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Az MTA IX. Osztály Gazdálkodástudományi 
Bizottságának megalakítása és működése is-
mét exponálja a kérdést, hogy hogyan hatá-
rozható meg a gazdálkodástudomány. Egyet-
értés van abban, hogy a társadalomtudomá-
nyokhoz tartozik, a közgazdaság-tudomány-
hoz közeli terület, amelynek fókuszpontjában 
a vállalatok mint entitások állnak, azok a 
társadalmi és gazdasági képződmények, ame-
lyek profitorientáltak, és ahol a sikeres mű-
ködés egyik mércéje a profit. A gazdálkodás-
tudomány foglalkozik továbbá a vállalatok 
egyes résztevékenységeivel, a vállalati dönté-
seket meghozó vezetőkkel, és módszertani 
kérdésekkel. 

Hogy mióta létezik a gazdálkodástudo-
mány? Praxisként vélhetően azóta, amióta a 
piaci árucsere jelen van a társadalmakban. A 
tudományterület bölcsője az Amerikai Egye-
sült Államok. Tudományként pedig két je-
lenséghez kötik megjelenését és fejlődését. Az 
egyik a gazdálkodástudományi karok (busi-
ness schools) XIX. század végi megjelenése, 
majd XX. századi térhódítása, a másik pedig 
Richard Michael Cyert és  James G. March 
1963-ban megjelent könyve, amelyben a 
szerzők a vállalatot mint szervezetet tették 
vizsgálódásuk tárgyává (Cyert – March, 1963). 
E két jelenség mögött pedig megfigyelhető 

jelenségként azonosítható a nagyvállalatok, 
különösen a részvénytársaságok1 terjedése és 
a nemzetgazdaságokban betöltött szerepük 
növekedése (Czakó, 1999, 2000).

A gazdálkodástudomány relevanciája

A 21. század elejére a tudományterület a világ 
minden országában teret nyert: az ameri kai 
példát követve elterjedtek a gazdálkodástudo-
mányi karok, s a tudományterület beilleszke-
dett a tudományok színes világába, sőt ön-
maga is szaktudományok (pl.: stratégia, szer-
vezeti magatartás, marketing, vállalati pénz-
ügyek) színes palettája. Mivel magyarázható 
a térhódítása? Az egyre finomodó statisztikai 
adatgyűjtésnek is köszönhetően, adatokkal 
alátámasztott evidencia, hogy minden nem-
zetgazdaságban a vál lalatoknak köszönhető 
az anyagi gazdagságot makroszinten kifejező 
bruttó hazai termék (GDP) kétharmada. Így 
van az Európai Unió tagországaiban és hazánk-

1 A részvénytársaságok térhódítása nagymértékben köz-
rejátszott a vállalatvezetés professzionalizálódásában. 
A tulajdonosok hozzáértő vállalatvezetőket (menedzse-
reket) alkalmaznak, akik a vállalat egészét vagy annak 
részegységeit irányítják. Vállalkozók alatt azokat értjük 
ebben az összefüggésben, akiknél a tulajdonlás (tőke-
befektetésük révén tulajdonosai a vállalatnak) és az 
irányítás egy kézben van.
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ban is.2 Ebből a megfigyelésből levezethető, 
hogy a nemzetgazdaságok teljesítőképességét 
a vállalatok teljesítőképessége alapvetően meg-
határozza. Ez a vállalatokat a gazdaságpoliti-
kai érdeklődés fókuszába helyezte, például a 
versenyképesség alakíthatósága miatt.

A közgazdaság-tudomány és gazdálkodás-
tudomány között az egyik legfontosabb 
vállalatelméleti munka Edith Penrose (1959) 
könyve. A munka nyomán kutatási eredmé-
nyek is felhívták a figyelmet arra, hogy a vál-
lalatok eredményességének a tőke, a techno-
lógia és a munkaerő mellett sajátos tényezője 
a menedzsment, és az ezt megtestesítő vál-
lalatvezetők, menedzserek (Czakó, 2009). 
Leegyszerűsítésekkel élve ma már azt állíthat-
juk, hogy a vállalatvezetők felkészültsége 
önmagában is termelési tényező. 

A vállalat a gazdálkodástudományban

A vállalatok azonban például tevékenységi kör, 
jogi forma, szervezeti felépítés, és méretük 
alapján sokszínűek, mint ahogyan teljesítmé-
nyük is (URL2, ill. Czakó,  2010). Az Európai 
Unióban és hazánkban is használt méret 
szerinti klasszifikációjuk alapján ide tartoznak 
a tíz főnél kevesebb alkalmazottal működő 
mikrovállalkozások (például a két alkalma-
zottal működő bolt) éppen úgy, mint a több 
ezer főt foglalkoztató multinacionális vállala-
tok (például a MOL Nyrt.). Közös jel lemző jük, 
hogy azonos az alapvető céljuk: fogyasztói 
igényt elégítenek ki nyereség elérése mellett 
(Chikán, 2008). Működési területeik és irányí-
tásuk eltérő mértékben tagolt és kontextusfüg-
gő is. Erre hívja fel a figyelmet az 1. ábra.

A vállalatok alapítása, üzleti vállalkozás 
indítása és maga a vállalkozási tevékenység 

1. ábra • A vállalat konstrukciója a gazdálkodástudományban (HR – emberierőforrás-gazdál-
kodás; K+F – kutatás-fejlesztés, innováció; IT – információmenedzsment és technológiája)

2 Az Európai Unióra vonatkozóan lásd: URL1

sajátosságai is a gazdálkodástudományhoz 
tartoznak. Mint ahogyan az is, hogy a válla-
latok a hazai és nemzetközi gazdasági környe-
zetükhöz való alkalmazkodás mellett hogyan 
felelnek meg a társadalmi elvárásoknak 
(például: üzleti etika, az érintettekkel 
[stakeholders] való kapcsolattartás, társadalmi 
felelősség). A XXI. századra evidenciává vált, 
és a kutatási témákban, a felsőfokú oktatás-
ban és vezetőképzésben is exponálódott, hogy 
a vállalatok gazdasági és társadalmi jelenségek.

A gazdálkodástudomány művelői

A gazdálkodástudomány a vállalaton belüli 
tevékenységek (pontosabban tevékenységcso-
portok) és vezetői problémák alapján frag-
mentálódik. Az egyes tevékenységek stratégiá-
ja, menedzsmentje és speciális ismeretanyaga 
egymástól független szakterületként definiá-
lódott. Emellett a vállalat mint szervezet 
felfogás is számos önálló szakterületet foglal 
magába. E szakterületek mellett a vállalatok 
egészére vonatkozó területek is jelen vannak 
(pl. vállalati stratégia, vállalatkormányzás). A 
szakterületeket vállalatvezetői pozíciók, spe-
cializálódott tanácsadók, nemzetközi és hazai 
tudományos folyóiratok egyaránt fémjelzik.

A gazdálkodástudomány művelői közé a 
szakterületek gyakorló szakemberei (különbö-
ző menedzserek) mellett a tanácsadó cégek 
éppen úgy odatartoznak, mint a szakterületek 
oktatói és kutatói. A gyakorló szakemberek 
és a tanácsadók vállalati problémák megoldá-
sára összpontosítanak annak érdekében, hogy 
a vállalatvezetők vállalataik céljait eredménye-
sen és hatékonyan tudják elérni. Az ehhez 
szük séges ismeretek és módszertan fejlesztése 
a tanácsadó cégeknek éppen úgy hatókörébe 

tartozik, mint az egyetemi oktatóknak. Ez 
utóbbi csoport kiemelkedő feladata továbbá, 
hogy a jövő menedzsereinek tudását megala-
pozza, s felkészítse őket majdani szakmájukra.

A praxis és tudományosság igénye és szük-
ségessége egyszerre van jelen a gazdálkodás-
tudományban. A vállalatok nyílt és változó 
rendszerek. A gazdálkodástudománynak a 
vállalatok működésével és változásával össze-
függő jelenségek megértése, leírása és előre-
jelzése az egyik fő feladata. Az ismeretek át-
adása és alkalmazása a tanácsadók cégek és 
az oktatás terrénuma. A hazai gazdálkodás-
tudománynak feladata továbbá az is, hogy az 
élenjáró piacgazdaságok vállalati gyakorlata-
it ismerje, azok adaptálhatóságának és adap-
tálásának lehetőségeivel tisztában legyen, és 
ezt az oktatásban megjelenítse. 

A gazdálkodástudománynak nincsenek 
kutatási intézményei ma hazánkban. E fel-
adatokat alapvetően az egyetemek gazdálko-
dástudománnyal foglalkozó karai látják el. A 
gazdálkodástudomány lehetőségei így a fel-
sőoktatás intézményrendszerével szorosan 
összekapcsolódnak: amennyiben a felsőokta-
tásban az oktatás a fő prioritás,3 úgy az a ku-
tatási tevékenység óhatatlan háttérbe szorulá-
sát vonja maga után. Ennek azonban nem-
csak a tudományterület művelői, hanem a 
nemzetgazdaság teljesítménye is kárvallottja 
lehet.

Kulcsszavak: gazdálkodástudomány, vállalat, 
a vállalat konstrukciója

3 A 2012. évi felsőoktatási törvény ezt tükrözi: az órater-
helések 20%-kal emelkedtek, a főiskolák és egye temek 
közötti különbség megszűnt, a kutatási tevékeny ség 
finanszírozási struktúrája még kialakítás alatt áll.
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Az MTA Gazdálkodástudományi Bizottságá-
nak 2013. évi, a Magyar Tudomány Napja 
alkalmából szervezett konferenciája komoly 
szakmai visszhangot váltott ki mind a közgaz-
daság-tudomány, mind a gazdálkodástudo-
mány szakembereinek körében. Az ott el-
hangzott előadások és hozzászólások ugyan-
akkor a tágabb tudományos közélet számára 
sem érdektelenek. Mint az előző cikkekből is 
kiolvasható, a rendezvény szervezésének egyik 
apropója, egyben az előadások kulcskérdése 
a gazdaság kérdéseivel foglalkozó e két tudo-
mányág egymáshoz fűződő viszonya és annak 
fejlődése volt. Tekinthetjük önálló tudo-
mányterületnek a gazdálkodástudományt? 
Rendelkezik olyan gazdag és speciális tudás-
anyaggal, mely révén képes leválni a közgaz-
daságtudományról, és önálló diszciplínaként 
működni? Az előadások során – első pillantás-
ra talán meglepő módon – mindenek előtt a 
közgazdaság-tudomány képviselői részéről 
el hangzott hozzászólások alapján igen. A 
közgazdaságtan és annak jelenlegi oktatási 
rendszere súlyos deficittel rendelkezik a gaz-
dálkodástudománnyal és elért eredményeivel 
szemben! – hangzott el többek között. 

A konferencia hangulatát ennek ellenére 
mégsem elsősorban az elkülönülés, inkább a 
szükségszerű egymásra utaltság uralta.  A két 
terület szétválását elsősorban történeti, intéz-
ményi és nem tartalmi, immanens okokkal 
magyarázhatjuk. A szakmai fejlődés jövője 
pedig jelentősen függ attól, hogy e két disz-
ciplína mennyire képes egymás tudásanyagá-
nak integrálására. Jól illusztrálja ezt az integ-
rációt és annak pozitív eredményét az intéz-
ményi közgazdaságtan kialakulása és „nép-
szerűsége”, mely az utóbbi években számos, 
a gyakorlati élet számára égetően fontos 
prob lémára tudott tudományos igényű vá-
laszt adni. A két terület együttesen képes arra, 
hogy egyszerre tegyen eleget a tudomány 
által elvárt – és angol kifejezéssel gyakran 
relevance and rigor-ként megfogalmazott – kö-
vetelményeknek, azaz, hogy a vizsgált kérdé-
seknek legyen gyakorlati jelentőségük, s 
ugyanakkor az elemzés feleljen meg a tudo-
mányos kutatásokkal szembeni követelmé-
nyeknek is.

Az egymásra utaltság érzését a közösen 
megválaszolandó szakmai kérdések mellett 
közös tudománypolitikai problémák is erő-
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