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Felzárkózás kihívásai –
Forradalmi változás

Versenyképességi kihívások
Magyarország társadalmi- és gazdasági fejlődésének 
alapfeltétele:
fejlődést finanszírozni képes versenyképes nemzetgazdaság 
hatékony, versenyképes vállalkozásokkal 
Versenyszektor – Vállalati szféra
Közszektor – Állam
Gazdaságpolitika versenyképességhez való hozzájárulása:
Stabilitás és növekedés



Gazdaságfejlesztési területek 
Technológiai fejlődés –
Infokommunikáció
Fizikai infrastruktúra és szellemi erőforrások -
Húzóágazatok, mint gazdaságfejlesztési területek – Informatika és infokommunikáció
Infokommunikáció globális dimenzióban – más ágazatok fejlődése 
Az IKT-n belül erősödik a szolgáltatás jelentősége, mely embereket és dolgokat kapcsol 
össze az internet segítségével – IoT
Technológiai váltás fajtái:
• Újító (innovatív)
• Bomlasztó (diszruptív)
• Felforgató (szubverzív)
Egyes szakmák megszűnése
Európa és Magyarország milyen alkalmazkodóképességgel és hova pozícionálja 
magát a globális változás és strukturális átalakulás folyamatában?



Mi történik?

Hagyományos ellátási láncban a vállalkozások a szolgáltatást 
nyújtók, a végfelhasználók pedig a fogyasztók
Megosztáson alapuló üzleti modellben a végfelhasználók 
felléphetnek szolgáltatóként és fogyasztóként is – Sharing economy
Teremtő rombolás - Új üzleti modellek
Szerepek újradefiniálása!
Kedvezőbb ár!
Erőforrásokkal való racionális gazdálkodás 
Fenntarthatóság  - Termelés alapú gazdaság helyett fenntartható 
fogyasztás



Sharing economy térnyerése

Mit jelent a Sharing economy?

Egymás kisegítése bizalmi alapon? Kontroll és kölcsönösség

Emberi és fizikai erőforrások közösségi megosztása

Az emberi tudás, erőforrások és fizikai javak megosztott 
előállításán, alkotásán, elosztásán, kereskedelmén és fogyasztásán 
alapul.

• Változási folyamat - Válaszreakció és alkalmazkodás

• A kor újszerű kihívásait értő és figyelembe vevő gazdaságpolitika

• Szabályozási környezet

CÉL: Nemzetgazdasági és vállalati versenyképesség 
fokozása 



Kiváltó tényezők

• Fogyasztói szokások és elvárások megváltozása
• Fiatalok megváltozott tájékozódási és viselkedési szokásai – könyvnyomtatás?
• Mobil technológiák hozzáférhetősége – always online
• Internet, okostelefonok, közösségi oldalak és hálózatok
• Kihasználatlan kapacitás
• 2008-2009-es pénzügyi-gazdasági válság – romló foglalkoztatatás, óvatosság, 

takarékosság
• Kedvező árfekvésű megoldások keresése,
• Állás nélküliek – pénzkereseti lehetőség, bevételi forrás
• Y és Z generáció, mint natív megosztó,hozzáférhetőség fontosabb, mint a birtoklás
• Energiaárak és nyersanyagárak emelkedése
• Zöld mozgalom, környezettudatosság, gazdasági egyenlőtlenségek 
• Kritikus tömeg – lendület (önfenntartás feltétele)



Megvalósítás újszerűsége

• Birtoklás helyett bérlés, tulajdonlás helyett a funkció megszerzése (mint cél) -
gazdaság bérlés-alapú szegmense (kisvállalat-nagyvállalat)

• Termelés alapú gazdaság helyett szolgáltatás alapú/funkcionális gazdaság
• Szervezett üzletkötések (szervezőerő), 
• Digitális platform,
• Informáltság (könnyű és gyors leírás, fotók, lokáció),
• Szolgáltatók, akik jutalék ellenében összekapcsolják a keresletet a kínálattal,
• Gondolkodásmód – „hit a közösben” a közösség számára felajánlott érték egyben 

érték az egyénnek is,
• Bizalom – közvetítők kiküszöbölése, kapcsolódási háló digitális bizalmi eszközök –

bizalmi tőke,
• On-demand szükséglet kielégítés – P2P – on-demand job,
• Könnyű és gyors hozzáférés,
• Készpénzkímélő fizetési megoldások



Sharing economy területei

• Mobilitási iparág (carsharing, ridesharing) 

• Kiskereskedelem, fogyasztási javak

• Turizmus, szállodaipar (sharing accomodation) – 700 ezer lakás az Airbnb-n!

• Telekommunikáció, multimédia, szórakozás (TV/music/video streaming)

• Pénzügyi szektor (crowdfunding, FinTech cégek, pénzforgalmi szolgáltatások)

• Energetikai szektor

• Humán erőforrás (online staffing)









Szolgáltatás igénybevételének 
költségei
A felhasználó az eszközhasználatért fizet, nincs fenntartási költség!
• Airbnb: tranzakciónként 2 % jutalék (Budapesten 5200 szállás V, VI, VII ker.) 

Következmény: lakás- és albérletárak robbanása a 14 ezer forintos átlagár)
• Uber: 450 ft alapdíj + 280 ft/km + percdíj 70 ft, Uber 300 ft alapdíj + 130 ft/km + 25 

ft percdíj (fuvardíj 20 %-a) Jutalék: fuvardíj 20 %-a
• Taxify: helyi licensszel rendelkező taxisokat köti össze az utasokkal (Észtországból)
• WunderCar: borravaló (Hamburg)
• BeeRides: ingyenes reptéri parkolás (min. 2 nap) + kocsitakarítás
• Zipcar: havi tagdíj 6 USD (USA)
• Netflix: havi tagdíj 9 USD (USA, Európa
• TaskRabbit: közvetítésért a szolgáltatás díjának 20 %-a (USA, London)
• TechShop: havi tagdíj 175 USD (24 órában felszerelt műhelyek használata)
• Kickstarter: ötlet alapú finanszírozás
Alapszolgáltatások havi díj mentesen vagy fix havi díjjal
+ Prémium funkciók felárral



Sharing economy kihívásai 
Állam, 
mint különleges gazdasági szereplő
• Adózás

(átalánydíjas adózási megoldások, ellenőrzés, próbavásárlás, tevékenység üzletszerűsége, 
szürkegazdaság, adóelkerülés, kontrollálható-e offline állami szisztémákkal) 
• Minőségbiztosítás

(vásárlók bizalma, szolgáltatók vevői minősítése, vevők szolgáltatói minősítése, bizalmi 
alapon működő megosztás nagy, globális méretű közösségben)
• Munkaügyi kapcsolatok

(online vagy offline munka – offline munkát végzők viselik a terheket, alkalmazás nélküli 
munkaerőbázis, munkaviszony vagy polgári jogi jogviszony, szociális biztonság, időbeosztás, 
napi munkaidő, vállalkozás vagy alkalmazás - XIX. század?)
• Biztosítás

(felelősségvállalás baleset esetén)
• Globális verseny - fenntarthatóság 

(iparágakra gyakorolt hatás, világméretű vállalatok, új és régi iparágak - fair verseny)
• Nyertesek - vesztesek
• Albérletárak robbanása, csökken a kiadó lakásszám, lakásárak emelkedése - népességcsere



Fókuszban: 
Sharing economy vállalatainak 
közteherviselésbe vonása

Profitorientáció?
Profitsharing – taxsharing!

• Tulajdonosi szerkezet 

• Platform-szolgáltató jutalékalapú bevétele



Szabályozói fellépés elemei

ELKERÜLENDŐ: 
Gazdaság lassítása, versenyképesség csökkenés, szürkegazdaság erősítése!
ELÉRENDŐ:
• Adófizetési kötelezettség a platformszolgáltatót terhelje (ő is vallja be! Pl. USA, Európában 

Amszterdam)
• Adatszolgáltatási kötelezettség 
• Licensz díj vagy különadó (Philadelphia – Airbnb)
• Rendszeres ellenőrzések, szankció, bírság engedély nélküli személyszállítás esetén
• Feltételek és sztenderdek sharing economy résztvevőkre való kiterjesztése (pl. iparági sztenderdek)
• Fogyasztóvédelem
• Alkalmi és rendszeres munkavállalás közötti különbségtétel
• Fogalmi háttér tisztázása (pl. Észtország: „megegyezéses személyszállítás” – digitális, nyomonkövethető

rendszer, automatikus adózás)
• A szabályok bevezetésével - könnyítés a hagyományos elven működő vállalkozások irányába,

versenyösztönző hatás)
• Minőségbiztosítás – ügyfél elégedettség mérés



Előrejelzések Európában

latformokból származó bevételek az öt fő ágazatban Európa-szerte a jelenlegi 4 milliárd euróról 83 milliárd 
euróra emelkedhetnek, illetve a jelenlegi 28 milliárd euróról 570 milliárd euróra, azaz a hússzorosára 
emelkedhet az európai sharing economy öt legjelentősebb ágazatának tranzakciója 2025-re. 



Összegezve

• Globális üzleti trend
• Lokális piacon globális szereplők – új szerepek
• Alacsony fix költség- új piacra való belépés minimális költséggel
• Gyors és agresszív terjeszkedés
• Emberiség és technológia újszerű kapcsolata – magasabb hozzáadott 

érték
• Digitalizáció átalakítja a társadalmat – kultúraváltás 
• Változásra való felkészülés és felkészítés!
• Fejlődést segítő szabályozói környezet!
• Munka, munkavállalás, oktatás, tanulás újraértelmezése!
• Uniós szintű közös alapok,kezdeményezés – tagállami szintű szabályozás



Amely gazdaság gyorsabban, felkészültebben 
reagál,versenyelőnyre tesz szert!

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Dr. Parragh Bianka
Parragh.Bianka@uni-nke.hu

Parragh.Bianka@kgk.uni-obuda.hu


