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A kutatás célja 

The aim of the research 
 A kutatási koncepció az, hogy a Visegrádi országok – Csehország, 

Magyarország, Lengyelország és Szlovákia – mikro-, kis- és 

középvállalkozásaira vonatkozóan vizsgálom a vállalkozások 

informatikai infrastruktúráját –hardver, hálózat, szoftver és személyi 

feltétel-, azért mert ez a nagyobb hozzáadott érték feltétele. 

 As it was defined by my research concept, the business 

infrastructure used by the microenterprises and SMEs in the four 

Visegrád group of countries, the Czech Republic, Hungary, Poland 

and Slovakia was examined. According to my core assumption, the 

examination of the four elements of IT infrastructure – hardware, 

network, software and meatware, respectively – is essential because 

they all contribute to the creation of greater added value to a 

certain extent. 
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Azzal a feltételezéssel élek, hogy 

According to our assumptions: 

 A hardver és hálózati infrastruktúra használati gyakoriságának tekintetében a négy 

visegrádi ország sorrendje Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia.  In terms 

of the frequency of using hardware and network infrastructure, the ranking of the four 

Visegrád group of countries was the Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia. 

 Az üzleti információs rendszer használatának a vizsgálatát méretkategóriánként végezzük 

el, ahol azzal a feltételezéssel élünk, hogy a sorrendet az átlagos hozzáadott érték 

határozza meg. Azaz a mikrovállalkozásoknál Szlovákia, Lengyelország, Csehország és 

Magyarország; a kisvállalkozásoknál Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország; 

a középvállalkozásoknál Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország. The analysis 

on the use of business information systems is carried out by size categories under the 

assumption that the ranking is essentially determined by the average added value. 

According to this, the rankings should be as follows in the case of micro-enterprises: 

Slovakia, Poland, the Czech Republic and Hungary; small-sized enterprises: Poland, Slovakia, 

the Czech Republic and Hungary; medium-sized enterprises: the Czech Republic, Poland, 

Slovakia and Hungary. 

 Méretkategóriánként az informatikai funkció üzemeltetéséért felelős személyek 

országonként hasonlóak. The personnel responsible for the operation of IT functions is 

similar in each size category in every studied country. In the size category of medium-

sized enterprises, IT managers are entrusted with this task in most cases. 
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A kutatás módszertana 

Methodology 
 A kutatáshoz szükséges adatokat kérdőíves megkérdezéssel szereztem 

meg. A kérdőívet Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és 

Szlovákiában több száz vállalkozásnak küldtem ki, a megadott határidőig 

Csehországból 36 darab – a cseh mikrovállalkozásoktól nem érkezett 

értékelhető adat -, Lengyelországból 137 darab, Magyarországról 94 darab 

és Szlovákiából 86 darab kérdőív érkezett vissza. A kitöltés lebonyolításban 

3 egyetem – a cseh Masaryk University, a lengyel Maria Curie-Sklodowska 

University és a magyar Miskolci Egyetem – oktatói segítettek.  

 The empirical survey was carried out by questionnaires sent to companies. 

During the compilation of the questionnaire, we took into account the 

relevant literature as well as the results of some former empirical studies 

on the subject. The questionnaire was sent to thousands of companies, 36 

questionnaires from The Czech Republic, 137 from Poland, 94 from 

Hungary, and 86 from Slovakia were returned by the set deadline. The 

survey was conducted by a close co-operation between three universities, 

namely Masaryk University in the Czech Republic, Maria Curie-Sklodowska 

University in Poland and the University of Miskolc in Hungary.  
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A Visegrádi országokban működő vállalkozások hardver- 

és hálózati Infrastruktúrája 

The general ICT development level of the Visegrád group 

of countries shown by The ICT Development indices 

A munkaállomások átlagos száma/ The average number of 

workstations 

Ország /Country 
Mikrovállalkozás/ 

Micro-enterprise 

Kisvállalkozás 

Small-sized enterprise 

Középvállalkozás 

Middle-sized 

enterprise 
Csehország/ 

The Czech Republic 
20 59 

Magyarország/ 

Hungary 
3 7 55 

Lengyelország/ 

Poland 
4 14 89 

Szlovákia 

Slovakia 
3 4 8 

A szerver alapú hálózat százalékos aránya/The frequency rate of server-

based networks 

Ország /Country 
Mikrovállalkozás/ 

Micro-enterprise 

Kisvállalkozás 

Small-sized enterprise 

Középvállalkozás 

Middle-sized 

enterprise 
Csehország/ 

The Czech Republic 
86 94 

Magyarország/ 

Hungary 
30 52 93 

Lengyelország/ 

Poland 
28 58 94 

Szlovákia 

Slovakia 
14 59 85 
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Az Üzleti Információs Rendszerek és a 

vállalati döntési szintek 

Business information systems and 

corporate decision levels 
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TPS

ERP

CRM, SRM, SCM

BI

MIS

DSS

EIS

Műveletvégzés/Task

Operatív döntések/ Operative

Taktikai döntések/ Tactical

Stratégiai döntések/Strategic

Támogató 

információs 

rendszerek/

Applied

information

system



Az üzleti információs rendszereket használó 

vállalkozások százalékos megoszlása / The 

penetration rate of business information systems 

among enterprises  

 A mikro-, kis- és középvállalkozások üzleti információs rendszerek használata szempontjából a 

mikrovállalkozásoknál Lengyelország, Szlovákia és Magyarország sorrend figyelhető meg mint 

művelet-végrehajtási, mint operatív, mint taktikai és végül stratégia szinten.  

 A kisvállalkozásoknál Lengyelország a legfejlettebb, mint operatív, mint taktikai szinten, valamint 

Csehország után a második a vizsgált országok között művelet-végrehajtási és stratégiai szinten.  

 A középvállalkozásoknál Csehország a legfejlettebb, mint művelet-végrehajtási, mint taktikai, mint 

stratégiai szinten, valamint Lengyelország után a második a vizsgált országok között operatív szinten.  

 Poland leads the way in the ranking of micro-enterprises, followed by Slovakia and Hungary at all 

decision-making levels.  

 in terms of small-sized enterprises, Poland proves to be the most advanced country both at 

operative and tactical levels, and it follows the Czech Republic at a task and a strategic level. It can be 

explained by the fact that the Polish small-sized enterprises produced the highest added value in this 

size category. 

 the Czech Republic is the most developed country in the category of medium-sized enterprises 

at task, tactical and strategic levels, it is overtaken by Poland only at an operative level. It may 

correspond to the average added value produced by medium-sized enterprises in Poland and the 

Czech Republic, that is the Czech Republic is the first and Poland is the second in this regard. 
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Az informatikai funkció üzemeltetéséért felelős 

személy 

Personnel responsible for operating IT functions  

Mikro-

vállalkozás 

Micro-enterprise 

Kisvállalkozás 

Small-sized 

enterprise 

Középvállalkozás 

Middle-sized 

enterprise 

 
H PL SK CZ H PL SK CZ H PL SK 

Az informatikai vezető (CIO)/ 

Chief Information Officer 

5 14 14 14 15 23 38 29 48 50 55 

A vállalat első számú vezetője 

(CEO)/ Chief Executive 

Officer 

45 7 22 14 30 18 23 6 11 3 18 

Alacsonyabb szinten dolgozó 

munkatárs/ An appointed 

employee working at a 

departmental level 

20 7 58 43 10 18 31 59 19 9 9 

An external service provider/ 

An external service provider 

5 47 6 29 30 32 8 6 22 38 18 

Egyéb/Other 25 25 0 0 15 9 38 0 0 0 0 
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"A bemutatott kutatómunka a Osztrák-Magyar Akció 

Alapítvány finanszírozásával valósult meg (Projektszám: 

87öu14)." 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 
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