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Napjainkban egyre inkább jellemző a hálózatosodás jelensége akár az üzleti életet, akár a 

közszféra vagy egyéb társadalmi szervezeteket vizsgálunk. Ez azt jelenti, hogy az egyes 

vállalatok nem egymaguk vannak jelen a piacon, hanem más, akár teljesen eltérő profilú 

vállalatokkal együtt, velük összefogva, közös szinergiákat keresve és kihasználva vesznek 

részt a piaci versenyben; vagyis a vertikálisan integrált vállalatok kora leáldozóban van. Noha 

maga a hálózattudomány múltja igen fiatal, csak néhány évre tekint vissza, hálózatok mindig 

is léteztek. Ez az egyes szereplők közötti kölcsönhatás bármilyen emberi, gazdasági vagy 

technológiai tevékenységben fontos szerepet játszik.  

Tulajdonképpen – főként vállalatelméleti szempontból - talán egyfajta paradigmaváltásként is 

értelmezhető ez a jelenség, hiszen eddig az állt a középpontban, hogy miért jönnek létre a 

vállalatok; ezzel ellentétben ma inkább arról beszélhetünk már, hogy miért következik be a 

vállalatok dekonstrukciója, határaik elmosódása, lebontása, ennek megfelelően pedig 

hálózatokba szerveződése. A társaság vagy vállalat tehát megszűnik a gazdaság alapegysége 

lenni, és helyébe alapvető entitásként a hálózat lép, melynek legfőbb oka a környezeti 

változásokhoz való alkalmazkodásban, az információs technológia fejlődésében, illetve az 

ezek következtében kialakuló outsourcing tevékenység elterjedésében keresendő. A hálózatok 

és hálózatkutatás tehát még jelentősebb szerepet fognak játszani a jövőben a menedzsment 

szakirodalomban, főként növekvő gyakorlati súlyuk miatt. 

Ez a tananyag rész tehát a hálózatok kialakulásával, fogalmával, jellemző tulajdonságaival, 

tipizálásával, valamint teljesítményük mérésével és egyes hálózati modellek bemutatásával 

hivatott foglalkozni.    

Címsor 1 

Mit nevezünk hálózatoknak? 

 

A hálózat fogalom alatt nagyon sok hasonló működési elvet követő rendszer értendő, elég 

csak az internetre, közműhálózatokra, vállalatcsoportokra, stb. gondolni, melyek közül 

természetesen ezen tantárgy keretében az utóbbiakra koncentrálunk. Egy általános definíciót 

így igen nehéz lenne megalkotni a hálózatokra, de Csermely (2005) szerint minden olyan 

rendszer hálózatot alkot, melyek egymástól elkülönült elemekből állnak, ennek ellenére 

azonban egymással gyengébb vagy erősebb kapcsolatot létesítenek. A hálózatok ugyanis 

tulajdonképpen attól válnak hálózatokká, hogy ezek a különálló elemek hatékonyan össze 

vannak kötve egymással. A hatékonyság kritériumára azért van szükség, mert a hálózatok 

létrejöttének egyik alapvető mozgatója az információ megosztás, melyben az információ 

áramlásának gyorsasága csak hatékony kapcsolatokon keresztül lehetséges. Mindezek 

ellenére, sokszínűségüknek köszönhetően könnyű belátni, hogy a hálózatoknak nagyon 

sokféle definíciója létezik, melyek közül néhány továbbit az alábbi, Nyiry (2006) alapján 

készült táblázat is bemutat.  

Hálózatdefiníciók 
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Együttműködési szövetségek olyan halmaza, amelyben számos különféle szereplő (aktor) 

vesz részt, akik között formalizált, vagy nem formalizált kapcsolatok széles skálája 

megtalálható. 

Coombs et al., 1996 

Az erőforrások és értékalkotó képességek cseréjére szolgáló gazdasági szervezet 

megkülönböztetett formája. 

Chesnais, 1996 

A piac és a hierarchia két szélső pólusa között elhelyezkedő közbenső, vegyes formációként 

meghatározható hibrid szervezet. 

Kieser, 1995 

Hosszú távú, ismétlődő csereakciók, amelyek kölcsönös függőséget hoznak létre, és amelyek 

a kötelezettségek összekapcsolódásán, várakozásokon, a jó hírnéven és kölcsönös érdekeken 

alapulnak.  

Larson, 1992 

Szervezetek közötti kapcsolatrendszer, amely a hálózatot alkotó szervezetek saját céljainak 

teljesítését, megvalósítását szolgálják. 

Angyal, 2003 

Forrás: Nyiry alapján, 2006 

Ennek fő oka, hogy a hálózatok jellemzően folytonosan változó, amorf, szerkezettelen 

állapotúak, ezért az elnevezést általában leginkább bonyolult vállalati kapcsolatrendszerek 

összefoglaló neveként alkalmazzák, amely sok, egymástól eltérő tulajdonsággal rendelkező 

vállalategyüttest foglal magában. Ennek megfelelően a szakirodalomban gyakran találkozni a 

moduláris szervezet, virtuális kooperáció, és organikus hálózat megnevezésekkel is, melyek 

mindegyike szorosan együttműködő üzleti szervezetek csoportját jelenti, a viszonylagosan 

vagy teljesen önálló egységek összekapcsolódásával. Az együttműködés tehát ezek között a 

szervezetek között mindenképpen üzleti alapokon nyugszik, valamely közös teljesítmény 

létrehozásának érdekében; kapcsolatuk pedig a hálózati sajátosságokkal jellemezhető és 

azonosítható, melyek közül legfontosabb a különféle mértékű munkamegosztás és 

koordináció.  

Összefoglalva, általános definícióként azt mondhatjuk, hogy a hálózat tehát egy olyan újszerű, 

rendkívül rugalmas szervezeti forma, melyben ezek az önálló vállalatok gyakori interakciók 

során együttműködnek valamely hosszú távú közös érdeknek köszönhetően. Ezen 

szerveződések legfőbb mozgatórugója a jelenlegi dinamikusan változó környezethez való 

minél nagyobb mértékű alkalmazkodás, melynek fő oka az ICT piac rohamos fejlődésében 

keresendő. A folyamatos tanulás, tudás- és információcsere szintén alapkövetelménynek 
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számít a hálózatok működése során. Újszerűnek tekinthető továbbá, hogy a hálózatokban nem 

ritka akár az általánosságban core tevékenységként értelmezett funkciók kiszervezése, 

vállalaton kívülre helyezése sem.  

Címsor1 

A hálózatok kialakulása 

 

Ahogyan a bevezetőben már szó esett róla, a hálózatok nem új keletűek, mindig is léteztek, 

azonban a hálózati gazdaság fogalma, mely a tantárgy szempontjából leginkább fontos 

gazdasági hálózatokat is magában foglalja, csak az utóbbi évtizedben került igazán a 

középpontba. A hálózatok létrejöttének oka tulajdonképpen a globalizációban keresendő; ezt a 

szerveződést egyfajta válaszként értelmezhetjük a globális piacon lévő folyamatos verseny 

által támasztott kihívásokra. Vagyis mondhatjuk, hogy a hálózatosodás gyakorlatilag a 

versenyképesség egyik lényeges alapfeltételévé vált. A jövőben már a vállalategyüttesek 

számítanak majd a gazdaság alapegységének, nem pedig az önálló vállalatok, ha ugyanis egy 

szervezet nem válik valamely hálózat tagjává, nem lesz életképes, nem fog tudni érvényesülni 

a piacon.  

Itt fontos megjegyezni, hogy a szakirodalomban az üzleti és gazdasági hálózatok fogalmakkal 

egyaránt lehet találkozni, melyek között sokszor nem tesznek különbséget, ám némi eltérés 

mégis definiálható közöttük. A gazdasági hálózat ugyanis egy tágabb kategóriát fejez ki, mely 

magában foglalja az üzleti szférán kívül a közszféra és nonprofit szektor szervezeteit is. A 

gazdasági hálózatok célja a tagok közös igényeinek kielégítése, vagyis több mint egyszerű 

profitszerzés; hiszen stratégiai és egyéb szektorok közötti együttműködések jellemzőek a 

tagok között, akik egyaránt érkezhetnek a vállalati, nonprofit vagy a közszférából. Az üzleti 

hálózati tagság ezzel ellentétben inkább a piac által diktált feltételeknek megfelelő 

érdekviszonyok mentén alakul, és addig marad fenn, amíg az egyéni profittermelés igénye 

teljesül.  

A vállalatokat tehát első sorban a külső környezeti változásoknak való megfelelés 

„kényszeríti” arra, hogy rugalmas, gyorsan reagáló hálózatokba szerveződjenek. Az egyik 

ilyen jelentős technológiai korszakváltásnak a fordizmus és toyotizmus megjelenése 

tekinthető, melyek által elmozdulás indult meg a hálózati gazdaság kialakulásának irányába. 

Ebben az időszakban vált jellemzővé a vertikálisan integrált vállalati modellek, a 

konglomerátumok létrejötte. A legfontosabb szerepet a hálózatosodás jelenségének egyre 

népszerűbbé válásában azonban az internet kialakulása és elterjedése játszotta. Az internet 

megjelenéséig ugyanis a gazdaságot még az egymástól elszigetelt, különálló vállalatok 

jelenléte jellemezte leginkább. Maga az internet – ahogyan az a nevében is benne van, a 

világháló – teremtette meg azokat a feltételeket, melyek segítségével sokkal bonyolultabb, 

komplexebb szervezetek létrejötte vált lehetővé; megindult például a vállalatóriások különféle 

informatikai rendszereinek összekapcsolása is. Ennek következtében a tér és az idő közötti 

különbségek elmosódnak, áthidalásuk sokkal könnyebbé válik. Így az egyes szereplők közötti 

kapcsolatok száma folyamatos növekedésnek indult, mely dinamizálta is egyben az 
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együttműködő szervezetek hálózatát. Mindezek kulcsa egyébként főként a vállalatok közötti 

hatékony kommunikációban rejlik, mely által megindult a globalizáció térhódítása; a 

szervezetek a helyi piacokon túl egyre inkább a nemzetközi piacokban gondolkodtak, képesek 

voltak a székhelyüktől távol lévő vevőiket is az igényeknek megfelelően kiszolgálni. Ez az új 

szervezeti forma továbbá – tulajdonságaiból adódóan - lehetővé tette az eddig problémaként 

jelentkező, a globalizáció következtében kialakuló környezeti bizonytalanság és komplexitás, 

valamint a különféle erőforrásoktól való függés kezelését a vállalatok számára.  

Az információs technológia térhódítása némiképp más megközelítésből is elősegíti a hálózati 

gazdaság kialakulását, mellyel szorosan összekapcsolódik a vállalatok növekvő outsourcing 

tevékenysége is. Ez leginkább költségbeli tényezőkre vezethető vissza, ugyanis az informatika 

hatásának köszönhetően a vállalatok közötti kommunikáció és a piaci tranzakciók költsége 

jelentős mértékben csökken. Ez pedig azt eredményezi, hogy a vállalatoknak sokszor jobban 

megéri, ha tevékenységeit kiszervezi akár a Föld másik pontján lévő vállalathoz, vagyis 

különféle vállalati hálókat hoz létre. Vagyis elmondhatjuk, hogy sokkal inkább a hálózati 

menedzsment, a hálózatok irányítása, szervezése, az ezekben a kapcsolatokban rejlő tőke 

válik kiemelkedővé ma már a vállalatok számára; ezért fordulhat elő akár termelő 

tevékenység kihelyezése is manapság, ami pedig korábban elképzelhetetlen volt. További 

mozgatórugóként említhetjük meg egyébként ezekben a kapcsolatokban a piaci ösztönzők 

jelenlétét is, hiszen a szerződéses partnerekből álló hálózatokban a szolgáltatásvégzés piaci 

keretek között zajlik, ahol ráadásul folyamatos a verseny a szereplők között.  

A hálózatok kialakulásának még egy lényeges mozgatórugójaként mindenképpen meg kell 

említeni a kölcsönös tanulás lehetőségét, vagyis a tudás és az információ cseréjét is. 

Természetesen alkalomszerűen is megvalósulhat két vállalat között ilyen tudásátadás, ám a 

hálózatok ereje éppen abban rejlik, hogy a tagok között hosszú távú kapcsolat, bizalom alakul 

ki, tehát ismétlődő együttműködés jön létre. Ennek előnye pedig egyértelmű; az 

információszerzés és tudásátadás költsége az idővel arányosan csökken, továbbá egy ilyen 

együttműködés sokkal hatékonyabb és kevésbé kockázatos módot biztosít a tanuláshoz.  

Ami magát a hálózatok kialakulásának módját illeti, két fő folyamatot különböztethetünk meg 

egymástól. Az egyik, amikor a hálózatosodás tulajdonképpen a vállalaton belülről indul el, 

tehát az adott szervezet válik szét több kisebb egységre, melyek aztán önállóan, de egymással 

kapcsolatban maradva – hálózatban - képesek létezni. A másik módozat esetében pedig 

valamely egymástól függetlenül működő vállalatok között alakul ki tartós együttműködés, 

kapcsolatrendszer.  

Mindezek alapján tehát elmondható, hogy a telekommunikációs hálózat kialakulása alapvető 

szerepet játszott a hálózatosodás folyamatában, és ahogyan láthattuk, a hálózati tagok közötti 

kapcsolatok tulajdonképpen párhuzamosan többféle szerepet tölthetnek be; egyszerre kvázi 

információs csatornaként, illetve irányítási, ellenőrzési és kontroll eszközként is 

működhetnek. Összefoglalásképpen tehát a hálózatok elterjedésének, térnyerésének főbb 

mozgatórugóiként leginkább az alábbi tényezőket nevezhetjük meg: 

 az informatikai hálózatok gyors fejlődése és elterjedése, ezáltal a vállalatok 

összekapcsolása különféle számítástechnikai rendszereik által; 
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 a globalizáció támasztotta kihívásoknak való megfelelés, melyet képes elősegíteni a 

több, kisebb egységből álló, rugalmas szervezeti struktúra, illetve lehetővé válik ezzel 

együtt az erőforrások megosztása és újrakombinálása, a tudástranszfer és a globális 

piaci lehetőségek megragadása; 

 a piacon megjelenő új igények, termékek is manapság többnyire új vállalati struktúrát, 

együttműködő szervezeteket hívnak életre. Természetesen ez nem meglepő, hiszen a 

fogyasztói igényeket kielégítő termékek és szolgáltatások létrehozásához korábban is 

általában több „összedolgozó” üzleti partnerre volt szükség, ám ehhez képest a 

különbség abban rejlik, hogy a mai vállalatok versenyképessége már javarészt ezeken 

a kapcsolatokon múlik, jelentőségük így nagyban felértékelődött. 

Címsor1 

Hálózati jellemzők 

 

A hálózatok meghatározásánál láthattuk, hogy a szakirodalomban nagyon sokféle hálózat 

definíció létezik, így talán a legegyszerűbb, ha a jellemzőiken keresztül próbáljuk megragadni 

őket.  

Minden hálózatra egyaránt jellemző (legyen az fizikai, vállalati, társadalmi, stb.), hogy 

esetükben egy olyan struktúráról van szó, amelyet csomópontok és az ezeket összekötő szálak 

alkotnak. Témánk szempontjából az üzleti hálózatoknál a csomópontok jelentik az egyes, 

hálózatban jelenlévő szervezeteket, míg az összekötő szálak természetesen a közöttük létesülő 

kapcsolatokat, melyek egyébként összefüggésben vannak egymással, folyamatos hatást 

gyakorolnak egymásra, aminek megfelelően változhat tartalmuk is. Ennek kapcsán fontos 

megjegyezni, hogy a hálózat három tagjából bármely kettő közötti folyamat, tevékenység 

eredményességére mindenkor befolyással lesz az, hogy az adott esemény milyen hatással van 

a harmadik félre. Sőt, ezen túllépve, ha tágabb értelemben nézzük, akkor bármely másik 

hálózati szereplő, vagy annak kapcsolataiban bekövetkező változás hatása is megjelenik. 

Mindezek a jellemzők egyértelműen alátámasztják, hogy a hálózatok szerkezete nem állandó, 

folyamatosan változik, mindenkor alkalmazkodik a környezeti kihívásokhoz, de ezzel együtt 

rendkívül komplex, ezért nehezen is vizsgálható. Szabó (1999) megfogalmazásában ezek a 

hálózatok egyfajta antiszervezetnek is nevezhetőek, szervezeti struktúrájuk ugyanis már 

azelőtt elavul, hogy felrajzolhatnánk. Ebből a sajátos struktúrából ered továbbá a rugalmasság 

és a gyors reagálási képesség is, melyek kulcsszerepet játszanak a már említett globalizációs 

kihívásoknak való megfelelésben. Illetve ebből következik az a tény is, miszerint a 

hálózatokban egyszerűbbé válik a partnerek cseréje, vagyis a hálózat építése is, tehát 

tulajdonképpen az is állandóan változik, hogy mi kerül a hálózaton belülre és kívülre. Bár 

alapvetően a hosszú távra szóló elkötelezettség, stabil, tartós kooperációs kapcsolatok 

jellemzik ezeket a szerveződéseket, melyek újraértékelésére, újratárgyalására időnként 

természetesen azért szükség lehet. Az is egy igen érdekes jellemzője ezeknek a gazdasági 

hálózati szerveződéseknek, hogy a klasszikus versengéssel ellentétben itt a verseny és a 

kooperáció egyszerre van jelen a hálózati tagok között (ezt gyakran coo-petition-ként is 

szokták emlegetni), hiszen a kölcsönös előnyszerzés, hosszú távú közös érdek céljából, a 
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szinergiák kiaknázása érdekében egymással együttműködnek, ugyanakkor továbbra is az 

azonos piacon működő szervezetek egymás versenytársai maradnak. A tudás-, hálózat- és 

kapcsolatmenedzsment felértékelődik, gyakorlatilag minden más tevékenységnél, egyéb 

folyamatnál fontosabbá válik a hálózaton belül, hiszen működésük ezen alapul, ez tartja össze 

őket.    

A hálózatosodás jelensége első sorban a nagy, multinacionális vállalatokra jellemző, pedig a 

kis- és középvállalkozások számára is sok előnyt hordozhat magában egy-egy ilyen hálózati 

tagság; hiszen például az értékes know-how-jukért cserébe, csatlakozva a hálózathoz 

lehetőségük nyílik a nagyobb vállalatok kapcsolatrendszerének használatára.  

Végezetül fontos tulajdonságként kell megemlíteni a hálózatokban a koordináció módját, 

melyet azonban korántsem ilyen egyszerű meghatározni, nem lehet ugyanis egyértelműen 

állást foglalni a piac avagy a hierarchia mellett. Látszólag a piaci koordináció hatását erősíti 

az a tény, hogy a hálózatok kialakulása nagy mértékben dinamizálja, illetve folyamatosan 

alakítja a piacot. Azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ezzel együtt a 

hagyományos piaci kapcsolatok természete is átalakul, hiszen ahogyan már az előzőekben 

szóltunk róla, nem a klasszikus értelemben vett verseny lesz jellemző a továbbiakban a piacra. 

Így leginkább azt mondhatjuk, hogy a hálózatok egy sajátos, egyedi halmazt képviselnek, 

vagyis különböznek mind a piactól, mind pedig a hierarchikus cégektől. Ez a különbözőség az 

egyes koordinációs módok jellemzőiben is jól megragadható, hiszen a hierarchiában 

leginkább az utasítások, szabályzatok, hatalom és alárendelés viszonyai jelennek meg, míg a 

piacot a kölcsönös és önkéntes ellentételezés, tranzakciók jellemzik (mutualitás). A mutualitás 

lényege, hogy a partner csak akkor hajlandó a másik szereplő javára cselekedni, ha az 

ellentételezés ezzel egyidejűleg történik a másik fél részéről. A hálózatoknál azonban mindkét 

jellemzőtől eltérően a reciprocitáson van a hangsúly, melynél a piachoz képest az a 

legnagyobb különbség, hogy az egymás számára nyújtott, előnyt hordozó tevékenységek és 

ezek ellentételezése között laza kapcsolat áll fenn. Ez a tulajdonság leginkább arra vezethető 

vissza, hogy a hálózatok térbeli és időbeli határai egyaránt elmosódnak, ami pedig a tartós, 

hosszú távú kooperációban nyilvánul meg igazán. Hiszen ha a tagok közötti együttműködés 

nincsen úgymond időbeli keretek közé szorítva, adott határidőhöz igazítva, akkor a hálózati 

tagoknak mindenképpen megéri becsületesnek lenni, és bizalomra épülő kapcsolatot kiépíteni 

egymással, hogy ezáltal a jövőben minden kétséget kizáróan viszonzásra kerüljenek a másik 

fél által nyújtott tranzakciók, tevékenységek.  

Az alábbi táblázat jól láttatja a hálózatok eltérő vonásait a piac és a hierarchia koordinációs 

mechanizmusaival szemben: 

 

Hierarchia 

Hálózat 

Piac 
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Fő integrációs erő 

parancs 

kooperáció 

verseny 

Viszony természete 

hatalmi, alárendelt 

reciprocitás, kiegyensúlyozott 

mutualizmus, kiegyensúlyozott 

Kooperáció 

zárt 

lehatárolatlan, időben és térben nyitott 

lehatárolatlan 

Technológiai bázis 

tömegtermelés 

tömeges testre szabás 

nincs specifikus bázis 

Integráció 

vertikális 

hibrid 

horizontális 

Adaptáció 

lassú, szakaszos 

gyors, folyamatos 

gyors, folyamatos 

Struktúra 

merev 
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lazán kötött 

nem szervezeti 

Forrás: Szabó, 1999 

Mindezek ellenére azt azért fontos megjegyezni, hogy bár a hálózatok jellemzői – ahogyan a 

táblázatban is szerepelnek – elkülöníthetőek a piac és a hierarchia tulajdonságaitól, azonban 

ezek között mégis található összefüggés, a hálózatokban egyaránt megjelenhetnek piaci és 

hierarchikus elemek, melyek aránya attól függ, hogy milyen hálózattípusról beszélünk éppen. 

Hierarchikus viszony jelenik meg a hálózatokban például akkor, amikor a hálózatba került 

tagok alárendelődnek a hálózat egészének, hierarchikus viszonyba kerülnek egymással. A 

hálózat kialakulásakor, megszervezésekor ugyanis még a szabad partnerválasztás a jellemző, 

azonban ez a kapcsolat később némiképpen átalakul. Természetesen a kooperáció továbbra is 

megmarad, egyáltalán nem a klasszikus értelemben vett merev hierarchiáról van szó.  

Címsor1 

Hálózatok csoportosítása 

 

A hálózatoknak rengeteg típusa, fajtája létezik attól függően, hogy milyen rendezőelv mentén 

próbáljuk rendszerezni, csoportosítani őket. Eredetüket tekintve két fő kategóriáról 

beszélhetünk; léteznek ugyanis természeti (pl. biológiai) és társadalmi hálózatok. Számunkra 

a társadalmi hálózatok csoportja számít igazán fontosnak, hiszen itt találhatóak meg a 

gazdasági hálózatok is olyan kategóriák mellett, mint a műszaki (pl. vasút, villamosenergia-

hálózat) és társas hálózatok (pl. hatalmi, informális hálók). A gazdasági hálózatokat további 

két nagyobb csoportra bonthatjuk szét, melyek közül az egyik az üzleti, másik pedig a 

közszolgálati (nonprofit szervezetek, kamarák, stb.) hálózatok.  

A tantárgy keretén belül mi természetesen az üzleti hálózatokkal ismerkedünk meg kicsit 

mélyebben, melyeknek igen sok fajtáját lehetne felsorolni. Egy jellemző csoportosítás szerint 

beszélhetünk szervezeten belüli hálózatokról, melyek gyakorlatilag nagy autonómiával 

rendelkező, jogi önállóság nélküli üzleti egységek összekapcsolását jelentik. A hálózatos 

szervezetek ezzel ellentétben már jogilag önálló szervezeteket foglalnak magukba, azonban ha 

a kölcsönös függés mellett tőkekoncentrációról is szó van, vállalatcsoportokról beszélünk, ha 

csak kooperációról, akkor szervezetközi hálózatokról. Talán az üzleti hálózatokon belül a 

negyedik csoport mind közül a legismertebb, ez ugyanis nem más, mint a szociális és 

közösségi hálók csoportja. Itt olyan lazán összekapcsolódó közösségekről van szó, melyek 

általában közös érdeklődési kör, tevékenység, földrajzi távolság miatt jöttek létre.  

Címsor 1 

A hálózati menedzsment modellje 
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A hálózati menedzsment modellje Håkan Håkansson nevéhez fűződik, melynek lényege, hogy 

hozzájárul a hálózatokon belül zajló folyamatok megértéséhez, akár kívülállók, akár a 

hálózatban tevékenykedők szempontjából vizsgálva.  

A bemutatott definíciók alapján a hálózatok két fő elemeként az egyes vállalatokat, illetve a 

közöttük lévő kapcsolatokat említhetjük. Nagyon fontos és talán kicsit nehéz megérteni 

továbbá, hogy a létező hálózatok nem rendelkeznek pontosan definiált és körbeírt határokkal. 

Ráadásul lényeges tulajdonsága a modellnek, hogy az egymással kapcsolatban lévő vállalatok 

nem emelhetnek ki maguk közül senkit, mint a hálózat központi szereplőjét; bár ehhez 

szükséges hozzávenni, hogy egy szereplő önmaga nem is lenne képes egy komplett hálózat 

irányítására.  Ebből következik, hogy a hálózatok nem egy adott vállalat hálózatai, azokat 

egyetlen vállalat sem birtokolja, irányítja; jóllehet nem kizárt egy-egy vállalat ilyen irányú 

törekvése. Ennek megfelelően a hálózati menedzsment Håkansson (2010) szerinti modellje 

három fő pillért tartalmazva az ábra szerinti formában jeleníthető meg. 

 

Forrás: Håkansson alapján, 2010 

Címsor2 

A hálózatokról alkotott képek 

 

A hálózatokról alkotott képek megmutatják, hogy a hálózat szereplői hogyan látják magát a 

hálózatot. Ez mindenkor egy dinamikus, szubjektív állapotot tükröz, melyet igen sok tényező 

alakít és befolyásol; ilyenek például a tapasztalatok, a hálózatban betöltött szerep, 

bizonytalanságok, stb. Ennek következtében természetesen fennáll a veszélye, hogy különféle 

sztereotípiák, általános közvélekedés alakul ki a hálózat természetéről és működéséről, 

melyek által egyfajta tehetetlenség jöhet létre a hálózatokban. Ilyen sztereotípiák közé 

sorolható a hálózatok tipizálása is, melynél lényeges megemlíteni, hogy ez mindig egy adott 

szereplő szemszögéből történik. Ez egyben azt is jelenti, hogy a hálózatnak teljesen más 

jellemzői, szereplői lesznek akkor, ha ezzel egyidőben a tipizáló nézőpontja is változik.  

Címsor2 

A hálózati működés 

 

A második, a hálózati működés magának az interakciónak feleltethető meg, mely az egyes 

vállalatok között jön létre. A hálózati működés legfőbb jellemzői: 

A hálózatról 
alkotott képek 

A hálózat 
eredménye 

Hálózati 
működés 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CFUQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fpub%2Fdir%2FH%25C3%25A5kan%2FH%25C3%25A5kansson&ei=m1ALUpnRH6fZ4ASpv4G4Aw&usg=AFQjCNGDYzOVBXJ8tR49Ygqyp5elbyFBZg&sig2=El6PFB7zIvNsOg89_ZgVIg&bvm=bv.50723672,d.bGE
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 Interaktív: a vállalatok párhuzamosan vesznek részt a hálózat működésében, tehát 

bármely vállalat működése befolyásolja a többiek cselekedeteit, és az adott vállalatra 

is hatással van a többi szereplő tevékenysége. A hálózat outputja az összes ilyen 

interakció együtteséből jön létre tehát.  

 Korlátozott szabadságon alapul: a hálózati működés nem más, mint mások 

cselekedeteire való reagálás.  

 Nem definiálható hagyományos vállalati kategóriákkal: a hálózat szempontjából nem 

beszélhetünk olyan vállalati kategóriákról, mint például kis- és nagykereskedő, 

mindenki „közvetítőnek” minősül, egymásra épülő tevékenységek láncolata jellemző; 

vagyis amit előállít az egyik szereplő, azt felhasználja a másik inputként. 

 Érvényesül az együttműködés és versengés kombinációja: a hálózatokban egyszerre 

van jelen az együttműködés, versenyzés és közvetítés jelensége. A klasszikus vevő, 

beszállító, stb. kapcsolatok csak korlátozottan érvényesek. 

 A pozíció és tapasztalat központi jelentőségű: a korábbi kapcsolatok, tapasztalatok, s a 

hálózatban elfoglalt pozíció alapvetően meghatározza a reakciókat, s mások 

reakcióinak megítélését.  

 Hiányos tudáson alapul: egyetlen vállalat sem rendelkezik teljes tudással, ezért 

elengedhetetlen a folyamatos tanulás („learning by doing”). 

 A hálózat ellentmondásainak kezelése: a vállalatok hálózatosodása visszavezethető a 

hálózatok három paradoxonának kezelésére, mely a hálózati működés három 

szempontjában nyilvánul meg.  

Címsor3 

A hálózati működés három szempontja 

 

 

 

 

 

 

1. Döntések a meglévő kapcsolatokon belül  

Az első szempont választ ad a hálózatok első paradoxonára, miszerint a vállalatok 

jelenlegi működésének és fejlődésének alapját saját kapcsolatai adják. Ezek a 

kapcsolatok azonban korlátozzák is ezt a fejlődést. Bármilyen működésbeli változás 

előnyökkel, de egyben költségekkel, hátrányokkal is jár. Vagyis ez a szempont azt a 

döntést állítja a vállalat számára a középpontba, hogy mikor alkalmazkodik, és mikor 

konfrontálódik azokkal az elfogadott működési módokkal, melyeket a vállalat 

kapcsolatai meghatároznak. 
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2. Döntés a hálózati pozícióról 

Ennél a szempontnál a megoldandó paradoxont az a tény jelenti, miszerint egyaránt 

érvényes, hogy a vállalat maga határozza meg a kapcsolatait, de a vállalatot is 

meghatározzák a kapcsolatai. A vállalat ápolhatja jelenlegi kapcsolatait, elfogadva 

ezzel a jelenlegi pozícióját a hálózatban (konszolidáció a magasabb hatékonyság és 

eredményesség érdekében), vagy megpróbálhatja megváltoztatni azt a meglévő vagy 

új kapcsolatai által. A vállalat számára a hálózati pozícióról való döntés igen komplex 

és összetett, sokkal inkább a kapcsolatok kombinációi melletti döntésről szól, hiszen 

az új és meglévő kapcsolatok egyaránt felhasználhatóak konszolidációra, vagy új 

pozíció kialakítására.  

3. Döntés a hálózat működéséről 

A harmadik szemponthoz tartozó paradoxonként azt nevezhetjük meg, hogy a 

vállalatok megpróbálják iránytani a hálózatot és ebből előnyökre szert tenni, de az 

irányításnak számos korlátja van, és ezek romboló hatásúak. Ennek alapja, hogy a 

hálózatban működő szervezetek kölcsönösen függnek egymástól, a többiek 

erőforrásaitól, képességeitől és kezdeményezésétől. Ha egy vállalat önközpontú 

elveket vallva rá akarja venni a többi hálózati tagot, hogy az ő akarata szerint 

cselekedjenek, azok pedig engedve a nyomásnak, elfogadják azt, az adott vállalat 

végeredményben „pórul jár”. Ebben az esetben ugyanis nem lesz lehetősége a 

kölcsönös szinergiák kiaknázására, mely a hálózatok egy fontos tulajdonsága és 

előnye, hiszen ekkor a hálózat többi tagja háttérbe szorítja saját tudását és elvárásait. A 

döntési pont tehát a harmadik szempontnál abban nyilvánul meg, hogy egy adott 

vállalat a hálózatban mikor kényszeríti rá akaratát a többiekre, és mikor fogadja el 

mások kezdeményezéseit.  

Az alábbi táblázat összefoglalva tartalmazza a hálózati működés három szempontját. 

 

A hálózati működés szempontjai 

Kapcsolódó hálózati paradoxonok 

Döntési alternatívák 

1. 

Döntések a meglévő kapcsolatokon belül 

A vállalatok jelenlegi működésének és fejlődésének alapját saját kapcsolatai adják 

Alkalmazkodás vagy konfrontálódás 

2. 

Döntés a hálózati pozícióról 

A vállalat maga határozza meg a kapcsolatait, de a vállalatot is meghatározzák a kapcsolatai 

Pozíció konszolidálása vagy új pozíció teremtése 

3. 

Döntés a hálózat működéséről 

A vállalatok megpróbálják iránytani a hálózatot és ebből előnyökre szert tenni, de az 

irányításnak számos korlátja van, és ezek romboló hatásúak 

Kényszerítés vagy elfogadás 
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Forrás: Håkansson alapján, 2010 

Címsor2 

A hálózat eredménye 

 

A hálózati menedzsment modelljének harmadik pillére nem más, mint a hálózatban elért 

eredmény. A hálózatok sajátosságából adódik azonban, hogy sosem lehetünk biztosak abban, 

hogy a létrejövő eredmény egy bizonyos vállalat adott tevékenységének köszönhető-e, hiszen 

ahogyan korábban is megfogalmazásra került, minden szereplőre hatással van a többi vállalat 

eredménye és működése is egyaránt. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem lehet egyértelműen 

meghatározni, hogy bizonyos hálózati működés eredményét pozitívnak vagy negatívnak 

értékeljük-e olyan eredménykategóriákat vizsgálva például, mint az árbevétel vagy a 

nyereség.  

Az eredményeket három dimenzió mentén érdemes megvizsgálni, melyek a szereplők, 

tevékenységek és erőforrások dimenziója. Az eredmény három szinten valósulhat meg a 

szereplőket figyelembe véve: a vállalat szintjén, két szereplő között és az egész hálózat 

viszonylatában. A vállalat szintjén azt szükséges leginkább kiemelni, hogy az egyéni 

eredményeit mindenkor a hálózat többi tagjához fűződő kapcsolatain keresztül kell 

értelmeznie, továbbá legfőbb célként a kapcsolati portfóliójából származó előnyök 

maximalizálását jelölhetjük meg. A két szereplő közötti kapcsolatból létrejövő eredmények 

esetében két dimenziót határozhatunk meg, melyek az eredményesség és a hatékonyság. 

Előbbi arra vonatkozik, hogy a két szereplő mit ért el a kapcsolatban, utóbbi pedig azt hivatott 

kifejezni, hogy mennyire működtek gördülékenyen a folyamatok közöttük. Nem nehéz 

belátni, hogy e két dimenzió erősen befolyásolja a szereplők véleményét a kapcsolatok 

irányáról és értékéről, ezért szükség van a kapcsolatok rendszeres felülvizsgálatára, 

értékelésére mind a saját, mint pedig a partner nézőpontjából. Ha az eredményt a teljes 

hálózat szempontjából szemléljük, akkor lényeges szem előtt tartani, hogy minden vállalatnak 

érdemes a saját kapcsolatrendszerén túl tekinteni, és figyelemmel kísérni az egész hálózat 

dinamikáját, a különféle bekövetkező változásokat, hiszen egy-egy ilyen változás a teljes 

hálózat, és benne minden szereplő működésére hatással lehet. 

A szereplők mellett a létrejövő eredmények a különféle hálózati tevékenységek 

összekapcsolódására is hatással vannak, melyek teljesen újradefiniálhatják a vállalat 

kapcsolatait, és végső esetben a teljes hálózat struktúráját is. Ennek egyik lehetséges módja új 

tevékenységek bevonása általában egy eddig más által ellátott, a vállalat működéséhez 

szükséges tevékenység házon belüli kialakításával. A másik jellemző mód a tevékenységek 

leválasztása, mely során a vállalaton belül végzett tevékenységet a jövőben más szereplő fogja 

ellátni. Illetve beszélhetünk még a vállalat kapcsolati portfóliójának olyan átalakításáról, 

melyben közvetítők mellőzésével alakíthat ki közvetlen kapcsolatot egy másik szereplővel, 

vagy éppen ellenkezőleg, közvetítő bevonásával tevékenykedik.  
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Az említett harmadik dimenzióra, az erőforrásokra az eredmények kétféle módon lehetnek 

hatással; befolyásolhatják az erőforrások felhasználását, vagyis azt, hogy a vállalat milyen – 

akár saját, akár partnerei tulajdonában lévő - erőforrásokhoz férhet hozzá. Másik 

kategóriaként pedig azt említhetjük, amikor a létrejövő eredmény az erőforrások fejlesztésére 

(technikai, fizikai, működésbeli) van hatással.  

Címsor1 

A modern hálózatkutatás modelljei 

 

Mivel – ahogyan láthattuk – igen sokféle típusú hálózat létezik, ennek megfelelően a 

hálózatkutatásnak is párhuzamosan több vetületét különböztethetjük meg (pl. közgazdasági, 

fizikai, szociálpszichológiai). Ennek ellenére elmondható, hogy ezen eltérő elemzési keretek 

mindegyikének gyökere a matematikában keresendő, még pontosabban a gráfelméletben. A 

hálózatkutatás tehát eredendően a matematika részét képezi.  

Erre vonatkozóan négy főbb elméleti modell alakult ki, melyeknél fontos megjegyezni, hogy 

a hálózati tulajdonságok eltérőek attól függően, hogy melyik megközelítésről is van szó. A 

hálózatok közös jellemzőinek meghatározására elsőként Erdős Pál és Rényi Alfréd próbált 

közös rendszert alkotni. Elméletükben a véletlen gráfok tulajdonságaival magyarázták, hogy 

milyen elven, hogyan kapcsolódnak egymáshoz egy hálózat tagjai. Szerintük a hálózatok 

létrehozásának legegyszerűbb módja nem más, mint az egyes tagok közötti véletlen 

kapcsolatok kialakítása; vagyis elméletük alapgondolata a teljes egyenlőség. E szerint ugyanis 

– a gráfelméletet alapul véve - minden pontnak ugyanakkora az esélye arra, hogy megkapjon 

egy élt. Erdős és Rényi megközelítése azonban a valóságban kevésbé állja meg a helyét, nem 

ad magyarázatot az úgynevezett hatlépésnyi távolság jelenségére (két tetszőlegesen 

kiválasztott ember a Földön hat lépés távolságra van egymástól). Ezt igazolandó, elég például 

csak arra gondolni, hogy vajon létezne-e gazdaság abban az esetben, ha minden vállalat 

teljesen véletlenszerűen választaná ki vevőit? 

A hat lépés távolság problémájának megoldásához Watts és Strogatz kisvilág modelljével 

sikerült némiképpen közelebb kerülni, melyet a csoportképződés vizsgálatának segítségével 

fogalmaztak meg. Kutatásuk egyik legfontosabb megállapítása, hogy a tetszőlegesen 

kiválasztott emberek közötti hatlépésnyi távolság abból ered, hogy közülük néhányan 

rendelkeznek távoli kapcsolatokkal, melyek azonban szintén véletlenszerűek az Erdős-Rényi 

modell megállapításához hasonlóan. Ám ez az elmélet sem adott megfelelő magyarázatot az 

internet hálózatának, felépítésének kialakulására, melyet a kutatók a XX. század végén 

kezdtek el behatóbban vizsgálni. Az internet tanulmányozásával a tudósok ugyanis arra az 

eredményre jutottak, hogy bár a virtuális hálózat is egy kis világ, kialakulásánál mégsem a 

véletlen játssza a fő szerepet; ez sokkal inkább valamilyen rendezőelv mentén történik. A web 

tehát nem egy véletlen hálózat, mert felépítését (és egyébként a társadalomét is) néhány 

népszerű, középponti elem uralja, és ezek által alakul ki az összeköttetés a többi hálózati tag 

között is. Így született meg a skálafüggetlen hálózatok elmélete Barabási-Albert László és 

Albert Réka közreműködésével, mely alapvetése, hogy egy hálózatban a legtöbb tagnak csak 
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nagyon kevés kapcsolata van, melyeket azonban néhány, nagy összekötöttséggel rendelkező 

tag, középpont tart össze.  Ez a modell a hálózatok tulajdonságait nézve is nagy változást 

jelent az előzőekben megismert elméletekhez képest mind szerkezeti stabilitásukat, mind 

pedig az ellenük irányuló támadásokkal szembeni tűrőképességüket tekintve.  

A negyedik hálózati modell tulajdonképpen a skálafüggetlen hálózati jellemzőket kiegészítve 

és tovább fejlesztve, a Bose-Einstein kondenzációt alapul véve azt fogalmazza meg, hogy egy 

hálózat legrégebbi tagjának, vagyis az elsőként érkezőnek nem feltétlenül származik ebből 

előnye a többiekhez képest. Vagyis az új kapcsolatokért folytatott állandó versenyben az lesz 

a győztes, aki alkalmasabb, aki jobb képességekkel rendelkezik ezek megszerzésére. Ebből a 

megállapításból két alapelv rajzolódik ki. Az első a „gazdag egyre gazdagabb lesz” elv, tehát 

a legalkalmasabb pontból lesz a legnagyobb középpont; míg a második a „győztes mindent 

visz” elv, mely szerint a legnagyobb alkalmassággal rendelkező elem minden kapcsolatot 

magához ragad. (Ez utóbbi hálózatokra egyébként általában a csillagszerkezet jellemző, 

vagyis egyetlen középpontból és sok kis pontból állnak.)  

Címsor1 

Hálózati teljesítmény 

 

Ha teljesítményről [id=107] beszélünk, akkor általában véve valamely tevékenység, 

cselekedet mérhető eredményére, valamely kitűzött cél elérésére gondolunk. A teljesítmény 

fogalma többnyire az egyénekkel és szervezetekkel kapcsolatban jelenik meg, de 

természetesen a hálózatok esetében szintén lehetséges – hiszen a hálózatokat is a definíció 

szerint egymással kapcsolatban lévő vállalatok alkotják -, és egyben szükség is van a 

teljesítmény értelmezésére. A teljesítménnyel együtt jár a mérés, attól teljes mértékben 

elválaszthatatlan, hiszen a teljesítmény két fő alkotóelemét, az eredményességet [id=101] és 

hatékonyságot [id=102] mérni szükséges ahhoz, hogy a kitűzött célok elérését monitorozni 

lehessen, illetve hogy ezáltal lehetővé váljon az eredmények folyamatos javítása. Egy adott 

vállalat teljesítményének mérése már önmagában véve sem egy egyszerű folyamat, így 

könnyen elképzelhető, hogy a sokkal összetettebb, komplexebb és sokszínűbb hálózatokban 

ez még inkább kihívást jelentő feladatnak bizonyul. A hálózatok teljesítménye természetesen 

meghaladja az önálló vállalatok teljesítményét, hiszen ellenkező esetben a hálózatok egyik 

fontos értéke, a szinergiahatás érvényét veszítené. A hálózatok teljesítményének mérését 

mindenkor azok sajátos, az egyedi vállalatoktól megkülönböztető jellemzőire kell alapozni. 

Így mindenképpen tartalmaznia kell a tagok közötti kapcsolatok szorosságának fokát, az 

egyes vállalatok elköteleződésének mértékét a hálózati működés irányába, vagy például azt is, 

hogy minden fontos partner tagja-e a hálózatnak, milyen formális és informális szabályokat 

definiáltak az együttműködés során, mennyire nyitottak egymás felé, milyen a tagok közötti 

kommunikáció mértéke.  

Azt azonban már sokkal nehezebb megragadni és konkretizálni, hogy a hálózatokban 

kialakuló teljesítménynövekedések milyen formában jelennek meg, hogyan válhatnak 

mérhetővé és általánosságban véve milyen főbb tényezők játszanak meghatározó szerepet 
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ebben a növekedésben. A hálózati teljesítmény mérése abból a szempontból is kihívást jelent, 

hogy nehéz lenne egyetlen követendő modellt felállítani, hiszen ahogyan korábban már 

láthattuk, a vállalati együttműködéseknek nagyon sok fajtáját tudjuk megkülönböztetni. 

Illetve az önálló vállalatokhoz képest a hálózatokban további eltérésként jelennek meg 

különféle sajátos vezetési problémák, mivel magát a szervezetet is vezetni kell a hálózatban, 

valamint koordinálni kell bizonyos keretek között a teljes hálózati működést is. Ennek 

megoldása pedig annál nehezebb, minél lazább a tagok közötti kapcsolat.  

Mindezen nehézségek ellenére azonban meghatározhatunk olyan alapvető tényezőket, melyek 

a hálózatok teljesítményének növekedésében kulcsszerepet játszanak.  

 Rendszer-optimalizáció 

A hálózatok sikerének fontos tényezőjét jelenti a rendszer-optimalizáció lehetősége. A 

gazdasági hálózatokban ugyanis nem a vállalati önállóságot támogató menedzsment eszközök 

tudnak érvényesülni igazán, hanem a tagok egymással kialakított kapcsolati portfóliójának 

irányítása. Ide tartozik továbbá a hálózatok „határok nélküli” tulajdonsága, térben is nyitott 

jellege, ami fontos előnyként jelenik meg az egyedi vállalatokhoz képest. Utóbbiak esetében 

ugyanis a vállalati határok gyakran akadályozzák az egyes, vállalatokon átívelő értékalkotó 

folyamatok hatékony megvalósítását. A hálózatoknál azonban lehetőség nyílik ilyen 

folyamatok kialakítására, az egyes tagok kompetenciáinak integrálására, rendszer szintű 

optimalizáció kialakítására.  

 Szinergiahatások 

Mint ahogyan már említésre került, a szinergiahatások kiaknázása a hálózatok egyik markáns 

jellemvonása, alapértéke; mely miatt érdemes lehet egy hálózaton kívül működő vállalatnak 

az adott kooperációba belépni. Ezeket a szinergiahatásokat egyfajta kettősség jellemzi abban a 

tekintetben, hogy egyaránt értelmezhetőek a hálózatosodás kialakulásának mozgatóiként, de 

akár a hálózat működésének eredményeként is. A hálózati kereteknek köszönhetően 

csökkennek, esetleg megszűnnek a tranzakciós költségek is ezekben a szerveződésekben, 

melyeket ugyan felváltanak különféle koordinációs költségek, de azokat másfajta 

kapcsolatalakító tényezők befolyásolják (pl. kölcsönös bizalom). Ezek értelmében a 

teljesítmény növelésének alapjává a hatékonyságnövelés válik.  

 Tudástranszfer 

Az információ és tudás mindig is két olyan kritikus erőforrást jelentett a vállalatok számára, 

melyek hiánya jelentős akadályokként definiálható teljesítményük növelésében. A 

megszerzésükért folytatott „küzdelemben” a szervezetek mindig arra törekedtek, hogy a 

számukra szükséges információkra úgy tegyenek szert, hogy ne kelljen lemondani ennek 

érdekében versenyelőnyükről, core kompetenciáikról. A hálózati struktúra egyik legnagyobb 

előnye pont ebből származik, nevezetesen az együttműködések által lehetővé válik a hálózati 

tagok számára a saját tudásuk jobb kihasználása, illetve partnereik, sőt azok partnereinek 

tudásához való hozzáférése is. Ez természetesen csakis akkor működik megfelelően, ha a 

vállalatok elfogadják, hogy saját tudásukat a többi tag rendelkezésére kell bocsátaniuk ennek 
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fejében, a kölcsönös előnyszerzés érdekében. Másfelől a tudásátadásnak ez a módja további 

hatékonyságnövelésre ad lehetőséget a hálózat tagjai számára, mivel így a belső 

képességfejlesztésre szánt időt és erőforrásokat át lehet csoportosítani más, fontosabb 

területre. A tudás hálózatokon belüli, szervezeti egységek közötti továbbítása emellett az 

együttműködés hatékonyságának és a vállalatok sikerességének is egy alkalmas fokmérője, 

meghatározója.  

 Internalizáció 

Az internalizáció és vállalati teljesítmény kapcsolatának vizsgálata a vállalatok 

nemzetköziesedési hullámával indult meg. Ennek eredményeképpen a teljesítmény- és 

értéknövekedés főként akkor jelenik meg, ha a vállalatok közötti együttműködés eleme 

valamely nem megfogható, nem tárgyiasult erőforrás fejlesztésére irányul.  

 

Az itt felsorolt tényezőkön kívül azonban meg kell említenünk néhány olyan jellemzőt, 

melyek a hálózati működés során szükséges, de nem elégséges feltételként definiálhatóak arra 

vonatkozóan, hogy a hálózatban valódi teljesítménynövekedés menjen végbe. Hiányuk esetén 

viszont fennáll a veszélye annak, hogy gazdasági visszaesés következik be, nagyobb lesz a 

költsége annak, hogy egy adott vállalat továbbra is hálózati tag maradjon, minthogy önállóan 

folytassa tevékenységét; vagyis az együttműködés, hálózati szerveződés megbukik. Tehát ezt 

elkerülendő, először is szükség van a tagok közötti egyfajta stratégiai és kulturális 

illeszkedésre. Továbbá a hálózati működés nem sérthet versenyszabályokat, a partnerek 

közötti tranzakciók kizárólag törvényes keretek között bonyolíthatóak le. Lényeges szempont, 

hogy a hálózat tagjai közötti együttműködés jól megalapozott legyen, valósan támasztott 

igényekre épüljön, magát a hálózati formát pedig az együttműködés kereteinek és 

követelményeinek megfelelően kell ezután megválasztani. Az információ és tudás 

kulcsszerepéről már korábban esett szó, így biztosítani kell a megfelelő csatornát az 

akadálytalan információáramláshoz, mely maga után vonja, szoros kapcsolatban áll a 

partnerek közötti nyílt kommunikációval egyaránt. Mindezek a tagok közötti kölcsönös 

bizalom kiépítése és megléte nélkül természetesen nem képzelhetőek el; továbbá szükséges az 

egyes vállalatok menedzsmentjének, vezetőinek rugalmassága és elköteleződése, valamint 

ennek nyílt vállalása is, mely kellő alapot nyújt a hatékony, kölcsönösen előnyös 

együttműködéshez.  
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