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A politikai érdekcsoportok a politika befolyásolására létrejött egyesületek, szervezetek. Közöttük 

megjelennek  

 a gazdasági érdekcsoportok (kamarák, vállalkozói egyesületek, szakszervezetek, mezőgazdasági 
érdekvédelmi szervezetek, szakmai professzionális érdekcsoportok (orvosi, mérnöki, ügyvédi, 
pszichológus, kutató, menedzseri (minőség, innováció) csoportok; 

 közérdekű érdekcsoportok (környezeti, fogyasztói, tudományos,jól-léti közszolgálati szakértői 
csoportok); 

 egyetlen témára szerveződött érdekcsoportok (fegyvertartás, abortuszkérdés, adózás, 
hitelkárosultak csoportja, 

 kormányzati érdekcsoportok (önkormányzati helyi csoport, föderalizmus vagy centralizáló, EU- 
szkeptikus) 

Az európai és amerikai politológiai szakirodalom az érdekcsoportokat a közélet fontos szereplőinek tekinti, 

és egyértelműen kirajzolódnak azok a tendenciák, amelyek alapján az érdekcsoportok tipizálása 

megtörtént. A gazdasági, közpolitikai, a kormányzati, és a magánérdekcsoportok erőteljes szerepet 

játszanak bizonyos jóléti programok megfogalmazásában, érdekközvetítésében, és közpolitika szintjére 

emelésében. A gazdasági érdekcsoportok között a kamarák, egyéb üzleti szervezetek, szakmai csoportok, 

menedzseri csoportok válságra adott válaszai érdemelnek figyelmet. E szervezetek és fórumok a politikai 

rendszer  

1. Globális és európai gazdasági érdekszervezetek 

A gazdasági érdekcsoportok között a kereskedelmi és ipari, valamint a szolgáltatási érdekcsoportok a 

legerősebbek.   

E szolgáltatási iparági lobbicsoportok között kiemelkedik az ESF (European Services Forum), a GSN (Global 

Services Network), IFSL London  (International Financial Services), a  GBDe (Global Business Dialogue on 

Electronic Commerce), a HKCSI (Hong Kong Coalition of Seervice Industries), a JSN  (Japán Service Network), 

és az USCSI (US Coalition of Service Industries).  

Az üzleti világ lobbiszervezetei közé tartozik még az ERT (European roundtable of INdustrialists), 

az ICC (international Chamber of Commerce), a KEIDANREN (Japán üzleti föderáció), a TABS 

(Transatlantic Business Dialogue).  Velük szemben 72 nemzetközi szervezet tevékenykedik, amely 

a WTO gazdasági globalizációs folyamait kritizálja. 

Az ESF European Service Fórum1 

Tagszervezeteinek száma 80 európai szolgáltató és tanácsadó vállalkozás, üzleti szövetség és szektorális 

tevékenységet képviselő cég. A szervezet az EU tagországok szolgáltatási szektorát összefogó cégek 

egyesülete, amely a nemzetközi szolgáltatási liberalizáció élharcosa. Céljai között az egész európai 

szolgáltatási szektor globális  terjeszkedése előtti akadályok lebonyolítása a WTO ezirányú tevékenysége 

befolyásolása áll, markáns jelenléttel a tárgyalásokon, minden szinten, a WTO kereteiben, valamint az 

ehhez kapcsolódó küldöttségek, missziók működtetése. 

Az US CSI szervezet tagsága ettől különbözik azzal, hogy tagszervezetei között  megjelennek az amerikai 

professzionális kamarák. 2 

                                                 
1 http://www.esf.be/ 
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A GSN 70 tagja között főként az európai az észak-amerikai és a globális szervezetek dominálnak, 

sajátossága, hogy tagjai között kutatóintézeteket és egyetemi központokat is megtalálunk. 

A nemzetközi Kereskedelmi Kamara 

Az ICC, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara fő tevékenysége a pénzügyi szektor tevékenysége 

befolyásolása, a nemzetközi kereskedelem akadályainak elhárítása, a nemzetközi illegális kereskedelem 

visszaszorítása, a pénzügyi szektor szolgáltatásainak megfelelővé tétele. Tevékenységében kiemelt szerepe 

van az adóztatás egységes rendszerének kialakításában.3 A nemzetközi kereskedelmi kamara fő célkitűzése 

a pénzügyi intézményrendszer képviseleti kereteibe való beépülés, közvetlen elérés a finanszírozás 

rendszereihez. Az ICC legfőbb problémája a gazdasági válság következtében hozott kereskedelem korlátozó 

intézkedések száma, amely az EU tagországokban különösen magas volt. Ennek ellenére a világ 75 

országából az EU tagországok a legnyitottabbak közé tartoznak. 

Az Európai Kereskedelmi Kamara/EUROCHAMBRES 

Az EKK tevékenysége a regionális üzleti feltételek javítására fókuszált. Vizsgálja az európai KKV-k 

tevékenységét európai és globális szinten. Jelenleg az EU tagországokban a vállalkozások száma meghaladja 

a 20 milliót, a szektor 129 millió főt foglalkoztat.4 A nagyvállalatok száma 0,2 %, a KKV-k adják a szervezetek 

98 %-át. A foglalkoztatottak és bevételek dinamikájában azonban nem lineáris a növekedés. A szektor 92,2 

%-át adó mikro-vállalkozások átlag 2 főt foglalkoztatnak, ám termelésük értéke 18,9 %, a cégek 1,1, %-át 

adó kisvállalkozások átlag 25 főt foglalkoztatnak, az összes hozzáadott érték 18,5 %-át adják. A 0,2 % 

nagyvállalat a foglalkoztatottak egyharmadát adják. A vállalati méretek alapján az 1 főre eső hozzáadott 

érték a mikro-vállalkozások esetében 34 049 euro/év, 42 279 euro/év a kisvállalkozásokban, 50 929 euro/év 

a közepes, 61242 euro/év a nagyvállalkozásoknál. Európában a 2008.évhez képest növekedést Ausztria, 

Málta, Németország mutatott, Svédországban, Hollandiában, Belgiumban nőtt a foglalkoztatás, ugyanakkor 

a többi ország esetében stagnált a gazdaság és romlott a foglalkoztatás.5 2008-11 között az USA esetében a 

kisvállalkozások szinten tartását, a középvállalkozások 3 %-os növekedését, a mikro-vállalkozások 4 5-os 

növekedését, a nagyvállalatok 108 %-os növekedését mutatják az adatok. A foglalkoztatás egyedül a 

nagyvállalati szektorban nem csökkent.6  

                                                                                                                                                                  
2 American Bar Association, American Consulting Engineers Council, American Institute Of Architects, Express Delivery & 
Logistics Association, International Association Of Drilling Contractors, Motion Picture Association Of America, 
,Philadelphia International Medicine, Retail Industry Leaders Association 
3 http://www.iccwbo.org/News/Articles/2013/ICC-reacts-to-OECD-Action-Plan-on-international-
taxation-issues/ 2013. július 23. 
4 http://www.eurochambres.be/content/Default.asp?PageID=282 
5 EU SMEs in 2012: at the crossroads Annual report on small and medium-sized enterprises in the EU, 2011/12. Ecorys 
2012. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-
documents/2012/annual-report_en.pdfpp.17. 
6  EU SMEs in 2012: at the crossroads Annual report on small and medium-sized enterprises in the EU, 

2011/12. Ecorys 2012. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-

review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf.pp.24-25. 

http://www.abanet.org/
http://www.acec.org/
http://www.aia.org/index.htm
http://www.aircour.org/
http://www.aircour.org/
http://www.iadc.org/
http://www.mpaa.org/
http://www.rila.org/
http://www.iccwbo.org/News/Articles/2013/ICC-reacts-to-OECD-Action-Plan-on-international-taxation-issues/
http://www.iccwbo.org/News/Articles/2013/ICC-reacts-to-OECD-Action-Plan-on-international-taxation-issues/
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Az Eurochambres tevékenységének fókuszában az EU politika befolyásolása áll, de tevékenysége kiterjed a 

tagállamok pénzügyi-jogi környezete alakítására is. Az Eurochambres nem igazán fogadta el az EU 2020 

célokat, különösen az iparfejlesztés fókuszálását a zöld iparágakra, mivel a vállalkozások hagyományos 

iparági fejlesztése is igényelne támogatást. Erőteljesen kifogásolták az EU fogyasztóvédelmi szabályozását, 

amely komoly bürokratikus terheket, erőteljes IT szolgáltatást igényel, erőteljesen csökkenti a vállalkozások 

rentabilitását. Az uniós kamarai szövetség politikájában hatékony az iparági és regionális kereskedelmi 

lehetőségek kutatása, és elkülönül a kamarai szolgáltatási rendszer, a nemzetköziesítés és az EU politikák 

befolyásolása. Az EU versenyképes térséggé tételében az unós szintű kereskedelmi vitakezelés és mediáció, 

a jobb szabályozási környezet elérését EU szinten és tagállami szinten, a fogyasztóvédelemben a 

vállalkozások és fogyasztók jogai kiegyensúlyozását, a tagországok gazdaságpolitikájának koordinációját, az 

euroövezet árstabilizációját, az energiapolitika vállalkozásbaráttá alakítását követelik, mivel a vállalkozói 

szektor nem profitált az EU eredményes energiapolitikájából. A közös piac kérdésében az Eurochambres a 

szolgáltatások akadályait gátló törvények lebontásában érdekelt. Az Eurochambers non-profit 

vállalkozásként is tevékenykedik, hiszen jelenleg is 8 uniós projekt fut, 11-et pedig befejeztek. 

Business Europe 

35 országból 41 tagszervezete van. A Business Europe az európai üzleti élet egyik meghatározó 

érdekszervezete, amely az amerikai-uniós szabadkereskedelmi övezet legfőbb ösztönzője. A Business 

Europe az EU elnökségek féléves programjaira is rendszeres javaslatot tesz, így a jelenlegi litván elnökség 

időszakában az európai gazdasági növekedési célokhoz is konkrét javaslatokat fogalmazott meg. A szervezet 

széleskörű kapcsolatokat tart fenn az európai üzleti szervezetekkel, az Eurochambres, az Eurocommerce, az 

European Business Summit, az European Services Forum, az European Round Table, az European Policy 

Centre, az EurActív, az Euobserver, és az EU-hoz delegált American Chamber of Commerce-el. Az 

Eurobusiness ügyképviseleti tevékenysége az európai politika minden aspektusára kiterjed, beleértve a 

nemzetközi fejlesztés területeit is. 

EFQM, EOQ,  

Az üzleti érdekcsoportok között jelentős lobbi erővel bír az EFQM,az európai minőség társaság (excellence 

modell),  az EOQ   (ISO modell), amelyek a minőségi standardokkal, az innovációs törekvésekkel és a cégek 

társadalmi felelőssége kérdéseiben folytatnak kiemelkedő szerepet. Erőteljesen hozzájárultak a mérési és 

értékelési kultúra fejlődéséhez, és a humán szolgáltatások jól-lét fokozó felfogásához.  

EIT 

Az European Institute of Technology az EU által létrehozott innovációs kutatási és képzési intézmény, amely a 

vállalkozói kiválóság és technológia innováció érdekeit kapcsolja össze. A szervezet hatalmas klaszterek 

kialakításában érdekelt, amely high-tech és zöld-gazdaság klaszterek az európai versenyképesség 

javításában kiemelt nyomásgyakorló csoportként működnek, és egy transznacionális szint mezoszervezeteit 

képviselik. 
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RIÜ 

A regionális innovációs ügynökségek, vagy regionális innovációs transzfer irodák a technologiai-innovációs 

nyomásgyakorló szervezetek közé tartoznak. A szervezetek főleg a beszállítói és a kisvállalkozói innovációs 

folyamatok forrásmegszerzésében gyakorolnak  nyomást.  

IASP 

A kutatás és a high-tech iparágak összekapcsolódása a tudományos és innovációs park mozgalom révén 

támogatott és erősített. Az IASP, mint nemzetközi szervezet mintegy 1000 tudományos park 25 000 cégét, 

szervezetét fogja össze, és megfelelő befektetői klíma kialakításával, a foglalkoztatás és a kapcsolódó 

szolgáltatások komplex rendszerével a globális üzleti érdekcsoportok közé tartozik. 

Klaszterek 

A klaszterek, a cégek specializált földrajzi koncentrációi, a specializáció a képességek, a munkaerő, a 

tudásfolyamatok áramlása, a spillover hatások eredménye érdekében, az agglomerációs hatások, a skála 

gazdaság és a teljesítmény javítás összekapcsolása. a klaszterek specializációs szolgáltatásai kiterjednek a 

fejlett infrastruktúra, a személyzeti tanácsadás területére, kutatásra, a komparatív előnyök önszervező 

kialakítására, befektető és munkaerővonzásra. A klaszterek meghatározott társadalmi dinamikával bíró 

hálózatok, amelyek megfelelően kapcsolódnak a felsőoktatáshoz, az üzleti és az önkormányzati szektorhoz, 

és megteremtik a triszektorális interakciós hálózatok közötti szoros kooperációt. Európában 2000 regionális 

klaszter működik. 7 

 

Az innováció és technológiai érdekcsoportok a jól-lét témakörében 

Az innovációs és technológiai munkacsoportok a jól-lét témakörében a jövő technológiáját kutatják: a Deloitte 

innovációs központok tucatját tartja fenn: Center for Corporate Governance, Center for Federal Innovation, 

Center for Financial Services, Center for Health Solutions , Center for Regulatory Strategies , Center for 

Security & Privacy Solutions, Center for the Edge, Center for the Global Food Value Chain , Deloitte Center 

for Energy Solutions, Forensic Center , amelyek egy része közvetlenül, más része közvetetten kapcsolódik a 

jól-léthez. 

A Dell Social Innovation Challenge8 szociális jól-léti projekteket támogatott: Women's Issues (64), Water (69) 

Technology (205), Poverty (178), Human Rights (116), Health (282 , Food & Nutrition (94), Environment (272), 

Energy (141),Education (780)  

A világ legvonzóbb munkahelyeinek indexe9 megállapításai alapján a gépgyártás a legvonzóbb, azon 

cégek, amelyek vonzó termékeket gyártanak, a második helyen az olaj, gáz, energia szektor cégei állnak 

(GE, ESSO), mert  ez magas médiafigyelmet kap. A harmadik helyen a menedzsment tanácsadó cégek 

fontosak, mert innen a topvezetők közé be lehet kerülni. 

                                                 
7 The Concept Of Clusters And Cluster Policies And Their Role For Competitiveness And Innovation: " Main 

Statistical Results and Lessons learnt. Europe INNOVA / PRO INNO Europe paper N" 9 Commission Staff 

Working Document SEC (2008) 2637 

 

8 http://blog.dellchallenge.org/social-innovation-think-tank/ 
9 http://universumglobal.com/wp-content/uploads/2013/07/WMAE_2012_pressrelease.pdf 

http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/centers/centers-center-for-corpgov/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/centers/center-for-federal-innovation/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/centers/centers-center-for-financial-services/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/centers/center-for-health-solutions/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/centers/center-regulatory-strategies/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/centers/Center-Security-and-Privacy-Solutions/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/centers/Center-Security-and-Privacy-Solutions/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/centers/centers-center-for-edge/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/centers/global-food-value-chain/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/centers/centers-center-for-energy-solutions/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/centers/centers-center-for-energy-solutions/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/centers/centers-forensic-center/index.htm
http://www.dellchallenge.org/discover/projects/147
http://www.dellchallenge.org/discover/projects/49
http://www.dellchallenge.org/discover/projects/48
http://www.dellchallenge.org/discover/projects/12
http://www.dellchallenge.org/discover/projects/11
http://www.dellchallenge.org/discover/projects/10
http://www.dellchallenge.org/discover/projects/8
http://www.dellchallenge.org/discover/projects/47
http://www.dellchallenge.org/discover/projects/7
http://www.dellchallenge.org/discover/projects/6
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2. A nemzetközi think tank szervezetek és szerepkörük 

A globális agytröszt térkép 

A globálisan a think tank szervezetek száma 2009-ben 6300 volt a Föld 169 országában.  Ebből Észak-

Amerika 1912, Nyugat-Európa 1233, Ázsia 1183, Latin-Amerika 645, Közép-Kelet-Európa 517, Afrika 503 

szervezettel volt jelen.10 2012-re 6603-ra nőtt a szervezetek száma. A szervezeteket különböző szempontok 

szerint minősítik (18 szempont), amely kategóriákban díjakat is adnak ki. Számos területen kizárólag 

amerikai szervezetek vannak az első 5 szervezetben: 

 a kormányzatok által fenntartott legjobb agytrösztök amerikai, kínai, orosz és japán szervezetek,  

 a pártpolitikai think tank szervezetek közül az első 5-ben 4 német (Konrad Adenauer, Friedrich 

Ébert,Heinrich Böll, Friedrich Neumann) és egy angol szervezet (Demos),  

 az egyetemi szférában három amerikai Harvard 2,  Hoover), egy angol (Sussex), egy francia 

szervezet található (CERI).  

  A nemzetközi gazdság legjobb kutató szervezetei: Bruegel (Belgium); Brookings Institution (United 

States); Peterson  Institute for International Economics (United States); Kiel Institute  for the World 

Economy (Germany); Chatham House (United  Kingdom) ,  

 a nemzetgazdasági kutatóintézezetek között csak amerikai van a legjobbak között (Brookings 

Institution (United States); Cato Institute (United States); American Enterprise Institute for Public 

Policy Research (AEI)  (United States); National Bureau of Economic Research (NBER)  (United 

States); Peterson Institute for International Economics (United States).  

 A szociálpolitikában sincs más az első helyezettek között csak amerikai think tank: Brookings 

Institution (United States); RAND Corporation (United  States); American Enterprise Institute for 

Public Policy Research (AEI) (United States); Urban Institute (United States): Amnesty International 

(United Kingdom). 

 Közép-Európa legjobb szervezetei Center for Social and Economic Research (CASE) (Poland);  

Carnegie Moscow Center (Russia); Institute of World Economic  and International Relations 

(IMEMO, RAS) (Russia); Polish  Institute of International Affairs (PISM) (Poland); Moscow State 

Institute of International Relations (MGIMO) (Russia).11 

 

Az európai agytrösztök 

A regionális szervezetek rangsora minden évben elérhető. Az Európai térségben 2004 óta 

szisztematikusan foglalkoznak a think tank szervezetek hatásával. 2004-ben a bővítést követően 

Jacques Delors kezdeményezésére áttekintették az európai agytrösztök tevékenységét: agytrösztnek 

azokat a szervezeteket tekintik, amelyek állandó szervezettel bírnak, közpolitikai megoldások 

kialakítására specializálódtak, főállású kutatóik vannak, képesek önálló eszmék, elemzések, tanácsadás 

végzésére, elemzéseiket a politikai szereplőknek és a közvéleménynek rendszeresen bemutatják, nincs 

                                                 
10 http://www.ony.unu.edu/2009_Global_Go_To_Report_%28Think_Tank_Index%29_1.31.10.pdf 
11 James G. McGann, Ph.D.  2012 Global Go To Think Tank Report. University of Pennsylvania. 

http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?filename=0&article=1006&context=think_tanks&type=add

itional 

http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?filename=0&article=1006&context=think_tanks&type=additional
http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?filename=0&article=1006&context=think_tanks&type=additional
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kormányzati felelősségük, függetlennek tekintik magukat, nem oktatnak, nem adnak ki diplomákat, 

tevékenységük a közjó, a közpolitika érdekeit szolgálja. A tanulmány négy  kategóriát  állapít meg:  

 kutatóintézet jellegű, analítikus, elemző agytrösztök, 

 ügyképviseleti tevékenységet folytatók, eszmék és közpolitikai megoldások felé orientálók, 

 szerződéses, megbízásos jelleggel kutatásokat végzők, 

 pártokhoz kapcsolódó tematikus és pártpolitikai megoldásokat kidolgozó agytrösztök. 

A magyar agytrösztök 

A magyar think tank szervezetek gyengék, a régió 30 szervezetébe csak a a CEU for European 

Enlargement , a Magyar Külügyi Intézet, a Stratégiai és Védelmi Kutató Intézet jegyzettek valamilyen 

formában. Emellett az MTA közgazdasági és világgazdasági kutató intézetei, a TÁRKI, a VGKI, valamint a 

Századvég Alapítvány említettek az európai kutatásokban. 

A well-being az agytrösztök tevékenységében 

A nemzetközi agytrösztök tevékenységében  már erőteljesen megjelent a well-being témakör kutatása. 

A Brookings Intézet (Washington D.c.) kiadványaiban a kereső 2459 találatot adott ki a well-being 

kulcskifejezésre. A találatok között 44 könyv, 40 szakértő, 54 rendezvény, 642 hozzászólás volt. A 

témakörökben vezet  a szociálpolitika (314), a közgazdaságtan (262), a lehetőségek és jól-lét (216), 

nemzetközi kapcsolatok (109), összesen kb. 200 összefüggésben értelmezett a kutatott kifejezés. 

A Cato Intézet 665 dokumentuma, közvetetten 1000 kapcsolódás érinti a témát,12 A London School of 

Economics Wellbeing Research  Centre 13 3751 találatot adott, a tanszékek dokumentumaiban a 

találatok száma 5000 feletti. A Deakin Egyetem Mentális egészség és jól-lét kutató központja 6886 

találatot adott.14 Az egyetem elfogadta az ún.wellbeing kiáltványt. is.15 

 A Phillips Center of Health and Wellbeing16  az idősödéssel, az élhető városokkal, az anya és 

gyermekgondozással, a technológiai innovációk jóllétre gyakorolt hatásával foglalkozik. Számos más 

szervezet is hatékony mukát végez, kialakultak a wellbeing- tnik tank szerveetek is. (Wellbeing Wales17, 

Smith Intézet18 ,New Economics Foundation19, Minnesota Wellbeing Think Tanks20, Thai21, Griffith22, 

                                                 
12 http://www.brookings.edu/search?start=1&q=well-being 
13 http://cep.lse.ac.uk/_new/research/wellbeing/default.asp 
14 http://www.deakin.edu.au/health/cmhwbr/ 
15 http://www.wellbeingmanifesto.net/wellbieng_manifesto.pdf 
16 http://www.philips-thecenter.org/livable-cities/ 

 
17 http://www.wellbeingwales.org/resources/wellbeing-manifesto 
18 http://www.smith-institute.org.uk/health-and-wellbeing 

http://www.smith-institute.org.uk/publications.html?category_id=10   
19 http://www.neweconomics.org/ 
20 http://www.linkedin.com/groups/MN-Wellbeing-Think-Tank-4043039/about 
21 http://p2pfoundation.net/School_for_Wellbeing_Studies_and_Research 
http://www.schoolforwellbeing.org/category?cid=1 
22 http://www.griffith.edu.au/business-government/centre-work-organisation-wellbeing 

http://www.deakin.edu.au/health/cmhwbr/
http://www.philips-thecenter.org/livable-cities/
http://www.smith-institute.org.uk/health-and-wellbeing
http://www.smith-institute.org.uk/publications.html?category_id=10
http://p2pfoundation.net/School_for_Wellbeing_Studies_and_Research
http://www.schoolforwellbeing.org/category?cid=1
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New Castle23, Brunel Centre Sport Health Wellbeing24,  Bath Wellbeing In Public Policy Msc25, 

Wellington Cowell26, Eu űrstratégia wellbeing27 Michigen Informed Public Policy28 

Az amerikai ügyvédi kamara29 rendkívül erőteljesen ráállt a wellbing témakör szabályozására és a 

családjogi, stb. kérdéseinek alkalmazott használatára. 

Az amerikai építészek a technika, az építészet, az új műszaki találmányok jól-léti célú alkalmazásaival 

foglalkoznak.30 

A Mental Health Europe erőteljes lobbytevékenységet folytat.31 

3. Magyar gazdasági érdekszervezetek 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

A Kamara önkéntes taglétszáma 43 000 cég. A MKIK tevékenysége kiterjed a kamarai szolgáltatásokra, az 

EU vállalkozási lehetőségekre, és a globális kereskedelmi, befektetési lehetőségek ösztönzésére. A MKIK 

megkezdte az álláspontok és a programok háttéranyagához a tudományos nézőpontok kialakítását saját 

kutatószervezet felállításával annak érdekében, hogy a szervezet politikai javaslatai megfelelő kutatásokkal 

alátámasztottak legyenek. A MKIK kutatócsoport által készített elemzések azonban láthatólag kevéssé 

befolyásolják a napi politikai nyilatkozatokat.  

A MKIK hazai politikai szerepvállalása fölerősödéséhez szükséges a hazai gazdaság teljesítményének 

áttekintése és annak elemzése, hiszen a magyar gazdaság teljesítménye nélkül kevéssé érthető az az aktív 

politikai szerepkör, amely a kamara utóbbi félévtizedes mobilizációját mutatja. 

A KSH friss adataira támaszkodva is levonhatnak következtetéseket. 

 A magyar vállalkozások a válság által jelentősen sújtottak, azonban nem a 2008-as válságtól indult 

mélyrepülésük, hanem 2005-től. A túlélése az egyéves vállalkozásoknak 70-73 %-ról 65-69,2 % ra 

csökkent, a kétéves vállalkozásoké 61,9-65,5 közötti értékektől 60-63 %-ra, a hároméves 

vállalkozások 61,7-64,9 közötti túlélési mutatója 51-55 közöttire csökkent. 

 A magyar vállalkozói szektor a 2000-es évtől jelentős szerkezeti változáson ment át: a mikro-

vállalkozások, az önfoglalkoztatók száma és aránya túlságosan megnőtt. Jövedelem termelő 

képességük jóval gyengébb, mint uniós társaiknak. A kis, a közép és a nagyvállalkozások száma és 

aránya erőteljesen lecsökkent, a foglalkoztatottak száma a kisvállalkozói szektorban nőtt, de a 

                                                 
23 http://www.newcastle.edu.au/institute/research-institute-for-social-inclusion-and-wellbeing/ 
24 http://www.brunel.ac.uk/sse/sport-sciences/research/bcshaw 
25  
26 http://www.jacobs-university.de/cowell/projects 
27 http://www.esoa.net/upload/files/policy/EU_space_strategy_key_messages_010910.pdf 
28 http://www.mpipp.org/ 
29 http://www.americanbar.org/aba.html 
30 http://www.aia.org/searchresults/index.htm?Ntt=well-
being&Nty=1&Ntx=mode%2Bmatchallpartial&Ntk=Main_Search 
31 http://www.mhe-sme.org/our-work/lobbying-advocacy.html 

http://www.jacobs-university.de/cowell/projects
http://www.esoa.net/upload/files/policy/EU_space_strategy_key_messages_010910.pdf
http://www.mpipp.org/
http://www.americanbar.org/aba.html
http://www.aia.org/searchresults/index.htm?Ntt=well-being&Nty=1&Ntx=mode%2Bmatchallpartial&Ntk=Main_Search
http://www.aia.org/searchresults/index.htm?Ntt=well-being&Nty=1&Ntx=mode%2Bmatchallpartial&Ntk=Main_Search
http://www.mhe-sme.org/our-work/lobbying-advocacy.html
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közép és a nagyvállalat kategóriában jelentősen csökkent. A bruttó hozzáadott érték mindenütt 

csökkent, egyedül a mikro-vállalkozásokban nőtt. 32 

 Mikro Kis Közép Nagy 

% EU Mo. 

2000 

Mo. 

2010 

EU Mo. 

2000 

Mo. 

2010 

EU Mo. 

2000 

Mo. 

2010 

EU Mo. 

2000 

Mo. 

2010 

arányuk 92,2 91  95,37 6,5 4,13 3,77 1,1 0,85 0,66 0,2 0,0017 0,0012 

foglalkoztattak 

aránya 

29,6 37,1 39,0 20,6 17,2 18,8 17,2 16,5 16,3 32,6 29,2 25,9 

bruttó 

hozzáadott 

érték 

21,2 17,8 20,3 18,5 16,9 16,2 18,4 20,2 18,6 41,9 45,1 44,9 

 

 A külföldi vállalkozások részaránya 3,3 %. A vállalkozások által termelt érték a 2008-as adatok 

szerint 68 203 237 millió Ft, ebből 35 178 458 a külföldi cégek által megtermelt (51,6 %, ennek 70,9 

% EU tagország, 29,1 % nem-európai vállalat által előállított). A gáz-villamos energia 71 %-a, a 

feldolgozóipar 67,6 %-a, az infokommunikáci 63,6 %-a, a bányászat 58,6 %-a, a kereskedelem 43,6 

%-a, a járműipari szolgáltatások, szállítás és raktározás, ingatlanügyletek 30 %-a külföldi kézen van. 

A villamos energia 92,9 %-a, a víz-hulladék 89,2 %, az építőipar 90,7 %-át uniós cégek uralják. A 

gazdasági globalizáció tehát inkább regionális szintű globalizáció.33 

 A foglalkoztatottak száma 2008-2010 között 2 425 626 fő volt, ebből 601 231 a külföldi cégek által, 

443 026 uniós cégek által foglalkoztatott.34 A magyar vállalatok által hozzáadott érték 14 303 

euro/év, a külföldiek esetében 35060, az európai hozzáadott érték/fő 33467 euro/fő, a nem 

európaiak esetében 40 450 euro/fő nagyságrend.  

 Amennyiben ezt a sort az uniós adatokkal összevetjük, akkor ez utóbbiak a nagyvállalati 

kategóriában 61242 euro/fő/év értéket produkáltak, a mikro-vállalkozások érték el a 34 049 

euro/fő/év nagyságrendet. Mindez egyértelművé teszi, hogy az országban a nemzetközi 

nagyvállalati szinten alacsony hozzáadott értéket adó vállalkozásokat találunk, azonban még 

ezekhez képest is elképesztően gyenge a magyar vállalati szektor teljesítménye. Megkockáztatható, 

hogy ez nem fejlődő, hanem fejletlen szint. A különböző tevékenységek szektoronkénti 

eredményessége változó: az ingatlanügyletek magyar vonatkozásban 21 323 euro/év/főt, 

nemzetközi szinten 109316 eurót, a nem EU cégeknél 111010 euro/év/fő hozzáadott értéket 

                                                 
32 http://www.ksh.hu/thm/1/indi1_2_4.html 
33 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qtd002b.html 
34 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qtd005b.html 

http://www.ksh.hu/thm/1/indi1_2_4.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qtd002b.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qtd005b.html
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produkáltak. Az energia üzletág a hazai cégek esetében 88110, a külföldi 99 510, az EU cégeknél 

11 060 euro/fő/év hozzáadott értéket jelentett. A hulladékgazdálkodás 19876 a hazai, szemben a 

27 153 külföldi értékkel, a tudományos szektor, szaktanácsadás 19213 hazai mellett 39023 külföldi, 

ebben 50260 nem-európai céges hozzáadott értéket termelt /fő/év szinten. A 

szálláshelyszolgáltatás a hazai cégeknél mindössze 5066 euro/fő/év hozzáadott értéket, a 

külföldieknél 12329 euro/fő/év, a kereskedelmi és az adminisztratív szolgáltató vállalatok sem érték 

el a 10000 euro/fő/év hozzáadott értéket. 35A fenti adatsor alapján az EU-val való elégedetlenség 

nem véletlen, hiszen a globalizáció új realitásai a magyar vállalkozások számára nem voltak 

elfogadhatóak.  

A MKIK megyei és megyei jogú városi szervezetei hatékony információs fórumként szolgálnak. Minden 

határ menti megyének vannak határon átnyúló hálózatai és programjai. A Budapesti Kereskedelmi és 

Iparkamara tevékenysége globális üzleti szintű kapcsolatokra is kiterjed. A kamarai honlapokon kevés 

nyoma van annak, hogy a MKIK komoly érdekcsoportként tevékenykedik. Ugyanakkor a kamara elnöke 

szereplései egyértelműen arra mutatnak, hogy a kamara befolyása a politikaalakításban erőteljesen 

megnövekedett. 

A Cato kutatóközpont az ország gazdasági szabadságát 36 7.10 pontra értékeli.  Finnország 7,88, az USA 7,7 

pont, Japán 7.64, Németország 7,52, Franciaország 7,37, Olaszország 6,77, oroszország 6,56, Kína 6,35 

pontot kapott. A fenti adatok alapján a magyar gazdasági szabályozás globális gazdaság konform. 

A fenti adatok és dokumentumok annyiban érdekesek, amennyiben háttér adatokat szolgáltatnak a MKIK 

elnöke jelentősen megnőtt befolyásához.  A MKIK elnöke 2009-ben a magyar társadalmi válság 

mélypontján37 kifejtette, hogy az országot külföldön és belföldön is a „lúzerek” között tartják számon, a 

válság oka nem 2008-as válság, hanem a magyar gazdaság szerkezete, az önbizalom hiánya, az elvesztett 

szuverenitás, a hitelezőknek való kiszolgáltatottság. Az ország tévúton járt, a rendszerváltáskor, mert 

mindent a piacra bízott. A MKIK elnöke Brüsszelben tartott előadásában kifejtettek szerint a nagy elosztási 

rendszerek reformja nem kerülhető meg: a nyugdíj, az oktatás, az egészségügy reformokra vár.38 „Ha apró 

lépésekkel toldozgatjuk a "haza lyukas bocskorát", nem kell csodálkozni azon, hogy nincs elég eredménye - 

fogalmazott az elnök a nyilatkozatban.”   

                                                 
35 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qtd014b.html 

36 By James Gwartney , Robert Lawson , and Joshua Hall , and contributions from Scott L. Baier , Christian 

Bjørnskov , Matthew Clance , Alice M. Crisp , Axel Dreher , Gerald P. Dwyer , Nicolai J. Foss , and Kai 

Gehring . Economic Freedom of the World: 2012 Annual Report  pp.86. 

http://www.cato.org/pubs/efw/efw2012/efw-2012-chapter-2.pdf. 2013.07.29.  
37 2009. január 26. hétfő 12:59:52http://www.mfor.hu/menedzserek/1679.html?PageNo=1 
38 2009. március 18. szerda 07:24:55http://www.mfor.hu/menedzserek/1679.html?PageNo=1 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qtd014b.html
http://www.cato.org/pubs/efw/efw2012/efw-2012-chapter-2.pdf.%202013.07.29
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Parragh kezdeményezésére novemberben létrehozták a Reformszövetséget az Országos Érdekegyeztető 

Tanácsban képviselt kilenc munkaadói szervezet vezetői, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, 

valamint az MTA volt vezetői és jelenlegi elnöke. A szövetség február végén mutatta be programját, amely a 

középtávú gazdaságpolitikára, a reálszféra versenyképességének javítására, az adó- és járulékrendszer 

átalakítására tartalmaz javaslatokat. A Reformszövetségben végzett tevékenység megerősítette Parragh 

Lászlót, 2009-en végén már arról beszélt, hogy elkerülhetetlen a gazdaságfilozófiai váltás, újjá kell szervezni 

a gazdaságot, amiben a kamara megkerülhetetlen.39A Bajnai kormány tevékenységében kifogásolta a 

gazdaság dinamizálása hiányát, az EU források improduktív célokra történő felhasználását, a magas 12 %-os 

hitelkamatot, azt, hogy az országban a korrupciós ráta rendkívül magas (10-20 %). 

Parragh több ezermilliárdra teszi az országból kiáramolt extraprofit nagyságát, az itthon termelt jövedelem 

hét százaléka hagyja el az országot extraprofit formájában, ami az elmúlt tíz év alatt több ezermilliárd 

forintot tett ki. Ennek elsősorban az az oka, hogy nálunk nemzetközi összehasonlításban magasak a 

kamatok, és lényegesen többet kell fizetni az energiáért vagy a kommunikációért is. Mindez úgy 

alakulhatott ki, hogy a privatizációs folyamat során az állami monopóliumokból magánmonopóliumok 

jöttek létre - hangsúlyozta a kamara elnöke. A kamarai elnök úgy látja, a monopóliumok tompítására több 

eszközt is lehetne használni. A visszavásárlás vagy a privatizációs szerződés újragondolása csak nagyon 

kevés esetben jöhet szóba, ott például, ahol elmaradt egy kötelezően vállalt beruházás, de az igazán jó 

megoldás az lenne, ha a hatóságok valahogyan megpróbálnák ezeket a jövedelemtranszfereket megfogni. 

Ma ugyanis a nemzeti jövedelem jelentős része kimegy az országból, amit hosszú távon nem engedhetünk 

meg – hangsúlyozza a vezető. A külföldi bankokról Parragh azt mondja, mindenképpen jó, hogy itt vannak, 

de nem elfogadható, hogy a kamatmarzsok a közép-kelet-európai térségben, így Magyarországon is 

körülbelül kétszer akkorák, mint a hagyományos uniós országokban.40 Felül kell vizsgálni, újra kell tárgyalni 

a privatizációs szerződéseket, ha minimális esély van erre, mert hatalmas pénzekről van szó - mondta a 

Magyar Nemzetnek adott és a hétfői számban megjelent interjúban Parragh László, a Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara elnöke. 41  

Parragh szólt a "tőkeszivattyúról" is: "számításaink szerint csak az elmúlt tíz évben 11.483 milliárd forint 

hagyta el az országot extraprofit formájában. ... A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint évente a 

nemzeti jövedelem (GNI) hét százalékkal alacsonyabb, mint a bruttó nemzeti termék (GDP), vagyis az 

országban termelt jövedelem hét százaléka elhagyja az országot." Parragh László nemcsak a külföldi 

                                                 

39 2009. december 11. péntek 09:11:55http://www.mfor.hu/menedzserek/1679.html?PageNo=1 
 
40 2010. 12. 21. 11:28http://www.mfor.hu/menedzserek/1679.html?PageNo=2 

 
41 2010. 12. 20. 07:18 

http://www.mfor.hu/menedzserek/1679.html?PageNo=2
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nagyvállalatokat támadja, a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara alapításának 160. évfordulóján tartott 

ünnepi előadásában elmondta: a monopolhelyzetben lévő vállalatok - akár magyar, akár külföldi 

tulajdonban vannak - helyzetét hatósági eszközökkel kell megtörni, újra kell tárgyalni a privatizációs 

szerződéseket és fenn kell tartani bizonyos ágazati különadókat.42 

A magyar kormányfő szerdán jelentette be, hogy három évre szóló válságadót kíván bevezetni a kormány, 

amit a távközlési, illetve telekommunikációs, az energetikai szektor, valamint a kereskedelmi áruházláncok 

fizetnek be a költségvetésbe már 2010-ben is. Az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett válságadó-

intézkedések azokat a szektorokat érintik, ahonnan egyébként sok pénz áramlik ki a magyar gazdaságból - 

hangsúlyozta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerda este egy brüsszeli 

rendezvényen.  Helyeselte a lépést, mondván, nem nagyon volt más választás, hiszen a költségvetési 

egyensúlyt mindenképpen biztosítani kell, és ez a fajta célzott költségvetési bevételnövelés szerinte jobb 

megoldás, mint az egyéb, általános érvényű megszorító intézkedések, elvonások, illetve adóemelések. 

Megjegyezte: igaz az, hogy a végén mindig a fogyasztó fizet, de így is pozitív folyamatokat remél attól, hogy 

az említett ágazatokat terhelik különadóval. A kamarai elnök azonban figyelmeztetett arra: a kormánynak a 

költségvetési egyensúly fenntartása mellett meg kell valósítania két további célt is. Az egyik, hogy át kell 

alakítania a nagy elosztó rendszereket, vagyis a nyugdíj-, az oktatási, az egészségügyi és az adórendszert, 

valamint a kutatás-fejlesztés finanszírozását. Enélkül ugyanis a költségvetési egyensúly nem lesz 

fenntartható - mondta. A másik feladat - állapította meg - az, hogy növekedési pályára kell állítani a magyar 

gazdaságot, mert ennek hiányában elfogy a kormány politikájának társadalmi támogatottsága.43 

A magyar gazdaság elmúlt évekbeli egyik problémája, hogy abszolút ultraliberális szemlélet mentén 

mozgott; amely szemlélet minden döntést a versenyre hagyott, a hazai cégek érdekeire nem figyelt, nem 

próbálta megóvni őket. A magyar gazdaságot támogatni hivatott intézményrendszerek pedig 

látszatintézményként működtek. Ráadásul nagyon rossz gazdaság körüli környezet alakult ki bürokráciában, 

korrupcióban, adórendszerben, s mára már sajnos a belső piac vonatkozásában is. Magyarország egy fejlett 

ország logikájával költötte el az eddig lehívott uniós pénzeket, ami szintén nem segítette elő a gazdaság 

fejlődését. Úgy látja: a brüsszeli pénzeket olyan beruházásokra költöttük, amelyek a mindennapi életvitel 

szempontjából jók ugyan, de nem indukálnak tartós gazdasági növekedést.  Példaként a főterek, várak, 

díszkivilágítások megújítását említette. Ehelyett jobb lett volna gépeket és berendezéseket vásárolni, 

gyártási technológiákat fejleszteni, beszállítói láncokat kiépíteni az EU-forrásokból. "Azzal, hogy felújítjuk a 

komáromi várat, építőipari keresletet teremtünk a megyében - egy évre. Ha olyan gépeket vettünk volna 

kisvállalkozóknak, amelyen keresztül tartós beszállítóivá válhattak volna a Nokiának, a Suzukinak, és más 

                                                 
42 2010. 12. 9. 13:08 
43 2010.10.14. 
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jelentős cégeknek, azzal tartós munkahelyeket és adóbevételeket teremthettünk volna" - érvelt Parragh 

László. 44 

Parragh  érdekvédelmi tevékenysége legfontosabb eleme a kamarák hatalma megerősítése volt: a magyar 

gazdaság problémája a rendszerváltás óta, hogy nincs olyan erős gazdasági önkormányzata, mint amelyek a 

kontinentális Európa országaiban működnek. A kötelező kamarai tagságú intézmény a fejlett Európa fontos 

gazdaságszervező eszköze, Ausztriában, Németországban, Franciaországban kötelező a tagság, ezekben az 

országokban minden egyes vállalkozóra "rálát" a gazdasági kamara. Továbbá jó néhány közfeladatot 

hatékonyabban tud ellátni az államnál, például a szakképzést, a kereskedelemfejlesztést - érvelt Parragh 

László.45 Az MKIK elnök hangsúlyozta, hogy a kötelező kamarai tagság megvalósítása politikai döntésen 

múlik.  

A Kamara hatásköre jelentősen megnőtt, döntő befolyást gyakorolt az oktatási rendszer átalakítására, a 

szakképzési rendszerre, a felsőoktatás politikára. Mindaz, ami a kamara elnöke nyilatkozataiból és a 

kormányzati politika intézkedéseiből kiderült, az, hogy a kormányzat vagy a Kamara célkitűzéseinek 

megfelelően alakította politikáját, és tevékenysége a strukturális gazdasági rendszerváltás jegyében zajlott, 

annak radikális elemeivel együtt. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke  politikai szerepvállalásában 

kevésbé a szakértői és szakpolitikai nézőpontok alapján kialakított állásfoglalások a jellemzőek, jóval inkább 

a politikai voluntarizmus. 

A Vállalkozók Országos Szövetsége 

A VOSZ országos egyesület, megyei tagszervezetekkel, valamint szakágazati tagszervezetekkel. A 

Vállalkozók Országos Szövetsége programja kevésbé radikális, mint a kamarai elnöké, a VOSZ elnöke 

megszólalásai jóval ritkábbak. A VOSZ is a gazdaság strukturális átalakítását javasolta: a befektetői bizalom 

megerősítését, a központi adminisztráció és az állami jövedelemkoncentráció csökkentését kívánta elérni, a 

vállalkozások versenyképessége helyreállításával, a vállalkozói és lakossági jövedelmek decentralizálásával. 

A VOSZ programjában 2010 márciusában megjelent az erős állam erős piac szlogen, amely a Hogyan tovább 

Magyarország? kérdésre hat pontban adta meg válaszát: versenyképes adók, gazdasági társulások, a 

termelés prioritása-termelő munkahelyek létesítése, a munka becsületének visszaállítása, piac a 

magyarországi vállalkozásoknak, eurót- de nem mindenáron címszavakkal. Kiemelték a feketegazdaság 

elleni küzdelmet, a legális vállalkozások túlellenőrzése problémáit, összehangolt jövedelem-és monetáris 

politikát, az önkormányzati, a nyugdíjrendszer, a közoktatás, az egészségügy szerkezetei reformjait kívánták 

elérni. 

A VOSZ programjában az olcsóbb állam, a vállalkozói szolgáltatások, a takarékszövetkezetek megerősítése, 

a vállalkozóknak adandó tőkegarancia egyaránt fontosakká váltak. A VOSZ tevékenysége erőteljesen 
                                                 
44 2010.5.25. 
45 2010.8.8. 
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összekapcsolódott a takarékszövetkezeti pénzintézetekkel, és erőteljes szerepet játszott a KAVOSZ Zrt. 

révén a Széchenyi Kártya működtetésében. A VOSZ nemzetközi aktivitása nem igazán kimutatható a honlap 

alapján. A VOSZ lobbi tevékenysége nem strukturális, inkább a vezetők személyes kapcsolatrendszerére 

építő. Hasonlóan a kamarához, itt sem szakpolitikai elemző háttér, hanem az érdekcsoport szakmai 

nézőpontjában a voluntarista megközelítések a jellemzőek.  

MGYOSZ 

Tagjainak száma: 67-70 

A MGYOSZ, akárcsk a VOSZ iparági érdekképviseletek egyesületei mellett megyei tagszervezetekkel is bír. A 

MGYOSZ, mint speciális érdekcsoport és szervezet tevékenységéből alapvetően hiányzik a mozgalmi elem. 

A szervezet alapvetően együttműködő mindegyik kormánnyal. Tevékenysége rendkívül széles skálájú, és a 

gazdasági-társadalmi élet szinte minden kérdésében véleményt nyilvánít. A MGYOSZ közgyűlései részletes 

beszámolókat adnak a hazai gazdaságpolitikai tevékenységről, és emellett a MGYOSZ kiterjedt nemzetközi 

tevékenységéről is.46 A MGYOSZ tevékenysége a gazdasági hírekhez kapcsolódó információszolgáltatások-

tól, a nemzetközi külgazdasági tevékenység orientálásáig terjed. A MGYOSZ szakmai tevékenysége rendkívül 

széleskörű, állásfoglalásaikat a szakpolitikai felkészültség, a magas szintű szakértői háttéranyagok alapján 

alakítják ki. Befolyásuk kevésbé látványos, kevésbé tűzdelt politikai elemekkel, de a közpolitikai 

tevékenység minden területére kiterjedő. 

A szervezet elnökének Futó Péternek a Business Europe elnökévé választása a szervezet gazdaságpolitikai 

befolyását tovább erősítette.  

Joint Venture Szövetség47  

A tagszervezetek száma kb.250. A Szövetség célja, hogy a tagság egészét, vagy egy-egy csoportját érintő 

általános - a gazdálkodás feltételeit befolyásoló kérdésekben - a tagok véleményét összefoglalja, és azt a 

hatáskörrel rendelkező szervek, intézmények előtt képviselje annak érdekében, hogy elősegítse olyan 

gazdasági környezet kialakítását, amely biztosítja az ország nemzetközi gazdaságba való integrálódását, a 

külföldi működő tőke további beáramlását a magyar tőke külföldi befektetéseinek elősegítését és a 

Magyarországon hasznosítható külföldi tapasztalatok átvételét, általában a befektetői érdekek képviseletét. 

A Magyarországon bejegyzett külföldi részvételű társaságok - részben vagy egészében külföldi tulajdonban 

lévő vállalatok - érdekképviseletére, működésük és a gazdasági életbe való beilleszkedésük elősegítésére 

alakult, 1986-ban klubként létrehozott, majd szövetséggé fejlődött szervezet önkéntesen belépő tagsággal, 

politikamentesen és nem nyereségorientált alapon működik. Ma már jelentős a tisztán magyar tulajdonú 

vállalatok tagságának száma is.  

                                                 
46 http://www.mgyosz.hu/hu/index.php?fo=1&al=7 
47 http://www.jointventure.hu/hu/committees/ 
http://www.jointventure.hu/hu/archives/ 

http://www.mgyosz.hu/hu/index.php?fo=1&al=7
http://www.jointventure.hu/hu/committees/
http://www.jointventure.hu/hu/archives/
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A JVSZ a fentiek alapján nem politikai alapon működik együtt valamely kormányzattal, hanem a mindenkori 

kormányzat gazdaságpolitikai tevékenységét kívánja befolyásolni. A Bizottságok (adóügyi, egészségügyi, 

emberi erőforrás, etikus üzleti magatartás mellett az  EU Bizottság, a Gazdaságstratégiai Bizottság, az 

Innovációs Bizottság a KKV-k Bizottsága, a korrupcióellenes a környezetvédelmi, külgazdasági, 

márkavédelmi, és tőkeexport bizottságok lefedik a nemzetközi orientációjú vállalkozások ügyképviseleti 

témáit. A szervezet rendkívül sűrű rendezvényei, a tagok számára nyújtott szolgáltatások, a heti gyakoriságú 

hírlevelek professzionális ügyképviseleti tevékenységet tükröznek. 

A Hungarian Business Leaders Forum  -HBLF
48

 IBLF
49

 

100 aktív cég tartotik tagszervezeteik közé. Speciális nemzetközi üzleti csoportokat képviselő egyesület, 

amely a fenntartható fejlődés és a cégek társadalmi felelőssége erősítését célozza. A szervezet 

munkabizottságai és rendezvényei a fenti témák köré szervezettek. A szervezet fő céljai közé tartozik 

tagjainak tevékenysége láthatóvá tétele, megismertetése. 

 A magyar think-tank szervezetek közül egyedül a  Századvég Gazdaságkutató Zrt és a Tárki agytrösztök 

esetében 50 találunk kapcsolódást. 

                                                 
48 http://www.hblf.org/ 
49 http://www.iblf.org/en/programmes/smart-growth.aspx 
50 http://www.szazadveg-eco.hu/sajtokozlemenyek 
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A társadalmi konfliktusok, társadalmi versenyképesség és jól-lét politika a fenti szervezetek, 

dokumentumainak alapján erőteljesen összekapcsolódnak egymással. A nemzetközi üzleti ügyképviseleti 

szervezetek legfőbb célja a globalizált gazdasági környezet kialakítása.  

 A regionális nemzetközi üzleti szervezetek tevékenységében már megoszlik a hegemonikus és az 

alulról jövő erők és kultúra között: addig, amíg az European Services Forum, és a Business Europe a 

globális  szabadkereskedelmi elvekben érdekelt, az EuroChambers célja az EU és a tagországok 

szintjén megfelelő vállalkozásbarát politika kialakítása.  A szervezet az EU-n belül a 

szabadkereskedelem és a vállalkozások fejlesztésének híve, nemzeti tagszervezeteik már 

protekcionalista nézőpontokat képviselnek.   

 A magyar üzleti érdekszervezetek  közül a MGYOSZ teljesen europaizált és professzonalizált, 

csakúgy, mint a JVSZ, a VOSZ és a MKIK inkább protekcionista politikát képviselnek.  

 A nemzetközi szakmai ügyképviseleti szervezetek tevékenysége regionális szinten integrálódott az 

üzleti szervezet ügyképviseletbe és a szolgáltató szektor részévé vált.  

 A hazai szakmai érdekszervezetek tevékenysége megmaradt a protekcionista érdekvédelem 

mellett, szemben az európaival, és amerikai rendszerrel, amelyben szolgáltatási iparággá vált a 

szakmai ügyképviseleti tevékenység. 

 A civil társadalom szervezetei, a politika és az üzleti világ között közvetítő  agytrösztök  globálisan és 

regionálisan is negyedik hatalmi erővé váltak. A nemzetközi think tank szervezetek a Világbank és az 

ENSZ által rangsoroltak, és a rangsorok a nemzetközi politikai tanácsadás beárazását is jelentik. A 

nemzetközi think tank szervezetek észak-amerikai és nyugat-amerikai fölénye egyértelmű, 50 %-ot 

meghaladó. Az amerikai és a brit szervezetek uralják a nemzetközi közpolitikai piacteret. 

 Az EU szintjén, az alakulástól megjelentek a regionális think-tank szervezetek, és az utóbbi 

időszakban a fő feladatuk az EU politikai napirendjeinek előkészítése a soros elnökségek 

feladataihoz kapcsolódóan, illetve az EU programozás irányelveinek befolyásolása. 

 Az egyetemi kutatóközpontok nem tartoznak a think tank szervezetek közé, ugyanakkor nem 

elhanyagolható az akadémiai tanszéki elitek politikaalakító szerepe.  

 A kapcsolat az EU szintjén az üzleti érdekképviseleti, a regionális think tank szervezetek között nem 

feltétlenül egyértelmű, az agytrösztök munkája és tevékenysége nem felhasznált az 

érdekszervezetek tevékenységének alakításához. 

 A hazai politika alakítás elsődleges szervezetei az üzleti érdekképviseleti szervezetek. E szervezetek 

között vannak globális érdekeltségűek (MGYOSZ, JVSZ HBLF), vannak nemzeti orientációjúak 

(kamara), illetve sszubregionális orientációjúak (VOSZ). E szervezetek integrálták a professzionális 

szakmai szövetségeket. A szervezetek mögött nem állnak think tank szervezetek, ám a VOSZ, az 

MGYOSZ és a VOSZ is élt a kutatási megrendeléssel. A magyar think tank szervezetek nem 

integrálódtak a rendszerbe, és főként pártpolitikai orientációjú közpolitikai elemzésekkel 

foglalkoznak. 

 A well-being téma megjelent a nemzetközi think tank szervezetek politikai napirend állítási 

gyakorlatában, az EU politikák szintjén, azonban virágzása egy-két globális think tank szervezetet 

kivéve az egyetemi központokban a legerőteljesebb.  

 A well-being téma fontos elemévé vált az üzleti tevékenységnek, ennek egyik eleme a CSR 

programok sora, másik eleme a kozkázatviselők részvételisége, harmadik eleme az üzleti 

szervezetek dolgozóinak jól-léte. 
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 A well-being témakör nagyon sok tagország közpolitikájának fontos elemévé vált, a jól-léti 

szolgáltatások beemelése a jólléti állam szétverését követően a szociálpolitikába.  

 A well-being témakör különösen a pszichológus professzionalizáció tünete, a témaállítás 

eredménye egy új közszolgálati szakigazgatási modell kialakítása, a tényadatokra épülő közpolitika 

víziójában. A pszichológus szakma a témakör révén kilépett a terület medikális felfogásából, és 

társadalompolitika formáló tényezővé vált, kialakítva egy olyan üzleti szolgáltatási szektort, 

amelynek lényege a boldogság –szolgáltatási iparág megteremtése. 

 A well-being a gazdaságpolitikák, a gazdasági etika, a szociális gazdaság rendszerében olyan új 

eszközzé vált, amely alkalmas a minőség és az innováció témáiban megjelenő hegemón üzleti 

diskurzusokat humanizálni, és bevinni a gazdasági-társadalmi-kulturális szolgáltatásokba a humán 

fejlesztés elemeit.  

 A well-being eltérően értelmezett a pártpolitikák és pártpreferenciák szintjén, a konzervatív, 

liberális és egyéb értelmezésekkel a fejlett országok politikai napirendjeit is meghatározza. 

 A hazai politikában a well- being diskurzusok még nem részei a politikai életnek, nem jellemzőek az 

üzleti érdekképviselet és az akadémi szervezetekben történő kutatások. A hazai közéletben a 

szakmai érdekszervezetek nem kapcsolódnak az agytrösztök kutatásaihoz, sem az üzleti szakmai 

hálózatokhoz. A politikai agytrösztök tevékenysége szinte kizárólag pártpolitikai háttérkutatásokra 

orientált.  

 Az üzleti szervezetek, szakmai ügyképviseletek, a think tank kutatócsoportok a hazai valóságban 

nem integrálódtak, és különösen fontos, hogy az üzleti szervezetek mögül hiányoznak az 

agytrösztök. Mindez érthetővé tesz, hogy miért  gyenge színvonalú az üzleti szervezetek lobbiereje, 

miért nincs mögöttük tudás, miért hiányoznak a hazai közpolitikában az információ alapú közpolitik 

alakítás feltételei. Ameddig a think tank szervezetek nem képesek felvenni a társadalmi gazdasági 

politikai adaptáció össznemzeti kérdéseit, a szervezetek közül az MTA intézetei nem képesek 

megújulni, a pártpolitikai kötődésűek esetében nem következik be minőségi változás, addig a 

magyar kormányzati politika nem lesz képes kitörni az „anekdotikus kormányzás” kereteiből és nem 

tudja hitelessé tenni az olyan szlogneket, mint a „Magyarország  jóbban teljesít” címmel 

megjelenőt. 

Összegzés: 

A nemzetközi üzleti érdekképviseleti, a szakmai professzionális szervezetek, a globális civil társadalom 

részévé váló think tank szervezetek a közpolitika alakítás új szereplőivé váltak. Megkerülhetetlenek a 

pártpolitikák,a kormányzati politikák szempontjából. A 2008 óta tartó gazdasági-pénzügyi válság a 

versenyképesség új témáit hozta felszínre, és átrajzolta az állam és piac neoliberális szerepkörét.  Új 

hangsúlyt kaptak a közszolgáltatások , a well-being politika tulajdonképpen nem más, mint az üzlet- az 

állam- a társadalmi szolidaritás új kereteinek kialakítása, a jóléti rendszer értelmezhetővé alakítása a 

posztfordista társadalomban, a globális Észak és a globális Dél átalakuló viszonylataiban.  

Melléklet I. Európai agytrösztök 

 Academy Avignon 
http://www.academyavignon.net/ 

 Analytical Center on Globalization and Regional Cooperation (Yerevan) 
http://www.acgrc.am/ 

http://www.academyavignon.net/
http://www.acgrc.am/
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 BRUEGEL, Brussels European and Global Economic Laboratory (Brussels) 
http://www.bruegel.org/ 

 Carnegie Europe (Brussels) 
http://www.carnegieeurope.eu/ 

 CASE – Center for Social and Economic Research (Warsaw) 
http://www.case.com.pl/ 

 Center for Applied Policy Research, CAP (Munich) 
http://www.cap-lmu.de/ 

 Centre for European Reform, CER (London) 
http://www.cer.org.uk/ 

 Centre for European Policy Studies, CEPS (Brussels) 
http://www.ceps.be/ 

 Centre for the New Europe (Brussels) 
http://www.cne.org/ 

 Centro de Información y Documentación Internacionales, CIDOB (Centre for International Information 
and Documentation, Barcelona) 
http://www.cidob.org/ 

 Chatham House (Royal Institute of International Affairs, London) 
http://www.chathamhouse.org.uk 

 Counterpoint (a cultural risk consultancy, London) 
http://www.counterpoint.uk.com/ 

 European Centre for Development Policy Management, ECDPM (Maastricht) 
http://www.ecdpm.org/ 

 European Centre for International Economics (provisional name) (Brussels) 
http://www.project-new-centre.org/ 

 European Centre for International Political Economy, ECIPE (Brussels) 
http://www.ecipe.org/ 

 European Committee For A Constructive Tomorrow, CFACT (Jena, Germany) 
http://www.cfact-europe.org/ 

 European Council on Foreign Relations, ECFR 
http://www.onevoiceforeurope.eu/ 

 European Enterprise Institute (Brussels) 
http://www.european-enterprise.org/ 

 European Institute at the London School of Economics, LSE (London) 
http://www.lse.ac.uk/collections/europeanInstitute/ 

 European Institute for Asian Studies, EIAS (Brussels) 
http://www.eias.org/ 

 European Institute of Public Administration, EIPA (Maastricht) 
http://www.eipa.nl/  

 European Policy Centre, EPC (Brussels) 
http://www.epc.eu/ 

 European Policy Forum, EPF (London) 
http://www.epfltd.org/ 

 European Stability Initiative, ESI 
http://www.esiweb.org/ 

 European Trade Union Institute, ETUI (Brussels) 
http://www.etuc.org/etui 

 European Union Institute for Security Studies (Paris) 
http://www.iss.europa.eu/ 

 Foundation for European Progressive Studies (Brussels) 
http://www.feps-europe.eu/ 

 French Institute of International Relations, ifri (Paris) 
http://www.ifri.org/ 

 Friends of Europe (Brussels) 
http://www.friendsofeurope.org/ 

http://www.bruegel.org/
http://www.carnegieeurope.eu/
http://www.case.com.pl/
http://www.cap-lmu.de/index.php
http://www.cer.org.uk/
http://www.ceps.be/
http://www.cne.org/
http://www.cidob.org/
http://www.chathamhouse.org.uk/
http://www.counterpoint.uk.com/
http://www.ecdpm.org/
http://www.project-new-centre.org/
http://www.ecipe.org/
http://www.cfact-europe.org/
http://www.onevoiceforeurope.eu/
http://www.european-enterprise.org/
http://www.lse.ac.uk/collections/europeanInstitute/
http://www.eias.org/
http://www.eipa.nl/
http://www.epc.eu/
http://www.epfltd.org/
http://www.esiweb.org/
http://www.etuc.org/etui
http://www.iss.europa.eu/
http://www.feps-europe.eu/
http://www.ifri.org/
http://www.friendsofeurope.org/
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 FRIDE (Madrid) 
http://www.fride.org/ 

 Fundacion Alternativas (Madrid) 
http://www.falternativas.org/ 

 German Council on Foreign Relations (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik), DGAP (Berlin) 
http://www.dgap.org/ 

 German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, DIE (Bonn) 
http://www.die-gdi.de 

 The Globalisation Institute (London) 
http://www.globalisationinstitute.org/ 

 Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'  
(The Hague) 
http://www.clingendael.nl/ 

 The Federal Trust for Education and Research (London) 
http://www.fedtrust.co.uk/ 

 Foreign Policy Centre, FPC (London) 
http://fpc.org.uk/ 

 Forum Carolus (Straßburg) 
http://www.forum-carolus.org/ 

 Friends of Europe (Brussels) 
http://www.friendsofeurope.org/ 

 German Institute for International and Security Affairs, SWP (Berlin) 
http://www.swp-berlin.org/ 

 Group of Policy Advisers (Brussels) 
http://europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/index_en.htm 

 The Hague Centre for Strategic Studies, HCSS (The Hague) 
http://www.hcss.nl/ 

 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, ELIAMEP (Athens) 
http://www.eliamep.gr/ 

 Institut européen de Recherche sur la Coopération Méditerranéenne et Euro-Arabe, MEDEA (Brussels) 
http://www.medea.de/  

 Institute for Government (London) 
http://www.instituteforgovernment.org.uk  

 Institute for Security and Development Policy (Stockholm) 
http://www.isdp.eu/  

 Institute for Strategic Dialogue (London) 
http://www.strategicdialogue.org/  

 Institute of Contemporary Development, INSOR (Moscow) 
http://www.riocenter.ru/en/  

 International Centre for Black Sea Studies, ICBSS (Athens) 
http://icbss.org/  

 International Peace Institute, IPI (Vienna) 
http://www.ipinst.org/  

 Istanbul Policy Center, IPC (Istanbul) 
http://ipc.sabanciuniv.edu/eng/  

 International Crisis Group (Brussels (HQ)) 
http://www.crisisgroup.org/  

 International Security Information Service Europe, ISIS Europe (Brussels) 
http://www.isis-europe.org/  

 Lisbon Council for Economic Competitiveness asbl (Brussels) 
http://www.lisboncouncil.net/ 

 Madariaga – College of Europe Foundation (Brussels) 
http://www.madariaga.org/ 

 Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung, MZES (Mannheim) 
http://www.mzes.uni-mannheim.de/ 

http://www.fride.org/homepage_english
http://www.falternativas.org/
http://www.dgap.org/
http://www.die-gdi.de/
http://www.globalisationinstitute.org/
http://www.clingendael.nl/
http://www.fedtrust.co.uk/
http://fpc.org.uk/
http://www.forum-carolus.org/
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.swp-berlin.org/
http://europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/index_en.htm
http://www.hcss.nl/
http://www.eliamep.gr/
http://www.medea.be/
http://www.instituteforgovernment.org.uk/
http://www.isdp.eu/
http://www.strategicdialogue.org/
http://www.riocenter.ru/en/
http://icbss.org/
http://www.ipinst.org/
http://ipc.sabanciuniv.edu/eng/
http://www.crisisgroup.org/
http://www.isis-europe.org/
http://www.lisboncouncil.net/
http://www.madariaga.org/
http://www.mzes.uni-mannheim.de/
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 Mediterranean Policy Centre, MPC (Famagusta) 
http://www.medpc.org/ 

 Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, CPB (The Hague) 
http://www.cpb.nl/ 

 Notre Europe (Paris) 
http://www.notre-europe.asso.fr/sommaire.php3?lang=fr 

 Observatoire Social Européen 
http://www.ose.be/ 

 Overseas Development Institute, ODI (London) 
http://www.odi.org.uk/ 

 The Oxford Council on Good Governance, OCGG (Oxford) 
http://www.oxfordgovernance.org/ 

 PlanBplus (Berlin) 
http://www.planbplus.eu/ 

 Policy Network (London) 
http://www.policy-network.net/ 

 Real Instituto Elcano (Madrid) 
http://www.realinstitutoelcano.org/ 

 The Global Policy Institute (London) 
http://www.global-policy.com/ 

 The Robert Schuman Centre for Advanced Studies (San Domenico di Fiesole) 
http://www.iue.it/RSCAS/ 

 The Senlis Council (Brussels, Kabul, London, Paris, Ottawa, Rio) 
http://www.senliscouncil.net/ 

 Sport and Citizenship (Brussels) 
http://sportetcitoyennete.com/ 

 The Turkish Economic and Social Studies Foundation (Istanbul) 
http://www.tesev.org.tr/ 

 The World Pensions Council (Paris) 
http://www.worldpensions.org/ 

 

http://www.medpc.org/
http://www.cpb.nl/
http://www.notre-europe.asso.fr/sommaire.php3?lang=fr
http://www.ose.be/
http://www.odi.org.uk/
http://www.oxfordgovernance.org/
http://www.planbplus.eu/
http://www.policy-network.net/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng
http://www.global-policy.com/
http://www.iue.it/RSCAS/
http://www.senliscouncil.net/
http://sportetcitoyennete.com/
http://www.tesev.org.tr/
http://www.worldpensions.org/

