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A kutatási célok

Megvizsgálni:

a vállalkozás vezetőjének, tulajdonosának attitűdjét, 
vezetői beállítottságát, demográfiai jellemzőit a 
vállalkozás IKT (Információs és kommunikációs eszközök) 
eszközök használatának szempontjából.

a szervezet formájának van-e hatása a vállalkozás 
informatikai eszközökkel való ellátottságára.

a vállalkozás diverzifikáltságát és ennek hatását a 
vállalkozásra, a digitális eszközök használatára 
vonatkozóan.

a vállalkozás nagysága, területi elhelyezkedése, a 
gazdálkodás eredményessége (mérleg és 
eredménykimutatás adatok) hat-e a vállalkozás digitális 
és informatikai rendszerének használatára.



A vállalkozás 

általános jegyei, 

szervezet 

kialakulását 

meghatározó

tényezők 

A vállalati 

információs 

rendszer 

használatának 

hatása a vállalkozás 

gazdálkodására

A vállalati 

információs 

rendszer 

bevezetésének, 

használatának 

feltételrendszere

A vállalati 

információs 

rendszerrel 

kapcsolatos 

tapasztalatok

•a vállalkozás 
típusa, általános 
jegyei (méret, fő
tevékenység és 
tevékenységi 
körök, székhely 
és tevékenység 
helye, szervezeti 
forma)

•a vállalkozás 
döntéshozójára 
vonatkozó
demográfiai 
jellemzők

•internet és informatikai 
eszközök használata
•a bevezetés jellemzői, 
okai
•a vállalkozás 
informatikai háttere, 
információs 
rendszerének helyzete
•az információs 
rendszer kiválasztására 
ható tényezők
•vállalkozói attitűd a 
bevezetéssel 
kapcsolatban

•az informatikai 
rendszer 
használatából 
származó előnyök
•gazdálkodásra ható
tényezők, különös 
tekintettel az 
informatikai 
technológiára
•a rendszer 
bevezetésének 
tapasztalatai a 
hatékonyság és 
gazdaságosság 
tekintetében

•az alkalmazott 
rendszer jellemző
tulajdonságai
•interneten való
megjelenéssel 
kapcsolatos 
tapasztalatok
•a használt 
rendszer 
fejleszthetősége, 
használhatósága a 
napi 
gazdálkodásban, 
•vállalkozói attitűd 
a használatot 
követően,

A kutatás logikai modellje



A sokaság, a minta jellemzői



Az AKI listája alapján 10648 vállalkozás a 
kiindulási alapsokaság.

20% került be a megkérdezettek körébe, 
kétrétegű, egyszerű véletlen mintavétellel. 

270 érvényes és értékelhető kérdőív a vizsgálat 
végén 

Reprezentatív minta: főtevékenység és területi
alapon.



Az alapsokaság összetétele: a magyarországi mezőgazdasági 
vállalkozások főtevékenységi köre alapján

Forrás: Székelyné Raál É.; AKI címjegyzék



A beérkezett kérdőívek területi megoszlása a mintában n=270

Forrás: saját kutatás



A beérkezett kérdőívek tevékenység szerinti megoszlása a 
mintában n=270

Forrás: saját kutatás



Az elvégzett vizsgálatok:

Vezetői attitűd vizsgálatok 

Kor, nem, iskolai végzettség szerint 

Szervezeti vizsgálatok

 IKT használat, integrált rendszer használat 

összefüggései a szervezet mérete, jogi formája és 

területi elhelyezkedése alapján 

Diverzifikáció és vállalkozás mérete szerinti 

összefüggés vizsgálata

Precíziós rendszer használatának elemzése

 Internet használata , weboldal működtetése



A kérdőív jellemzői:

Fő kérdéscsoportok: 

� vállalkozás és vezetése/tulajdonosa

� információgazdálkodással kapcsolatos kérdések

� a vállalkozás számítógépes rendszerére vonatkozó
kérdések

� vállalkozás terveivel, kapcsolatrendszerével, a 
vezetéssel kapcsolatos kérdéskör

Kérdéstípusok: 

Zárt és nyitott kérdések

Skálakérdések 

Rangsorolás, stb.



Az elemzés során alkalmazott statisztikai 
módszerek

kereszttábla elemzés

korreláció elemzés

variancia analízis

regresszió analízis

faktoranalízis

5%-os szignifikancia szinten, F-próba, chi-

négyzet együttható, Cramer féle V együttható,  



Hipotézisek

H1: Feltételeztem, hogy a vállalkozások 
döntéshozói jelentős befolyással bírnak a 
szervezetük digitalizációjára. Ebből a 
szempontból vizsgáltam meg, mi a 
legfontosabb befolyásoló tényező a 
gazdálkodó szervezet döntéshozóinak 
demográfiai jellemzői és a digitalizáció
közötti kapcsolatban. 



H1 hipotézis Vizsgálat módja Eredmény

Kor Kereszttábla 
elemzés

A feltételezés 
nem 
bizonyosodott be.



A tulajdonos kora és a számítógépes információs 
rendszer használata kereszttábla elemzés alapján



H1 hipotézis Vizsgálat módja Eredmény

Kor Kereszttábla 
elemzés

A feltételezés 
nem 
bizonyosodott be.

Nem Kereszttábla 
elemzés

A feltételezés 
nem 
bizonyosodott be.



H1 hipotézis Vizsgálat módja Eredmény

Kor Kereszttábla 
elemzés

A feltételezés 
nem 
bizonyosodott be.

Nem Kereszttábla 
elemzés

A feltételezés 
nem 
bizonyosodott be.

Iskolai 
végzettség

Kereszttábla 
elemzés

A feltételezés 
bebizonyosodott; 
Khi négyzet 
próba alapján 



A tulajdonos/döntéshozó iskolai végzettsége és a rendszerhasználat 

kereszttábla

középfokú felsőfokú Összesen

Milyen 
típusú
számítógépes 
információs 
rendszert 
használ a 
vállalkozás?

Használok ilyen 
rendszereket

fő 9 80 89
% 12,0% 41,0% 33,3%

Nem használok 
ilyen rendszereket

fő 66 115 181

%

88,0% 59,0% 67,0%

Összesen
fő 75 195 270
% 100,0% 100,0% 100,0%



Feltételeztem, hogy a gazdálkodó szervezet 
tevékenységének összetettsége és maga a 
tevékenység jellege is befolyásolja, hogy 
használ-e integrált rendszereket a vállalkozás a 
működése során. 

Vizsgálatomat kereszttábla elemzéssel  és 
varianciaanalízissel végeztem el.



A főtevékenységek és az integrált rendszerhasználat 
összevetése kereszttábla elemzés alapján n=270



A számítógép használat kereszttábla elemzése a 
vállalkozások mérete alapján (n=270)

Önök használják a 
számítógépet 

munkájuk során?

Önök használják a 
számítógépet 

munkájuk során?
Összesen

Igen Nem
Mikrovállalkozás

158 16 174

Kisvállalkozás
65 0 65

Középvállalat
28 0 28

Nagyvállalkozás
3 0 3

Összesen 254 16 270



A internet használat kereszttábla elemzése a vállalkozások 
mérete alapján (n=270)



A vállalkozás honlappal való ellátottsága és a vállalkozás 
méretének összevetése kereszttábla elemzéssel n=270

Rendelkezik-e az 
Önök 

vállalkozása 
honlappal?

Rendelkezik-e 
az Önök 

vállalkozása 
honlappal?

Összesen

Igen Nem
Mikrovállalkozás 31 143 174
Kisvállalkozás 23 42 65

Középvállalat 20 8 28

Nagyvállalkozás 3 0 3

Összesen 77 193 270



Amennyiben az előző kérdésre nemmel válaszolt, tervezi-e az 
Interneten történőmegjelenést honlapon keresztül? (n=193)



Feltételeztem a vizsgálataim kezdetekor, 
hogy azon gazdálkodó szerveztek, melyek 
kimutathatóan gazdaságilag fejlettebb 
környezetben tevékenykednek (Nyugat-
dunántúli, Közép-magyarországi régió) 
fejlettebbek a digitalizáció szempontjából. 

Vizsgálataimat kereszttábla elemzéssel 
végeztem el.





Székhely szerinti elhelyezkedés és az integrált 
rendszerhasználat összevetése kereszttábla elemzéssel n=270

Value df Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 2,008a 2 ,366

Likelihood Ratio 2,008 2 ,366

Linear-by-Linear Association 1,098 1 ,295

N of Valid Cases 270



A területi szerinti elhelyezkedés és az integrált 
rendszerhasználat összevetése kereszttábla elemzéssel n=270

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 1,480a 2 ,477

Likelihood Ratio 1,472 2 ,479

Linear-by-Linear Association ,513 1 ,474

N of Valid Cases 270



A kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy a 
nullhipotézis beigazolódott, vagyis a Khi négyzet próba 
eredménye alapján nincs befolyása az integrált 
vállalatirányítási rendszer használatára annak, hogy 
területileg hol helyezkedik el a vállalkozás.



ÚJ ÉS ÚJSZERŰ EREDMÉNYEK

�pozitív összefüggést találtam az IKT eszköz használat 

és a magasabb iskolai végzettség között.

�szoros kapcsolat van a gazdálkodó szervezet 
szervezeti struktúrája és a digitális technológia 

alkalmazása között. 

�pozitív összefüggés van az agrárvállalkozások 
diverzifikáltsága és az integrált informatikai rendszer 

használata között. 

�szoros a kapcsolat a vállalkozás mérete, árbevétele, 

mérleg szerinti eredménye, valamint az IKT eszközök 

használata között. 

�új fogalom, a tanult gazdasági tehetetlenség. 



ÚJ ÉS ÚJSZERŰ EREDMÉNYEK

�Vizsgáltam a kutatás során két demográfiai tényező, a 
nem és a kor összefüggését a korszerű digitális 
technikák alkalmazásával és azt találtam, hogy nincs 

statisztikailag igazolható kapcsolat a nem, a kor és az 

integrált informatikai rendszer használata között. 

�A vizsgált reprezentatív mintán nem volt kimutatható

pozitív kapcsolat a vállalkozás földrajzi helyzete és az új, 
innovatív technológia, az integrált informatikai 

rendszerek alkalmazása között. 



Köszönöm a 
megtisztelő
figyelmet!


