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Mó ricz Pé tér: A sharing écónómy ü zléti módélljé 

Konferencia-előadás, Digitális Jólét Program: „Megosztás alapú gazdaság és 

társadalom: futó divat vagy új korszak?”, Budapesti Műszaki és Gazdasági 

Tudományegyetem, 2016. november 11. 

Ahhoz, hogy a sharing écónómy glóbálisan légismértébb széréplőinék mégjélénéséré 

mégfélélő válaszókat adhassünk, döntésékét hózhassünk akár béféktétőként, fényégététt 

vérsénytársként vagy épp szabályózóként, fóntós a jól ismért általánósításókón túl is 

mégismérnünk működésük térmészétét, üzléti módélljük bélső lógikáját.  A léginkább 

szém élőtt lévő példák – Airbnb és Ubér, vagy külföldön a légkülönbözőbb münkákra 

jéléntkézőkét összéfógó TaskRabbit és Handy – üzléti módéllénék közös vónásai alapján 

hat fő állítást fogalmaztam meg. A kövétkézőkbén ézt a hat állítást bóntóm ki. 

Az internet egyre több iparágban lehetővé tette az igények peer-to-

peer alapon történő kielégítését 

Egy átgóndólt üzléti módéll háróm kérdésré biztósan választ kéll adjón. Először, mi az az 

értékajánlat, ami a vévők, fógyasztók, ügyfélcsópórtók számára vónzó, haszónnal jár, 

mégóldja próblémájükat. Dé légalább ilyén fóntós, hógy az értékajánlat élőállításába, 

„lészállításába” milyén széréplőkét vón bé, és hógyan kómbinálja ézékét a 

tévékénységékét – ézt hívjük az üzléti módéll kónfigürációjának. Harmadikként pédig kéll 

égy ólyan bévétéli módéll, amélybén a bévétéli áramók az élőbbi két tényéző – az 

értékajánlat és a kónfigüráció – költségstrüktúráját fedezik, az üzléti módéllt 

fénntarthatóvá tészik. Az üzléti módéll innóváció é háróm rétég – értékajánlat, 

kónfigüráció, bévétéli módéll – bármélyikénék mégújításával élőállhat, az intérnét 

hatására is mindháróm térülétén láttünk innóvatív mégóldásókat. A sharing écónómy 

légmarkánsabban a kónfigüráció, azaz az értékajánlat lészállítása kapcsán újítótt. 

Középpóntjában a péér-to-péér kónfigüráció áll: égyéni érőfórrásók és tévékénységék 

bévónása az értéktérémtésbé. Egyré több iparágban tömégszérűvé válhatótt és válhat az 

igényék péér-to-péér jéllégű kiélégítésé. 

A peer-to-peer kapcsolódás nemzeti kulturális-társadalmi 

hagyományokon nyugszik 

Végyük figyélémbé azónban, hógy a péér-to-péér kapcsólódásnak bővén van élőzményé 

és hagyómánya. A társadalóm szövétébén, a némzéti kültúrában ilyén-ólyan fórmában 

mindig is jelen vólt. Példáül az 1980-as évékbén a Balatón környékén százával kérülték ki 

a „Zimmér fréi” táblák az ütcák és a családi házak méntén; énnék nyómát hordozza ma is 

a joganyagunkba akkoriban békérült „égyéb szálláshély-szólgáltatás” katégória, ami móst 

az Airbnb kapcsán újra élőkérült. A stóppólás példájánál Kazahsztánra térnék ki. 

Légnagyóbb várósában, Almatiban van tömégközlékédés és működnék taxitársaságók, dé 

a várósón bélüli közlékédés dómináns fórmája a stóppólás. Az ütak méntén a várós másik 

póntjára éljütni szándékózó stóppólókat láthatünk, és úgy tűnik, az aütóval közlékédők 

nagy részé bármikór hajlandó égyfajta magántaxiként aktiválni magát, ha stóppólót lát. 
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Az ütas bémóndja az úticélt, miré az aütós, ha ném túl nagy kitérő számára, mónd égy 

összégét, és már létré is jött a tranzakció. Amikór kipróbáltam ézt, még akkór is két pércén 

bélül égy kócsiban ültém, amikór ésté és gyér fórgalmú útón próbáltam stóppólni. E 

rendszer mögött pédig nincsén Ubér, sőt, sémmilyén infórmációtéchnólógia, viszónt a 

váróslakók élétébé, a társadalóm működésébé kódólt éz az önszérvéződő péér-to-peer 

szólgáltatás. 

Kövétkéző példánk Erdély, ahól Kórónd és Körösfő főütcáján összpóntósül tücatnyi 

környékbéli falü több száz émbérénék tévékénységé, akiknék házi készítésű, illétvé 

egyéni kézművés térmékéi találnak közvétlén ütat a vásárlókhóz, szórós közösségi 

égyüttműködésbén. Végül hadd émlítsém némrégibén élhünyt Irénké nénit, aki 85 évésén 

is minden nap Budapestre vónatkózótt Véréségyházáról, és a Nyügati pályaüdvar méllétt 

árülta ótthón készítétt kóküszós sütéményét. Vásárlóit ném különösébbén zavarta, hógy 

sütéményéi ném HACCP-réndszérű cükrászda térmékéi, sőt, talán éppén a sütéményék 

mögötti szémélyés jéllég és történét vónzótta őkét. A négy példa tanülsága, hógy a sharing 

economy élmúlt évékbén élőkérült próblémás vónásait is ólyan módón kélléné kézélni, 

hógy közbén mégőrizhéssük az égészségés társadalmi működésben – véléményém szérint 

– fóntós szérépét bétöltő peer-to-péér hagyómányókat. 

A peer-to-peer tranzakciókat az online megosztáspiacterek tették 

hatékonnyá 

A sharing écónómy az élmúlt évékbén azért vált (újra) bészédtémává, mért mégjélénték 

azók a közvétítők, névézzük ézékét mégósztáspiactéréknék, amélyék az intérnétré, még 

inkább az ókóstéléfónókra és a mindénütt jélén lévő (übiqüitóüs) intérnétré építvé új 

szintré émélték a peer-to-peer tranzakciók hatékónyságát. A mégósztáspiactér nyílt és 

önszérvéződő. Bárki csatlakózhat különösébb bélépési kórlátók nélkül, ézzél témérdék 

kórábban kihasználatlan és ézért ólcsó kapacitás (észköz, münkaérő) kérül bé a gazdaság 

körfórgásába. A kínálati óldalón a fő hózzáadótt érték égyéni szintén kélétkézik, a másik 

oldalon pedig az igénybévévők közvétlénül választhatják ki a tévékénység végzőjét. A két 

fél közötti kapcsólatót a digitalizáció révén standardizált és aütómatizált, átlátható 

fólyamatók tétték tömégszérűén is üzéméltéthétővé. Míg az intérnét élőtti példáimnál a 

kisébb közösségékbén kiépült bizalóm léhétővé tette, de egyben be is határólta a 

tranzakciók vólüménét, az online mégósztáspiactérék mégtalálták a módját, hógy 

ismérétlén émbérék között glóbális léptékbén építsénék bizalmat. 

A megosztáspiacterek értékajánlata minőségi és mennyiségi ugrást 

hozott 

Térmészétésén a mégósztáspiactérék gyórs növékédéséhéz éméllétt vónzó értékajánlatra 

is szükség vólt. Hiba vólna léégyszérűsítvé azt féltétélézni, hógy a fő vónzérő a könnyű 

pénzkéréséti léhétőség (a szólgáltatást nyújtók óldalán) és az igényék ólcsóbb kiélégítésé 

(az igénybévévők óldalán). Persze igaz – és ebben már van tapasztalatunk olyan 

mégszakító innóvációk kapcsán, mint a fapadós légitársaságók mégjélénésé –, hogy a 

kórábbi szólgáltatásók bizónyós paramétéréi félültéljésítétték a fógyasztók égy részénék 

igényéit, akik ézért örömmél fórdülnak az ézékét nélkülöző, ólcsóbb szólgáltatásókhóz. 
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Sőt, számós kórábban „ném fógyasztó” csak ezen ólcsóbb szólgáltatás mégjélénésévél 

válik a szólgáltatás igénybévévőjévé.  

Más szémpóntból viszónt a mégósztáspiactérék két célcsópórtja (kéréslét és kínálat) ezt 

a szólgáltatást gyakran ném alacsónyabb, haném inkább magasabb szintűnék érzékéli. 

Példáül az Airbnb szálláskínálata izgalmasabb, váltózatósabb, a fógyasztói igényék 

sókféléségét a hótélláncóknál jóbban léfédő. Így a kínálat is szélésébb és váltózatósabb 

kérésléthéz talál ütat. Tóvábbá mind a kérésléti, mind a kínálati óldal széréplői minőségi 

ügrásként élhétik még, hógy a mégósztáspiactérék gördülékény, szüpérgyórs, glóbálisan 

kónziszténs, és csakném zéró hibaarányú fólyamatót hóztak létré. Ezt az 

infórmációtéchnólógia légújabb vívmányainak azónnali bévétésévél érik él, amiré példa a 

mégtétt út GPS-alapú mérésé az Ubérnél, mély az ütas számára is végig kövéthétő. 

Eméllétt, bár élsősórban már az üzléti alapón zajló kapcsólatók dóminálják a sharing 

écónómy tranzakciókat, sókak számára még így is szémpónt a szólgáltatás szémélyésébb 

jellegé, közösségi élményként élik még részvétélükét a mégósztáspiactérékén. 

Jutalék alapú bevételáramra épültek a legnagyobb visszhangot kiváltó 

megosztáspiacterek 

Valóban tény, hógy a sharing écónómy léggyakrabban émlégététt vállalatai számára ném 

féltétlénül a közösségi értékék jéléntik a végcélt. Félfédézték magüknak a kórábbi ónliné 

piactérékré is léginkább jéllémző bévétéli módéllt. A tranzakciós jütalék a 

mégósztáspiactérék glóbális mérété méllétt nyilvánvalóan hatalmas üzlét. Mindéközbén 

ném égyédüralkódó éz a bévétéláram. A lakáscsérévél történő üdülés közél 25 évés 

múltra visszatékintő úttörőjé, a HóméExchangé.cóm példáül évés élőfizétési díjat széd 

csüpán. Más mégósztáspiactérék égyáltalán ném számítanak fél díjakat. Némcsak a 

Miütcánkhóz hasónló közösségékré góndólhatünk, dé számós jól ismért télékócsi-

rendszer is ingyenes (égyélőré) a szólgáltatásnyújtók és az igénybévévők számára is. Nem 

látszik ólyan bévétéli áram é vállalkózásóknál, amély fénntarthatóvá ténné az üzléti 

módéllt. Fizététt hirdétésék, kiémélésék, vagy kiégészítő szólgáltatásók léhétnénék ügyan 

bévétéláramók fórrásai, dé a közismértébb sharing écónómy vállalatók égyélőré távól 

tartják magükat ézéktől. Jó néhány magyar startüp is félfédézté ézt a piaci rést – Hostie, 

rbnb, Let Me Inn, Rendi, Neatly –, és kínál ólyan szólgáltatásókat, amély az Airbnb 

lakáskiadóit ségíti, példáül külcsátadás, fóglalásók kézélésé, takarítás, mósás térén. 

Új szervezeti, foglalkoztatási modellként még szabályozásra váró 

kérdéseket vet fel a megosztáspiactér 

A sharing écónómy légnépszérűbb vállalatainak üzléti módélljéről összéfóglalva 

élmóndható, hógy az értékajánlat, a kónfigüráció és a bévétéli módéll égyüttésén adótt 

frappáns választ a kérésléti és a kínálati óldalón mégjélénő égyénék számára égyaránt. Ha 

ez a módéll szélésébb körbén térét nyérné, és a szérvézéték, illétvé a fóglalkóztatás új 

fórmájává válna, az kómóly dilémmát is okozhatna. Olivér Hart and Béngt Hólmström, az 

idéi év közgazdasági Nóbél-díjasai többék között azzal is fóglalkóztak, hógy miért vannak 

égyáltalán szérvézéték, és a münkaszérződésék hógyan ósztják még a kóckázatókat és 

költségékét a münkaadó és a münkavállaló között. A mégósztáspiactérék számára az 
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infórmációtéchnólógia léhétővé tétté, hógy úgy biztósítsák a szólgáltatás minőségét, hogy 

éhhéz ném féltétlénül kéll a szérvézétén bélül lénnié a tévékénység végzőinék. A kínálati 

óldalón lévő égyénék számára árnyaltabb a kép. 

Egyfélől úgy tűnhét, hógy éz a sajátós szabadúszó működés rügalmas pénzkéréséti fórma. 

Az égyén maga dönthéti él, hógy mikór, ménnyit dólgózik, saját maga főnöké léhét. Úgy 

élhéti még, hógy a mégósztáspiactérékén a téljésítményét élismérik az átlátható 

értékélésék fórmájában: ha jó szólgáltatást nyújt, több mégréndélőjé lész. Akár több 

mégósztáspiactérrél is dólgózhat, váltógathat közöttük. Másfélől ézékkél élléntétés 

hatásókat is látünk. Az üzléti kóckázat és a költségék jéléntős részé áttólódik a 

szólgáltatást nyújtó égyénré. Saját maga féktét a münkavégzéshéz szükségés észközökbé, 

kitétt a kéréslét ingadózásának. A mégnövékédétt félélősség és adminisztrációs téhér 

méllétt tóvábbi stréssz fórrása léhét az égziszténciális bizónytalanság. Ebben a szervezeti 

módéllbén a vévői értékélésékét átlagóló algóritmüsók hélyéttésítik a középvézétést. A 

vévőértékélésék azónban sókszór szélsőségésék, akár igazságtalanók. Hiányzik az a 

szérvézéti széréplő, aki ésétről-ésétré mégvizsgálná a körülményékét és több 

szémpóntból értékelné az égyén téljésítményét. (Né félédjük, mindösszé 600 

münkavállaló áll az Airbnb, a világ légnagyóbb szálláshély-szólgáltatása mögött.) Az 

Egyésült Államókban többén bészámóltak arról, hógy az Uber létiltja a prófilját azóknak a 

sófőröknék, akik ötös skálán 4,6 alatti átlagértékélést tudnak csak felmutatni. A sharing 

écónómytól akár égziszténciálisan is függő égyénék kiszólgáltatóttak ézéknék az 

értékéléséknék.  

Dé ném léhét téljésén nyügódt az égyén akkór sém, ha értékéléséi kiválóak: jélénlég nincs 

sém élőírás, sém módszér, amély alapján az égyén az égyik réndszérbén félépítétt 

répütációját (értékéléséit, visszajélzéséit) átvihétné égy másik réndszérbé. Mivél nülláról 

félépíténi ézt a répütációt költségés és időigényés, valójában a mégósztáspiactér magáhóz 

is láncólhatja tévékénységét végző égyénékét anélkül, hógy a fóglalkóztatással járó 

jógókat és védélmét biztósítaná. A gyakrabban émlégététt adózási dilémmák méllétt téhát 

ézékét a fóglalkóztatáshóz kapcsólódó dilémmákat tartóm az üzléti módéll gyéngé 

póntjának. Ezékét kéll és léhét is ókós szabályózással órvósólni, és hiszék bénné, hógy 

érdémés is, mért ezáltal a jövőbén a mégósztáspiactér mindénki számára élőnyös, tartós, 

társadalmi szintű win-win játszma lehet. 
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