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Hazánk unios csatlakozását megelozoen nagy hangsúlyt kapott a politikai és az üzleti szint közti úgyneve-
zett köztes (mezo) szféra tevékenységének vizsgálata, melynek szereplm a gazdasági kamarák is. Az empi-
rikus felmérés készítésének kettos magyarázata van: egyrészt ismét elôtérbe kerültek e szervezetek, mert
az állam gazdasági szerepvállalásának csokkentéséhez szükség lenne a gazdasággal összefüggo közfelada-
tok egy részének, a köztestületi formaban mukodéí gazdasági kamarák által torténô ellátására. Másrészt
a gazdasági kamarák stratégiája {„ha a kamara nem lehet mindenkié, akkor legyen rang az odatartozás")
magában foglalja a személyes tórodés igényét is, tebát folyamatosan vizsgálni kell, bogy a tagok milyen
szolgáltatásokat vesznek igénybe, és ez alapján szükséges-e változtatni, fejleszteni ezeket. A felmérés ered-
ményeképpen egy új, komplexebb szolgáltatási rendszer kerülbet kialakításra, mely alapján a kamarának
lebetosége nyílik személyre szabottabb szolgáltatások kialakítására.
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Hazánk számára elsôdleges feladattá vált a gazdaság
- elsôsorban a kis- és kozépvállalkozói szektor - meg-
erosítése, stabilizálása. E feladatban partnerek lehetnek
a gazdasági kamarák, mert hálózatszeru mukodésük
kihasználásával alkalmassá válhatnak arra, hogy olyan
hasznosítható adatokkal, információkkal rendelkez-
zenek, amelyek segítik a gazdaság fejlesztését érintô
kormányzati intézkedések, stratégiák elokészítését.
A vállalkozások érdekképviseletében pedig a kormány-
zat legjelentôsebb partnereivé válhatnak.

A gazdasági kamara fogalma, elméleti háttere

Napjaink egyik aktuáüs kérdése vé vált, hogy az egyes
társadalmi csoportok hogyan tudják érdekeiket érvénye-
sítetii a kamarák segítségével. E kérdés megválaszolá-
sához elôszor az érdek, az érdekképviselet fogalmat, az
érdekcsoportok hierarchiájában elfoglalt helyét, majd a
kamara torténeti indíttatását, létrejottét szükséges tisz-
tázrú. Ezek a következok: Az érdek: egyének és csoportok
meghatározott cselekvési lehetoségei. Az érdek azonban

mindig konfliktust hordoz magában, „mert érdek csak
Ott van, ahol ellentét is van" {Hegel, 1817). Az érdekkép-
viselet meghatározott társadalmi csoportok érdekeinek
nyilvános védelme állami, regionális és helyi szinten.
A demokratikus berendezkedésû országok politikájá-
nak természetes része az érdekképviseletek mûkodése,
tnivel így lehetôvé válik az egyes társadalmi csoportok
érdekeinek érvényesítése. Elôfeltétele az egyesülési sza-
badságjog, enélkül az állam engedélyezi vagy tiltja az
egyes érdekképviseleti szervezetek létrejottét, múkodé-
sét (Gyurgyák, 1994 .̂ A kózjó a demokratikus felfogás
szerint különbözo érdekek küzdelmébol, egyeztetésébôl
születhet meg. A saját részérdekeiket képviselô csopor-
tok azonban érdekkijáró munkájukkal veszélyeztetik a
kózjó érvényesülését (Bayer, 1999). Az 1. abrán a kama-
rákban mûkodô érdekcsoportok hierarchiája látható.

A gazdasági kamarák torténete Magyarországon

A mült század elején az iparosodás, a kereskedelem fej-
lôdése, a polgárosodás megteremtette tnindazon felté-
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Érdekcsoportok hierarchiája a kamarákban
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Forras: Pola, 2007

teleket, amelyek a gazdasági novekedést és a társadal-
mi fejlôdést szolgálhatták. Igy alakultak ki a gazdasági
kamarák, amelyek feladata „a kereskedelem és az ipar
érdekeit a tórvényhozással, a kormánnyal és a hatóság-
gal szemben képviselni, a kereskedelfni és iparosztály
panaszait, kívánságait tolmácsolni, a kereskedelem és
ipar állásáról statisztikái kimutatásokat és idôszaki je-
lentéseket szerkeszteni.s a kereskedelem és ipar fejlô-
désének ütjában álló akadályok elhárítasaban közremu-
ködni" (Rêvai Lexikon, 1997 j .

Ezek a kamarák magánjogi, tehát onkéntes tagságü,
klubszeru, vagy közjogi, vagyis kötelezo tagságü köz-
testületi formaban jöttek létre a világ minden iparoso-
dott országában. A kamarai intézmény oshazájának
Eranciaország tekinthetô, ahol az elsô kereskedelmi ka-
mara 1590-ben létesült. A napóleoni francia megszállás
nyomán elôbb Németországban (1801), majd Ausztriá-
ban (1811) is megalakultak az elsô kamarák. Az egykori
Magyarország területen az elsô kamarát 1811-ben alapí-
tották Fiuméban, mely elsôsorban külkereskedelemmel,
tengerészettel foglalkozott, minthogy a kamara mindig a
helyi adottságokhoz, a helyi vállalkozók igényeihez és
lehetôségeihez próbál alkalmazkodni (Tolnay, 2000).

Igazi elterjedése az 1850-es években kezdodött,
amikor egységes birodalmi kamarai szervezetet ala-
kítottak ki, és az igen jelentôs gazdaságszervezo,
gazdaságfejleszto szerepét látott el: kezdeményezte a
tôzsdék, szabadraktárak, a Nemzeti Bank létrehozását,
fellépett a mezogazdaság fejlesztéséért. Új torvény
vált szükségessé 1868-ban, mely megnövelte a gazda-
sági kamarák autonómiáját, s megtartotta az 1850. évi
torvény rendelkezéseit a kotelezô kamarai tagságról.

VEZETÉSTüDOAtÁNY

1 .abra A torvény alapján a kama-
rai közösseg területi egysé-
genként szervezodött üjjá,

. majd 1870-ben döntöttek
országos együttmukodésük-
rôl, meghatározták fejlôdési
irányukat. Baross Gábor mi-
nisztersége idején a kamarák
valamennyi gazdasági kér-
désben a kormányzat legfon-
tosabb partnereivé váltak. A
kamarai hatáskor.. az 1898.
évi LXIX. és az 1907. évi
III. torvénycikkek révén to-
vább bovült, meghatározva
a kamarák szerepét az állami
iparfejlesztési tevékenység-
ben. Majd az 1922. évi XII.
torvény további fontos hatás-

köröket utalt az ipari képesítés és az iparuzés területen
a kamarai kompetenciába (Dobrossy, 1997J.

A két világháborü közötti Magyarországon az érdek-
képviseleti szervezeteken belül két csoportot különböz-
tettek meg. Az egyesülési jog alapján szervezôdô gaz-
dasági-szakmai egyesületeket, melyek az államtól nem
kaptak felhatalmazást az adott kör egészének képvise-
letére. A kamarák ezzel szemben torvényes érdekképvi-
seletek voltak, torvény hozta létre ôket, meghatározva
stmktürájukat, feladataikat és mozgásterüket. Autonó-
miájuk hatókóre jóval szélesebb volt az érdekvédelmi
szervezetekénél, hiszen joguk volt nemcsak 'az egyes
torvényjavaslatok véleményezésére, hanem a szakmi-
niszter felé való javaslattételre is. így több lehetoségük
volt arra, hogy a kormányzat elôtt megjelenítsék az ál-
taluk képviselt rétegek érdekeit (Strausz, 2007).

A magyar kamarai rendszer további fejlôdése - szem-
ben a nyugat-európai kamarákkal - nem volt töretlen.
Eloször 1940-ben oszlatták fel a kamarák onkormány-
zatait, majd Szálasi kormánya függesztette fel mííkodé-
süket. Bar egy évvel késobb üjjáalakultak, de 1948-ban
államosították ôket, onkormányzatukat megszüntették,
és állami vállalatok lettek a tagjai. Lényegében a Kül-
kereskedelmi Minisztérium háttérintézményeivé váltak.
A kommunizmus negyven évében csak lassan nóveke-
dett a szerepük, a hatvanas évektôl külkereskedelmi
tevékenységekkel kapcsolatos érdekképviseleti felada-
tokat látott el a kamara, majd 1980-tól érdekkozvetíto,
érdekegyeztetô és érdekképviseleti funkcióval bovült a
tevékenysége. Végül par évvel a rendszerváltás elôtt, az
1987. évi XVI. torvény hozta létre a Magyar Gazdasági
Kamarát, ami regionális kamarák mukodését tette lehetô-
vé, bar nem a klasszikus közjogi formaban (Pola, 2007).

XLIII. ÉVF. 2012. KÜLONSZAM / ISSN 0133-0179 91



CIRRER, TANÜLAtÁNYOK =

A klasszikus köztestületi, azaz kötelezo tagságú
gazdasági kamarák létrehozására 1994-ig kellett vámi,
amikor is 1994 márciusában elfogadta a parlament a
XVI. sz. torvényt a gazdasági kamarákról, 1995. január
1-jei hatállyal. A gazdasági kamarák létrehozása szo-
rosan összefügg a rendszerváltással és az állam gazda-
sági szerepvállalásának csokkenésével. A kötelezo tag-
ság azonban sok vállalkozás számára „tehemek" tûnt,
és csak a tagdíj befizetésérôl szólt. Mivel majdnem egy
év múlva az állami támogatást megvonták a kamarák-
tól, mukodésüket fôleg a beszedett tagdíjakból kellett
megoldaniuk, így rendkívül nehéz helyzetbe kerültek.

sítványt nem ruházott rájuk. E szervezetek nem torvény
által létrehozott jogi személyek, hanem egyesületként
muködnek, ritkán vesznek részt a szakmai közigaz-
gatásban, és a kormányzatot tanácsadó munkájukkal
sem segítik intézményes módon. Tevékenységük fôleg
az üzleti kapcsolatok kialakulásának elosegítésére és
élénkítésére koncentrálódik. Az angolszász modellt kö-
vetô kamarák függetlenek a kormányzattól és az állami
kozigazgatástól, fakultativ tagsági rendszerük miatt az
adott gazdasági-szakmai kör kis szeletét képviselik,
ezért anyagi erejük és társadalmi súlyuk elég csekély
(Strausz, 2007) (1. táblázat).

L táblázat
A magánjogí kamarai modell jeUemzoi

Ismérvek

magánjogi status

onkéntes tagság

kozfunkció nines

Elôny

- függetlenség
- szabad alapítás és csatlakozás

- kezdeményezôkészség
- keresletorientáltság

- a tevékenységi kör megválasztása telje-
sen szabad

Hátrány

- területi átfedések-eroforrások
szétforgácsolásának veszélye

- korlátozott taglétszám
- változó minôség
- kompetencia-gyengébb befolyás
- limitait pénzügyi támogatás

- biztos bevételek hiánya

E problema megoldására a szolgáltatásaikat igyekez-
tek bovíteni, hogy ezekkel is minél több tagot „vonz-
zanak".

1999. december 21-én a parlament hosszú vita után
új torvényt alkotott (az 1999. évi CXXI. torvényt),
amely 2000. november 1-jei hatállyal lépett életbe, és
jelentôs változtatásokat tartalmazott a kamarákra vo-
natkozóan. Ezek kozül a legfontosabb, hogy eltörölte a
gazdálkodó szervezetek kötelezo kamarai tagságát és a
kozigazgatási feladatokat kivonta a kamarák hatáskoré-
bôl (a szakképzési feladatok kivéve). Napjainkban is ez
a torvény szabályozza a gazdasági kamarák mukodé-
sét, annyi változással, hogy a kozigazgatási feladatok
egy része visszakerült ezekhez a szervezetekhez.

A kamarai modellek

A piacgazdaságban alapvetoen kétféle modell létezik:
a magánjogi (más néven angolszász modell), mely leg-
tisztábban az USA-ban jelenik meg, és a közjogi (más
néven kontinentális modell), mely Nyugat-Európa több
országában elterjedt. (A modellek jellemzôit lásd az 1.
és a 2. táblázatokban.)

Az angolszász kamarai rendszerek fontos ismérve,
hogy teljes mértékben alulról építkezo onszervezôdés-
nek tekinthetôk: a központi hatalom nem „bábásko-
dott" megszületésüknél, ezért semmilyen állami jogo-

Fon-ás: Pola, 2006.

A kontinentális modell alapján szervezôdô kamarák
köztestületi státusuk és az automatikus tagság miatt
olyan torvényes érdekképviseletekké válnak, melyek
az adott gazdasági kör egészét magukba foglalják, és a
kormányzattal rendszeres kapcsolatban állva befolyást
gyakorolnak a torvényalkotó munkára is. Az e modell
szerint mûkodô kamaráknak a gazdaság képviseletére,
az országos és a helyi gazdasági dontések befolyásolá-
sára torvény által biztosított joguk van. Emiatt, illetve
az államtól kapott pénzügyi támogatás kovetkezmé-
nyeként autonómiájuk nem oly széles korú, mint an-
golszász társaiké. A központi hatalomtól való függet-
lenségük, illetve onkormányzatiságuk miatt azonban
szélesebb pénzügyi alapokkal és tágabb jogkörrel pá-
rosulva olyan tényezôi az adott ország gazdasági-társa-
dalmi életének, amellyel számolni kell (Strausz, 2007)
2. táblázat).

Magyarországi sajátosság

A gazdaságszervezés a piacgazdaságban alapvetoen
a kovetkezó három szintet foglalja magában (Farkas,
2000):

- állami szféra (vagy politikai makroszféra): állami,
kormányzati szervezetek (meghatározott torvény-
hozó, végrehajtó és ellenórzó tevékenységekkel).
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2. táblázat
A közjogi kamarai modell jellemzoi

Isinérvek

közjogi status

kötelezo tagság

formalizált, konzultatív status a
kormánnyal

szabályozott regionális lefedettség

közfeladatok

Elôny

- jogi biztonság

- teljes képviselet (és a kívülállók
érdekképviseletének kizárása)

- intézményes hozzáférés a kormányzati
intézményekhez

- kizárólagos helyi képviselet

- a kamarák közelednek a magánszektorhoz

Hátrány

- eloírt tevékenységi körök

- a kezdeményezôkészség és a
keresletorientáltság gyengülése

- az általános érdekképviseletbôl fakadó
érdekegyeztetés és mérlegelés nehézsége

- monopolhelyzetbôl fakadó problémák

- köz- és magánérdekek képviseletének
osszehangolása

- mikroszféra: a vállalkozói-üzleti világ egésze,
- köztes szféra: az elôzô kettô között, a gazdaság-

szervezési „szendvics" kozepén elhelyezkedô
szféra a maga sajátos intézményeivel, szervezete-
ivel és tevékenységével.

Az elôbbi két szintet és intézményeit primer szfé-
ráknak lehet tekinteni, míg hozzájuk képest a „köztes"
intézmények szekunder jellegûek. A primer szférák
onálló saját meghatározással léteznek és muködnek,
feladataiknak és funkcióiknak meghatározott és alap-
vetô stmktúrája van. A szekunder jellegu mezoszféra
szervezetei, intézményei ehhez képest a makro- és/
vagy mikroszint által meghatározott közegben és az ál-
taluk meghatározott feladatok ellátására jönnek létre és
muködnek (2. abra).

A két fô szféra között tehát megjelenik egy olyan
„köztes szféra" és intézményrendszer, melynek szer-
vezetei, intézményei az e két szféra által meghatá-

Forrás: Pola, 2006.

rozott közegben és az általuk meghatározott felada-
tok ellátására jönnek létre és muködnek. Hatékony
mukodésük elosegítheti a piacgazdaság múkodését
tisztességes piaci korülményekkel és szereplôkkel,
a vállalkozói szféra, azon belül is a legnagyobb tö-
meget képezô kis- és kozépvállalkozók versenyké-
pességének megerosódését. A 2. abra mutatja a gaz-
daságszervezés szintjei közötti kapcsolatok jellegét
és irányát.

A magyarországi kamarai rendszer sajátossága,
hogy az a közjogi státuszú kamarák kozé tartozó kóz-
testületként muködik, de a magánjogi kamarákra jel-
lemzô onkéntes tagsággal rendelkezik, így valahol a
két modell között ingadozik: mintha a helyét keresné.
„A feladat azonban nem egy harmadik modell kialakí-
tása, hanem a közjogi és a magánjogi modell közötti
választás" {Pola, 2004).

2. abra
A gazdaságszervezés szintjei közötti kapcsolatok jellege,

iránya

r - .p. ÄLLAMI SZFÉRA c i pj
(hatalmi. politikai. komiáiiyzati és koziaazgatási sza vek. intézmáiyek)

ti Gazdasági rányítas
gazdaságszervezés

/ \

I I I Iszabályozás

Érdekképviselet,
érdekérvényesítés

Infomiáció Szolgáltatások

M I K R O S Z F Ë R A(vállalkozások, üzletí 'szféra)

Forras: Pola, 2006.

A közjogi
kamarák feladatai
Magyarországon

A gazdasági kamarák köz-
testületek. A kóztestület
fogalmát és alapvetô sza-
bályait a Ptk. a 65. §-ban
határozza meg: „köztes-
tület a kamara és minden
más - onkormányzattal és
nyilvántartott tagsággal
rendelkezô - szervezet,
amelyet torvény vagy tor-
vény rendelkezése alap-
ján az alapításra jogosult
egy vagy több személy
hoz létre." A köztestület a
tagsághoz és a tagság által
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végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el.
Az 1993-as Ptk.-módosítás azzal vezette be az új szerv-
típusok szabályozását, hogy „egyes, közfeladatokat el-
látó szervezetek polgári jogi jogalanyiságának megala-
pozását" célozza. A torvény általános indokolása ehhez
azt a magyarázatot fûzte, hogy az új szabályozás „az
ún. nonprofit intézményrendszer kialakításának" folya-
matába illeszkedik azáltal, hogy „megteremti az állam
és a civil szféra köztes, változó mozgásterében létesülo
új közjogi jogi személyek (köztestület, kozalapítvány)
magánjogi jogviszonyokban való részvételének lehetô-
séget" (Fazekas, 2006).

A gazdasági kamarák feladata, hogy „elomozdítsák a
gazdaság fejlôdését és szervezôdését, az üzleti forgalom
biztonságát és a piaci magatartás tisztességét, a gazdasá-
gi tevékenységét folytatók általános, együttes érdekeinek
érvényesülését, valamint ellássák a gazdaság mûkodésé-
vel összefüggo azon kozigazgatási feladatokat, amelye-
ket a torvény a feladatkörükbe utal" (1999. évi CXXI.
torvény). Ez utóbbit, vagyis a kozigazgatási feladatok el-

látását 2000. november 1-jétôl más szerv vette át, majd a
2003. évi torvény módosításával került ismét vissza a ha-
táskorükbe. „Az államnak nem volt, és azt mondhatjuk,
még ma sines átfogó koncepciója arról, hogy a gazdasági
életben, az oktatásban, az egészségügyben stb. milyen
szerepet vindikál ónmaga számára, illetôleg mely hatás-
köröket tart fenn a „hagyományos" kozigazgatás számá-
ra, és mely közfeladatokat ad át közjogi személyeknek,
civil szervezôdéseknek" (Kilényi, 1999).

E torvényi feladatok ellátása érdekében a kama-
rák külonféle szolgáltatási tevékenységeket végeznek.
E szolgáltatások köre minden megyei kamaránál eltérô,
empirikus vizsgálatom célja a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) szol-
gáltatásainak elemzése.

Az empirikus kutatás logikai modellje

A BOKIK szolgáltatási tevékenységét a 3. abrán látha-
tó koncepcionális modell segítségével elemzem.

3. abra
A BOKIK által nyújtott szolgáltatások empirikus vizsgálatának

modellje

Vállalati
maetkategóiiák

Kisvállaikozás

Kauiai-ai feladatok

/
/

/

/
/

/

/

/

/
/
/

/ v i
\ '̂ ^
\ V 3

\

\

\

\

\

Nagyvállalat
\

\

Altaláiios flzletviteli, jogi
tauácsadás

Péuzitgyi fiii!ui£zúx>zási
tauácsadás

Kereskedelmi tauácsadás piaci
iiifoiiuációk nyújtása .

Szakképzési tauácsadás

Köztestttleti feladatok

Gazdas^i ágak

\
\

\

\
\
\

\

1
/

/

\
\

\
\^

/

/

1/

( A ) Mezegazdaság, crdSgazdélkodás. hdászat

( B ) Bányásc^ kefejtés

( C ) Fddolgoróipar

( D ) Vaiamosenergia -, %kL; hSdlátás,
légkondicionálás

( E ) Vlzellátái, suiari'a. gyajtfse. kezdfee,

huladaiganiálkiidás, stam^aSdésmoitesités

(F) Épftíipar

( G ) Kereskeddem, gépjámiQjavítás

( H ) Szálláshelsr.sKrlgéltatás, vendéglétás

( I ) SzáUftás, raktárocás

(J) Infbnnádo, kommunikáció

( K ) PtezQgyi, bátositási tevékmystg

( L ) lngadanOgyletck

( M ) Szakmai, tudományos, múszdd tevíkenység

( N ) Adminisztratlv (s szolgálUtásttámogaU
tevékenység

( O ) Koagazgetás. vtddem. kfitdezS

társ adalombiztosítás

(P) Oktatás

(R) Mûvészet, szórdmztatás, szabaádS

( S ) Egyéb szolgáltatás

( T ) Háztaitás munkaadü terékenysége , tennék el6 .
álítása, szolgáltatás végzése s^» &gyasztásia

( U ) Terfllden kivaU szervezet

Tí l í ir
Kmuai'ai tagok / Nein kamai'ai tagok

Forras: saját szerkesztés 2012.
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A modell szerint három tényezôkoteg osszefüggését
vizsgálom, éspedig:

1. vállalati méretkategóriák: 364/2004/EK rendelet,
és ezzel összhangban a 2004. évi XXXIV. tör-
vény szerint: tnikro-, kis-, kozépvállalkozás és
nagyvállalat,

2. BOKIK által nyüjtott szolgáltatások, feladatok:
a) általános üzletviteli, jogi tanácsadás: tájé-

koztatás a hatályos magyar jogszabályokról,
vállalkozás alapításával, megszunésével kap-
csolatos segítségnyújtás, tanácsadás engedé-
lyezési eljárásokban, minoségbiztosítási rend-
szerek kialakításánál tanácsadás, munkaügyi,
komyezetvédelmi, iparjogvédeltni, közbe-
szerzési tanácsadás,

b) pénzügyi, finanszírozási tanácsadás: pályáza-
tok figyelése, hitelkozvetítés, pályázatírásnál
segítségnyüjtás, Széchenyi-kártya hitellehetô-
ségeirôl való tájékoztatás, könyvviteli és adó-
tanácsadás,

c) kereskedelmi tanácsadás, piaci információk
nyújtása: belkereskedelmi üzletnyitási eljá-
rásban való segítségnyüjtás, élelmiszer-keres-
kedelem speciális szabályairól való tájékoz-
tatás, üzleti ajánlatok kózvetítése külföldre,
belföldre, hazai és nemzetközi kiállításokon
való részvétel szervezése, biztosítása, üzlet-
ember-találkozók szervezése, lehetséges ha-
zai és külföldi üzleti partnerek felkutatása,
információ a nemzetközi gazdaságpolitikai
folyamatokról és ker^eskedelempolitikai meg-
állapodásokról,

d) szakképzési tanácsadás: tanulószerzodések
elkészítése, pályaválasztási tanácsadás, szak-
képzési ügyekben konzultáció, mestervizs-
gára való felkészítés, szakképzési pályázatok
véleményezése, felnôttképzés, tanfolyamok
szervezése, gyakorlati képzôhelyek ellenôrzé-
se, minôsitése, ezekrôl felvilágosítás nyüj ta-
sa, tanüsítvány kiállítása, részvétel a szakmai
vizsgabizottságok munkájában,

e) köztestületi feladatok: okmányhitelesítés,
címlista készítése, származási bizonyítvá-
nyok kiadása, építoipari cégek és gazdálkodó
szervezetek kötelezo regisztrációja, békéltetô
testület, választott bíróság és etikai bizottság
mûkodtetése,

3. nemzetgazdasági ágak: a nemzetgazdasági ágak
TEÁOR szerinti besorolása.

A logikai modelí alapján e fô tényezok között a kö-
vetkezô osszefüggéseket kívánom meghatározni:
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- A vállalkozások mennyire ismerik a BOKIK által
nyüjtott szolgáltatásokat, vállalati méretkategóri-
ánként csoportosítva (lásd 3. abrán: VI jelolés).
Itt két nézopontból mutatom be és hasonlítom
össze a szolgáltatások ismertségét: a kamarai ta-
gok és a nem tagok korében.

- Az igénybe vett szolgáltatások hogyan oszlanak
meg vállalati méretkategóriánként. (lásd 3. ab-
rán: V2 jelolés).

- A szolgáltatásokkal való elégedettség hogyan ala-
kul a vállalkozások korében, vállalati méretkategó-
riánként osztályozva f/áíd 5. abrán: V3 jelolés).

- Az igényba vett szolgáltatások a vállalkozások
nemzetgazdasági ágazat szerinti besorolása szerint
hogyan oszlanak meg (lásd 3. abrán: V4 jelolés).

A kérdoíves megkérdezés Evasys program haszná-
latával torténik. Az így kapott adatbázisokat az SPSS-
program felhasználásával, kereszttáblás elemzés és
klaszterelemzés módszerével kívánom elemezni.

További kutatási feladatok

A korábbi kutatások eredményei, melyek hipotéziseim
alapjául szolgálhatnak a következok:

A kamarák által nyüjtott szolgáltatásokat nemzetgaz-
dasági ág szerint a kereskedelem, pénzügyi, biztosítási
és az építoipari tevékenységét végzo vállalkozások, mé-
retkategóriák szerint pedig a tnikro- és kisvállalkozások
veszik igénybe. A kozép- és nagyvállalkozások eseté-
ben kisebb és más jellegu szolgáltatásokra van igény.
Ennek oka, hogy ezek a vállalatok saját tanácsadókkal,
szakértôkkel képesek eredményesen és gazdaságosan
megoldani gazdálkodási feladataik dönto tobbségét.
A kérdoívek részleges eredményei is ezt támasztják

ala. A mikro- és kisvállalkozások korében a jogszabály-
változások, speciális témájü ismertetô fórumok, üzleti
partner keresése, kiállítási lehetôségek, címlista-szol-
gáltatás, finanszírozási forrásokról való tájékoztatás a
leginkább keresettek, tnivel náluk hiányoznak azok a
belsô anyagi és szervezeti eroforrások, amelyek nélkü-
lözhetetlenek az eredményes mûkodéshez. A közepes
méretû vállalkozások a kiállításokon, vásárokon való
részvétellel és üzleti ajánlatok kozvetítésével kapcso-
latos szolgáltatásokat veszik igénybe. A nagyvállalatok
esetében kevesebb és más jellegu az igénybe vett szol-
gáltatás: inkább a kereskedeltni kapcsolatok kiszélesíté-
se, az országos szintu érdekképviselet a céljuk.

Ezeket az elôfeltevéseket szeretném igazolni vagy
elvetni a Borsod-Abaüj-Zemplén Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara 100 tagvállalatának segítségével vég-
zett kísérleti vizsgálat eredményei alapján.
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