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ELŐSZÓ

A turizmus jövőjét formálni kívánó 
vállalkozásként az Amadeus rengeteg időt 
és figyelmet szentel az utazási trendek 
alakulásának elemzésére. A magyarországi 
üzleti utazási szokásokról készült legfrissebb 
jelentésünk is e szándéktól vezérelve 
készült. A tanulmány más közép- és kelet-
európai országokra is kitér, nevezetesen 
Csehországra, Lengyelországra, Lettországra, 
Litvániára és Romániára, így elemzésünket 
a magyarországi üzleti utazási trendek más, 
térségbeli országokkal történő összevetése is 
gazdagítja.

Mit lehet tehát elmondani Magyarországról 
a többi közép-és kelet-európai országgal 
való összehasonlításban? Úgy tűnik, van 
még mit tennünk annak érdekében, hogy 
a professzionális üzleti utazásmenedzsment 
szerepét tudatosítsuk az érintettekben. 
Igaz ez akkor is, ha a magyarországi 
vállalkozások kétharmada már kialakította 
az üzleti utakra vonatkozó irányelveit, 
és a cégek fele alkalmaz informatikai 
megoldásokat az üzleti utak szervezéséhez, 
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ami alapján Magyarország a térségben az 
egyik legjobb eredményt mondhatja magáénak. 
A megkérdezettek 38%-a nyilatkozott úgy, hogy 
üzleti útjai menedzselését külső szolgáltatóra 
bízza. A felmérés eredményei ugyanakkor 
arra is rávilágítanak, hogy a vállalkozások 
kevéssel több mint egyharmada nem alakított 
ki üzleti utazási irányelveket, és közel 48%-
uk semmilyen informatikai megoldást nem 
alkalmaz az üzleti utak szervezéséhez és 
kezeléséhez. 

A felmérés eredményeinek alapos elemzése 
nyomán egyértelmű, hogy a gyakorlatban 
a cégek számos területen változást tartanak 
szükségesnek az üzleti utazásmenedzselés 
folyamatának egységesítése és optimalizálása 
érdekében.

Annak ellenére, hogy a vállalkozások 
általánosságban nagyon elégedettnek vallják 
magukat üzleti útjaik megszervezésével 
kapcsolatban (több mint 80%), a magyar cégek 
döntéshozóinak 40%-a változtatni kíván üzleti 
útjai szervezésének módján. Ezek a változások 
pedig a formalitások csökkentése felé mutatnak, 
ami az egész folyamat felhasználóbarát 
jellegét erősíti. Viszonylag ritkán fordul elő, 
hogy a változásokat a várt költségvetési 
megszorítások tükrözzék. Még ha így is van, 
a legtöbb vizsgált közép- és kelet-európai 
országgal ellentétben a megtakarításokat nem 
annyira az üzleti utak egységre jutó költségének 
mérséklésével, mint inkább az utak számának 
csökkentésével kívánják elérni. 

Kutatásunk előremutató megállapítása, 
hogy a magyar vállalkozások több mint 
fele hajlandónak mutatkozik arra, hogy 
üzleti útjai szervezéséhez új megoldásokat 
alkalmazzon, és több mint 70%-uk hajlandó 
kiszervezni üzleti útjainak szervezését 
professzionális utazási irodának, feltéve, hogy 

az ezáltal kézzelfoghatóbb és átláthatóbb 
ajánlatok a javukat szolgálják, illetve jobban 
igazodnak egyéni vállalati szükségleteikhez. 
Az együttműködés egy professzionális üzleti 
utazásra szakosodott irodával segít az 
alkalmazottaknak, hogy a cég utazási politikáját 
egyszerűen tudják megvalósítani és alkalmazni, 
ami az üzleti utak szervezésének legfontosabb 
szempontja. Végül, ám nem utolsó sorban 
látható, hogy azok a vállalkozások, melyek 
követték a változásokat (utazási irányelveket 
fogadtak el és informatikai megoldásokat 
alkalmaznak), elégedettebbek az üzleti útjaik 
szervezésével és kezelésével.

Reméljük, hogy jelentésünk hasznos 
információforrásul szolgál majd Önnek is az 
üzleti utak szervezésének és menedzselésének 
jelenlegi tendenciái és bevált gyakorlatai 
tekintetében. Az Amadeus úgy véli, az üzleti 
utak kulcsszerepet játszanak az üzletfelekkel 
és a partnerekkel fennálló kapcsolatok 
elmélyítésében. A lehető legkedvezőbb 
körülményeket biztosítják a tárgyalásokhoz 
a személyes kapcsolatok megteremtésével, 
ezáltal közvetlenül hozzájárulnak a vállalkozás 
sikeréhez. S pontosan ez az, amiért 
a kommunikációs technológia rohamos fejlődése 
ellenére a vállalkozásoknak nem lenne szabad 
üzleti utazásaikat visszafogniuk. Ehelyett 
olyan költséghatékonyan kellene szervezniük 
az utazásokat, amennyire csak lehetséges, 
felhasználva ehhez a legkorszerűbb eszközöket. 
Az Amadeus éppen ilyen megoldásokat kínál 
a 21. századi üzleti utazói igények kielégítésére.

Szula Márk

ügyvezető 
Amadeus Magyarország
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A kutatás főbb megállapításai számokban

Következtetések menedzserek számára

 _ A hazai vállalkozások kétharmada már alkalmaz üzleti utakra vonatkozó irányelveket. A vállalkozások 
kevéssel több mint egyharmada nem alkalmaz ilyet. Ebből a szempontból a magyarországi gyakorlat 
nem különbözik lényegesen a többi vizsgált közép- és kelet-európai országétól. 

 _ A magyarországi cégek körében a legkedveltebb fizetési mód az átutalás (69%). Másik gyakorta 
alkalmazott megoldás a vállalati hitelkártya (43%). Magyarországon a vállalkozások egyötöde az előre 
fizetést választja (21%) vagy él az utazási irodák által intézett fizetés lehetőségével (19%). Ez utóbbi 
fizetési mód Magyarországon népszerűbb, mint más közép- és kelet-európai országokban. Ugyanakkor 
a magyar cégek ritkábban használnak magánjellegű készpénzt ilyen kifizetésekre. 

 _ Hazánkban a vállalkozások több mint fele (52%) alkalmaz informatikai megoldásokat az üzleti utak 
szervezéséhez és elszámolásához. Ez a gyakorlat elterjedtebb Magyarországon, mint más közép- és 
kelet-európai országokban. 

 _ Minden ötödik magyarországi cég megtakarításokat tervez az üzleti utak vonatkozásában. Tízből hét 
magyar cég képviselője nyilatkozik úgy, hogy ilyen tervük nincs. 

 _ Magyarországon a cégek többsége (60%) nem számít arra, hogy az üzleti utak szervezésének 
jelenlegi módja megváltozhat. Azonban az ilyen jellegű változások a vállalkozások kétötöde számára 
kívánatosak lennének. 

 _ A magyarországi vállalatok 71%-a, és átlagosan a vizsgált közép- és kelet-európai országok 
vállalkozásainak több mint fele hajlandó lenne együttműködni egy külső, üzleti utazások szervezésére 
szakosodott szolgáltatóval, ha ez kézzelfogható előnyökkel járna számukra.

 _ Azon vállalkozások, ahol léteznek utazási irányelvek és e célra kialakított informatikai eszközök, 
egyértelműen meg vannak elégedve azzal, ahogyan üzleti útjaik szervezése jelenleg zajlik.

 _ Azáltal, hogy az üzleti utazások szervezésének módját hozzáértő vállalkozások segítségével 
átalakítják, a cégeknek lehetőségük nyílik üzleti útjaik költségét mérsékelni anélkül, 
hogy az utazások számát csökkenteniük kellene.

 _ Valódi megtakarításokkal járhat tehát az üzleti utazásszervezésre 
specializált irodákkal történő együttműködés. Pénzügyi megtakarítások 
adódhatnak abból, hogy a vállalatok kedvezőbb ajánlatokhoz jutnak 
a szolgáltatóktól az egyedi megállapodások során elért, rögzített 
céges árakon, és olyan ellenőrzési folyamatot valósítanak meg, 
amely egyszerű eszközökkel biztosítja számukra az utazási 
szabályzat betartását. Más szempontból időmegtakarítást 
jelent, hogy az utazásmenedzseléssel járó operatív 
feladatok levehetők a kiutazó, illetve más érintett 
munkatársak válláról (ügyintézés, HR, könyvelés) és 
átadhatóak az utazási iroda szakembereinek.

 _ Ez a megoldás a cég és az alkalmazottak 
várakozásainak egyensúlyát biztosítja: egyfelől 
csökkenti az utazási költségeket és az utazással 
járó adminisztrációt, másfelől az alkalmazottak 
számára rugalmasságot, biztonságot és pénzügyi 
támogatást biztosít az út során, valamint 
garantálja az utak gyors megszervezését.
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Rendelkezik az Ön vállalata üzleti utazásra 
vonatkozó irányelvekkel, azaz olyan szabályzattal, 
ami az üzleti utakkal kapcsolatos szolgáltatások 
megrendelésére vonatkozik?

 ✓ A megkérdezett magyar vállalkozások kétharmada 
(60%) kialakított üzleti utakra vonatkozó szabályzatot. 
A vállalkozások kevéssel több mint egyharmada nem alkalmaz 
ilyet. Ebből a szempontból Magyarország nem különbözik 
jelentősen a többi közép- és kelet-európai országtól. 

 ✓ Az irányelveket bevezető vállalatok a legnagyobb 
részvénytársaságok, illetve azok a cégek, amelyek számára 
az üzleti utak a műveleti tevékenység fontos részét jelentik 
(gyakoriak és viszonylag nagy költséggel járnak).

 ✓ Magyarországon az üzleti 
utakra vonatkozó vállalati 
irányelvek elsősorban a szállodai 
szobák (93%) és a repülőjegyek 
(91%) foglalására vonatkoznak. 
Tízből nyolc vállalat szabályozza 
az autóbérlés feltételeit – 
nagyobb arányban, mint a többi 
közép-és kelet-európai cég. 
Továbbá Magyarországon 
a többi közép-és kelet-európai 
országgal összehasonlítva 
gyakrabban szabják meg 
a biztosítás és a transzfer 
foglalásának feltételeit. 

 ✓ Azok a cégek, ahol utazási 
irányelveket vezettek be, 
nagyobb arányban elégedettek 
üzleti útjaik szervezésének 
jelenlegi módjával.

Utazási irányelvek – az első lépés az 
utazásmenedzselés egyszerűsítése felé

Vállalati utazási szabályzat

Szolgáltatások az utazási szabályzatban
Az üzleti utazásokkal kapcsolatos irányelvek milyen szolgáltatásokra 
vonatkoznak?

Az üzleti utazásra vonatkozó irányelvek az üzleti utakhoz kapcsolódó szolgáltatások 
megrendelésére vonatkozó szabályok gyűjteménye.
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Magyarország, N=91

Össz., N=618
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 ✓ Az üzleti utak szervezésével és menedzselésével 
kapcsolatos döntések a vizsgált közép- és kelet-európai 
vállalatok zömében felsővezetői és igazgatótanácsi 
szinten születnek. A döntéshozók között viszonylag 
sokszor szerepel a pénzügyi igazgató is. 

 ✓ A cégek egyértelmű többségénél az üzleti utak 
szervezésére vonatkozó döntéseket az igazgatótanács 
hozza. Magyarországon az igazgatótanács gyakrabban 
tölti be a döntéshozó szerepét, mint bármely más közép- 
és kelet-európai országban. Másfelől a felsővezetők és 
az utazási menedzserek ritkábban döntenek  
ilyen kérdésekben. 

Döntési folyamat - több szinten zajlik

Válaszok Magyarországról
Ki felel az Ön vállalatánál az üzleti utazásokkal 
kapcsolatos fő döntésekért?

Felsővezetés Igazgató- 
tanács

Pénzügyi 
igazgató

Személyzeti / 
HR osztály

Travel 
Manager 

Az üzleti úton 
részt vevő 
személy

Adminisztráci-
ós osztály

Beszerzési 
osztály

Egyéb személy Nehéz 
megmondani

12

87

5 3 0 1 1 1 0
10

49 46

7 7 6 4 3 2 2

15

Magyarország, N=150

Össz., N=1002
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 ✓ A vizsgált közép- és kelet-
európai piacokon működő 
vállalatok egyéni üzleti utazásai 
esetén a leggyakrabban 
alkalmazott fizetési módszer 
a banki átutalás és a vállalati 
hitelkártya. 

 ✓ A magyarországi cégek körében 
a legkedveltebb fizetési mód az 
átutalás (69%). Másik gyakorta 
alkalmazott megoldás a vállalati 
hitelkártya (43%). Magyarországon 
a vállalkozások egyötöde 
előre fizet (21%) illetve veszi 
igénybe az utazási irodák által 
lebonyolított fizetés lehetőségét 
(19%). Ez utóbbi fizetési mód 
Magyarországon népszerűbb, 
mint más közép- és kelet-európai 
országokban. Másrészről a magyar 
cégeknél ritkább a magánjellegű 
készpénzes fizetés. 

 ✓ Bár a legnépszerűbb fizetési 
mód az átutalás, érdemes 
figyelni a helyi sajátosságokra. 
A Magyarországon működő cégek 
például gyakrabban említik, 
hogy a fizetések utazási iroda 
általi lebonyolítását tartanák 
a legjobbnak (15%). 

Mely fizetési módot részesítik előnyben az üzleti utak egyes 
elemeire vonatkozóan az Ön vállalatánál?

Mely fizetési mód lenne a legjobb az üzleti utak egyes 
elemeire vonatkozóan az Ön vállalatánál?

Üzleti utakkal kapcsolatos kifizetések – a banki 
átutalás uralma

Átutalás

Átutalás

Vállalati 
hitelkártya

 Vállalati 
hitelkártya

Előre fizetés

 A fizetéseket 
egy utazási 

iroda 
bonyolítja

A fizetéseket 
egy utazási 

iroda bonyolítja

Előre fizetés

Privát 
készpénz

Privát hitel-/ 
betéti kártya

Privát hitel-/ 
betéti kártya

Privát 
készpénz 

 Egyéb fizetési 
mód

69

62

43

31

19

11

5

4

4

3 1

21

15

66

62

36

33

9

16

15

5

9

6 3

28

6

Magyarország, N=151

Magyarország, N=151

Össz., N=1002

Össz., N=1002
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 ✓ Az üzleti utak szervezésének legnépszerűbb módja, 
amit a válaszadók Magyarországon gyakrabban jelöltek meg, 
mint más közép- és kelet-európai országokban, a belső 
vállalati online foglalási rendszer használata (51%). 

 ✓ Népszerű módszer még a külső cégek (utazási irodák) szolgáltatásainak igénybe vétele (38%). A külső cégek 
megbízása Magyarországon népszerűbb, mint más közép- és kelet-európai országokban. 

 ✓ A többi vizsgált közép- és kelet-európai országban igen népszerű internetes oldalak (pl. HRS és Booking.com) 
a térséggel összehasonlításban itt ritkán használatosak (36%-kal szemben csak 25% említi). 

 ✓ Ugyancsak meglehetősen ritka, hogy az alkalmazottak szabad kezet kapnak üzleti útjaik megszervezéséhez. 

 ✓ A közép- és kelet-európai piacon működő cégek több mint fele nem alkalmaz informatikai megoldást (53%). 
Informatikai megoldásokat a legtöbbször Lettországban (54%) és Magyarországon (52%), legritkábban pedig 
Lengyelországban (28%) alkalmaznak. 

 ✓ Magyarországon a vállalkozások több mint fele alkalmaz informatikai megoldásokat üzleti útjai 
megszervezésének egyszerűsítése céljából. Ez a gyakorlat elterjedtebb Magyarországon, mint más közép- és 
kelet-európai országokban.

Üzleti utazásmenedzselés – lépések a professzionális 
megoldások felé

Milyen módon szervezik az üzleti utazásokat 
általában az Ön vállalatánál (például a szállodák 
/ repülőjegy / egyéb jegyek és az üzleti úttal 
kapcsolatos szolgáltatások foglalása)?

Az Ön vállalata használ IT megoldásokat / 
alkalmazásokat az egyes üzleti utak foglalásához és/
vagy a kiküldetések elszámolásához?

Egy belső 
vállalati online 

platformot 
használunk 

a foglalások-
hoz

 Külső 
céget, üzleti 
utak szer-
vezésével 
foglalkozó 

irodát alkal-
mazunk

 Légitársasá-
gok, szállodák 

külső internetes 
oldalait és / 

vagy internetes 
keresőket alkal-
mazunk, úgy, 

mint HRS, Boo-
king.com vagy 

Skyscanner

A munka-
vállalók 

maguknak, 
egyénileg 
szervezik 
az üzleti 
útjaikat

Mobilalkalma- 
zásokat hasz-

nálunk

A fentiek 
egyike sem

 Nem tudom / 
nincs válasz

51

38

11

2 5 0

25
29 30

26

3
8

1

36

Magyarország, N=151

Össz., N=1002

Igen

43
28

49 52 45
54

40

53
66

49 44 51 38
56

4 6 2 4 4 4 8

Nem

Nehéz megmondani

Össz. PL CZ HU RO LT LV
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Ön tervez megtakarításokat az üzleti utak szervezését 
illetően 2017-ben?

 ✓ A közép- és kelet-európai vállalatok valamivel több mint fele 
nem tervez üzleti utazásai szervezése és menedzselése révén 
megtakarításokat elérni 2017-ben. 

 ✓ Átlagosan a vizsgált közép- és kelet-európai vállalatoknak csupán 
28%-a tervez üzleti utazásai szervezése és menedzselése terén 
megtakarításokat elérni 2017-ben. Magyarországon hasonló a helyzet.

 ✓ Minden ötödik magyarországi cég (21%) tervez megtakarításokat 
üzleti utazásai vonatkozásában. Tízből hét magyar cég nyilatkozik úgy, 
hogy nincs ilyen terve. 

 ✓ Magyarországon leggyakrabban 6-10%-os megtakarításokat 
terveznek. A legalacsonyabb szintű megtakarításokat (1-5%) itt 
kevesebb alkalommal jelezték, mint más közép- és kelet-európai 
országokban. 

 ✓ Megtakarításokat első helyen 
a tervezett üzleti utak számának 
csökkentésével terveznek (sokkal 
nagyobb arányban, mint más közép- 
és kelet-európai országokban). 
Ugyanakkor más országokhoz képest 
ritkábban említik az egyes utakkal 
összefüggő kiadások csökkentését, 
habár ez továbbra is lényeges eszköz 
a megtakarítások elérése szempontjából. 
A magyarországi vállalkozások 23%-
a tervezi, hogy az üzleti utazásokra 
vonatkozóan irányelveket vezet be. 
Magyarországon kevesebben terveznek 
az üzleti utazáshoz kapcsolódó 
szolgáltatások beszerzéséhez egy adott 
partnert kiválasztani, mint más közép- 
és kelet-európai országokban.

Intelligens megtakarításokra van szükség

Milyen módon tervezik elérni ezeket a megtakarításokat?

Igen

Nem

Nehéz megmondani

28
42

7
21

48
36

48

54
38

69

70

38
51

46

18 20 24
9 6

14 13
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Hány % megtakarítást tervez összesen?

HU
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39
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20% felett
Nem tudom / 
nincs válasz 

1-5%

Az üzleti utak 
számának 
csökkenté-

sével

Az utazás 
fajlagos 

költségének 
csökkenté-

sével

Új, az üzleti 
utazásra 

vonatkozó 
irányelvek 
bevezeté-

sével

Egy meghatá-
rozott, az üzleti 
utazásokra vo-
natkozó beszer-

zési csatorna 
bevezetésével

Egyéb 
módon

Nem 
tudom

55

39

3 3 0

23
29

53

14

3
8

19

Magyarország, N=31

Össz, N=285
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 ✓ Közép- és Kelet-Európa 
vállalkozásainak 43%-a, a magyar 
cégek 40%-a nyilatkozott úgy, 
hogy változásra számítanak az 
üzleti utazásmenedzselés jelenlegi 
módjának vonatkozásában. A 
cég üzleti utazási irányelveinek 
az alkalmazottak részéről 
történő betartása más közép- 
és kelet-európai országokkal 
összehasonlításban kevesebb 
említést kapott, mint ahogyan 
a nagyobb ellenőrzést és 
átláthatóságot, továbbá a kiutazó 
munkatársak nagyobb önállóságát 
is kevesebben jelölték meg az üzleti 
utazások szervezési és elszámolási 
folyamatában. 

 ✓ A magyarországi vállalatok 
kevésbé számítanak változásokra 
a cég üzleti utazási irányelveinek 
betartásával kapcsolatban, inkább 
a formalitások csökkenését várják. 

Az üzleti utak menedzselésének változásaira 
vonatkozó várakozások
Számítanak változásokra az üzleti 
utak szervezésének tekintetében?

Milyen változásokat várnak elsősorban az eddigiek alapján 
az üzleti utak szervezésében?

43
53

20

40
56 58

72

55
45

76

60
40 41

26

2 2 4 0 2 4 1
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 Csökkennek 
az üzleti utak 

elszámo-
lásához 

kapcsolódó 
formalitások

Csökken 
az üzleti 
utazások 

szervezésére 
fordított idő

A munkavál-
lalók alkal-
mazkodnak 

az üzleti 
utaztatási 
irányelvek-

hez

Az üzleti utak 
tervezésének 

és szerve-
zésének 

folyamata 
átláthatóbbá 
és ellenőriz-

hetőbbé válik

Csökken az 
üzleti úton 
résztvevő 

munkaválla-
lók terhe

Az üzleti úton 
résztvevő 

munkavállalók 
önállóan 

tudják intézni 
foglalásaikat 

40

30

20 18 15

27
35

28 26
18 21

43

Igen

Nem

Nehéz megmondani

Magyarország, N=60

Össz., N=428

 ✓ Magyarországon a válaszadók kétötöde (40%) jelezte, hogy az üzleti utak szervezésében a legjobban 
a papírmunka csökkentését üdvözölnék a leginkább. 

 ✓ Tízből három vállalkozásnál (30%) a kívánt változások között említették az üzleti út tervezésével eltöltött 
idő csökkenését, és – némileg ritkábban – a cég üzleti utazási irányelveinek az alkalmazottak részéről történő 
betartását; más közép-és kelet-európai országokkal összehasonlításban ez a válasz nem volt olyan gyakori. 
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A legkorszerűbb megoldások és a kiszervezés 
kézzelfogható előnyökkel jár

Mennyire érdeklődik a vállalat az üzleti utazások 
menedzselésére és szervezésére alkalmas 
megoldások iránt? 

Az alábbiak közül melyik megoldásban lenne az Ön vállalata 
a leginkább érdekelt üzleti utak szervezésének tekintetében?

 ✓ Magyarországon (53%) és más közép- és kelet-európai országokban (49%) a cégek zöme érdeklődik olyan 
megoldások iránt, amelyek leegyszerűsíthetik üzleti utazásaik szervezését és menedzselését. 

 _ Az üzleti utak szervezéséhez és menedzseléséhez elérhető megoldások közül Magyarországon a különböző 
szolgáltatók ajánlatainak összehasonlítása váltja ki a legnagyobb érdeklődést (41%). Kevesbé bizonyul 
népszerűnek (a térségbeli vállalatokhoz képest is) az a lehetőség, hogy valamennyi szolgáltatást egy 
helyen lehet elérni, valamint az egyszerűség és az átláthatóság. A magyarokat érdekelné az utazás közbeni 
változtatás lehetősége, bár nem annyira, mint a más országbeli válaszadókat.

 A különböző 
szolgáltatók 
ajánlatainak 

összeha-
sonlításának 
lehetősége

 A rendel-
kezésre álló 

szolgál-
tatások 

egy helyen 
érhetőek el

Egyszerű és 
átlátható 

az üzleti út 
tervezésének 

folyamata

Lehetőség 
az üzleti út 
hatékony 

(automatikus) 
elszámolá-

sára

Lehetőség 
a járulékos költ-
ségek feljegyzé-
sére, melyeket 
az út alatt kell 

rendezni

Változtatás 
lehetősége 
az üzleti út 

során

Az üzleti 
út nyilván-
tartható és 

nyomon 
követhető

41
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25
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72 7676
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3 2 4 2 4 2 3
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Magyarország, N=80

Össz., N=496
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Mennyire hajlandóak a vállalatok 
kiszervezni az üzleti utazásaikkal 
kapcsolatos feladatokat?

Melyek azok az előnyök, amelyek miatt úgy döntenek vállalaton belül, hogy átadják egy másik 
cégnek vagy utazási irodának az üzleti utak megszervezését? 

Az utazási irodákkal való együttműködés előnye

Hajlik az együttműködésre egy külső céggel, 
amennyiben az együttműködés nyereséghez vezet 57

72

14

71 74
8490

37
23

76

22 21
146

6 5 10 7 4 5 2

Nem látja az együttműködésből származó 
előnyöket, ezért nem hajlik együttműködésre

Nehéz megmondani

Össz. PL CZ HU RO LT LV
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napján)

Kijelölt 
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átvállalása

Egyszerű 
lekérdezési 
rendszer

28
24 21 20 18

14 12 9 6

21
25

29

19 16
23 20

25

6 9

27

 ✓ A magyarországi cégek mintegy 71%-a, közép- és kelet-európai országok vállalkozásainak átlagosan több 
mint fele hajlandó lenne együttműködni egy külső üzleti utazásszervező szolgáltatóval, ha ez kézzelfogható 
előnyökkel járna számukra. 

 _ Magyarországon a legnagyobb előnyt (28%) az üzleti út költségvetésének optimalizálása jelenti, valamint 
az ajánlatok egyéni céges igényekre szabása (24%), az átlátható kifizetések (21%), az aktuális ajánlatok és 
kedvezmények elérhetősége (21%), illetve a rendelési rendszer intuitív jellege és egyszerűsége. 

 _ A magyar vállalatok a többi közép- és kelet-európai országhoz képest ritkábban jelöltek meg olyan 
előnyöket, mint az átlátható kifizetések, a vállalat igényeihez igazított ajánlat, a megtakarítások, a napi 24 
órás ügyfélszolgálat vagy a kijelölt kapcsolattartó.

Magyarország, N=107

Össz., N=1002
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Együttműködés üzleti utazásszervezésre szakosodott 
irodákkal – idő és pénz megtakarítás, adminisztrációs 
terhek csökkentése

Az üzleti kapcsolatokra is kiható műszaki 
fejlődés ellenére a személyes találkozást és 
a partnerkapcsolatok elmélyítését lehetővé 
tevő üzleti utazások a vállalatok működésének 
lényeges elemét képezik, és elősegítik a cégek 
sikeres működését. Ugyanakkor az Amadeus 
megrendelésére készült felmérés azt mutatja, 
hogy Közép- és Kelet-Európában még sok 
az olyan vállalat, amelynél az üzleti utak 
területén még nem alakítottak ki formális 
gyakorlatot. Üzleti utazási irányelvek és speciális 
informatikai eszközök hiányában az üzleti 
utak megszervezésével kapcsolatos feladatok 
általában a kiutazó munkatársra hárulnak, és az 
úthoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok több 
osztályt is érintenek, az ügyintézőktől az emberi 
erőforrás osztályon át a pénzügyi osztályig. 
Az ilyen üzleti utazásszervezési rendszer nem 
hatékony sem az idő, sem pedig az anyagiak 
szempontjából, s a cégek ezt kezdik felismerni. 

A felmérésünk azt mutatja, hogy 
a magyarországi vállalatok új, hatékony 
megoldásokat kezdenek alkalmazni, amelyekre 
támaszkodhatnak az üzleti utazásmenedzselés 
folyamatának optimalizálásához.

Kétségkívül a legelső dolog, amely kézzel 
foghatóan hasznukra válik, az az utazási 
irányelvek bevezetése. A második lépés 
pedig, amelyet egyre több vállalkozás tesz 
meg, hogy az üzleti utazásaik szervezését 
és kezelését szakosodott irodákra (Travel 
Management Companies, TMC) bízzák. Jelenleg 
a magyarországi vállalkozások csupán 38%-
a veszi igénybe szolgáltatásaikat, ami főként 
a korszerű informatikai megoldásokat alkalmazó 

irodákkal való együttműködésből fakadó 
előnyök és megtakarítások hiányos ismeretével 
magyarázható. Az irodáknak tehát figyelembe 
kell venniük a cégek szükségleteit, és fel kell 
világosítaniuk őket arról, hogy az eszközök 
egyéni igényekre szabhatóak, valamint érdemes 
felkínálni nekik az utazásmenedzselési folyamat 
optimalizálását ilyen eszközökkel. 

Az irodákkal való együttműködés továbbá 
hozzájárulhat az üzleti utazási irányelvek 
kialakításához az adott ügyfél igényeinek 
megfelelően. Az irodák által alkalmazott 
széles körű és fejlett informatikai megoldások 
révén a szolgáltatást megrendelő alkalmazott 
csak olyan ajánlatokat kap, amelyek a cég 
utazási irányelveinek megfelelnek. Egyúttal 
kézzelfogható megtakarításokat biztosít 
a vállalkozás számára, például lehetővé teszi, 
hogy egyes szállodák vagy légitársaságok 
szolgáltatásaihoz állandó és alacsony árat 
tudjon kialkudni.
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Az üzleti utazásokra szakosodott irodák az 
utakkal kapcsolatos fizetések és formalitások 
terén is támogatást nyújtanak a cégeknek. 
Több száz dokumentum feldolgozása helyett 
(az üzleti utakról akár egy tucatnyi nyugtát 
hozhatnak a munkatársak) az üzleti utaztató 
irodák szolgáltatásait igénybe vevő cégek 
évente csupán 12 vagy 24 gyűjtőszámlát 
kapnak. Továbbá az üzleti úton lévő 
munkatársaknak szinte nem is kell bank- illetve 
hitelkártyájukat, vagy készpénzt használniuk, a 
legtöbb szolgáltatásért az iroda által kiállított 
utalvánnyal fizetnek, csökkentve a fizetéssel 
kapcsolatos teendőket.

További előnyt jelent a sürgősségi helyzetek 
hatékony kezelésének lehetősége. Például, ha 
egy alkalmazottat utazás közben kirabolnak, 
helyettük az iroda feladata lesz kifizetni 
a számlákat, vagy módosítani a repülőjegyet 
a visszautazáshoz. Az üzleti utazásszervezésre 
szakosodott vállalatok 24 órás segélyszolgálatot 
biztosítanak, ami jelentősen javítja az utazó 
munkatársak kényelmét és biztonságát.

Az irodák az útiköltségek optimalizálásában 
is segíthetik a cégeket. Jelentések, valamint 
a költségvetés felhasználásának elemzése 
alapján a legkedvezőbb utazásszervezési 
megoldásokat tudják ajánlani. Például, 
ha az alkalmazottak gyakran módosítják 
repülőjegy-foglalásaikat, az iroda drágább, ám 
rugalmasabb tarifákat kínál a cégnek. Vagy 
éppenséggel fordítva, ha a munkatársak jóval 
előre legfoglalják a járatokat és utána nem 
módosítanak rajta semmit, az iroda olcsóbb, 
de kevésbé rugalmas repülőjegy-árakat nyújt 
a cégnek.

Az üzleti utazásszervező irodával történő 
együttműködés megbízható módszer az üzleti 
utak gyors és egyszerű megszervezésére. 
Ezt az irodák által alkalmazott korszerű 

informatikai megoldások teszik lehetővé, 
amelyek révén optimalizálhatóak a költségek és 
gyorsabban feldolgozhatóak az iratok, továbbá 
egyszerűsödik a fizetés rendje. Az Amadeus 
ilyen innovatív utazásszervezési megoldásokat 
nyújt. Cégünk 2004 óta több mint 2 millió 
eurót költött kutatásra és fejlesztésre, így 
egyedülálló informatikai eszközparkot kínálunk 
a turisztikai szektor részére. Az Amadeus 
által kínált technológiai megoldások 
lehetővé teszik az utazások átfogó 
szervezését, valamint bármely fajta utazási 
szolgáltatás lefoglalását és megvásárlását. 
Az üzleti utazásszervezésre specializált 
vállalatokkal együttműködésre lépő 
cégeknél ez a teljeskörűen működő rendszer 
kézzelfogható előnyöket nyújt mindenkinek, 
illetve minden részlegnek, aki és amely az 
üzleti utazások menedzselésében érintett: 
a kiutazó munkatársaknak, az ügyintézőknek, 
a HR részlegnek, a könyvelésnek, valamint 
a vezetésnek egyaránt.

S bár egyes cégek esetleg attól tartanak, 
hogy az együttműködés egy szakosodott 
irodával hatalmas költségekkel járhat, 
hosszú távon a befektetés megtérül, mind 
a kézzelfogható megtakarítások, mind 
a vállalat és a munkatársak megelégedettsége 
szempontjából.
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A felmérés módszertana
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Az Amadeus megrendelésére a KANTAR TNS 
piackutató ügynökség végzett felmérést 
a döntéshozók körében 2016 második 
félévében. A telefonos felmérés (CATI) közép- és 
kelet-európai országok vállalataira terjedt ki 
(Csehország, Magyarország, Lettország, Litvánia, 
Lengyelország és Románia). A mintában 1002, 
több mint 50 alkalmazottat foglalkoztató és 
üzleti utazásra évente legalább 50 ezer eurót 
fordító vagy legalább 250 üzleti utat szervező 
cég szerepelt. A válaszadók az üzleti utazások 
szervezéséért és menedzseléséért felelős 
alkalmazottak voltak, vagy olyan személyek, 
akiket az adott cég e téren legjáratosabbnak 
tartott. A felmérésre az alábbi ágazatokban 
került sor: feldolgozóipar (42%), szolgáltatások 
(24%), adminisztráció (21%) és kereskedelem 
(13%). A válaszadók 61%-a 50-249 főt 
foglalkoztató, 31%-a 250-999 főt foglalkoztató, 
végül 8%-a 1000-nél több főt foglalkoztató 
vállalat alkalmazottja volt.
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