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1. Témaválasztás indoklása 

A disszertáció legfőbb háttér motiváció ereje a genetika, 

nanotechnológia, robotika forradalma, a mesterséges intelligencia 

eljövetele, amely az évszázad legfontosabb átalakulását jelenti. 

Kurzweil olyan világot ír le, amelyben az emberi és gépi tudatosság 

egybemosódik. Ennek a kezdetét az adatbányászati eszközök 

fejlesztésében látja. A vállalatok minden iparágban felhasználják a 

mesterséges intelligenciát használó rendszereket intelligens 

adatbányászatra. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalat által használt 

rendszer megdöbbentően pontos előrejelzéseket adjon arról, mekkora 

üzletben melyik termékből milyen mennyiségben lesz szükség.  

 

Jelenleg felületes mélységű adatok és információk találhatóak a 

nemzetközi üzleti életet meghatározó alap fundamentumok, pénzügyi 

rendszereinek, felépítése és üzleti tervezési, hálózati rendszereik 

összefüggéseivel kapcsolatosan. Ennek a problémának a feloldását a 

vállalati tudatosság megismerése adja. Ugyanis a modern nemzetközi 

vállalati világ tudatosan adatvezérelt. Az adatok stratégiai eszközök 

és objektívebb mérhetőséget kínálnak objektív döntésekhez. A 

vállalati tudatosság feltérképezéséhez a legcélszerűbb út a vállalatok 

üzleti működését feltérképezhetővé tevő pénzügyi-számviteli adatok 

elemzése. 

 

A vállalatok tudatossága az, ahogyan érzékelik és megfigyelik a 

világot, ahogyan tervezési rendszerükben, a stratégiai terveikben, 

pénzügyi instrumentumaikban mindezeket megjelenítik. A vállalati 

tudatosság azt jelenti, hogy a vállalatok nyitottak a körülöttük 

érzékelhető világra és figyelnek a bennük lezajló folyamatokra. A 

tudatosság teljesedik ki abban, amikor a vállalatok a stratégiai, 

pénzügyi tervezési folyamataiban megértik a körülményeiket és 

eldöntik, hogyan reagáljanak rájuk oly módon, hogy figyelembe 

veszik a szükségleteiket, értékeiket és céljaikat. A tudatos vállalat 

elősegíti a békét, a közösség tiszteletét és szolidaritását, valamint a 
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legmélyebb céljainak az elérését. 

 

Az értekezés elméleti részét a vállalati tudatosság szakirodalmi 

megközelítései alkotják, módszertani alátámasztásként a 

legalapvetőbb statisztikai módszertant alkalmazza, végeredményként 

a vállalati tudatosság modelljét hozza létre a nemzetközi vállalatok 

üzleti tervezését alkotó pénzügyi instrumentumok összefüggéseinek 

keresztmetszetében. 

 

2. A kitűzött célok 

A disszertáció célja az, hogy bemutassa a szakirodalomban használt 

tudatosság mintázatát a nemzetközi vállalatok üzleti tervezésének 

pénzügyi instrumentumainak tükrében, feltárva a vállalati tudatosság 

és a pénzügyi instrumentumok  alap összefüggéseit, és kialakítson 

egy lehetséges zárt logikai rendszerre épülő módszert és a vállalati 

tudatosság modellt. A vállalati tudatosság modell és a zárt logikai 

rendszer utat nyithat a vállalati tudatosság mélyebb megértéséhez. A 

modell és a zárt logikai rendszer alkalmazásával  a nem tudatosan 

irányított vállalatok, tudatosabbá válhatnak. Ezzel a módszerrel, 

logikai rendszerrel tesztelhetőek és elkülöníthetővé vállhatnak a 

vállalati döntések és mozgás irányuk. Az indikátorok, minőségi 

változók tisztításával és összevonásával a megfelelő elemzések 

keresztmetszetében vállalati tudatossági típusokba sorolhatóak a 

vállalatokat és a vállalati döntések végpontjaiként megjelenő 

pénzügyi instrumentumok. Ezzel a disszertáció egy olyan alap 

szelektálási és súlyozási rendszert és módszert jelenít meg, amely a 

vállalati tudatosság keresztmetszetének szűrőjévé válhat. 
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3. A dolgozat szerkezete 

A dolgozat négy nagy logikai részből áll, amely hét érdemi fejezetre 

osztható. Az első két nagy rész a tudatosság, mint rendszer 

megjelenítésére és tudatossági mintázat  tipizálás felvezetésére, 

megalapozására szolgál.  

Az első nagy logikai rész (4.1. fejezet) a dolgozat során tárgyalt 

tudatossági rendszert, a legfontosabb tudatossági fogalmakat,  az 

üzleti tervezés és a tudatosság kapcsolatát, a tudatos vállalat fogalmi 

mintázatait tekinti át. Mivel a disszertáció több olyan kategóriát is 

használ, amelyek tartalma nem pontosan definiált, ezért 

mindenképpen állást kell foglalni a dolgozatban. Az állásfoglaláson 

túlmenően lényeges azon definíciók, indikátorok megjelenítése, 

amelyek az empirikus elemzés, a vállalati tudatosság modell alapját 

is képzik.  

A második nagy logikai rész (4.2. fejezet) a nemzetközi és a hazai 

szakirodalomban publikált, a vizsgálat során alkalmazott 

adatbányászati eljárások elméleti hátterének áttekintése található.  A 

4.3. fejezetben az általános és speciális legfontosabb adatbányászati 

megközelítéseit mutatom be, melynek célja a dolgozatban használt 

megfelelő módszer megtalálása és kiválasztása. 

A harmadik nagy logikai rész (5. fejezet és a 6. fejezet) a dolgozat 

„lelke". Az 5. fejezetben szerepel a tudatossági modell általános 

leírása. A 6. fejezet a pénzügyi instrumentumokon végzett 

korrelációs és faktorálásnak az eredményeit mutatja be. 

A negyedik nagy logikai rész (7. fejezet és a 8. fejezet) a 

bevezetésben feltett hipotézisek értékelése a 4.-6-fejezetben 

találhatóak, a feltárt eredmények tükrében. A vállalati tudatosság 

fogalomrendszerének megalapozása, a módszertani eljárások 

meghatározása és a vállalati modell építés egyértelműen megkönnyíti 

a vállalati tudatosság feltérképezését és megértését a pénzügyi 

instrumentumok tükrében. Jelen dolgozat gyakorlati célja az, hogy a 

maga szerény eszközeivel ehhez hozzájáruljon illetve a későbbi 

kutatásokat indukálja, és ösztönözze.  
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4. Alkalmazott módszerek 

A kutatás adatbázisa az egyetlen, széles körben alkalmazott az Orbis 

Bureau van Dijk  nemzetközi üzleti adatbázisának 2017. júliusi (a 

továbbiakban: Orbis)  változata adta.  A mintavétel az Orbis rendszer  

által generált első 1000 darab (legnagyobb árbevételű) vállalatával 

történt. Két típusú mintavétel történt az Orbisból, amely a 

vizsgálatok alapjául szolgált.  

A kutatás módszerének kiválasztása alapvetően a kutatás tárgyát 

képező adatsokaság határozta meg. Így korreláció elemzést, és faktor 

elemzés került alkalmazásra a disszertációban.  A kutatási módszerek 

eszközei tekintetében az adatbányászat alapvető mindenki által 

elérhető eszközei az SPSS v.25, SPSS modeller v.18. került 

felhasználásra az elemzéseknél. A nagyméretű adathalmazok 

egyidejű elemzésére és megjelenítésére, a vállalati tudatosság modell 

létrehozására alapvetően Visual Basic for Applications (a 

továbbiakban: VBA) makróban írt szkriptek kerültek alkalmazásra a 

disszertációban. 
 

5. Új és újszerű eredmények 

A vállalati tudatosság rendszer szinten értelmezhető, térképezhető. A 

tudatos vállalatok meghatározott mintával, elrendezettséggel 

rendelkeznek, amely hibrid adatbányászati eszközökkel elemezhetők 

és mérhetők. 

 

A vállalati tudatosság felderítésének alapeszköze a hibrid 

adatbányászati megközelítések, technikák és eljárások. A nemzetközi 

vállalatok pénzügyi instrumentumai, összefüggéseket, mintázatokat, 

elrendezettségeket, korrelációkat, Pearson-féle együtthatók szerinti 

összefüggéseket is mutatnak. A faktorálás megmutatta a legfőbb 

elemeket, amelyek az adathalmazok ‘’belső magjának’’ is 

tekinthetők.  
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A tudatos vállalat az időtől és vállalti csoport típustól függetlenül, a 

működését leíró adatok halmazában folytonosan felismerhető 

mintázatokat, alakzatokat hordoznak. Amennyiben ezeket az 

ismérveket kibontjuk, akkor összefüggések sokaságát találjuk, 

amelyek üzleti-elrendezetséget, üzleti-eltervezettséget mutatnak. 

 

A vállalatok működése során a pénzügyi instrumentumok és az 

innováció összetevői között is összefüggések találhatóak. 

Önmagában az innováció is összefüggések, jól elkülöníthető elemek 

halmaza, amelyek egymással is kapcsolatban vannak. 

 

A tudatosság mintázatát, legnagyobb mértékben az innováció 

hordozza, mint jelző érték, amely időtől függetlenül a vállalati 

működés továbbélésének kulcsa. 

 

A nemzetközi vállalatok üzleti tervezése és pénzügyi 

instrumentumainak összefüggései a tudatosság, mint keresztmetszeti 

szűrő alapján értelmezhető.  

 

A vállalati tudatosságnak, úgy, mint a vállalati tervezésnek túlélési 

értéke van. A tudatosság, az üzleti tervezés, túlélési értéket és 

működési előnyöket biztosít.  

 

1.TÉZIS 

A vállalati tudatosság, mint fogalom meghatározható és 

indikátorokkal mérhető, modellezhető. 

 

A vállalati tudatosság fogalmával kapcsolatos kutatásaim azt 

mutatták, hogy Singer volt az a kutató, aki átfogó képet rajzolt meg, 

amikor a vállalati tudatosság megjelenítését az aktuális tudományos 

felfogással és a vállalati tervezés természetével állította párhuzamba. 

A vállalati tudatosság fogalma és indikátorai, változó fogalmak és 

jelzőszámok. Míg kezdetben a fogalom létét is tagadták, illetve 

megkérdőjelezték, azt is, hogy egyáltalán mérhető lenne, addig a 
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2000-es évek szakirodalma egyértelműen lefekteti az aktuális 

tudományos felfogással párhuzamosan, a vállalati tudatosság 

fogalmát, jellemzőit, és mérőszámait.  

 

A különböző vállalati tudatosság mintázatok, egyben megjelenítik a 

tudatosság mintázatát és annak jellemzőit is, így összességében 

mérhetővé válik a vállalati tudatosság fogalma. 

 

Mindezekre tekintettel a hipotézist elfogadtam, azzal a fenntartással, 

hogy maga a fogalmi meghatározás illetve jelző mértékei is nem 

régiek, egy folyamatos fejlődés eredménye és az aktuális 

tudományos felfogást tükrözi. 

 

2.TÉZIS 

A vállalati tudatosság elemei megtalálhatóak a nemzetközi 

vállalatok pénzügyi adataiban. 

 

A vállalati tudatosság elméleti szakirodalomból levezethető elemei 

meghatározhatóak. A nemzetközi üzleti adatbázisban, illetve a 

számviteli, pénzügyi rendszerben történő egyeztethetőséget és 

megfelelőséget mutatja be a 3. ábra. Egyrészről a bal oldali ábrán 

részben bemutattam a főbb szakirodalmi  tudatos vállalati 

indikátorokat és azok összetevőit, ezzel párhuzamosan pedig az 

Orbis rendszerben a megfelelő adatit.  

 

Tekintettel arra, hogy sikerült a beazonosítás, így ezt a hipotézist is 

elfogadtam. 

 

3.TÉZIS 

A nemzetközi vállalatok pénzügyi adataiból  kinyerhető 

információk segítséget nyújtanak az elemzésben érintett nemzetközi 

vállalatok  viselkedésének megértésében. 

 

 A nemzetközi vállalatok pénzügyi adataiból a korreláció és a 

faktorálás segítségével azonosíthatók a tudatosság alap indikátorai is. 
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Meghatározható azon vállalatok köre, amely tudatos, amely kevésbé 

és nem tudatos modell szerint működik. Így a nemzetközi vállalatok 

viselkedése is kategorizálható, mérhetővé válik. 

 

A hipotézist a vállalati tudatosság modell, a korreláció és a faktorok 

sikeres felállítása alapján elfogadhatónak tekintettem. 

 

4.TÉZIS 

A nemzetközi vállalatok pénzügyi adataiból kinyerhető információk 

egyszerű, egy vállalati szakember számára is ismert eszközökkel, 

módszerekkel kigyűjthető, azok eredményeit a tervezési 

folyamatban hasznosítani tudja. 

 

A diszertációmban  hibrid adatbányászati eszközöket és módszertant 

alkalmaztam. Ezen eljárásoknak a lényege, hogy több fajta 

statisztikai módszert használ az adatok elemzésére. Ezen belül is a 

legalapvetőbb statisztikai módszereket alkalmaztam, amely széles 

körben ismertek és alkalmazhatóak, így a vállalati szakemberek 

számára is. 

 

Az adatelemzés megmutatja, hogy jelen állásban a tudatos vállalati 

modellbe bevitt vállalati adatok alapján, milyen lesz az indikátorok 

alakulása. Amennyiben nem tudatos a tudatossági modellben a 

vállalat viselkedése, abban az esetben a vállalati tudatossági modell 

részletesen jelzi a nem tudatos, vagy kevésbé tudatos mozgásokat. 

Ha pl. a likvidtás mutató alacsony, akkor a likvidtás növelésével 

tudatosabbá válhat. A hipotézisemet elfogadhatónak tekintettem. 

 

5.TÉZIS 

A nemzetközi vállalatok pénzügyi adatai alkalmasak a vállalati 

tudatosság modell megalkotására, a nemzetközi vállalatok 

működésének modellezésére, működésének javítására. 

 

A módszertani elemzés arra irányult, hogy a statisztika legalapvetőbb 

eljárásaival feltárjam a nemzetközi vállalatok pénzügyi adataiból 



 

11 

kinyerhető információkat, együttmozgásokat és mintázatokat. A 

vállalatok pénzügyi adatai, amelyeket az Orbisból nyertem ki, 

alkalmasak a tudatosság modellbe illesztésére és a szakirodalmi 

megfeleltetésnek. 

 

A hipotézisemet feltételesen elfogadtam azzal, hogy alapvetően 

alkalmasak a nemzetközi pénzügyi adatok a modellezésre, a vállalati 

tudatossági modell tesztelésére, amennyiben megfelelő 

adatmennyiség áll a rendelkezésünkre. Amennyiben hiányos 

adatmennyiség található, a hiányzó adatok nem alapvető eljárásokkal 

például neurális hálók segítségével 7:3 szabály segítségével 

pótolhatóknak tekintettem. Mivel a disszertációm a legalapvetőbb 

statisztikai eljárásokat alkalmazta, így a hipotézisemet csak 

feltételesen fogadtam el. Az Orbis rendszerben mérhetően 

nagyarányú az adatok ismeretlensége, így teljesen egységes 

működési kép nem modellezhető, az adatok szelektálását kell 

végrehajtani a sikeres elemzéshez. 

 

6.TÉZIS 

A vállalati tervezés során a pénzügyi adatokból (származtatott és 

nem származtatott) kinyerhető  információk felhasználhatók, 

segítik a vállalati célok meghatározását. 

 

A tudatos vállalat célja, a szakirodalom szerit a folyamatos tanulás és 

innováció, az öntudatosság biztosítása vállalati szinten, a 

megújuláshoz, az adaptációhoz, az átalakuláshoz való képesség, 

összességben a növekedés elérése, a vállalati működés erősebbé, 

fokozatosan még inkább tudatosabbá válása. Ezek a jellemzők a 

pénzügyi adatokkal azonosíthatók és magyarázhatók. Az adatokból 

kinyerhető információk, megmutatják a vállalat működésének 

alapvető mozgás irányát. Például amennyiben a vállalat bevételei, 

eszköz vagy szolgáltatásból kapott bevételei csökkenek, az 

alkalmazottak számát csökkenti, kevesebbet fordít az innovációra, és 

növeli hitelekkel az adóságállományát. Ez egy tipikusan nem tudatos 

vállalati működés. A vállalati tudatos működése során az egyik cél, 
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meghatározni, megtalálni azt a pontot ameddig a vállalat megfelelő 

tudatossági szintig képes eljutni, vagy ha negatív tudatossági 

modellbe fordul a működése, a mérőszámok, indikátorok 

megváltoztatásával, tudatos vállalati szintre emelhető. Így 

amennyiben a vállalat változtatni képes korábbi működésén és többet 

fordít innovációra, megtartja, illetve növeli az alkalmazottak számát 

és nem növeli az adósságállományát, likvid marad, vállalati 

viselkedésével pozitív interakcióra törekszik, értéket hoz létre, 

belesimul az adott és a globális gazdasági, társadalmi szövetbe, a 

vállalat működése tudatosabbá válik. 

 

A hipotézisemet elfogadhatónak tekintettem. 

 

7.TÉZIS 

A vállalati tudatosság nem szektor specifikus. A vállalati tudatosság 

nem csak és kizárólag a magas hozzáadott értéket jelentő iparági 

szektorok nemzetközi vállalataira jellemző, meghatározó. 

 

A vállalati tudatosság nem szektor specifikus. A kutatásaim és 

eredményeim (ld. tudatosság modell és eredményei) ezt cáfolták 

meg. Az információtechnológiai vállalatokra kevésbé illeszkedett a 

tudatosság modell, túlnyomórészben nem tudatos vállalatokat 

azonosított a modell ebben a szektorban. 

 

Így ezt a hipotézisemet elvetettem. A tudatosság minden gazdasági 

szektorban azonosítható és nem kizárólagos elterjedésű. 

 

 

8.TÉZIS 

Egy nemzetközi vállalat számára a vállalati tudatosság alkalmazása 

létérdek. Az a vállalat, amely nem fordít kellő figyelmet a 

tudatosságának az emelésére és nem integrálja a tervezési 

folyamataiba, versenyhátrányba kerül. 

 

A szakirodalomban lefektetett elvek, a pénzügyi adatokból 

kinyerhető mintázatok, a vállalati tudatosság modelljében 
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megfelelés, a vállalatoknak biztosít egy olyan működési pályát, 

irányt, amely hosszantartó és sikeres működést biztosít. 

 

A hipotézisemet elfogadtam. 
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