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I. Kutatási előzmények és a téma indoklása  

A gazdaság és a kommunikáció kapcsolódásainak kutatása komprehenzív észrevételekhez 

vezetett az összefüggések vonatkozásában. Az évszázadok során formálódó társadalmi-

gazdasági rendszerben olyan problémák felismerését tette lehetővé, amelyek deskripciója a 

jövő tervezésének átgondolására inspirálhat. A luhmanni teória gyakorlati megvalósulásának 

elemzése a közgazdaságtani elméletek és az indikátorokkal mért empirikus adatok alapján 

egyértelműen rávilágít arra, hogy a jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzetben a hatékony 

problémakezelés imperatív a jövő generációjának érdekében, ahol rendkívüli komplexitással 

kell szembesülnie a modern társadalom minden résztvevőjének.  

A fentiek prezentációjának érdekében végzett közel egy évtizedes kutatás magában foglalta a 

komplex és heterogén
1
 eredmények rendszerezését, így a gazdasággal összefüggően 

rendszerelméleti és participációs elméleti szempontoknak; az utóbbira adaptált 

szaknyelvészeti és terminológiai kutatások szignifikációként történő értelmezésének; valamint 

a gazdasági fejlődés problémáinak a konsziderációját. A heterogén témakörök strukturálása a 

következő módon történt. 

Luhmann állásfoglalása alapján a policentrikus modern társadalom működését a 

funkcionálisan elkülönült részrendszerek, valamint az ezek között megvalósuló 

interpenetráció és interdependencia determinálja. (Luhmann 1995; Karácsony 2013, 2000) A 

funkcionális részrendszerek autopoiésziszük okán a bináris kódjaik által determinált zárt 

rendszereket alkotnak, a környezeti hatásokra kommunikációik módosulhatnak, a szelekciós 

kényszer azonban negligenciát okoz a rendszerek komplexitása okán. Ez a jelenség figyelhető 

meg a társadalomban az inklúzió és az exklúzió kettőségének vagy az ökológiai 

problémáknak a manifesztációjában. Az exklúzió példái az éhező embertömegek (mely a 

                                                           
1
 A heterogenitás a kutatók differenciált percepcióit jelenti. 
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szegénység indikátoraival kimutatható tényező), míg az ökológiai problémák inter alia a 

környezetszennyezésben (az ökológiai indikátorokkal mért adatokban) öltenek formát. 

(Luhmann 1997, 2010; World Bank 2018; UNDP 2014; Giannetti 2015; Zheng, Chen 2016; 

etc.) A rendszersajátosságok okán például a gazdasági funkcionális részrendszerben (illetve 

intézményben) mindaddig nem értelmezhető egy adott probléma, amíg nem fejezhető ki 

pénzben, azonban a környezetben megfogalmazott  például a politikai részrendszerben 

indítványozott és a jogi funkcionális részrendszerben determinált  elvárások mint az 

adófizetési kötelezettségek, a részrendszerben esetlegesen fizetőképtelenséget 

eredményezhetnek, befolyásolva a gazdasági növekedés (GDP) alakulását. Továbbá a jogi 

terminusok szignifikációja félreértéshez vezethet a gazdaságban mint intézményben, attól 

függően, hogy a szignifikánshoz milyen szignifikátumot rendelnek a felkészültségek 

birtokában.
2
 Az előbbiek a részrendszerek, illetve intézmények közötti interpenetráció és 

interdependencia ékes példái.  

A részrendszerek közötti strukturális kapcsolódás (a kommunikáció) a szervezetek révén 

valósul meg, amelyek a kommunikációelmélet participációs felfogásában minősíthetők 

kollektív ágenseknek (az értekezésben tudásközösségeknek), utalva a priori felkészültségek 

szükségességére a probléma felismeréséhez és megoldásához. (Horányi 2009) Identifikált 

problémáknak tekinthetők a szaknyelvészeti kutatások kérdéskörei, amelyek értelmezhetők 

kutatói szignifikációként, ahol ugyanazon szignifikánshoz különböző szignifikátumok 

rendelhetők a szaknyelvészeti kutatók orientációjától függően. Ad exemplum identifikált 

probléma lehet a szaknyelv meghatározása, ahol a probléma eliminálása a szaknyelv 

interpretációinak változataival demonstrálható. A szignifikáció a kutatói állásponttól függ, a 

szignifikánshoz rendelt szignifikátumok között megemlíthető a szociális dialektusként 

                                                           
2
 Például a zöld adó denotáció értelmezése vagy a környezetvédelmi termékdíj törvény hatálya alá tartozó 

termékdíj fizetési kötelezettség tárgyi és személyi köre, ezek interpretációja a sajátos terminológia okán, 

amennyiben nem rendelkeznek instrumentális és reflexív tudással. (Burawoy 2005) 
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(Kovács 2003), a gyűjtőfogalomként (Ablonczyné 2006), vagy szektornyelvként (Proietti 

2010) történő értelmezés. Identifikált problémaként prezentálható a felkészültségek 

összetételének differenciálódása a gazdasági kommunikáció terminus definiálásának 

sokféleségében, amely gyűjtőfogalomként eltérő doméneket foglal magában. A domének 

makró szinten a globális, mikró szinten a vállalati (inkluzíve a pénzügyi) gazdasági 

kommunikációt, és a tömegmédia gazdasági kommunikációját jelentik. Jellemzőik leírhatók 

például a szaknyelvészeti vagy a kommunikációtudományi kutatók által definiált módon, a 

doménekhez rendelhető specifikus témaköröket és szervezeteket meghatározva. (Borgulya 

2010; Kővágó 2011; Scholl 2008; etc.) A témakörök lehetnek inter alia az árakkal 

kapcsolatosak, mint az árpolitika, valamint doménspecifikus szervezet lehet az OECD (a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet). A domének színtérként történő 

értelmezése a problémák elemzéséhez járul hozzá a globális gazdasági kommunikáció 

színterein, ahol a közgazdaságtani növekedéselméletekkel és a társadalmi-gazdasági 

indikátorokkal számszerűsíthetők a problémák. (Galor 2011; Mankiw, Romer, Weil 1990; 

Solow 1956, 1988; etc.). 

A társadalmi-gazdasági problémák gyökere a gazdasági részrendszerben (illetve 

intézményben) keresendő a gazdaság három alapvető feladatával összefüggésben, melyek a 

következők: a gazdasági növekedés prekondícióinak megalapozása az üzleti szféra számára, a 

munkahelyek teremtése és a kormányzati kiadások fedezetének biztosítása. A konstruktív 

problémamegoldás a közgazdaságtani elméletek, az empirikus adatokat tartalmazó 

publikációk konsziderációjával és a konzekvenciák levonását követően lehetséges, a 

finanszírozási kérdések megválaszolásával. (Brunczel 2010; Décsy 2003; Elmendorf, Mankiw 

1999; Krugman, Obstfeld 2003; Lőrinczné 1999; Mankiw 1990; Samuelson, Nordhaus 2012; 

etc.) Az empirikus adatok elemzése a gazdasági fejlődés indikátorával (GDP), valamint a 

társadalmi és a környezetvédelmi problémákat explicit kifejező indikátorokkal mért, illetve 
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számszerűsített adatok számbavételét foglalja magában, melyek nélkülözhetetlen tényezők a 

problémakezelés szempontjából. Az elméleti és az empirikus adatokon alapuló elemzések a 

fenntartható gazdasági fejlődés tényezőinek artikulációjához vezetnek, nyolc tényezővel 

konkretizálva a konklúzióban a globális problémakezelés lehetséges módját. (Galor 2011; 

Mankiw, Romer, Weil 1990; Solow 1956, 1988; etc.). 

II. A felhasznált módszerek 

Az alkalmazott módszerek alapvetően deskriptív, esetenként komparatív jellegűek, különböző 

koncepciók megismerését teszik lehetővé a problémakezelés módszertani megfontolásainak 

érdekében. A terminusok analízise a terminológia fogalomalapú módszerével történik a 

fogalmi jegyek összehasonlításával, valamint a különböző nyelvű terminusok esetében az 

ekvivalenciaelemzéssel. (Horváth 2013; Tamás 2014a, 2014b) A társadalmi-gazdasági 

problémák részrendszerenként, illetve intézményenként táblázatban strukturáltak a 

problémafelismerés és -megoldás fázisaiban, valamint a problémafelismerő és -megoldó 

tudásközösségek ábrázolása egyértelművé teszi, hogy mely kompetens tudásközösség 

mozdíthatja elő a probléma tényleges megoldását. (Brunczel 2010; Horányi 2009, 2006; Pete, 

P. Szilczl 2006 nyomán) 

A deskriptív módszerek az értekezésben tárgyalt kommunikációtudományi és 

gazdaságtudományi elméletek prezentációját hivatottak szolgálni. A descriptio a következőket 

foglalja magában:  

 fundamentálisan Luhmann rendszerelméletéből az alapfogalmakat, a szociális 

rendszereket, ezen belül kiemelten a funkcionálisan elkülönült részrendszereket 

(konkrétan a gazdasági, a politikai, a jogi, a tudomány és a tömegmédia funkcionális 

részrendszereket) (Luhmann 2000, 1995, 1997; Karácsony 2013, 2000; etc.); 
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 a kommunikációelmélet participációs felfogásából (PTC) alapvető koncepciókat, a 

PTC intézményi felfogását, szaknyelvészeti szignifikációkat (Horányi 2006, 2009; 

Pete P. Szilczl 2006);  

 valamint közgazdasági elméletek koncepcióit és a társadalmi-gazdasági indikátorokkal 

összefüggő témaköröket (mint identifikált problémákat) (Elmendorf, Mankiw 1999; 

Krugman, Obstfeld 2003; Mankiw 1990; Samuelson, Nordhaus 2012; Giannetti 2015; 

Medvéné 2013; WWF 2014; World Bank 2018; etc.).  

A komparatív módszerek a fentiekben felsorolt különböző elméletek és szekunder forrásból 

származó elemzések összehasonlítását jelentik. Tehát ide sorolhatók egyfelől a 

rendszerelmélet és a participációs elmélet percepciói (például a nyelv mint médium 

rendszerelméleti és mint intézmény participációs elméleti koncepciói) (Brunczel 2010; Pete P. 

Szilczl 2006); másfelől a problémákra irányuló szignifikációk sajátos értelmezései a 

szaknyelvészeti kutatók álláspontjait figyelembe véve (Ablonczyné 2006; Balboni 2000; Dósa 

2006, 2010; Fóris 2005, 2013; Horváth 2013; Kovács 2003; Kurtán 2003; Nyakas 2010; 

Proietti 2010; Tamás 2014a, 2014b; etc.), valamint a társadalmi-gazdasági kérdéskörökre 

(Galor 2011; Mankiw, Romer, Weil 1990; Medvéné 2013; Mecatti, Cipra, Farina 2013; 

UNDP 2014; etc.) irányuló problémafelismerés és -megoldás vizsgálati módszerei.  

A szaknyelvi problémák a kommunikáció azon aspektusát veszik tekintetbe, amelyek a 

szakszavak megértésének kérdésköreit mint szignifikációkat involválják. Inter alia a 

szaknyelv terminus interpretációját (pl. Kovács 2003), a szaknyelvi oktatási módszereket (pl. 

Swales 1985), a szaknyelvi szintek differenciálását (pl. Sosnowski 2005), a szaknyelvi 

kommunikációt (pl. Heltai 2006), a gazdasági szaknyelv szignifikációját (pl. Ablonczyné 

2006), ezen belül a gazdaságtudomány területeit (pl. JEL 2017) és a terminusainak példázatait 

(a logisztika és a számvitel szaknyelvi elemzéseit) (Nyakas 2010; Dósa 2006, 2010), valamint 

az ekvivalenciaelemzésen alapuló analíziseket (az árindex és a környezetvédelmi termékdíj 
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terminusok különböző nyelvű fogalmainak elemzését) (pl. Tamás 2014a, 2014b) . A 

szaknyelvi kompetencia összetettségét hangsúlyozó megközelítés a szakszókincs 

jellegzetességeinek, a szaknyelvi szinteknek, kommunikációs eseteknek, és a fogalomalapú 

terminológiai elemzés (ekvivalencia) elméleti hátterének ismeretére támaszkodva, a gazdasági 

szaknyelvi sajátosságok leírására és összehasonlítására irányul. 

A problémafelismerés és -megoldás komparatív vizsgálati módszere azon a teorémán alapul 

miszerint a modern társadalomban a problémák nem oldhatók meg abban a részrendszerben, 

ahol felmerültek és definiálásuk is nehézségekbe ütközik a részrendszerek specifikumainak 

konsziderációja nélkül. Az előbbiek Luhmann azon felfogására építenek miszerint a 

problémákat a funkcionális részrendszerek viszonylatában szükséges megfogalmazni, a 

diszkusszióban a korábban ismertetett gazdasági, politikai, jogi, tudomány és tömegmédia 

részrendszerekkel összefüggésben. (Luhmann 2010) A konkrét példák (környezetszennyezés, 

szegénység, nem fizetett munka) strukturálása egy táblázat segítségével történik, amely 

rámutat a problémák felismerésének és/vagy megoldásának esetleges hiányosságaira az egyes 

részrendszerek vonatkozásában.  

A részrendszerek intézményeknek tekintendők, amennyiben a problémamegoldáshoz 

szükséges releváns felkészültségekben (például kompetenciákban) gondolkodunk. A 

problémák a participációs elmélet felfogása nyomán tekinthetők az ágensek által identifikált 

problémáknak. (Horányi 2009; Pete, P. Szilczl 2006) Az ágensek mindazon szervezetek 

(tudásközösségek) lehetnek, melyek a problémafelismerésben és -megoldásban érintettek; 

ábrán történő szemléltetésükkel feltárható, hogy a gyakorlatban létezik-e olyan kompetens 

intézmény, amelynek jogkörében egy társadalmi-gazdasági célkitűzés megoldására lehetősége 

van.  
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III. Az értekezés eredményei 

1. Az értekezés a gazdaság és a kommunikáció kapcsolódásainak széleskörű értelmezési 

módjával, a társadalmi-gazdasági problémák elemzésének módszertanával kíván 

hozzájárulni a tudományos szakirodalmakhoz, a tudományos kutatások eredményeire 

támaszkodva. A luhmanni rendszerelmélet gyakorlati megvalósulásának vizsgálata 

kiegészíti az eddigi megközelítéseket, a gazdasági folyamatok átgondolásának nem 

közgazdaságtani kiindulópontjára támaszkodva, illetve a közgazdaságtani elméletalkotók 

álláspontjaival összehasonlítva. A meta-elemzés elősegíti a koncepciók összehasonlítását, 

annak mikéntjét ahogyan a részrendszerekben a problémák megfogalmazhatók, valamint a 

strukturális kapcsolódás megvalósulását a tudásközösségek (például szervezetek) között. 

 

2. Az értekezés továbbá a szaknyelvkutatás kérdésköreit a kommunikációelmélet 

participációs felfogásának nyomán kialakított koncepció alapján elemzi: a szaknyelvészeti 

szignifikációk reprezentációjával, ahol ugyanazon szignifikánshoz különböző 

szignifikátumok kapcsolódnak. A szignifikátumok megvalósulási formái közül a 

gazdasági szaknyelvi szókincs-csoportosítás egy lehetséges változata, a 

gazdaságtudományok csoportosításának illusztrációja, valamint a terminológiai 

ekvivalenciavizsgálat primer kutatásai a szaknyelv- és terminológiakutatás elméletét is 

kiegészítik. A szignifikátumok megvalósulási formái a következők lehetnek: 
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          1. táblázat: Gazdasági szaknyelvi és terminológiai problémák 

                Forrás: Szerző (Horányi 2006, 2009; Pete, P. Szilczl 2006; Demeter 2014 nyomán) 

3. Továbbá figyelembe véve a participációs elmélet intézményi megközelítését, az értekezés 

a gazdaságra vonatkozó fogalmakkal egészíti ki a korábbiakat, valamint a társadalmi-

gazdasági problémák átgondolásához a luhmanni elmélet és a participációs elmélet 

felfogásán alapuló megfontolást kínál a következő táblázat és ábra szerint: 
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2. táblázat: Problémafelismerés és -megoldás a funkcionálisan elkülönült részrendszerekben 

és intézményekben 
 Tudományos 

részrendszer/ 

intézmény 

Tömegmédia 

részrendszer/ 

intézmény 

Politikai 

részrendszer/ 

intézmény 

Jogi 

részrendszer/ 

intézmény 

Gazdasági 

részrendszer/ 

intézmény 

Probléma- 

felismerés 

Tudományos 

igazság 

 

Informatív 

esemény 

Kormányzati 

program 

Jogszerű (a 

probléma) vagy 

jogszerűtlen a 

cselekmény 

Fizetőképesség 

vagy 

fizetésképtelenség 

Probléma- 

felismerés 

és                     

-megoldás 

Új tudás 

(elmélet vagy 

módszer) 

Tájékoztatás Mindenki 

számára 

követendő 

döntéshozatal 

Jogszabályalkotás Vállalati (üzleti) 

szféra: 

Árkalkuláció; 

Költség 

internalizáció 

(esetleges áremelés 

és/vagy munkaerő- 

elbocsátás). 

Állami szféra: 

támogatás, 

adókivetés, 

szankciók. 

Forrás: Szerző 

1. ábra: Identifikált probléma (IP) és tudásközösségek (KC)
 3
 

 
Forrás: Nagy (2017) nyomán 

Az előbbi megközelítések a problémaelemzés módszertanának lehetséges demonstrációi, 

elsősorban a részrendszerek, és a szervezetek (tudásközösségek) szerepének, 

problémafelismerő és/vagy -megoldó státuszának meghatározásával, az esetleges 

hiányosságok konstatálásával a gazdasági folyamatok átlátásához. 

                                                           
3
 IP: Identified Problem  Identifikált probléma;  

  KC: Knowledge Communities  Problémafelismerő tudásközösség;  

  Competent KC: Competent Knowledge Communities  Problémafelismerő és -megoldó kompetens     

  tudásközösség.  
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4. Az empirikus adatok kategóriákba rendezett elemzéséhez járul hozzá a társadalmi-

gazdasági fejlődés mérésére szolgáló indikátorok csoportosítása a GDP alkalmazásának 

függvényében, valamint táblázatban történő összefoglalásuk a fejlődés értelmezésének 

sokoldalú vizsgálata érdekében. A három csoportba tagolt indikátorok az ökológiai 

problémákra és a társadalmi exklúzió problémáira egyaránt explicit rávilágítanak. A 

három csoport: a GDP-t korrigáló indikátorok, a GDP-t nem alkalmazó indikátorok és a 

GDP-t is tartalmazó kompozit indikátorok, a következő táblázat szerint:  

3. táblázat: A társadalmi-gazdasági fejlődés mérésére szolgáló indikátorok 

GDP-t 

korrigáló 

indikátorok 

GDP-t nem alkalmazó indikátorok GDP-t is 

tartalmazó 

kompozit 

indikátorok 

Ökológiai 

indikátorok 

Társadalmi indikátorok  

 

 

 

 

 

 

 

Emberi 

Fejlődés 

Index (HDI) 

(Costanza et 

al. 2009) 

Életminőséget 

mérő 

indikátorok 

Nemi 

egyenlőtlenséget 

mérő 

indikátorok 

 

Szegénységet 

mérő 

indikátorok  

Zöld GDP 

(Zheng, Chen 

2016) 

Ökológiai 

lábnyom 

(WWF 2014) 

Fizikai 

életminőség 

index (PQLI) 

(Giannetti et al. 

2015) 

Nemek szerinti 

fejlődési indexet 

(GDI) 

(UNDP HDR GDI 

2015) 

Nemzetközi 

szegénységi 

küszöb (IPL) 

(World Bank 

2018) 

Társadalmi 

szegénységi 

küszöb (SPL) 

(World Bank 

2018) 

Fenntartható 

gazdasági 

jóllét index 

(ISEW) 

(Giannetti et 

al. 2015) 

Élő Bolygó 

Index (LPI) 

(WWF 2014) 

Bruttó nemzeti 

boldogság 

(GNH) 

(The Centre for 

Buthan Studies 

2015) 

Társadalmi nemi 

hatalomképesség 

index (GEM) 

(Mecatti, Cipra, 

Farina 2013) 

Emberi 

szegénység index 

(HPI)  

(Medvéné 2013) 

 

Többdimenziós 

szegénységi index 

(MPI) 

(UNDP 2014) 

Valódi 

fejlődés 

mutató (GPI) 

(Giannetti et 

al.2015) 

Boldog 

Bolygó Index 

(HPI) 

(NEF HPI 

2015) 

Jobb élet index 

(BLI) 

(OECD) 

(Wright, 

Pasquali 2015) 

Nemek szerinti 

egyenlőtlenségi 

index (GII) 

(UNDP HDR GII 

2015) 

Jövedelmi és 

létfeltételek (ILC) 

(Eurostat ILC 

2015) 

Szubjektív 

jóllétet mérő 

index 

(Eurostat) 

(KSH 2015) 

Forrás: Nagy (2016) nyomán 
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5. A fentieken túlmenően az értekezés a gazdasági kommunikáció sokoldalú interpretálási 

lehetőségeit prezentálja; a terminust gyűjtőfogalomnak tekintve tárgyköreinek és 

színtereinek relatív elhatárolását mutatja be, amelyek a gazdasági témák, szervezetek, és a 

specifikus problémák elkülönített elemzésére alkalmasak. A gazdasági témakörök a 

tudomány, a politikai, a jogi részrendszerek perspektívájából például az árkoncepciókkal 

vannak összefüggésben. 

6. Végül, de nem utolsó sorban a globális gazdasági kommunikáció színterein a 

problémafelismerés és -megoldás módszertana, az empirikus adatok, valamint a 

közgazdaságtani növekedéselméletek a fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődés 

feltételeinek meghatározásához járulnak hozzá a modern társadalomban, az alábbi ábrán 

szemléltetve a legfontosabb tényezőket:  
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2. Ábra: A fenntartható gazdasági növekedés feltételei a modern társadalomban 

Forrás: Szerző (Galor 2011; Mankiw, Romer, Weil 1990; Solow 1956, 1988; WHO 2019; IMF, World 

Bank, WTO 2017; etc.) 

Technológiai fejlődés 

(Kutatás-fejlesztés) 

Beruházások (Kiemelten 

a környezetbarát 

technológiák és 

termékelőállítás 

vonatkozásában.) 

Szabályozott 

nemzetközi 

szabadkereskedelem   

Humán tőke  

(a kompetenciák 

fejlesztése az oktatásban) 

Egyenletes 

népességszám 

növekedés (átlagosan 2 

gyermek családonként) 

Család-barát 

munkahelyek és az 

anyai szerep anyagi 

elismerése 

A szegények számának 

csökkentése  

Finanszírozási és 

jövedelmi források 

biztosítása 

(Szükség esetén, az 

adóterhek növelése 

nélkül, például egy 

Nemzetközi 

Finanszírozási Szervezet 

által, amely rendelkezik a 

pénzemisszió jogával.) 
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