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MANAGEREK 

AZ ÚJ GAZDASÁGI ELIT 
REKRUTÁCIÓJA 
 

A központi tervutasításos gazdaságból a piacgazdaságba való átmenet 
nem csupán a gazdasági intézmények makroszintű átalakulását a gazdaság 
szerkezetének alapvető változását jelenti, de egyik lényegi velejárója az is, 
hogy a gazdaság szférájában elitcsere zajlik. Új vállalkozások jönnek létre, 
megerősödnek vagy megszűnnek; korábban is működő vállalatok alakulnak 
át, már működő külföldi cégek jelennek meg a gazdaság porondján. Új 
tulajdonosi és manageri réteg alakul ki. 

A politikai és gazdasági átalakulás együttes folyamata oly nagy mértékű 
változást jelent a társadalmi viszonyokban, amely kivételesen nagy alkal-
mazkodási, adaptációs képességet feltételez mindazoktól, akik - a társadalom 
nagyobb részével ellentétben – nem csupán túlélni, átvészelni akarták és 
tudták az átmenet időszakát, de képesek voltak kihasználni a rendszerváltás 
nyújtotta új lehetőségeket. Ehhez a különböző szimbolikus tőkefajták 
(kulturális, materiális és társadalmi/politikai tőkék, Bourdieu, 1978) 
meglétére, és ezeknek – a makroszintű változásoknak megfelelő gyors, 
hatékony konvertálására volt szükség. Felvetődik a kérdés: a különböző 
tőkeformák hogyan, milyen mértékben befolyásolták az új gazdasági elitbe 
való kerülést. Azokból rekrutálódik-e az új gazdasági elit, akik a 
rendszerváltás előtt privilegizált helyzetben voltak (Manchin - Szelényi, 
1987; Hankiss, 1990; Szalai, 1990) vagy az „új” gazdasági rendszerben a 
negyven évvel ezelőtt aktív, a szocializmusban szunnyadó, s csak értékekben, 
habitusban generációról generációra átöröklődő képességek fontossága 
értékelődött fel, mint az Szelényi megszakított polgárosodás elméletéből 
következne (Szelényi 1988), vagy – Kolosi szavaival élve – az „osztály-
vezető-helyettesek forradalmának” nyomára lelhetünk az új gazdasági elit 
életútjának vizsgálatakor (Kolosi 1991). A gazdasági és politikai átmenet 
időszakában ténylegesen végbement-e egy elitcsere a kelet-európai társa-
dalmakban, vagy pedig a régi elit reprodukálta magát, alkalmazkodva az új 
politikai-gazdasági feltételekhez (Szelényi – Treiman, 1990). 

Jelen tanulmányunk ez utóbbi kérdéskörre koncentrál. A továbbiakban azt 
kívánjuk elemezni, hogy a politikai rendszerváltás, az 1990-es többpárti 
választások után három évvel kialakult új magyar gazdasági elit: a nagyvál-
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lalkozók és nagyvállalati vezetők milyen életutat bejárva érték el e pozíci-
ójukat. Az elemzésbe a TÁRKI 1993 szeptemberében lebonyolított „Ma-
nager” vizsgálatának adatait vontuk be. Az 1001 fős minta a négyezer leg-
nagyobb, Magyarországon működő vállalat és vállalkozás első számú veze-
tőit reprezentálja. A kérdőívek döntő többségére, 84%-ára a nagyvállalatok-
nagyvállalkozások legelső számú vezetője válaszolt, míg 16% a mintában a 
legfelső szintű vezető közvetlen helyetteseinek, tehát a második számú 
vezetőknek az aránya. 
 
A NAGYVÁLLALATI VEZETŐKRŐL – ÁLTALÁBAN 
 

A nagyvállalati vezetők 87%-a férfi. A 13%-os női arány nemzetközi 
mértékben is igen magasnak számít. Kétharmaduk legmagasabb iskolai 
végzettsége egyetemi diploma, további egynegyedük főiskolai diplomával 
rendelkezik. 10% a felsőfokúnál alacsonyabb iskolai végzettségűek aránya a 
jelenlegi gazdasági elitben, ők többségükben gimnáziumi. szakközépiskolai, 
illetve – az idősebb generáció tagjai – kereskedelmi érettségivel ren-
delkeznek. Öt megkérdezettnek csupán általános iskolai végzettsége van. 

A megkérdezettek 12%-a tudományos fokozattal is rendelkezik. Átlagos. 
életkoruk 47 év. A mai gazdasági elit jelentősen fiatalabb, mint az előző 
időszak vállalatvezetői voltak. 

A vizsgálatba bevont vállalatok közel fele (44%-a) budapesti, további 
27%-uk valamelyik megyeszékhelyen működik, egyötödük kisebb városban 
található és 9%-uk falun van. Háromnegyedük teljesen magyar tulajdonban 
van, 22,5%-uk részben magyar, részben külföldi tulajdonú, míg 5%-uk 
tulajdonosa külföldi cég vagy magánszemély. Megközelítőleg egyharmaduk 
teljes mértékben állami tulajdonú vállalat, valamivel kevesebb (29%) vizsgált 
nagyvállalat, részben állami, részben magyar tulajdonú, míg 39%-uk teljes 
egészében magánvállalat illetve magánvállalkozás. 

A különböző típusú vállalatok vezetői között a nemek aránya nem tér el 
egymástól: mind a hazai-külföldi, mind pedig az állami-magántulajdoni ten-
gely mentén vizsgálva gyakorlatilag azonos a férfi és a női vezetők aránya. 

Iskolai végzettség szerint a magántulajdonú cégek esetében valamivel 
nagyobb arányban találunk felsőfokú végzettség nélküli vezetőt, ami azzal a 
ténnyel függ össze, hogy a tulajdonosok - nem pedig a magántulajdonos által 
kiválasztott vállalatvezető - tulajdonosi volta kevésbé függ össze az iskolai 
végzettséggeI. 

A külföldi tulajdonú vállalatok vezetői átlagosan három évvel idősebbek 
az átlagnál, a részben külföldi, részben magyar tulajdonú vállalatok ve-

 335



 
 
 
 
 
 
 
 
Sági Matild: Managerek. Az új gazdasági elit rekrutációja 

zetőinek átlagéletkora már csak félévvel haladja meg a topmanagerek átlagát, 
tehát a managerek között a teljesen magyar tulajdonú vállalatok irányítói a 
legfiatalabbak – igaz, átlagosan csupán 3 – 4 hónappal. Hasonló életkori 
eltérés tapasztalható az állami-magánszféra mentén is: a teljesen állami cégek 
igazgatói a legfiatalabbak (átlagéletkoruk 44,7 év), a részben állami cégek 
vezetői kb. egy évvel, míg a teljesen magáncégek managerei két és fél évvel 
idősebbek náluk átlagosan. Mindezek az életkori eltérések elsősorban azzal 
magyarázhatók, hogy a rendszerváltás körül az állami szektor vezetőinek 
kelet-európai mértékben is kimagasló aránya, körülbelül egyharmada ment 
nyugdíjba (Szelényi - Durst, 1994). A gazdasági-elitváltás tehát gyorsított 
ütemű generációváltást jelentett Magyarországon. 
 
KIVÁRNI VAGY VÁLTANI? 
 

A nagyvállalati vezetők és nagyvállalkozók négyötöde 1988 után került a 
jelenlegi pozíciójába. Ebből a tényből azonban nem vonhatjuk le azt a 
következtetést, hogy a rendszerváltás körül gazdasági vezetők tömegei vál-
tottak volna munkahelyet, vagy toppantak elő az ismeretlenségből. Nem 
szabad ugyanis elfeledkeznünk róla, hogy a nyolcvanas évek végén kezdődött 
el az állami vállalatok tömeges átalakulási folyamata. A vizsgálatunkba 
bevont nagyvállalatok kétharmadának is legalább egyszer megváltozott a 
gazdasági formája, vagy tulajdonosa. Ezeknek az átalakulásoknak a túlnyomó 
többsége (88%-a) 1988 után következett be (1. sz. táblázat). 

 
1. sz. táblázat 
 
A NAGYVÁLLALATOK JELENLEGI GAZDASÁGI FORMÁJA 
KIALAKULÁSÁNAK AZ IDŐPONTJA 
 
 átalakultak (N=706) nem alakultak 

(N=295) 
együtt (N=1001) 

1988 előtt 9% 29% 15% 
1988 3% 7% 4% 
1989 9% 21% 13% 
1990 15% 26% 18% 
1990 után 64% 17% 50% 

Összesen 100% 100% 100% 
 

 336



 
 
 
 
 
 
 

Sági Matild: Managerek. Az új gazdasági elit rekrutációja 
 

A vizsgált nagyvállalatok és nagyvállalkozások jelenlegit megelőző tu-
lajdonformáját figyelve azt tapasztaljuk, hogy a volt állami tulajdonú nagy-
vállalatok közel fele (47%-a) teljesen állami tulajdonban maradt, harmaduk 
részleges privatizálás alá került – ami nem feltétlenül jelentett vezetőcserét: 
gyakran a privatizációban kulcsfontosságú vezető pozícióban maradása volt a 
feltétele –, s csupán 15%-uk került teljes egészében magántulajdonba. A 
vizsgálatunkba bekerült, korábbi állami nagyvállalatok gazdasági formája 
változott meg jelentősen: 85%-uk kft.-vé vagy részvénytársasággá alakult. 
Előfordulhatott tehát – mint ahogy elő is fordult –, hogy ugyanaz a 
vállalatvezető gyakorlatilag ugyanazt a munkát végezve „változtatott” 
pozíciót a vállalat átalakulása miatt. 

Első lépésben azt vizsgáltuk, hogy a jelenlegi nagyvállalati vezetők mióta 
dolgoznak ugyanannál a cégnél. Nem tekintettük munkahelyváltásnak azt az 
esetet, amikor a cég átalakult, gazdasági vagy tulajdoni formát váltott, de 
gyakorlatilag ugyanaz a cég maradt. Általában elmondhatjuk, hogy a 
jelenlegi nagyvállalati vezetőkre nem jellemző a gyakori munkahelyváltás: 
egyötödüknek élete folyamán egyetlen munkahelye volt, további 20 – 20%-
uk kettő, illetve három munkahelyen dolgozott. Nem találtunk lényeges 
eltérést a különböző életkori kohorszokba tartozó managerek eddigi 
munkahelyeinek számában, ami valószínűleg azzal magyarázható, hogy 
ugyan a fiatalabbak még rövidebb ideje dolgoznak, kevesebb idejük volt arra, 
hogy munkahelyet változtassanak, viszont ők azok, akik – életkorukból is 
adódóan – rugalmasabban reagálnak a változásokra, mobilabbak, bátrabban 
változtatnak akkor, amikor jobb lehetőség kínálkozik. 

A vizsgálatba bekerült nagyvállalati vezetők és nagyvállalkozók egyhar-
mada (36%) került rögtön belépésekor a jelenlegi nagyvállalat élére, két-
harmaduk korábban ugyanannál a vállalatnál más pozíciót töltött- be, tehát 
valamilyen szinten végigjárta a vállalati hierarchiát a topmanageri pozíció 
elfoglalása előtt. Az átlagosnál valamivel nagyobb arányban (71 %) találunk 
az állami tulajdonú nagyvállalatok élén olyan managereket, akik valamilyen 
vállalati hierarchiát jártak végig, de a teljesen magántulajdonban levő 
vállalatok managereinek is több mint a fele (58%-a) a jelenlegi vállalatánál, 
alacsonyabb pozícióban kezdte a munkát, s csak később vált a cég első számú 
vezetőjévé. Kohorszonként lényeges eltéréseket találunk ebből a 
szempontból: a fiatalabb managerek nagyobb arányban kerültek egyből 
csúcsvezetői pozícióba (a huszonéves topmanagerek kétharmada került első 
számú vezetőként jelenlegi munkahelyére), míg az életkor előrehaladtával ez 
az arány fokozatosan csökken. Nem magyarázhatjuk ezt az eltérést a 
tulajdonformával: a legfiatalabb managerek egyike sem tulajdonosa a cégnek, 
ahol dolgozik. Sokkal inkább arról van tehát szó, hogy általában a vállalati 
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hierarchián való felfelé haladás vezet a csúcsmanageri pozíció felé, s a 
kisszámú (18 személy a mintában) huszonéves manager kivételnek számít. 

A managerek fele 1988 előtt, másik fele 1988-ban vagy ez után került a 
jelenlegi munkahelyére. Minden harmadik nagyvállalati vezető a rend-
szerváltás évében, vagy utána került a vállalathoz. A munkahelyet soha nem 
változtatók elsöprő többsége (98%-a) 1988 előtt került a jelenlegi vállalathoz, 
míg a munkahelyet legalább egyszer váltók kevesebb, mint fele (44%-a) 
dolgozott a vállalatánál több mint öt éve vizsgálatunk időpontjában. A 
munkahelyváltások 41 %-a a rendszerváltás évében vagy ez után következett 
be (2. sz. táblázat). 

 
2. sz. táblázat 
 
A NAGYVÁLLALATI VEZETŐK JELENLEGI MUNKAHELYRE VALÓ 
BELÉPÉSÉNEK, VALAMINT EZEN VÁLLALAT CSÚCSVEZETŐJÉVÉ 
VÁLÁSÁNAK IDŐPONTJA, A MUNKAHELYVÁLTOZTATÁS 
FÜGGVÉNYÉBEN 
 
Belépés Pozícióba kerülés 

 váltott 
(N=809) 

nem váltott 
(N=192) 

Együtt 
(N=1001) 

Váltott 
(N=809) 

Nem 
váltott 

(N=192) 

Együtt 
(N=1001) 

1988 
előtt 

44% 98% 55% 7% 7% 7% 

1988 5% 0,0 4% 3% 2% 3% 
1989 10% 0,0 8% 9% 11% 10% 
1990 12% 1% 10% 15% 17% 15% 
1990 
után 29% 1% 23% 66% 63% 65% 

Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Életkori kohorszok szerint lényeges különbséget találunk a legutolsó 
munkahelyváltás időpontjának megoszlásában: a jelenlegi nagyvállalati ve-
zetők közül a fiatalabbak az átlagosnál lényegesen nagyobb arányban vál-
toztattak munkahelyet a rendszerváltás óta (a munkahelyet változtató ma-
nagerek közül a huszonévesek 80%-a, a harmincas ok 59%-a 1990-ben vagy 
ez után került a jelenlegi munkahelyére, míg az ötveneseknek valamivel 
kevesebb mint egyharmada váltott munkahelyet ebben az időszakban). A 
gazdasági átalakulási folyamattal magyarázható az a jelenség, hogy a teljesen 
külföldi tulajdonban levő vállalatok vezetőinek háromnegyede 1989 után 
került a vállalathoz, a részben külföldi tulajdonú nagyvállalatok ma-
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nagereinek már csak valamivel több mint fele (55%) dolgozik a rend-
szerváltás óta a vállalatnál, míg a teljesen magyar tulajdonú nagyvállalatok 
managereinek kétharmada már a rendszerváltás előtt is a cégnél dolgozott. 
Hasonló eredményre jutunk akkor is, ha az állami-privát tengely mentén 
nézzük a managerek munkahelyváltását: a magáncégek vezetőinek fele a 
rendszerváltás óta dolgozik a vállalkozásban, míg a teljesen állami tulajdonú 
vállalatok vezetőinél ez az arány egyharmad. 

A nagyvállalati vezetők és nagyvállalkozók döntő többsége (80%-a) – 
függetlenül a cég jelenlegi tulajdoni formájától, a manager életkorától, va-
lamint attól, hogy váltott-e munkahelyet, vagy sem – a rendszerváltás óta 
került a jelenlegi pozíciójába. Az idősebb managerek tehát a vállalati 
hierarchikus szintek megjárásával, a rendszerváltás utáni vezetőváltással 
váltak a vállalat első számú vezetőjévé, míg a fiatalabb managerek 
munkahelyváltás révén (is) kerültek jelenlegi vezető állásukba. Ők voltak 
azok, akik nagyobb arányban kerültek a rendszerváltás körül alakult külföldi 
tulajdonú, illetve magáncégek élére. ' 

 

A MANAGEREK KARRIERSTRAGÉIÁI A RENDSZERVÁLTÁS 
KÖRÜL 
 

Ha pontosabb képet szeretnénk kapni arról, hogy a nagyvállalati vezetők 
és nagyvállalkozók jelenlegi pozícióba kerülése milyen kapcsolatban van a 
társadalmi gazdasági változásokkal, ha választ szeretnénk kapni arra a 
kérdésre, hogy jellemző volt-e a rendszerváltásra a politikai hatalom gaz-
daságiba konvertálása, végbement-e ténylegesen a gazdasági elit cseréje, 
vagy csupán a cégtábla átfestéséről van szó akkor, amikor azt tapasztaljuk, 
hogy a jelenlegi topmanagerek túlnyomó többsége a kilencvenes években 
került a jelenlegi cég élére; akkor együttesen kell figyelembe venni a cégek 
átalakulásából adódó, gyakran csak kevés lényegi változást jelentő „pozíció 
váltásokat”, a hierarchiában való felfelé lépést, valamint a tényleges mun-
kahelyváltásokat. Az elitcsere szempontjából kitüntetett szerepet tulajdo-
nítunk az 1989-es évnek: a jelenlegi nagyvállalatok többsége ez után alakult 
át, ez után változtak meg olyan mértékben a politikai feltételek és gazdasági 
szabályozók, amelyek lehetővé tették és gyakran kikényszerítették a lényegi 
változtatásokat, a régi vállalatok gazdasági és tulajdoni formájának 
megváltozását, a magánvállalatok megalakítását és külföldi érdekeltségek 

Magyarországon való nagyobb arányú megjelenését. A továbbiakban 
ezért az új gazdasági elit 1989-es munkaerőpiaci aktivitását vizsgáljuk. 
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A rendszerváltást közvetlenül megelőző időszakban a társadalomkutatók 
körében általánosan elfogadott volt az a hipotézis, hogy a régi politikai elit a 
gazdaság vezető pozícióba fogja magát átmenteni (Hankiss, 1990). 
Vizsgálatunk eredményei ellentmondanak ennek a feltételezésnek: adataink 
szerint a nagyvállalati vezetők és nagyvállalkozók elenyésző hányada, csupán 
1 %-a volt magasabb szintű állami hivatalnok vagy politikai vezető 1989-
ben. Az új gazdasági elit tagjai döntő többségükben (89%) már 1989-ben is 
valamilyen szinten gazdasági vezető pozíciót töltöttek be, 5%-uk beosztott 
nélküli értelmiségi volt, további 2%-uk nem diplomás szellemi foglalkozású, 
3%-uk pedig fizikai munkás volt 1989-ben. Életkori megoszlásukat tekintve 
az idősebb (40 év feletti) managerek körében a mintaátlagnál nagyobb 
arányban találunk olyanokat, akik korábban is valamilyen manager pozíciót 
töltöttek be, míg a teljes foglalkozásváltás a fiatalabbakra volt jellemző. A 
volt politikai, gazdasági és értelmiségi elit tagjai közel ugyanolyan arányban 
vezetnek állami, mint részben vagy teljesen magántulajdonú céget, mint a 
cégek tulajdonforma szerinti megoszlása a teljes mintában. Ugyanakkor a 
volt fizikai munkások inkább a magánszférába kerülve tettek szert manageri 
pozícióra. Ez utóbbiak közel felénél_a váltás egyben a tulajdonossá válást is 
jelentette: azoknak a managereknek, akik 1989-ben fizikai munkások voltak, 
86%-a jelenleg magáncég vezetője, s 45%-uk teljes, vagy résztulajdonosa az 
általa vezetett vállalkozásnak. A tulajdonossá válás az átlagosnál kevésbé 
volt jellemző a nem gazdasági szellemi foglalkozásúakra (tehát a politikai és 
szellemi elit, valamint a diploma nélküli szellemiek csoportjára), míg az 
1989-ben is gazdasági vezetői pozíciót betöltő topmanagerek körülbelül a 
teljes mintával egyező arányban váltak teljes-, vagy résztulajdonossá 1993-ra. 

Minden negyedik topmanager 1989-ben is ugyanezen nagyvállalat 
csúcsvezetője volt. Az új gazdasági elit korábban mért pozícióváltásában 
csak elenyésző részesedése volt a vállalat gazdasági formájának, illetve tu-
lajdoni viszonyának megváltozása: az összes vizsgált manager csupán 7%-a 
esetében fordult elő az, hogy ugyanazon vállalat élén maradva, a vállalat 
gazdálkodási formájának vagy tulajdonformájának megváltozása miatt a 
manager címe, pozíciója megváltozott, de a tényleges munkája, munkahelyi 
pozíciója nem. 

Az új gazdasági elit 38%-a esetében egyértelműen a vállalati hierarchián 
való feljebb lépés eredményezte a pozícióváltást. Itt tehát a politikai vál-
tozások hatása abban mutatkozik meg, hogy ez a vállalatonbelüli generá-
cióváltás gyorsított ütemben és tömeges mértékben ment végbe. 
A jelenlegi gazdasági vezetők egyharmada munkahelyet is váltott a 
rendszerváltás körüli időszakban. Nem a semmiből jöttek azonban ezek az új 

 340



 
 
 
 
 
 
 

Sági Matild: Managerek. Az új gazdasági elit rekrutációja 
 

managerek sem: 82%-uk 1989-ben, az előző munkahelyén is valamilyen 
szintű gazdasági vezető volt. 

Azon, mintánkba bekerült nagyvállalati vezetők, akik 1989-ben beosztott 
szellemi munkakörben dolgoztak, közel fele arányban kerültek a jelenlegi 
pozíciójukba a vállalati hierarchián való feljebb lépéssel, másik fele pedig a 
régi vállalatnál betöltött értelmiségi, vagy ügyviteli pozíciójából került a 
jelenlegi vállalat élére. Nem meglepő, hogy legnagyobb arányban azok a 
jelenlegi managerek változtattak munkahelyet is, akik korábban politikai-
közigazgatási állást töltöttek be – bár 20%-uk itt is a vállalaton belüli 
pozícióváltás eredményeképpen lett a cég első számú vezetője. Ez utóbbiak 
tehát a régi, politikai jellegű pozíciójukból startolva lettek a vállalat első 
számú vezetői (3. sz. táblázat). 

 
3. sz. táblázat 
 
AZ ÚJ GAZDASÁGI ELIT MUNKAHELYÉNEK, BEOSZTÁSÁNAK ÉS 
FOGLALKOZÁSI FOCSOPORTJÁNAK VÁLTOZÁSA 1989-HEZ 
KÉPEST 
 
cég: ugyanez ugyanez ugyanez más összesen 

beosztás: ugyanez ugyanez más   
cégforma: ugyanez más    
(20%) (7%) (38%) (34%) (100%)  
      
Foglalkozás 1989-ben      
      
gazdasági vezető 
(89%) 

22% 7% 39% 32% 100% 

közigazgatási/politikai 
elit (1%) 

– – 20% 80% 100% 

értelmiségi (5%) – – 47% 53% 100% 
egyéb szellemi (2%) – – 45% 55% 100% 

fizikai (3%) – – 32% 68% 100% 
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AZ ÚJ GAZDASÁGI ELIT RENDSZERVÁLTÁS KÖRÜLI 
MOBILITÁSÁNAK MEGHATÁROZÓI 
 

Az új gazdasági elit foglalkozásának és munkahelyének változását elemezve 
nem találtunk lényeges különbséget a férfi és nő managerek munkahelyváltási 
tendenciáiban, illetve foglalkozásváltásuk szerkezetében 1989-től napjainkig. 
Ugyancsak nincs különbség a különböző lakóhelyű, valamint eltérő iskolai 
végzettségű nagyvállalati vezetők rendszerváltás körüli életútjában sem. (Meg kell 
ugyanakkor jegyeznünk, hogy – mint említettük – a managerek 90%-a rendelkezik 
egyetemi vagy főiskolai diplomával, jelentős szóródást tehát eleve nem várhattunk.) 

A munkahely-, foglalkozás-, és pozícióváltás együttes elemzésekor újra 
szembetűnik a vállalatok közötti mozgás életkori meghatározottsága: az idősebb 
managerek körében a mintában való előfordulási arányuknál többen vannak azok, 
akik már 1989-ben is a vállalat vezetői voltak, vagy pedig a vállalaton belül 
előrelépéssel jutottak jelenlegi pozíciójukba: az ötven évesnél idősebb 
vállalatvezetők kétharmada tartozik e két típus valamelyikébe, s a pozícióban 
maradó vállalatvezetők közel fele (45%-a) ötven évesnél idősebb. A harminc év 
körüli managerek között pedig többen vannak olyanok, akik nem várták ki korábbi 
vállalatuknál azt az időt, amikor „rájuk kerül a sor” az előrejutásban, cégváltással 
gyorsították meg karrierjüket. A negyven éven aluli vállalatvezetők fele ezt az utat 
járta be 1989 óta. 

Az értelmiségből rekrutálódott vállalatvezetők esetében is megtaláljuk ugyanezt 
az életkori különbséget: az idősebbek a vállalatukon belüli emelkedéssel kerültek 
jelenlegi székükbe, míg azoknak a jelenlegi vállalatvezetőknek, akik 1989-ben 
beosztott értelmiségi pozícióban voltak, és jelenlegi pozíciójukat munkahelyváltás 
után érték el, kétharmada (62,5%) negyven éven aluli. 

Végül, de nem utolsó sorban különösen nagy arányban találunk igen fiatalokat 
azok között, akik korábbi gazdasági vezetői gyakorlat és diploma nélkül kerültek 
napjainkra valamilyen cég első vezetői pozíciójába: a vállalaton belül karriert 
befutott diploma nélküli szellemi foglalkozásúak közel fele negyven év alatti, azon 
managereknek pedig 83%-a tartozik a negyven év alatti korosztályba, akik új 
vállalatnál kaptak vezető beosztást. A volt fizikai foglalkozásúak közül a cégen 
belül karriert befutottak.40%-a negyven év alatti, a céget is változtatóknál pedig ez 
az arány megközelíti a kétharmadot (52,2%). A legfiatalabb topmanagerek több 
mint háromnegyede (77,8%-a) olyan személyekből áll, akik 1989-ben nem töltöttek 
be sem a politikai, sem a gazdasági, sem pedig a szellemi elithez sorolható fog-
lalkozásokat (4. sz. táblázat). 

 

 342



 
 
 
 
 
 
 

Sági Matild: Managerek. Az új gazdasági elit rekrutációja 
 

4. sz. táblázat 
 
AZ ÚJ GAZDASÁGI ELIT KARRIER ÚTJA 1989–1993 KÖZÖTT AZ 
ÉLETKORUK FÜGGVÉNYÉBEN (%-OS MEGOSZLÁSOK) 
 
 életkori kohorszok   
 20-29 30-39 40-49 50- együtt . 
1989-es pozíció (N=18) (N = 150) (N=459)        (N=372)      (N=999) 

politikai elit ugyanitt 0,0 0,7 0,0 0,3 0,2 

politikai elit      
más intézményben 0,0 0,7 0,9 0,8 0,8 
gazdaságicsúcsvezet6      
ugyanitt 0,0 13,3 27,5 31,7 26,4 
gazdaságiközépvezet6      
ugyanitt 5,6 25,3 35,9 37,9 34,5 
gazdasági vezető máshol 11,1 38,7 29,4 23,9 28,4 
értelmiségi ugyanitt 0,0 2,7 1,7 2,4 2,1 
értelmiségi máshol 5,6 9,3 1,3 0,8 2,4 
szellemi ugyanitt 5,6 2,0 0,9 0,3 0,9 
szellemi máshol 22,2 2,4 0,4 0,3 1,1 
fizikai ugyanitt 16,7 0,7 0,7 0,8 1,0 
fIzikai máshol 33,3 4,0 1,3 0,8 2,1 

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Két megkérdezett nem mondta meg születési idejét.   

 
Az 1989-es és 1993-as munkahely tulajdonosa szerint vizsgálva a mana-

gerek munkahelyi és pozícióváltásának irányait megállapíthatjuk, hogy 
azoknak a nagyvállalatoknak az esetében. ahol 1989 óta nem történt veze-
tőváltás, a vezető stabilitása nem feltétlenül jelenti a vállalat - és a vállalati 
vezetés - mozdulatlanságát. Ezen nagyvállalatok körében ugyanis 1989ben az 
akkori átlagnál lényegesen kisebb volt a teljes mértékben állami tulajdonúak 
aránya (40,5% a 64,6%-hoz képest), és nagyobb a részben, vagy teljesen 
magántulajdonban levőké, ugyanakkor ezen vállalatok tulajdonos szerinti 
megoszlása 1993-ban megegyezik a teljes minta megoszlásával. Arról van 
tehát szó, hogy azokban az esetekben, amikor nem történt vezetőcsere a 
nagyvállalat élén a vizsgált. időszakban, a vállalat átalakulása már 1989 előtt 
megtörtént vagy pedig 1989 előtt alakult részben, vagy teljesen 
magántulajdonú vállalatokról van szó. Ismerve a vezetőváltás folyamatait, 
joggal feltételezhetjük tehát, hogy e vállalatok esetében – legalábbis egy 
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részüknél – a managerek az átalakulás folyamán kerültek jelenlegi pozíci-
ójukba. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy azon „régi” managerek legalább 
egy része, akik eredményeink szerint már 1989-ben is a jelenlegi pozíció-
jukban voltak, szintén „új” vezetők, de pozícióváltásuk a vizsgálati idő-
pontnál korábban következett be. 

A vállalat átalakulásának és a vezetőcserének időbeli egybeesését való-
színűsíti az a tény is, hogy a vállalaton belüli karrier révén pozícióba került 
nagyvállalati vezetők esetében, tehát azoknál a nagyvállalatoknál, ahol va-
lamelyik középvezetőt nevezték ki 1989 után a vállalat élére, a vállalatok 
1989-ben átlagon felüli arányban voltak teljesen állami tulajdonban. Ezen 
vállalatokban a vizsgált időszakban ugyan szintén tapasztalhatunk tulajdonosi 
váltást, de 40%-uk továbbra is teljesen állami tulajdonban maradt 1993-ig, s a 
részben állami tulajdonúak aránya is nagyobb az átlagosnál. Gyakorlatilag 
ugyanezekre az eredményekre jutottunk azon vállalatok esetében is, ahol a 
jelenlegi csúcsvezető 1989-ben ugyanezen vállalatnál értelmiségi vagy nem 
diplomás szellemi foglalkozású volt, s szintén a vállalaton belüli karrier útján 
került jelenlegi pozíciójába. A vállalaton belüli karrier, a középvezetők 
csúcsvezetővé válása tehát a teljesen, vagy részben állami tulajdonban maradt 
vállalatokra jellemző vezetőváltási stratégia volt a rendszerváltás körüli 
időszakban. 

A mintánkba került nagyvállalati vezetők és nagyvállalkozók közel egy-
harmada (28,8%-a) olyan volt gazdasági vezető, aki 1989 óta munkahelyet is 
váltott, s így került a jelenlegi cég élére. Ez a munkahelyváltás alapvetően azt 
jelentette, hogy az 1989-ben teljesen vagy részben állami tulajdonban levő 
vállalatok – általában középszintű – vezetői újonnan alakult, vagy 1989 után 
átalakult cégek vezető pozícióját pályázták meg: azoknak a nagy-
vállalatoknak a 83%-a, amelyek élére a jelenlegi vezető egy másik vállalat 
gazdasági (közép)vezetői pozíciójából került, 1989 után jött létre a jelenlegi 
formájában (további 8,1 %-uk pedig 1989-ben). Kétharmaduk újonnan 
alakult vállalkozás, míg harmaduk 1989 óta átalakult vállalat, illetve vállal-
kozás. Átlagon felüli arányban találunk közöttük teljesen magántulajdonban 
levő vállalatot (48,6%). Tíz ilyen vállalatból négy (39.3%) 1989 után alakult 
magánvállalkozás, míg egynegyedük 1989 után alakult vagy átalakult részben 
magán-, részben állami tulajdonú vállalat. Hasonló eredményekre jutunk 
akkor is, ha azon managerek 1989-es és jelenlegi vállalatának tulajdoni 
viszonyát, valamint jelenlegi vállalatának „élettörténetét” vetjük össze, akik 
értelmiségi, vagy egyéb szellemi foglalkozást végeztek 1989-ben, s 
munkahelyváltással kerültek jelenlegi pozíciójukba. Azok a jelenlegi 
gazdasági csúcsvezetők tehát, akik 1989-ben gazdasági középvezetők, 
diplomás szakemberek vagy egyéb szellemi foglalkozásúak voltak, és 
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jelenlegi pozíciójukba úgy kerültek, hogy 1989-es vállalattól kilépve új cég-
hez mentek dolgozni, nagyrészt újonnan alakult, vagy újonnan átalakult és 
teljesen, vagy részben magántulajdonú vállalat vezetői székét foglalták el a 
vizsgált időszakban. 

A csekély számú (20 személy a mintánkban) fizikai munkásból vállalat-
vezetővé vált személy átlagon felüli arányban dolgozott magánvállalatnál 
1989-ben, s döntően magántulajdonú vállalat első számú vezetői napjaink-
ban. 

Mint már említettük, az új gazdaság elenyésző hányada rekrutálódott a 
korábbi politikai-közigazgatási elit tagjaiból. A mintánkban előforduló 10 
ilyen jelenlegi csúcsmanager mindegyike diplomás, ketten a régi vállala-
tuknál váltották fel korábbi politikai állásukat gazdasági vezetőségre, a nyolc 
intézményt váltott volt káder közül öten teljes mértékben állami vállalatot, 
hárman pedig teljes mértékben magántulajdonú céget irányítanak 
napjainkban (5. sz. táblázat). 
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5. sz. táblázat 
 
A TOPMANAGEREK KARRIER ÚTJA A VOLT ÉS JELENLEGI 
VÁLLALATUK TULAJDONOSA SZERINT 1989–1993 (A 
TÁBLÁZATBAN NINCS FELTÜNTETVE A VEGYES TULAJDONÚ 
VÁLLALATOKNÁL DOLGOZÓK ARÁNYA) 
 

A vállalat tulajdonformája 
 1989-ben 1993-ban 
 teljesen 

állami 
teljesen 
magán 

összesen teljesen 
állami 

teljesen 
magán 

összesen 

1989-es pozíció  (64,6) (23,2) (100,0) (32,6) (39,1) (100,0) 
       
politikai elit 
ugyanitt 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 100,0 
politikai elit más 
intézményben  100,0 0,0 100,0 62,5 37,5 100,0 
gazdasági 
csúcsvezető 
ugyanitt  40,5 34,5 100,0 31,7 39,3 100,0 
gazdasági 
középvezető 
ugyanitt  76,8 15,9 100,0 40,4 29,9 100,0 
gazdasági vezető 
máshol 70,9 19,6 100,0 24,1 48,6 100,0 
értelmiségi 
ugyanitt 76,2 14,3 100,0 57,1 23,8 100,0 
értelmiségi 
máshol 69,6 30,4 100,0 20,8 45,8 100,0 
szellemi ugyanitt 77,8 22,2 100,0 44,4 22,2 100,0 
szellemi máshol 72,7 27,3 100,0 18,2 36,4 100,0 
fizikai ugyanitt 60,0 40,0 100,0 37,5 50,0 100,0 
fizikai máshol 33,7 60,0 100,0 4,8 71,4 100,0 
összesen  64,6 23,2 32,6 39,1 – 
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TULAJDONSZERZÉS ÉS VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS 

 
A vizsgálatba bevont nagyvállalati vezetők és nagyvállalkozók közül 

minden nyolcadik családjának már 1989-ben is teljes, vagy résztulajdona volt 
abban a munkahelyben, ahol a manager dolgozott, 1993-ra pedig tovább nőtt 
a tulajdonosok aránya körükben: ekkor több mint negyedrészük teljes- vagy 
résztulajdonosa volt a manager által irányított vállalkozásnak. Ennél is na-
gyobb tulajdonosi arányt találunk a nagyvállalati vezetők és nagyvállalkozók 
körében akkor, ha nem csupán az általuk irányított vállalatban való tulajdoni 
részesedésüket vesszük figyelembe, hanem a más vállalatoknál való teljes 
vagy résztulajdonukat is. A vizsgálatunkba bekerült managerek valamivel 
több, mint felének (50,7%-ának) van tulajdonrésze valamilyen vállalkozás-
ban, 18,7%-uk több vállalkozásban is érdekelt. Minden ötödik manager csak 
az általa irányított cégben részesedik a tulajdonból, további 8,5%-uk az általa 
irányított vállalaton kívül is részben vagy egészben tulajdonosa valamilyen 
cégnek, míg 21,8%-uk ugyan nem tulajdonosa az általa vezetett cégnek, vi-
szont más vállalat(ok)nál van tulajdoni hányada. 

1989-ben azon nagyvállalati vezetőknek volt átlagon felüli 
tulajdonrészük az akkori vállalatukban, akik már akkor is vezetői voltak 
annak, és azok is maradtak. Emlékeznünk kell azonban arra, hogy éppen ezen 
vállalatok alakultak át már 1989 előtt, tehát sok esetben ezek a „régi” 
managerek a nyolcvanas évek gazdasági változásainak hatására, de 1989 előtt 
pozíciót – és tulajdont – szerzett új vállalatvezetők. A fizikai munkásból 
vállalatváltással managerré vált megkérdezettek esetében is az 1989-es 
átlagnál nagyobb arányban találtunk olyanokat, akik az akkori cégüknek 
teljes- vagy résztulajdonosai voltak: több mint felük (52,4%-uk) jelenleg 
tulajdonosa annak a vállalatnak, amelyet irányít. Ez utóbbiak esetében 
valószínűleg arról van szó, hogy kiváltak abból a cégből, ahol korábban 
résztulajdonosként fizikai munkát végeztek, s önálló céget alapítottak, 
amelyet már ők irányítanak. Az ő esetükben találunk legnagyobb arányban 
tulajdonnal rendelkezőket: közel kétharmaduk (61,9%-uk) rendelkezik teljes- 
vagy résztulajdonnal valamilyen vállalkozásban. 

Ugyancsak a managerek átlagánál nagyobb arányban tulajdonosok azok a 
vállalkozók, akik 1989-ben is valamilyen gazdasági vezető pozíciót töltöttek 
be, s később új vállalatnál helyezkedtek el vezetőként, illetve – esetükben ez 
igen gyakori – új vállalkozást hoztak létre. Minden tizedik, ilyen típusú 
karriert befutott manager már az 1989-es cégénél is rendelkezett tulajdoni 
hányaddal, egyharmaduk (34,4%) teljes vagy résztulajdonosa a jelenlegi 
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vállalkozásának, s további közel egyötödük (23,9%-uk) ugyan a jelenlegi 
vállalatánál nem tulajdonos, viszont más cégeknél igen. Összességében közel 
kétharmaduk tulajdonos valamilyen cégben, s körükben a leggyakoribb a 
több cégnél való tulajdoni részesedés. 

Általában elmondható, hogy mindazok, akik a rendszerváltás körüli 
időszakban, tehát 1989 után munkahelyet változtattak, nagyobb arányban 
váltak tulajdonosokká, mint akik a régi vállalatuknál maradtak. Ennek egy-
részt nyilvánvaló oka az, hogy ők azok, akik saját céget hoztak létre, másrészt 
viszont az is, hogy az új vállalatnál belépésükkor vagy később tulajdonrészt 
szereztek. Kivételt csupán azok a csúcsvezetők képeznek, akik értelmiségi 
foglalkozásúakból váltak vállalatvezetőkké: esetükben még a céget váltók 
között is igen alacsony (16,7%) azok aránya, akik tulajdonosai is a 
vállalkozásnak, s az ő esetükben a – relatíve – legkisebb a valamilyen 
tulajdonrésszel rendelkezők aránya is (6. sz. táblázat). 

 
6. sz. táblázat 
 
A TOPMANAGEREK TULAJDONOSI VOLTA A KARRIERÚTJUK 
SZERINT 
 
1989-ben tulajdonrésze 
volt a cégben 

1993-ban csak 
ebben a cégben 

más cégben 
is van 

csak más 
cégben van 

tulajdonrésze 

1989-es pozíció     
     
politikai elit ugyanitt – 50,0 – – 
politikai elit más 
intézményben  – 12,5 12,5 25,0 
gazdasági csúcsvezető 
ugyanitt  22,6 19,2 9,4 23,4 
gazdasági középvezető 
ugyanitt  6,1 20,3 4,3 19,7 
gazdasági vezető máshol 9,1 22,5 11,9 23,9 
értelmiségi ugyanitt 9,5 9,5 9,5 19,0 
értelmiségi máshol 12,5 8,3 8,3 25,0 
szellemi ugyanitt 11,1 22,2 11,1 11,1 
szellemi máshol 9,1 27,3 18,2 9,1 
fizikai ugyanitt 10,0 10,0 0,0 40,0 
fizikai máshol 23,8 38,1 14,3 9,5 
összesen 12,1 20,5 8,5 21,8 
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POLITIKAI MÚLT ÉS A JELEN POZÍCIÓ 

 
A jelenlegi nagyvállalati vezetők és nagyvállalkozók körében a teljes 

felnőtt népesség akkori arányánál lényegesen többen, majdnem minden 
harmadik manager tagja volt 1989 előtt az MSZMP-nek. Nem állíthatjuk 
azonban, hogy önmagában bármiféle előnyt vagy hátrányt jelentett volna a 
korábbi párttagság a későbbi pozíció betöltésében: nincs lényeges kapcsolat a 
vállalatvezető volt MSZMP-tagsága és a között, hogy az általa irányított 
vállalat ma állami vagy magántulajdonú, van-e benne tulajdoni részesedése a 
managernek, illetve általában van-e valamilyen vállalkozásban tulajdoni 
hányada. Nem lettek tehát sem nagyobb, sem kisebb arányban tulajdonosok a 
volt MSZMP-tagok a többiekhez képest. A dolog logikájából következik 
ugyanakkor, hogy a jelenlegi pozíció eléréséhez vezető utat vizsgálva már 
komolyabb különbségeket találunk a volt párttagok és nem tagok között: 
azok a gazdasági vezetők, akik 1989 előtt is a jelenlegi vállalat legfelső, vagy 
középszintű vezetői voltak, a többieknél nagyobb arányban (68,7% illetve 
63,7%) voltak az MSZMP tagjai. Jól magyarázható ez azzal az „elvárással”, 
ami a rendszerváltás előtt volt megfigyelhető a gazdasági szakemberek 
irányába. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 
A rendszerváltás körüli időszakban jelentős személycserék zajlottak a 

nagyvállalatok vezetésében. Nem számolhatunk be a politikai elit gazdasági 
szférába való átáramlásáról: az új gazdasági elitre alapvetően az jellemző, 
hogy a politikai rendszerváltás előtt is valamilyen szintű – általában kö-
zépszintű – gazdasági irányító funkciót töltöttek be. A társadalmi-gazdasági 
átalakulások gyorsított ütemű és tömeges mértékű generációváltást 
eredményeztek az átalakult vállalatok esetében. Az újonnan alakult vállalatok 
ugyancsak a korábbi gazdasági középvezetők köreiből válogatták ki a 
megfelelő személyeket a cég élére, s a korábban is gazdasági vezetői pozíciót 
betöltőknek volt a legnagyobb az esélyük arra, hogy tulajdont szerezzenek, 
vállalkozókká váljanak. 

A fiatal gazdasági középvezetők mozdultak leginkább ebben az idő-
szakban: egy részük vállalkozóvá vált, másik részük a korábban szokásosnál 
gyorsabban, hamarabb érte el a rendszerváltás körüli időszakban a vállalati 
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hierarchia csúcsát, míg harmadik részük - azok, akik a vállalat átalakulásakor 
nem lettek cégük új csúcsvezetői, s a generációváltás után szinte nullára 
csökkent annak a valószínűsége, hogy a vállalatnál maradva ezt valamikor is 
elérik, illetve akik valamely újonnan alakult vállalattól kedvezőbb ajánlatot 
kaptak - munkahelyváltással érték el jelenlegi pozíciójukat. 
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