl
kiderült: elsõ számú vezetõknél 10 szá-
zalék volt a nõk aránya, helyetteseknél
közel 20 százalék, középszinten már 40.
Nem hiszem, hogy az elmúlt három év-
ben lényegesen megváltozott volna a kép.

Hogy miért fontos e téma? Egyrészt
kimutatható, hogy üzletileg hasznos a
diverzitás a vezetésben. A sokféle meg-
közelítés jobb eredményeket hoz. Más-
részt morálisan is fontos, hogy a társa-
dalom megoszlása a vezetõi szinteken is
visszatükrözõdjön, azaz az egyenlõség a
gyakorlatban is érvényesüljön.  

Nagy Beáta 
Közgazdász, szociológus, egyete-
mi tanár,  a BCE Szociológia 
és Társadalompolitika Intézet
kutatásvezetõje
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A fiataloknál egyébként ez már termé-
szetes. S ha számokban még nincsenek is
nagy változások, de a gondolkodásban
igen. Míg régen a vállalatok, politikusok
szinte csak kipipálandó nyûgnek érezték
a társadalmi felelõsségvállalást – s benne
a nemek egyelõségét –, a fiataloknál ez
fontos téma. Õk értik, s átérzik, miért
fontos a környezettudatos gazdálkodás,
tudják, mint jelent a tehermegosztás, s
nekik természetes, hogy a nemek közöt-
ti munkamegosztás a valós élethez,
munkához igazodjon, sokkal nyitottab-
bak, racionálisabbak. Nekik már ter-
mészetes, hogy a fõnök nem férfi vagy
nõ, hanem az az ember, aki erre alkal-
mas. Tehát nagy valószínûséggel a
jövõben a cégek csúcsvezetõi között is
nagyobb számmal lesznek nõk. 

SALAMON KÁROLY

Gazdasági civil szervezet,
csúcsvezetõknek

Az 1990-es évek eleje a magyar gazdaság
egyik legdinamikusabb idõszaka volt.
Dübörgött a rendszerváltás,  újra indult
a Budapesti Értéktõzsde, az IBUSZ-é
volt az elsõ nyilvánosan kibocsátott rész-
vény, majd utána sorozatban jött a többi
(MOL, OTP stb.). Megjelentek az elsõ
külföldi befektetõk, hozták az új piac-
gazdasági ismereteket, meg az új köve-
telményeket is. Az állami vállalatokat
privatizálták, a pénzügyi vezetõknek ko-
moly kihívást jelentett, hogy a nagy fel-
fordulás-átalakulás közepette is rendet
tartsanak a vállalatok pénzügyeiben,
átlátható vezetõi-irányítási, kontrolling
rendszereket vezessenek be megfelelõ
informatikai támogatással. 

Én az 1992-ben megalakult Magyar
Menedzsment Intézetben elnökségi tag
és a Pénzügyi vezetõk klubjának elnöke
voltam, számos programot szerveztünk,
hiszen a folyamatos változások miatt
nagy volt az érdeklõdés, kíváncsiság a
programokra. A vállalatok pénzügyesei
jöttek nagy számban, s még a konkuren-
sek sem vetélkedtek egymással, inkább

tanulni akartak egymástól, megtudni, õk
hogyan csinálják. A rendszerváltás utáni
5 évben több változás volt a magyar gaz-
daságban, mint egy normálisan, békésen
mûködõ piacgazdaság 50 évében.

Az MMI fontos szerepet töltött be az
akkori menedzserek életében: az új
vezetõk többsége fiatal volt, képzett, de
tapasztalatlan, különösen, ami a gyakor-
lati piaci ismereteket illeti. Az MMI
adott helyet, terepet, fórumot az eszme-
cserének, s olyan kapcsolati háló alakul-
hatott ki, ami késõbb sokaknak hasz-
nára válhatott. Az MMI nagy érdeme az
volt, hogy független fórumként mûkö-
dött, nem lobbizott, nem állt be egyik
párt, vagy ágazati szervezet mögé, végig
õrizte függetlenségét, szakmaiságát. Én
azt mondanám, hogy az MMI amolyan
gazdasági civilszervezõdés volt, ahová
egy szakma – cégvezetés, menedzsment

– csúcsvezetõi jártak el. Nem õk, hanem
vállalatok voltak az alapítói, de ez is
abból a felismerésbõl adódott, hogy a
cégek is fontosnak tartották egy olyan
fórum létezését, ahol a csúcsvezetõk
találkoznak, véleményt cserélnek, ahol
kérdezhetnek, tapasztalatot cserélhet-
nek. Jó volt, hasznos volt.

Tudom, hogy most van egy nosztalgia-
hullám, a retróérzés is sokakat elkap, és
szeretnék újraéleszteni az MMI-t. Nem
is tartom lehetetlennek, ha kitaláljuk,
hogyan, milyen céllal jöjjön létre. Azóta
ugyanis az „egy fecske nyarat csinált”, és
több szervezet olyan témákat karolt fel,
amelyeket korábban az MMI képviselt.
Vannak kamarák – szakmai fórumok-
kal, a menedzsereknek van szövetsége,
igaz, egyéni tagsággal, s még akad jó né-
hány hasonló szervezet. De vannak még
kiaknázatlan érdekes területek (pl. fenn-
tarthatóság stb.), amelyet önállóan vagy
velük szövetségben is lehetne képviselni,
vagy éppen a sok résztevékenységet in-
tegrálni. Egy a lényeg: az újjászületõ
MMI-nek továbbra is függetlennek kell
lennie, s a vállalatok vezetõinek kell
valamilyen vonzó kínálatot nyújtania. 
A nagy kérdés, mi vonzza ma a cégve-
zetõket? Érdemes ezen elgondolkodni,
mert ha ez megvan, akkor az MMI jövõ-
je is biztosabbnak látszik.  

SALLAI LÁSZLÓ

Egyedi megoldások kelle-
nek az üzlet érdekében

A rendszerváltás után megnövekedett az
igény a korszerû menedzsmenttudásra,
de be kellett látni, hogy másra volt szük-
ségük a kkv-knak és másra a nagy cégek-
nek. A legnagyobb feladat az volt, mi-
ként lehet a szervezetek hatékonyságát
növelni, piacképes terméket létrehozni
és állni az egyre erõsödõ versenyt. Ehhez
nem volt elég a technikai, technológiai
fejlesztés, szükség volt a menedzsment-
tudás korszerûsítésére, fejlesztésére, új
menedzsment eszközök, módszerek meg-
tanulására is. Középpontba került a cé-
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loknak, stratégiának megfelelõ szerveze-
ti kultúra kialakítása. Mindenki kereste
a leghatékonyabb módszereket és lehe-
tõségeket a tanulásra.

E ponton találta meg a közös nevezõt
a Magyar Menedzsment Intézet, ahol az
1990-es években arra törekedtek, hogy a
hatékony cégvezetéshez szükséges know-
how-t külföldrõl behozzák, s terjesszék a
hazai menedzserek körében, ugyanak-
kor lehetõséget teremtve a saját tapasz-
talatok megosztására. Hazai nagyvállala-
tok vezetõi adták át saját hazai és nem-
zetközi sikereiket, kudarcaikat, tartottak
elõadást vezetõi tudásról, módszerekrõl,
külföldi know-how tapasztalataikról.  Ez
volt az a pont, ahol az MMI megte-
remtette az eltérõ igények ellenére a kis
és nagy vállalatok közös platformját. 

Most sokkal bonyolultabb a helyzet.
Adatparadicsomban élünk, néhány perc
alatt annyi információ, adat áll rendel-
kezésünkre, amirõl pár éve nem is ál-
modtunk. Miközben most is szükség
van tudásra, a szervezeti kultúrák, a me-
nedzsment képességek fejlesztésére, az
adatrobbanás világában a lehetõségek
ugyanúgy rendelkezésre állnak a kicsik
és nagyok számára egyaránt. A kérdés,
hogy tudunk élni ezzel a lehetõséggel,
vagy elrohan mellettünk a piaci lehetõ-
ségek sora?

Ma sokkal inkább az a gond, hogyan le-
het kiválasztani az óriási kínálatból az
adott vezetõnek az üzlet érdekében a
legjobb megoldást és mindemellett a
lehetõ leggyorsabban meghozni a szük-
séges döntéseket. Számolnunk kell azzal is,
hogy ha egy döntésünk nem jó, vagy nem
a legjobb, ekkor képesnek kell lennünk
változtatni, azaz gyorsan reagálni.

Ebben lehet az MMI 2.0-nak vezetõ
szerepe, hogy segítsen a vezetõknek a
figyelmét ráirányítani erre az adat-õs-
robbanás okozta vezetõi elvárásra. Egy
régi mondás szerint kétféle gondolkodás
létezik:

- az egyik létrehozza a problémákat,
- a másik megoldja.
Nem kérdés, a vezetõnek meg kell

oldani a problémát, de az lesz a gyõztes,
sikeres, aki ezt a leggyorsabban tudja
megtenni. 

TERTÁK ELEMÉR 

Néhány gondolat az
MMI jubileuma kapcsán

Mint azt a közelgõ jubileum kapcsán az
alapítók közül többen is említették már:
az MMI megalakulása jókor és jó helyen
történt. A magyar vállalatok zöme a ki-
lencvenes évek legelején a gazdasági tár-
sasággá való átalakulás és a tömeges pri-
vatizáció elõtt állt. Noha hazánkban az
1968-as mechanizmusreform nagyban
átalakította a vállalatkormányzás és a
vállalati rányitás módszereit a „klasszi-
kus” tervgazdasági gyakorlathoz képest,
világos volt, hogy a vállalati gazdálkodás
„szekularizációja” gyökeres változásokat
követel meg: a piacgazdaságok szerep-
lõivel, illetõleg az új tulajdonosként
megjelenõ külföldi szakmai és pénzügyi
befektetõkkel való együttmûködés egy-
aránt új ismeretek és módszerek elsa-
játítását igényli. Ez az igény és kihívás
párosult azzal, hogy világszerte akkor-
tájt indult meg az infokommunikáció –
tehát az informatika (számítástechnika)
és a kommunikáció (távközlés), konver-
genciájának, integrálódásának és elter-

jedésének – viharos fejlõdése, ami min-
denütt – tehát nem csak nálunk – átala-
kította a vállalati rányitás, az adminiszt-
ráció és a kereskedelem gyakorlatát, s
ebbõl a folyamatból a magyar vállalatok
sem maradhattak le. Emellett akkortájt
állt küszöbön az egységes piac létre-
hozása az Európai Gazdasági Közösség-
ben, ami hazánk fõ gazdasági partnerei-
vé avanzsált fejlett nyugat-európai or-
szágokban is a menedzsment tevékeny-
ség megújítását tette szükségessé.

A szakmai szempontok szerepe a vál-
lalatirányításban és a vállalati döntés-
hozatalban ugyan 1968 óta jócskán
megerõsödött , s ezzel együtt növekedett
a vezetés- és szervezéstudomány presztí-
zse, s megerõsödött a témával foglalkozó
képzõhelyek pozíciója is, az említett
gyökeres változások közepette a hazai
háttér akkortájt még nem tudta a leg-
korszerûbb ismereteket közvetíteni és
továbbadni. Ezért igencsak kapóra jött
az akkoriban már négy évtizedes múlt-
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Sallai László
Korábban a Mindentudás
Egyeteme irányítója, a Magyar
Telekom képzési és tudás-
menedzsment igazgatója.

Terták Elemér
Az Európai Bizottság Belsõ Piaci
fõigazgatóság volt igazgatója. 
Korábban volt a Hitelgarancia Zrt.
vezérigazgatója, a Pénzügyminisz-
térium közigazgatási államtitkára, a
Daewoo Bank (Magyarország) Rt.
vezérigazgatója, a Daewoo Bank
(Magyarország) Rt. vezérigaz-
gatója.
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Június 22-én a „régi” MMI rendszerváltó generációja egy konferencia
keretében értékel, vissza- és elõretekint. Ott lesznek az új generáció, a
digitális korszakváltók képviselõ is.

Õk már a digitális kommunikáció korszakában születtek, vagy ebbe
nõttek bele. Van digitális tudásuk, kreatívak és innovatívak, nem ijed-
nek meg a technikai kihívásoktól. Élettapasztalatuk azonban még ke-
vés... Ám ha a rendszerváltók amolyan „üzleti angyalként” segítenek,
mentorálnak, együtt sokra lehetnek képesek... 

Az MMI 25 év után fordulóponthoz
érkezett: már nem csak mûködésének
„külsõségeit", de tartalmát is hozzá
akarja igazítani a digitális korhoz. A
kísérlet újszerû: a tradíciókat õriz-
nénk, ám ezt „start-upos” filozófiával
erõsítenénk.

A kísérlet június 22-e után indul.
Mi bizakodunk, Ön tartson velünk...
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tal rendelkezõ Irish Management Insti-
tute azon készsége és szándéka, hogy
megossza ismereteit és tapasztalatait egy
olyan magyar partnerszervezettel, ahol
külföldi oktatók és oktatási anyagok
segítségével egyfajta önképzõköri mó-
don, valamint tanulva az élenjáró – és a
privatizáción már „túlesett” – vállalatok
vezetõitõl látnak hozzá a magyar veze-
tési kultúra fejlesztéséhez és a világszín-
vonalhoz való felzárkóztatásához. Ez
volt az MMI megszületésének és késõbbi
sikereinek az alapja.

Az MMI rendezvényein – a tagvállala-
tok vezetõivel folytatott konzultáció-
kon, a rendszeres elõadásokon és tré-
ningeken – való részvétel annak idején
számomra nagyon sok hasznos ismere-
tet közvetített, és „mellékesen” nagyon
sok jó személyes kapcsolattal, mi több
barátsággal ajándékozott meg. Már az
Országos Betétbiztosítási Alap 1993. évi
létrehozásában is sok jó ötletet merít-
hettem az MMI-ben elsajátított ismere-
tekbõl, de 1995-tõl, amikor a koreai tu-
lajdonú Daewoo Bank vezetõje lettem,
kifejezetten profitáltam az ott tanultak-
ból. Az MMI-ben tanultaknak a késõbbi
pályafutásom során – még a magyar

közigazgatásban, sõt az Európai Bizott-
ság igazgatójaként is – bizony nagy hasz-
nát láttam.

Ahogy persze „túlestünk” a rendszer-
váltással járó nagy átalakuláson, és le-
csengett a tömeges privatizáció is, az
MMI eredeti szerepének jelentõsége és
fontossága óhatatlanul gyengült. Egy-
felõl a külföldi befektetõk a privatizáció
(vagy a zöldmezõs beruházás) után a
magyar vezetõket bevonták a saját belsõ
képzési rendszerükbe, illetve az ide kine-
vezett külföldi vezetõk adták át beosz-
tottjaiknak a törzsvállalat kultúráját.
Megjelentek továbbá a magyar piacon a
nagy nemzetközi stratégiai tanácsadó
cégek (McKinsey, BCG, Accenture,
KPMG stb.), akik hozták magukkal a
számukra hatalmas versenyelõnyt jelen-
tõ „nyugati hátteret”, kiterjedt tudás-
bázisukat és globális benchmark rend-
szerüket. Végül, de nem utolsósorban az
ezredforduló utáni évekre megerõsödött
és versenyképessé vált a hazai vezetõ-
képzés és vezetõi tanácsadás is.

Mindezen – egyébként örvendetes –
okoknál fogva az EU-csatlakozás idõ-
pontjára az MMI megcsappant kereslet-
tel egyszersmind hirtelen megnõtt mi-

nõségi kínálattal és versennyel találta
magát szembe, s emiatt szenderült mély
Csipkerózsika-álomba. Közeledvén most
az MMI alapításának negyedszázados év-
fordulójához sokan, akik aktívan rész
vettünk a létrehozásban és sikeres mû-
ködtetésében, örülnénk, ha sikerülne
tetszhalotti álmából felébreszteni az in-
tézetet. Amint azonban az elmúlt hu-
szonöt esztendõ során az egykori ír
patrónusunknak, az IMI-nek, úgy persze
az MMI-nek is nagy változáson kell át-
mennie ahhoz, hogy álmából felocsúdva
ébren, mi több hosszabb távon talpon is
tudjon maradni. Én úgy gondolom, hogy
most fõleg a külpiacok felé orientálódó
hazai start-up cégek, kis- és középvál-
lalkozások vezetõi és vezetõ-utánpótlása
számára kellene elérhetõ áron színvona-
las vezetés- és szervezéstudományi kép-
zést, konzultációs lehetõséget kínálni,
valamint elõsegíteni a menedzserek kül-
és belföldi kapcsolat-építését („networ-
king”). Ebben pedig bizonyára komoly
szerepet tudnának vállalni az MMI hõs-
korában aktív szerepet játszó, napjaink-
ban fokozatosan nyugállományba vo-
nuló sikeres vezetõk, akár egyfajta üzleti
angyalként is.

Fordulóponton az MMI-sztori…

Kérdéseikkel, javaslataikkal keressék 

KÓSZ ÁGOTÁ-t:

e-mail: kosz.agota5@upcmail.hu

mobil: +36 30 999 1818
honlap: www.mmi.org.hu
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