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KONFERENCIA PROGRAM
2015. január 30. (péntek)
10:00 – 17:00
11:00 – 12:30

Regisztráció, VIP terem, regisztrációs pult
Szekcióülések

Marketing szekció, G terem
szekcióelnök: Dr. Ercsey Ida
Pénzügy szekció, F terem
szekcióelnök: Dr. Kovács Gábor
Regionális gazdaságtan I. szekció, VIP terem
szekcióelnök: Dr. Dusek Tamás
12:30 – 14:00
14:00 – 14:30

Ebéd
Hivatalos megnyitó ünnepség, VIP terem

Köszöntőt mond:
Dr. Rechnitzer János, a konferencia fővédnöke
Dr. Kovács Gábor, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, oktatási
dékánhelyettes
Tóbi István, DOSZ Közgazdaságtudományi Osztály Elnöke
Poreisz
Veronika,
Széchenyi
István
Egyetem
Doktorandusz
Önkormányzat elnöke
14:30 – 15:00 I. Plenáris előadás, VIP terem
Dr. Rechnitzer János, egyetemi tanár,
Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetője
A területi tőke és a győri modell
15:00 – 15:30 II. Plenáris előadás, VIP terem
Dr. Patrick Waldbuesser, egyetemi docens,
Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék vezetője
Leadership and Organisational Communication
15:30- 15:50 Kávészünet
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15:50 -16:30

Könyvbemutató, VIP terem

Városfejlődési trendek és állami szerepek
Szerkesztők: Somlyódyné Dr. Pfeil Edit és Dr. Hardi Tamás
A gazdaságszerkezet és vonzáskörzet alakulása
Szerkesztő: Dr. Lados Mihály
16:30 – 18:00

Szekcióülések

Menedzsment I. szekció, G terem
szekcióelnök: Dr. Konczosné Dr. Szombathelyi Márta
Közgazdaságtan szekció, F terem
szekcióelnök: Dr. Kovács Norbert
Fogyasztói magatartás. szekció, VIP terem
szekcióelnök: Eisingerné Dr. Balassa Boglárka
18:30 -

Gálavacsora, Révész Étterem, Hédervári u. 22.
2015. január 31. (szombat)

09:00 – 13:00
10:00 – 11:30

Regisztráció, VIP terem, regisztrációs pult
Szekcióülések:

Ágazati-és környezeti gazdaságtan szekció, G terem
szekcióelnök: Dr. Horváth Eszter
Menedzsment II. szekció, F terem
szekcióelnök: Dr. Sólyom Andrea
Regionális gazdaságtan II. szekció, VIP terem
szekcióelnök: Dr. Lados Mihály
11:30 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 14:00

DOSZ KTO ülés, VIP terem
Konferencia lezárása, VIP terem
Ebéd

14:00 – 19:00

Pannonhalmi
apátság
meglátogatása,
majd
borkóstolás (Fakultatív program)
Vacsora a Komédiás Étteremben (Győr, Czuczor G. u.
30.) (Fakultatív program)

20:00 -
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MARKETING SZEKCIÓ
2015. január 30. 11:00 – 12:30
G terem
Szekcióelnök:
Dr. Ercsey Ida, egyetemi docens,
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Marketing-és Menedzsment Tanszék vezetője

A Schengeni Információs Rendszer második generációjának
tájékoztatása a magyar lakosság körében
Sutka Barbara Éva
Országos Rendőr-főkapitányság, Nemzetközi Kapcsolatok Osztály
sutkabarbara@gmail.com
A schengeni térség létrejötte és fejlődése hosszú múlttal rendelkezik, az
évek során számos pozitív és negatív tapasztalattal gazdagodott az
Európai Unió és tagállamai. A pozitív tapasztalatok között kell
említenünk azokat a kézzel fogható előnyöket, amiket az emberek
maguk is megtapasztalnak. Ilyen például a schengeni térség belő
határain az ellenőrzés nélkül történő határátlépés. Azonban ahogy
tartja a közmondás, miszerint „Minden éremnek két oldala van.”, itt sem
szabad megfeledkeznünk a schengeni térség belső határain megszűnt
határellenőrzésből adódó negatív hatásokról, mint veszélyforrásokról.
Léteznek azonban kompenzációs intézkedések, amelyek segítségével
ezek a negatív folyamatok, hatások kivédhetők, semlegesíthetők.
A Schengeni Információs Rendszer második generációja (továbbiakban
SISII) az egyik legfontosabb kompenzációs intézkedés. A lehetséges
bűncselekmények megelőzését és kiszűrését teszi lehetővé.
Miközben a SISII végzi a munkáját és az illetékes hatóságok nagy
számban hívnak le adatokat és végeznek ellenőrzést, addig a lakosság
körében a rendszer nem kézzelfogható, a hétköznap embere nem
találkozik a rendszerrel. Mégis fontos, hogy bizonyos ismeretekkel
rendelkezzen róla az állampolgár, tudjon annyit, hogy például mi a
feladata, kiről-miről milyen adatokat tárol. Hasonlóképpen gondolkodik
erről az Európai Unió is. A schengeni tagországok állampolgárai
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tájékoztatásban kell, hogy részesüljenek, olvasható az Európai
Parlament és a Tanács 1987/2006/EK rendelete 19. cikkében
Tájékoztató kampány címmel. A feladatot meghatározta az Európai
Unió, de a tájékoztatással kapcsolatos részletekről már nem rendelkezik.
Dolgozatomban arra keresem egy, magam által kidolgozott és
végrehajtott kutatás keretében a választ, hogy Magyarországon
eljutott-e a lakossághoz a SIISII-ről az információ a tájékoztatási
kampány során, az állampolgárok tisztában vannak-e a schengeni
térség tartalmával, szerepével. Kutatásom alapja az általam készített
kérdőív lakosság (tervezett 1 000 személy) körében történő kitöltetése és
a kérdőívek kiértékelése, összesítése.
Kutatásom másik fontos pillére, egy általam kiválasztott olyan magyar
közigazgatási szerv vizsgálata, amelynek feladatai között megtaláljuk a
SISII-ből történő lekérdezést. Választásom munkahelyemre, a
Rendőrségre esett, de azon belül is kiválasztottam egy olyan –
kutatásom szempontjából reprezentatív – szervezeti egységet,
amelyhez tartozik külső határ. Így került kijelölésre a Repülőtéri Rendőr
Igazgatóság (továbbiakban: RRI). Az RRI-n tervezett kutatás a
kérdőívezés és egyidejűleg a mélyinterjú. Az utóbbi kutatás
eredményétől azt várom, hogy választ adjon olyan kérdésekre, mint
például: Milyen szaktudással rendelkezik az RRI állománya? Milyen
gyakorisággal hív le adatokat az állomány a SISII-ben? A vezetés milyen
eszközökkel tartja szinten az állomány tudását, illetve hogyan fejleszti a
már felhalmozott tudáshalmazt? A Rendőrség állományának tudását
azért tartom olyan fontosnak, mert ők maguk találkoznak személyesen
az állampolgárral és adnak kérés esetén tájékoztatást a SISII-ről.
Gazdasági fejlettség és a kultúra a Nyugat-Dunántúli kistérségek
turizmusában
Csíkász Emőke
Nyugat-Magyarországi Egyetem
csikasz.emoke@gmail.com
A Nyugat-Dunántúl régió 3 megyét foglal magába: Vas, Zala és GyőrMoson-Sopron megyéket. A három megye összesen 25 kistérséggel
rendelkezik. A térség a változatos természeti környezet, a gazdag
épített örökség és a színes kulturális lehetőségek, programok révén a
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turisták kedvelt utazási célpontja, melyet a szálláshelyeken eltöltött idő
is jelez.
A tanulmány célja a Nyugat-Dunántúli régió statisztikai kistérségeinek
csoportosítása gazdasági és kulturális szemszögből. Majd a létrejött
csoportok szerint megnézni, hogy ahol magas a kulturális gazdagság,
vagyis a múzeumok és látogatóinak száma és gazdaságilag fejlett a
kistérség, ott a turizmus is vajon kiemelkedő-e.
A TEIR adatbázisból gyűjtöttem ki olyan változókat, melyek a turisztikai
kínálat elemeihez tartoznak, továbbá amelyek gazdasági és kulturális
szempontból képet adhatnak az adott kistérségről. A kigyűjtött
adatokat (kivétel a %-ban kifejezett adatokat) minden esetben
elosztottam az adott kistérség lakosainak a számával (1000 fő). Ezáltal
azok valóban összehasonlíthatóvá váltak, így nem torzítják az elemzés
eredményét, és kizártam a település méretéből adódó hatásokat.
A turisztikai kínálat oldaláról a desztináció attrakciója a legfontosabb
tényező. A motiváció és a vonzerő között a turizmus rendszerében
különösen szoros kapcsolat van. Ha hiányzik a vonzerő, mesterségesen
kell létrehozni, mert enélkül nem képes az iparág fejlődni. Kérdés az,
hogy a kistérség bizonyított turisztikai vonzerején túl a gazdasági és
kulturális fejlettség külön-külön hatással lehet-e a turisztikai keresletre.
Faktor- és klaszterelemzést végeztem, melyek segítségével a gazdasági
és kulturális fejlettség komponenseket létrehoztam és szerintük
csoportosítottam a nyugat-dunántúli kistérségeket. A létrehozott
csoportok esetében megnéztem, hogy átlagosan hogyan alakul a
szolgáltatás aránya illetve az 1000 lakosra jutó múzeumlátogatók
száma.
A nullhipotézisem az volt, hogy amely térség kulturálisan gazdag és
gazdaságilag fejlett, ott a turizmus is jelen van, vagyis magasabb a
vendégéjszaka szám. A létrehozott klasztereknél a tercier szektor
átlagos arányában határoztam meg a gazdasági fejlettségük
mértékét, mert a tercializálódás a gazdasági feljettség következménye.
A vizsgálat eredménye szerint nem a gazdaságilag legfejlettebb
csoport rendelkezik a legtöbb 1000 lakosra jutó vendégéjszakával.
Továbbá nem a gazdaságilag legfejletlenebb klaszter a legkevésbé
látogatott. Vagyis a nullhipotézist ebben az esetben elvethetjük.
A kulturális gazdagság sincs egyenesen arányosan összefüggésben
azzal, hogy mennyi az 1000 lakosra jutó vendégéjszaka. Ahogy a
Pannonhalmi kistérség esetén is kiderült, a kulturális látnivaló (múzeum)
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nem feltétlenül tartja az adott kistérségben a turistát. Hiába sok a
kulturális turista, mégis kevés a vendégéjszakák száma. Vagyis többnyire
csak kirándulókat vonz.
Mindebből következtethető, hogy a kistérség gazdaságától és kulturális
környezetétől függetlenül a legtöbb 1000 lakosra jutó vendégéjszaka
ott van, mely kistérség megfelelően vonzó attrakcióval rendelkezik.
Lehet gazdaságilag fejlett a kistérség, ha nincs miért odautazni, nem
lesz számottevő a turizmus jelenléte. Észrevehető, hogy többségében a
természeti adottságból (gyógyvíz, Balaton, Fertő-tó) származik a
leglátogatottabb kistérségek attrakciója.
Nyíregyháza turizmusának élénkítése rendezvényfejlesztés eszközével
Csák Ildikó, Urbánné Treutz Ágnes
Szent István Egyetem, Gödöllő
csak.ildiko88@gmail.com; tr.agnes@gmail.com
A
társadalomtudományokon
belül
a
marketing
az
újabb
tudományterületekhez
sorolandó,
azonban
az
ismereteinek
alkalmazhatóságának megszerzésére, tudástartományának bővítésére
az érdeklődés kétség kívül jelentős. A marketingtevékenységek zömét
sokáig a fizikai termékek jelentették, de napjainkra a marketing fókusza
szélesebb körben is kiterjedt. Philip Kotler a következő főbb
részterületeket azonosítja, amelyekkel a marketingszakemberek
leginkább foglalkoznak: ezek tehát a termékek, szolgáltatások,
események, élmények, személyek, szervezetek, vagyontárgyak és nem
utolsó sorban a helyek. Az utóbbi feladata során városok, régiók és
egész nemzetek versengenek azért, hogy minél több turista jöjjön, vagy
gyárak, vállalati központok és új lakosok telepedjenek le náluk. A
helymarketing, avagy a régió- és településmarketing relatíve fiatal, de
dinamikusan fejlődő ága a marketing tudományának. Annak oka, hogy
nem lehet teljes egészében átvenni a termékekre és szolgáltatásokra
már megismert marketing elméleteket és gyakorlatokat, a „tér”
sajátosságaira vezethető vissza. Piskóti István számos speciális
vonásokra hívja fel a figyelmet egy településfejlesztés támogató terv
kidolgozása során, ezek közül a legkiemeltebb egyrészt, hogy rendkívül
nehéz definiálni magát az eladásra kerülő terméket, mivel az egyes
területi egységek fizikai létesítmények, szolgáltatások és élmények
bonyolult összességéből állnak össze. Másrészt hiányzik a rugalmasság,
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amellyel az egyes árucikkek és szolgáltatások rendelkeznek és nehezen
is lehet fejleszteni a kínálatot. Harmadrészt a területi egységek "eladása"
nem vonja maga után közvetlenül a tulajdonjog átruházását.
A tanulmány elkészítését Nyíregyháza városának gazdaságilag
aggasztó helyzetére való tekintettel egy lehetséges hosszú távú
megoldást nyújtó stratégia terv elkészítése motiválta, továbbá csaknem
minden magyar várost érintő problémája, hogy megakadályozza a
helyi lakosság elvándorlását. A szerzők konklúziója szerint kitörési pontot,
lehetőséget jelentene a város számára a turizmusban rejlő lehetőségek
kihasználása. A turizmus tulajdonképpen nem más a város
gazdaságbeli előnyére lefordítva, mint a máshol megtermelt
jövedelmet bevonzani a helyi gazdaságba. Így érthető, hogy a legtöbb
város „csodafegyverként” gondol a marketingre, azonban átgondolt,
megalapozott terv hiányában nem fogják tudni növelni piaci
versenyképességüket. Az ország városait tekintve széles palettát
mutatnak fejlettségüket tekintve, de közös, hogy minden város
küldetése, hogy minél magasabb életszínvonalat biztosítson lakosai
számára. A turizmus élénkítésével elérhető a gazdaság serkentése,
amely végső soron eredményezheti a város vonzóbbá formálását.
Azonban a szűkös pénzügyi források okán egy városnak jól át kell
gondolnia a fejlesztendő területeket, a lehető legtisztábban kell látnia
az egyes területek beavatkozásnál keletkezhető negatív és pozitív
hatásmechanizmusokat.
A
szerzők
központi
kérdésüket
a
következőképpen fogalmazták meg: Milyen fejlesztési iránnyal lehetne
a legtöbb pozitív hatást (vendégéjszakák számának növekedése, helyi
lakosság helyben tartása, helyi gazdaság élénkítése, lokálpatriotizmus
erősödése stb.) realizálni a lehető legkisebb energia befektetéssel? A
kérdést valamennyi város feltette/felteszi magának, és a választ a
legtöbb esetben a fesztiválok, rendezvények szervezésében látják. A
tanulmány összefoglalja a hazai rendezvények piacának legfőbb
jellemzőit, melyből kiderül, hogy magas versenykörnyezet jellemzi,
túlkínálatról beszélhetünk, ahol azonban alacsony a sikeres,
fenntartható rendezvényeknek a száma. Mindezeket az információkat
figyelembe véve a szerzők kísérletet tettek egy olyan rendezvény
koncepciójának a kidolgozására, amely a legmeghatározóbb turisztikai
trendekre épülve megkülönböztető jelleggel tudna így is fellépni a már
telített piacon, s melynek a hosszú távú működését a VICE – modell
elemeinek egyensúlytartásának folyamatos ellenőrzése biztosítaná.
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Az aspirációs csoportok szerepe a település és turizmusmarketingben
Vaszari Tamás
SZE-RGDI
vaszari@mucius.hu
Az aspirációs csoportok azokat a személyeket tömörítik, akikre az
emberek - és egyben fogyasztók - hasonlítani szeretnének. E
hasonlósági vágy megjelenésének egyik területe a fogyasztás, illetve
ezen belül a fogyasztói döntések. A téma szempontjából a lélektan
egyik alapvető felismerése, hogy az emberek analógiákban
gondolkodnak. Az analógiák követése a jelen esetben a más emberek
cselekvésmintáinak megfigyelését és lemásolását foglalja magába,
időben eltolva. Ez azt jelenti, hogy a követők bíznak benne: egy adott
helyzetben hasonló magatartás tanúsítása esetén velük is ugyanaz
történik majd, mint a másik embertársukkal. Mindez arra sarkallja a
fogyasztókat, hogy a remélt előny megszerzése érdekében
példaképeket keressenek, és hozzájuk hasonló módon cselekedjenek.
A marketing számára e mintakövető magatartás különösen értékes,
hiszen példák bemutatásával befolyásolni lehet a vásárlók
magatartását és döntéseit. E szöveg írója szerint az aspirációs
csoportokkal való együttműködés marketingeszköznek tekinthető,
intenzitása mérhető, a módszertana pedig leírható, és alkalmazható.
Az aspirációs csoportok követése, a hozzájuk való folyamatos közeledés
néhány gazdasági ágazatban különösen jelentős. Ezek közé tartozik az
ingatlanpiac, a tartós fogyasztási cikkek szegmense (pl.: gépkocsik,
szórakoztatóelektronikai cikkek), az oktatás és az idegenforgalom is. Az
ingatlanpiac feladata, hogy lakóingatlan kínálatot biztosítson a helyiség
népességének, az idegenforgalom pedig vonzó célpontokat kínál a
pihenni, utazni vágyóknak. A kérdés csak az, hogy ezek a területek
eredményességük fokozására miként használhatják fel az aspirációs
csoportokat?
Az
aspirációs
csoportkövetés,
mint
jelenség
a
marketingkommunikációs kampányok kidolgozásához ad támpontot. Egyszerűen
fogalmazva azt azonosíthatjuk vele, hogy egy adott kampánynak ki
legyen az arca, ki köré építsük azt fel? Ki az a személy, aki a célba
juttatni kívánt üzenetet képes hitelesen képviselni, és alkalmas rá, hogy
a szükséges mennyiségű figyelmet magára vonja.
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A legfontosabb feladat minden esetben a marketingelemzés
elkészítése, és a helyben kínált termékek és szolgáltatások potenciális
célközönségének azonosítása. Csak ezt követően kerülhet sor a
célcsoport tagjainak, illetve a tagok gondolkodásmódjának jobb
megismerésére. E megismerés egyik területe az aspirációk, vágyak
feltérképezése. Ha megismertük az emberek vágyait, akkor a következő
feladat az analógiák azonosítása a világban és a célcsoport szűkebb
értelemben vett környezetében. Az analógiák alanyai nem mások, mint
az aspirációs csoportok tagjai. Ha ezzel tisztában vagyunk, akkor már
pontosan tudjuk, hogy az egyes marketingkampányok mely személyek
köré építhetők fel sikeresen, tehát: kik lesznek azok, akik képesek
magukra vonni a figyelmet, és példát mutatni? 2003-ban Magyarország
népszerűsítése során már alkalmazták ezt a módszert, amikor a híres,
magyar származású színész, Tony Curtis ajánlotta hazánkat az amerikai
turisták számára. Ugyanakkor a módszer leírását, hatékonyságának
mérését, illetve a további alkalmazhatóság vizsgálatát most kíséreljük
meg első ízben.
Kulcsszavak:
marketing,
aspirációs csoportok

turizmusmarketing,

településmarketing,

Kiskereskedelmi márkák szerepe az FMCG - szektorban
Csák Ildikó
Szent István Egyetem, Gödöllő
+3620/549-8818
Egy termék eljuttatása a termelőtől a végső fogyasztóig, felhasználóhoz
ritkán történik közvetlenül, rendszerint közvetítők ékelődnek be a
csatornarendszerbe (nagykereskedő, kiskereskedő, bróker, ügynök stb.).
Ezen piaci szereplőknek a hatáskörük, hatalmi helyzetük, idővel
rendkívül sokat tud változni; a hazai élelmiszer-kiskereskedelemben is
jelentős változások zajlottak le az utóbbi évtizedekben. Az
élelmiszerpiac napjainkban telített piacnak tekinthető és egyértelműen
látszik, hogy az FMCG forgalom egyre kevesebb számú bolt között oszlik
meg. Tehát mind nagyobb a jelentősége annak, tudjuk-e, mi alapján
tér be a fogyasztó egy boltba, vagy milyen hatások alapján lesz
visszatérő vendég egy üzletben. Az FMCG-piacon tapasztalható
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rendkívüli verseny folyamatos felülvizsgálatra készteti a piac szereplőit.
Mit lehet tenni a növekedés érdekében, amikor túlkínálat alakul ki
üzletekből, és csökken a kereslet? A megújulási kényszer nemcsak a
gyártókat sodorja innovációs spirálba, hanem a kereskedőket is arra
sarkalja, hogy folyamatosan felülvizsgálják nemcsak az eladás
helyszínét, hanem a termék- és márkaválasztékukat is. Manapság
nemcsak a gyártó vállalatok ismerik a piaci trendeket, hanem a
kiskereskedelmi láncok is aktívan követik a fogyasztói magatartásban
bekövetkezett változásokat, amelyekre egyre gyorsabban válaszolnak.
Némelyeket a kihívások bátor innovációkra ösztönöznek. Amíg a
modern kényelmi üzletek és az e-kereskedelem hosszú távon kínálnak
lehetőségeket, addig a kereskedelmi márkák körüli zaj közvetlenül
befolyásolja a jelenlegi élelmiszer-kiskereskedelmet. A saját vagy
kereskedelmi márkák azok, amelyek előállításáért, piaci bevezetéséért
a kiskereskedelmi cég felel, és kizárólag a saját üzlethálózatában
kaphatóak ezek a termékek. A kereskedelmi vállalatok az utóbbi
időben saját márkás termékeik reklámjait erőteljesen nyomták,
kimozdították őket a no name sarokból, és beemelték a színes
márkavilágba. Kétségtelen, hogy az egyik legmeghatározóbb vállalati
márkaépítő eszköznek a kereskedelmi márkák portfólió tervezésében,
menedzselésében látják, így a tanulmány igyekszik bemutatni, hogy
melyek a legnépszerűbb taktikai lépések a vásárlók lojalitásának
megőrzésére ezen eszköznek a használatával. Az egyik legfontosabb
kérdés a számukra, hogy milyen arányban szerepeljenek a kereskedelmi
márkák a teljes áruválasztékon belül. A nemzetközi adatok azt mutatják,
hogy az egyes országokban a saját márkás termékeknek az aránya
rendkívül széles palettát mutat, így az elemzés arra is kitér, hogy mely
tényezők járultak hozzá, hogy ilyen dinamikusan tudtak, tudnak egyre
nagyobb részt kihasítani az FMCG-piacról Magyarországon. Azonban a
kiskereskedelmi vállalatok általában kétféle márkát szerepeltetnek
áruválasztékukban. Egyrészt a saját, kereskedelmi márkáit, másrészt a
gyártó vállalatok által előállított márkákat, amelyet több kereskedő is
forgalmaz. A tanulmány rávilágít arra is, hogy a két márka nem mindig
él meg egymás mellett feszültségmentesen, elemzi a gyártói és a
kereskedelmi márkák piaci helyzetét egymáshoz viszonyítva.
Kulcsszavak:
kereskedelmi
márka,
FMCG-szektor,
élelmiszerkiskereskedelem, gyártói márka, kereskedelmi trendek, innováció

15

PÉNZÜGY SZEKCIÓ
2015. január 30. 11:00 – 12:30
F terem
Szekcióelnök:
Dr. Kovács Gábor, egyetemi docens,
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
dékán-helyettes

A klíringházak felelőssége
Kriskó Andrea
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori
Iskola
szemja@gmail.com
Mint
pénzügyi
vállalkozások,
profitorientált
intézmények,
az
elszámolóházak felügyelőbizottságuknak és részvényeseiknek tartoznak
felelősséggel, biztosítaniuk kell a felelős gazdálkodást, a pénzügyi élet
szervezését, a tőkepiac likviditásának segítése mellett. Felgyorsult
világunkban szavatolniuk kell a pénzpiac termékeinek gyors és
hatékony elszámolását a nemzetközi standardokhoz, jogszabályi
előírásokhoz és a piaci szereplők igényeihez igazodva, feladatuk nem
merül ki az elszámolási hely biztosításában.
Bemutatom tehát a 3 P, (people, profit, planet) hármas egységének
megjelenését az elszámolási piac szereplőinek életében, a speciális
funkcióból eredő felelősségi köröket és a legfontosabb eredményeket,
melyeket a felelősségvállalás jegyében elértek.
Az elszámolóházak részt vesznek a piaci infrastruktúra alakításában,
fejlesztésében, beszállítóikkal együttműködve folyamatos innovációra
törekszenek. Széles kapcsolati hálójuk révén az információk hamar
eljutnak hozzájuk. A világ egyes piacain megjelenő új tőzsdei, tőke- és
pénzpiaci termékek szinte azonnali válaszra késztetik őket. Hazánkban is
rohamosan fejlődött a Központi Elszámolóház és Értéktár elszámolási
palettája
(széndioxid
kereskedelem,
gázpiaci
és
árampiaci
elszámolások). Nemcsak követik a piaci igényeket, de elébe is mennek
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a fejlesztéseknek, folyamatosan igyekeznek javítani szolgáltatásaik
színvonalát és rövidíteni az elszámolások idejét.
A TARGET2 Securities rendszer megjelenése, a klíringházi liberalizáció új
kihívások elé állította az elszámolóházakat. Számos feladat vár azonban
még megoldásra, mint például a központosított kollaterál kezelés, az
egységes
üzemidők
kérdése
és
a
linking.
A
változások
menedzselésében fontos szerep jut az ügyfelekkel való szoros
együttműködésnek, a nemzetközi tapasztalatcserének. A korábban
viszonylag elszigetelten működő elszámolóházak mára együttműködni
kényszerülnek egyrészt a cross-border elszámolások növekedése miatt,
másrészt az Európai Unió egységesítési törekvéseinek köszönhetően.
Néhány szóban reflektálok a transznacionális elszámolóházak kiemelt
jelentőségére, melyek mára a pénzügyi központokban felváltják a
nemzeti, központi elszámolóházakat, értéktárakat.
A klíringházak és központi értéktárak felelőssége azért is kiemelten
fontos, mert általában monopolhelyzetben vannak egy adott ország
elszámolási piacán. Verseny híján az állam jogszabályok útján igyekszik
működésüket bizonyos keretek közé szorítani, hogy ne élhessenek vissza
monopol helyzetükkel. Tanulmányomban a felelősség kérdésének
számos aspektusát próbálom körüljárni, kiemelve a WARP order routing
rendszer bevezetésével kapcsolatban felmerülő aktuális kérdéseket. Mit
jelent egy új elszámolási platform bevezetése a piaci szerepelők
számára? Kötelezővé lehet-e tenni egy új rendszert szinte egyik napról a
másikra? Milyen következményekkel járhat a fejlesztési költségek
áthárítása a rendszer felhasználóira?
A napi világpolitikai események tükrében ejtek néhány szót az orosz
pénzforgalmi szeparációs törekvés árnyoldalairól is. Vizsgálom, milyen
nehézségeket okoz egy jól működő elszámolási rendszer kiiktatása egy
ország életében és ismertetem a kockázati tényezőket, amelyek az
elszámolási rendszerek hatékony működését fenyegethetik.
Végül bemutatok néhány követésre méltó példát a nagyvilágból,
milyen társadalmilag fontos ügyeket karolnak fel a világ elszámolóházai
CSR-programjaik keretében, hogyan vesznek részt az általuk fontosnak
tartott kérdések támogatásában.
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Magyarország és az IMF közötti kapcsolatok
Füstös Hajnalka
Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar,
Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
fustos.hajnalka@gmail.com
A nemzetközi monetáris rendszer központi intézményének, az 1945-ben
létrehozott Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) a valutaárfolyam stabilitása
és a nemzetközi monetáris rendszer felügyelete mellett további célja a
fizetési mérleg problémákkal küzdő tagállamok gyors és átmeneti
pénzügyi megsegítése szükség esetén. Jelen tanulmányban áttekintjük
azt a több évtizedes folyamatot, amely során hazánk még nem
tartozott a Nemzetközi Valutaalap tagállamai közé, ám a gyengén
teljesítő gazdaságunk miatt kialakult fizetési nehézségek megoldása
céljából számos alkalommal felmerült csatlakozásunk kérdése. Több
esetben előfordult, hogy a meglévő hiteleink kamatfizetései vagy az
esedékes törlesztések, lejáratok teljesítése nehézségekbe ütközött és az
államkasszában hiányzott a szükséges pénzügyi eszköz. Az esedékes
tartozásokat csak újabb hitelek felvételével tudtuk kiegyenlíteni és
ehhez meg kellett találni a megfelelő forrást. A szocializmus éveiben a
hiteleket jellemzően a szocialista tábor országaitól kaptuk és emellett a
tőkés államoktól. Az 1970-es évek válságai során és azt követően
számos ország az eladósodás útjára lépett, s ezen körülmények között
erősen megváltozott az IMF hitelezési gyakorlata és a világ országainak
hitelezésében betöltött szerepe. Az 1970-es évek végén és az 1980-as
évek elején a változó politikai és gazdasági helyzet eredményeként
egyre inkább erősödött az igény és a lehetőség arra, hogy a
Nemzetközi Valutaalaphoz csatlakozzunk és azt követően az általa
folyósított hitelek felhasználásával hajtsunk végre strukturális gazdasági
reformot és nézzünk szembe az újabb gazdasági kihívásokkal. Jelen
tanulmányban megpróbáljuk meghatározni azokat az okokat, amelyek
a csatlakozási kérelmünk beadásának többszöri elvetéséhez vezettek
(az ország gazdasági helyzetében bekövetkezett pillanatnyi javulás
vagy külső, politikai nyomás hatására). A tanulmány második részében
sorra vesszük azokat a hiteleket, amelyeket a csatlakozás óta felvettünk
és átnézzük a hitelfelvételek szükségességéhez vezető okokat is.
Magyarország 1982-ben történt tagfelvétele óta többször fordult az IMFhez hitelért likviditási problémái kezelésére. A Nemzetközi Valutaalap
által jóváhagyott és lehívható hiteleket minden esetben tárgyalások
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hosszú sora előzte meg, amelyen meghatározásra kerültek azok a
reformfolyamatok és lépések, melyek teljesítésével a felmerült likviditási
nehézség
megoldható.
Hazánk
már
többször
került
a
fizetésképtelenséghez közeli állapotba, így például a rendszerváltáskor
1989/1990 fordulóján, de súlyos helyzet gyors megoldására kellett
törekedni a gazdasági világválság kirobbanásakor is 2008-ban, amikor
a globális pénzügyi piac ingadozása mellett az ország spekulációs
célponttá is vált. Mindkét esetben az IMF által nyújtott hitelekkel tudtuk
megőrizni fizetőképességünket és gazdaságunk működőképességét. A
2008-ban jóváhagyott és a tárgyévben, valamint a rákövetkező évben
lehívott
hitel
utolsó
törlesztő
részletét
2013-ban
kifizettük
(előtörlesztettünk), ezzel a Nemzetközi Valutaalappal szemben fennálló
kötelezettségünk megszűnt. Általánosságban elmondható, hogy egy
tagállam akkor fordul hitelért az IMF-hez, ha a nemzetközi
pénzpiacokon nem képes megfelelő hitelhez jutni és az utolsó
lehetőséget
a
Valutaalap
jelent
számára.
Megfelelő
gazdaságpolitikával és gazdasági teljesítéssel az IMF-hitel felvétel
elkerülhető. A tanulmány végén kitérünk hazánk és a Valutaalap között
fennálló, nem minden esetben felhőtlennek nevezhető viszonyra is.
A magyarországi járműgyártás komplex elemzése jövedelmezőségi és
tőkeszerkezeti mutatók alapján
Szücs Gábor
Szent István Egyetem
Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola
g.szucsi@gmail.com
Jelen tanulmány a magyarországi járműiparban végbenő gazdasági
folyamatokat hivatott bemutatni és feltárni a növekedés mögött álló
tényezőket, ami elsősorban leíró és többváltozós statisztikai módszerek
segítségével történik. Az elemzés célja az ágazat teljesítményének a
gazdálkodást leíró mutatószámokon keresztül történő bemutatása.
Először az adatbázis és az alkalmazott módszerek kerülnek ismertetésre,
ami a faktor és klaszteranalízis. Bemutatásra kerülnek a módszerekhez
kapcsolódó alapfogalmak, az általános kritériumok, amik az elemzés
elvégzéséhez szükségesek és a folyamat, ami során a végeredményhez
jutunk. A vizsgálat teljes adatbázison történt, ahol a tevékenység a
TEOR kód alapján került definiálásra. Mivel a teljes ágazatról akartam
képet adni, ezért a trendelemzés során az összes olyan céget
19

figyelembe vettem, akik a szóban forgó ágazati besorolással
rendelkeznek. Az eredmények ismertetése a pénzügyi mutatók leíró
statisztikai elemzésével indul, ahol a piaci részesedés mellett átfogó
képet kapunk az ágazatot meghatározó cégek gazdálkodásáról és az
elmúlt 6 évet befolyásoló tényezőkről. Az árbevétel és a
jövedelmezőség mellett a hatékonyságot leíró mutatók is górcső alá
kerülnek, az ágazati szinten történő kilengéseket pedig vállalati szinten is
magyarázom, tekintettel az iparág jelentős koncentráltságára. Külön
fejezetben történik a tőkeszerkezeti mutatók vizsgálata, ahol az elmúlt
10 év változásait követhetjük nyomon. Itt elsősorban arra a kérdésre
keresem a választ, hogy mennyire érvényesülnek az ágazatban az
általános finanszírozási modellek és milyen összefüggések vannak a
tőkeszerkezet és az egyéb gazdálkodást leíró mutatószámok között. A
külföldi tulajdon szerepének a vizsgálata is megjelenik a dolgozatban,
tekintettel az ágazatot exportorientáltságára és a meghatározó cégek
tulajdonosi szerkezetére. A többváltozós statisztikai módszerek a
különböző mutatószámok segítségével próbálnak komplex képet adni
a gazdasági terület karakterisztikájáról és a háttérben meghúzódó
határvonalakról. Először adatredukciót hajtottam végre faktoranalízis,
ezen belül főkomponens-analízis segítségével, amely során a változók a
közöttük lévő valós kapcsolat alapján új mesterséges változókba
kerültek átcsoportosításra. Az így kialakult faktorok alapján történt meg
a klaszterek kialakítása K-közép eljárással, ahol az egyes vállalkozások a
tőkeszerkezet, a piaci hatalom és a jövedelmezőség alapján különültek
el. Mivel a faktoranalízis során az egyes változók tulajdonságai
némiképp összemosódnak a faktorokban, ezért a klaszterek
elemzésénél az eredetileg kialakított változókat használtam fel. A
tanulmány fő következtetése, hogy a húzóágazatként aposztrofált
járműgyártás lendülete töretlen, ami túlnyomó részt egy szűk, külföldi
tulajdonban
lévő
szegmensnek
köszönhető.
Az
ágazatban
tevékenykedő cégek között éles határvonalat húz a külföldi tulajdon
megléte és az exportorientáció, ugyanakkor meglepő módon van egy
többségében hazai tulajdonban lévő szegmens, ami a jövedelmezőség
tekintetében felülmúlja a nagy piaci hatalommal rendelkező csoportot.
Bár a körülmények adottak lennének, az idegen források szerepe a
finanszírozásban nem bír nagy jelentőséggel.
Kulcsszavak:
tőkeszerkezet,
járműgyártás,
jövedelmezőség,
hatékonyság
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Hogyan befolyásolják a vállalatfelvásárlások a felvásárló cégek
jövedelemtermelő képességét? – Egy empirikus magyarországi kutatás
tapasztalatai
Kucséber László Zoltán
Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori
Iskola
kucsla@sze.hu
A vállalati fúziók és felvásárlások (Mergers and Acquisitions, a
továbbiakban M&A) értéke dinamikus növekedést mutat Európában –
a világgazdasági válság ellenére is. Magyarországon 1997 és 2013
között 730, a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban GVH) által
engedélyköteles tranzakció jött létre, ami azt mutatja, hogy az M&A
ügyletek Magyarországon is fontos szerepet töltenek be a vállalatok
külső növekedésében.
A célkitűzésem: megvizsgálni azt, hogy hogyan változott a GVH által
engedélyköteles tranzakciókban résztvevő felvásárló vállalatok
hozamnyerése a 2007 és 2013 közötti időszakban. Megvizsgálom a
tranzakció előtti egy és a felvásárlást követő kettő évet. A felvásárló
cégeket besorolom az 5 – mezőgazdaság, ipar, építőipar,
kereskedelem és szolgáltatás – nemzetgazdasági ágba, s eszerint
végzek elemzést.
A választott felvásárlások hozamhatásának elemzését két módon
végzem el. Először az ún. hagyományos pénzügyi elemzési eszközökből
választok, majd pedig egy pénzügyi szoftverrel kapott eredményeket
elemzem, végül pedig a két módon kapott eredményeket
összehasonlítom. Mindent megelőzően azonban a forgalmi adatok
tendenciáit vizsgálom, mivel az értékesítés nettó árbevétele a
jövedelmezőség forrása. Ezután Excel táblázatkezelő programmal
számolom az alapvető jövedelmezőségi rátákat: a bruttó, a működési
és a nettó profithányadot, az osztalékfizetési és a profit visszatartási
rátát. Ezután a működési jövedelemszerzési képességről vonok le
következtetéseket a profit és a cash alapú fedezeti árbevétel
nagyságának
számításával,
amit
összehasonlítok
az
eredménykimutatásban levő értékesítési nettó árbevétel nagyságával.
A jövedelemtermelő képesség elemzésének az ún. hagyományos
pénzügyi eszközeivel való elemzése után a Széchenyi István Egyetem,
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Gazdasági Elemzések Tanszék
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birtokában levő EkoWin pénzügyi elemző, előrejelző és vállalatértékelő
szakértői szoftver segítségével jövedelmezőségi mixet készítek, amely 3
mutatócsoportból áll. Az 1. mutatószámcsoport az összköltség eljárással
készülő, "A" típusú eredménykimutatás alapján, a termelést minősíti. A 2.
mutatószámcsoport a forgalmi költség eljárással készülő, „B” típusú
eredménykimutatás
alapján
az
értékesítést
vizsgálja.
A 3.
mutatószámcsoport a gazdasági teljesítményt a pénzügyi realizáció
(cash-flow kimutatás) oldaláról minősít. Tehát ez a szoftver a vállalatok
teljesítményét nem csak az értékesítés, de a termelés és a pénzügyi
realizáció oldaláról is értékeli. A kapott eredmények ötfokozatú, A-B-CD-E minősítése 0-100 pont közötti küszöbértékek alapján történik.
Végezetül összehasonlítom a két módon végzett számítások
eredményét.
Napjainkig nem született olyan munka a magyarországi M&A
kutatásokban, amely vizsgálta volna a tranzakciókban résztvevő
ügyfelek jövedelmezőségét. Ezt a hiányt pótolom vizsgálatommal,
amely reprezentatív a GVH által meghatározott küszöbértékek alapján
az engedélyköteles fúziókra vonatkozóan.

Költségvetési gazdálkodás menedzseri szemlélet alapján
Dr. Simon József
Eötvös József Főiskola
simon.jozsef@ejf.hu
Napjainkban
egyre
fontosabbá
válik
az
államháztartás
gazdálkodásának minősége. A közpénzek takarékos és hatékony
felhasználása általános elvárásként jelenik meg minden európai
országban. Mindez nem képzelhető el megfelelően működő
információs és ezen belül pénzügyi információs rendszer nélkül. A
pénzügyi típusú információk jelentősége az egyes országok megítélése
szempontjából egyre nagyobb. Elegendő, ha az Európai Unió felől
érkező információs igényekre gondolunk. Az unió egyre szigorúbb
előírásokat alkalmaz a tagországok államháztartásaival szemben. A
költségvetés prezentációs gyakorlatában gyökeres változás következett
be ennek köszönhetően. Az uniós tagországok egyszerre voltak
kötelesek fejleszteni a nemzeti számlák rendszerét illetve a
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költségvetéshez kapcsolódó elszámolási gyakorlatot. E folyamatban
elsősorban a nyugat-európai országok jártak az élen.
E változások alól Magyarország sem vonhatja ki magát. A magyar
államháztartással szemben is alapvető elvárás e követelményeknek
való megfelelés. Ennek érdekében a rendszerváltás óta számos reform
indult el ezzel összefüggésben. Ezek közül a tanulmány az
államszámvitel területén megvalósult reformtörekvések bemutatását
tűzi ki célul. Elemzi az államszámvitel általános jellemzőit, működésének
elmúlt időszakban tapasztalható sajátosságait. A karakterisztikus
jellemzők áttekintését követően megfogalmazzuk azon megállapítást,
amely szerint a hazai államszámviteli szabályozás lemaradásban van a
környező kelet-közép európai országokhoz képest. E lemaradás
álláspontunk szerint nagymértékben a rendszerváltás és az ezt követő
instabil időszak eredménye. A politikai gondolkodás ekkor elsősorban a
gazdaságpolitikai fordulat megalapozását kívánta szolgálni. Eközben az
információk előállításának szükségessége háttérbe szorult.
E speciális helyzetet a közszféra számára kidolgozott, specifikus
számviteli standardok (IPSAS-ok) alkalmazásának gyakorlatán keresztül
kerül bemutatásra, kiemelve a standardok használatának szerepét és
kiemelkedő fontosságát. Az államszámviteli standardok alkalmazása
elsősorban az angolszász országokra jellemző. Azonban a globalizáció
és a szupranacionális együttműködések következtében az egyéb
országok felé is megindult e standardok alkalmazására való törekvés.
Mindez főként ajánlás formájában jelenik meg, ugyanakkor számos
esetben az angolszász országokkal való gazdaságpolitikai kapcsolat is
támogatja e folyamat erősödését. Mint oly sok területen, ebben sem
egységes a kelet-európai gyakorlat. Bizonyos országok kifejezett
formában támaszkodnak a standardok alkalmazására, míg mások
elfogadják ugyan jelentőségüket, de óvatosan közelítenek hozzájuk.
A tanulmány további célja a standardokhoz szorosan kötődő
menedzseri
szemlélet
terjedésének
bemutatása
a
magyar
közszektorban. Mindezt néhány tipikus közfeladat példáján keresztül
kerül bemutatásra. A tanulmány azt vizsgálja vagyon mennyiben
jellemzőek a magánszférában alkalmazott számviteli-kontrolling
módszerek az adott területeken. Továbbá az elemzés az így keletkező
információk hasznosítására illetve hasznosíthatóságára is kiterjed.
A publikáció a „TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási
együttműködés a vízügyi ágazatért” projekt segítségével valósult meg.
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A piaci kockázat kezelésének Bázeli szabályozása - múlt, jelen, jövő
Dr. Bugár Gyöngyi
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
bugar@ktk.pte.hu
Ratting Anita
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani
Doktori Iskola
rattinga@ktk.pte.hu
Az előadás a pénzügyi intézmények piaci kockázatának Bázeli
szabályozását vizsgálja. Áttekinti a piaci kockázat ellensúlyozására
képzendő tőkekövetelmény szabályozási keretrendszerének egyes
stádiumait. Ezt követően kiemelt figyelmet szentel a kapcsolódó
szabályozásban a 2007-es pénzügyi válság által előidézett, jelenleg
egyeztetési fázisban lévő, vagy már elfogadott változásoknak.
A pénzügyi piacokon megjelenő termékek árának és a hozzájuk
kapcsolódó hozamoknak az ingadozásából fakadó bizonytalanságot
piaci kockázatnak nevezik. A banki kereskedési könyvet érintő piaci
kockázat az egyik legfőbb típusa a pénzügyi kockázatoknak.
A Bázeli Bizottság a piaci kockázatokhoz kapcsolódóan is
tőkekövetelmény képzést ír elő, hogy e tartalékból valósulhasson meg a
piaci kockázatnak tulajdonítható veszteségek fedezése. A piaci
kockázat mellett a hitelkockázatra és a működési kockázatra képzett
tőkekövetelmény is része a szabályozásnak, ám az előadás fókuszát a
piaci kockázat megjelenése és kezelése képezi.
A piaci kockázatra képzendő tőketartalék kiszámítási módja az elmúlt
húsz évben jelentős fejlődésen ment keresztül. Ma az úgynevezett
standard módszer és a belső modell alkalmazhatóak e célra. Mindkét
alternatíva a VaR, vagyis a kockáztatott érték kalkulálására alapoz,
mely az adott megbízhatósági szint és időtartam alatt várható
maximális veszteség nagyságát fejezi ki.
A kockáztatott érték számos kedvező tulajdonsággal bír, hátrányaira
azonban szintén fény derült már az ezredforduló környékén, a pénzügyi
válság pedig további bizonyítékot szolgáltatott tarthatatlanságára. A
VaR nem minősül koherens mutatónak, így felelősen nem alkalmazható
kockázatmérési, majd azon alapuló tőkekövetelmény meghatározási
célokra.
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Ennek ellenére a Bázeli szabályozás új kockázati mértékre történő
áthelyezése csak több mint tíz év után került napirendre. A módszertan
felülvizsgálati igényének 2011-es megjelenése óta felmerült, majd egyre
nagyobb figyelmet kapott a vitaanyagokban a VaR utódjának tekintett
feltételes kockáztatott érték. Ez utóbbi sem tekinthető tökéletes
eszköznek
a
tőkekövetelmény
megállapítására,
de
előnyei
vitathatatlanul felülmúlják a kockáztatott értékét. A végső egyeztetések
és a szabályozás új elemeinek részletes kidolgozása 2015 elején várható.
Ennek megfelelően a szakma valamennyi érintett szereplője
várakozással tekint a Bázeli Bizottság által hozott, valamennyi pénzügyi
intézmény tőkekövetelményeit és ezáltal jövedelmezőségét érintő
döntésekre.
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REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN I. SZEKCIÓ
2015. január 30. 11:00 – 12:30
VIP terem
Szekcióelnök:
Dr. Dusek Tamás, egyetemi docens
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Ausztria mint migrációs fókuszpont
Kovács Előd Péter
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori
Iskola
Ausztria már több mint egy évtizede a munkakereső külföldiek egyik
meghatározó célországa az Európai Unióban. Az osztrák keresőképes
korú (15-64 közötti) lakosság mintegy 18 százaléka külföldi származású,
több mint 1,3 millió ember keresi a megélhetést Ausztriában. Negyedük
már gyerekkorban szülői motivációk nyomán a célországba költözött,
de közel 20 százaléka a külföldieknek kizárólag munkakereséséi céllal
érkezett ide. Az összes külföldi származású személy mintegy 40 százaléka
Bécs tartományban él, így egyértelmű a főváros és térsége
dominanciája. Miközben a külföldi származású munkavállalók esetében
mind a magas szinten képzettek, mind az alacsonyan kvalifikált
munkavállalók
aránya
sokkal
magasabb,
mint
az
osztrák
állampolgároké, az oktatásban részt vevő diákok/hallgatók közül is
minden negyedik külföldi állampolgár.
Dolgozatomban, az osztrák migrációs trendeket, az Ausztriában munkát
vállaló külföldiek nemzeti migrációs hátterét, az osztrák tartományokon
belüli térbeli koncentrációjukat, és az egyes szektorokban betöltött
szerepüket vizsgálom. Kutatom továbbá a munkanélküliséggel,
képzéssel kapcsolatos adatokat és a migránsok kor és nem szerinti
összetételét, valamint a fiatalokkal kapcsolatos tendenciákat. A külföldi
származású munkavállalók foglalkoztatottsági statisztikáit részletesen
több évre visszamenőleg vizsgálom és értékelem.
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Határon átnyúló együttműködési projektek területei a Centrope régió
felsőoktatási intézményeiben
Dános Zsolt
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori
Iskola danos.zsolt@gmail.com
A kutatás a Centrope (a Central-Europe névből képzett) névvel
felruházott
régió
felsőoktatási
intézményeinek
projektjellegű
együttműködéseit vizsgálja az együttműködési területek mentén. A tíz
éve létező régiós keretet egy projekt hozta létre, amely az adott
területek gazdasági és fejlesztési együttműködésének megalapozását
és kiépülését szolgálta. A projekt által életre hívott régió magában
foglalja Bécset, Alsó-Ausztriát és Burgenlandot, Szlovákiában Pozsony és
Nagyszombat régiót, a csehországi Dél-Moravia régiót, valamint
Magyarországon a Nyugat-Dunántúl régiót. Jelen kutatást már
megelőzte egy közös kutatás Uszkai Andreával, amely elsődlegesen azt
célozta, hogy milyen jellegű együttműködések lehetségesek a
felsőoktatási intézmények között, ezek milyen formában működnek a
régióban és milyen feltételek mentén jönnek létre. Az a tanulmány
részben érintette a projekt formában megvalósuló felsőoktatási és
felsőoktatási részvétellel megvalósuló együttműködéseket, ám annak
területeire, céljaira és a területeken való együttműködés okaira jóval
kisebb figyelmet szentelt. Ezen hiányosságok orvoslására vázolni fogom,
hogy a régióban milyen projektjellegű együttműködések születtek, és
bővebben be fogom mutatni, hogy ezek mely területen, ágazatokban
és együttműködési típusokban keletkeztek. A korábbi kutatás során
sikerült rámutatnunk, hogy a régiós felsőoktatási együttműködések
korántsem olyan intenzívek, mint ahogyan a földrajzi közelség illetve a
fejlesztési irányvonalak alapján lehetséges lenne. Az együttműködés
még a hallgatói mobilitás tekintetében is viszonylagos, az intézmények
formálisan kapcsolatban állnak egymással pl. az Erasmus Program
kapcsán, de a valós hallgatói mozgás elhanyagolható, más irányokhoz
képest. Az intézmények közötti kapcsolatok hierarchiája szerint kevés a
magasabb rendű együttműködés is, elsődlegesen a személyi és kisebb
szervezeti egységek között kapcsolatok határozzák meg az intézményi
együttműködések szintjeit. Ezen jelenség okainak részletesebb
vizsgálatával adós maradt még az előző kutatás, de annyi a
megkapott adatokból is látszott, hogy a régiós intézmények eltérő
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stratégiájára illetve az eltérő intézményi státuszokra vezethető
elsődlegesen
vissza.
Mindez
azt
jelenti,
hogy
a
régiós
együttműködésekre vonatkozó célkitűzéseknek mindenképpen gátját
képezi, hogy a felsőoktatási intézmények együttműködésében csak egy
szempont a regionális szerepvállalás, illetve földrajzi közelség nem vagy
csak kis részben határozza meg a felsőoktatási intézmények egymáshoz
való viszonyát. Ennél jóval nagyobb szerepet tölt be az intézmények
nemzetközi szerepfelfogása, mivel a felsőoktatás egyre nemzetközibbé
válik, és globális piacon versenyeznek az intézmények, illetve az, hogy
szolgáltató vagy kutató egyetemi feladatokat lát el az adott intézmény.
További érdekesség, hogy a régión belüli kutatás-fejlesztési
együttműködések elég intenzívek (ez az FP7 projektek és az ott lévő
együttműködések számából látható), de itt is érvényes az előbb
megfogalmazott jelenség. A felsőoktatási intézmények egymással való
együttműködése ugyanúgy kevésbé jellemző, annak ellenére, hogy az
egyéb szervezetekkel sűrű hálózatokat alakítottak ki a régió
legdominánsabb felsőoktatási intézményei, illetve intenzív a kapcsolat
a régióhoz közel fekvő, de nem a régióban található hasonló
intézményekkel is (pl. Magyarország esetében a budapesti felsőoktatási
intézményekkel). Mindezen jelenségek ismeretében különös jelentősége
van a megvalósuló projektek (mint a legjellemzőbb együttműködési
forma) vizsgálatának, mivel a régióban való felsőoktatási
együttműködéseknek továbbra is ez a várható leggyakoribb módja, és
az itt tapasztalható megfigyelések jelenthetnek irányvonalat a további
együttműködések milyenségének elemzésének.

Ipari parkok nemzetközi összehasonlításban – fókuszban a kelet-középeurópai térség
Kecskés Petra
Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori
Iskola
kecskes.petra@sze.hu
Absztrakt: Az 1960-as években vette kezdetét az ipari parkok kialakítása,
melyben fontos szerepet játszott az addigi termelési rendszerek
átalakulása, valamint a technológiai korszakváltás is. Ezek a parkok
azonban elsősorban a feldolgozóiparhoz kapcsolódtak. A „fordista”
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tömegtermelés már nem jelentett megoldást a felmerülő problémákra,
modernizálni kellett az addigi rendszereket, melynek következtében
egyre inkább a decentralizált és rugalmas rendszerek kerültek fókuszba.
Kezdetben az egymás közelében fekvő vállalatok között spontán
módon alakultak ki a pozitív externáliák, melynek hatására a termelő
üzemek az adott ipari területen belül közös infrastruktúrát és különféle
létesítményeket hoztak létre, melynek következtében koncentrálódott a
termelés, létrehozva az első ipari parkokat. Az ipari térszerkezet
átalakult, a szolgáltatások aránya megnőtt, valamint a közelségből
fakadó pozitív előnyöket szem előtt tartva, az ipari parkok létrehozása
tudatossá vált.
A kelet-közép-európai országokba ez a tendencia később ért el, az első
kezdeményezések az 1990-es évek elején realizálódtak hazánkban is. A
poszt-szocialista országok igyekezték átvenni a nyugat-európai
államokban használt módszereket és stratégiákat, ám az eltérő politikai,
gazdasági, stb. háttér miatt más fejlődési dimenziók figyelhetőek meg a
környező országok ipari parkjainak esetében. Mivel a központi
kormányzat szerepe ezekben az államokban erősebb volt, a
decentralizáltság megkérdőjeleződött.
Valamennyi országban a gazdasági fejlődés kulcselemeként tekintettek
az ipari parkokra, így létrehozásukat magas támogatási arány övezte.
Napjainkra lassult – sőt mondhatni, le is zárult – az új parkok kialakítása,
a meglévő területek minőségi fejlesztésére került a hangsúly. Az ipari
parkok esetében létrehozásuktól kezdődően folyamatos változás, illetve
fejlődés figyelhető meg, melyhez kapcsolódóan új park típusok jelentek
meg, és más-más tényezők kerültek előtérbe e parkok esetében.
Az ipari parkoknak különféle típusai vannak aszerint is, hogy milyen
régióban helyezkednek el. Alapvetően a régiók három típusát tudjuk
megkülönböztetni az általuk alkalmazott versenystratégia alapján, ahol
más-más típusú ipari területekkel találkozhatunk. Ezeket a régió
típusokat, és ezeken keresztül az egyes ipari területek tipizálását az
elemzett országok esetében ismertetem.
Jelen tanulmányban egyrészt kitérek az ipari parkok kialakulásának
történeti áttekintésére, a parkok tipizálására és az egyes ipari park
típusok jellegzetességeire, továbbá ismertetem a legfőbb terminológiai
tudnivalókat a parkokhoz kapcsolódóan. Mindezt a kelet-középeurópai országok esetében vizsgálom, és keresem a hasonlóságokat,
valamint a különbségeket az egyes államok között. Az elemzés
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keretében elsőként a magyarországi helyzetet, a magyar ipari park
felfogásokat és terminológiai értelmezéseket ismertetem. Ezt követően
bemutatom
északi
szomszédunk,
Szlovákia
esetét,
majd
tanulmányozom Románia, valamint Bulgária ipari parkjait is. Sorra
veszem az ipari területek megnevezését, annak eltéréseit az egyes
vizsgált országokban, valamint az ipari parkokra vonatkozó
szabályozásokat is áttekintem.
Kulcsszavak: ipari parkok, Kelet-Közép-Európa, összehasonlító elemzés

A pozsonyi és nagyszombati régiók népességváltozása és nemzetiségi
összetételének vizsgálata (1991-2011)
Uszkai Andrea
Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori
Iskola, Győr
uszkai.andrea@sze.hu
Jelen tanulmány a szlovákiai pozsonyi és nagyszombati kerületek
népesedési és nemzetiségi átalakulási folyamatait elemzi, régiók,
járások és települési méretkategóriák szerint, az 1991, 2001 és 2011. évi
népszámlálások adatai alapján. A témaválasztást és a vizsgálati tér
lehatárolását a közép-európai (Centrope) térséggel foglalkozó doktori
kutatási téma indokolja. E kerületek ugyanis a Centrope tagrégióiként
definiálhatók. A térséget az osztrák Bécs, Alsó-Ausztria és Burgenland
tartományok, Dél-Morvaország cseh régió, Pozsony (Bratislava) és
Nagyszombat (Trnava) szlovák régiók, a magyarországi Győr-MosonSopron és Vas megye, valamint Eisenstadt, St. Pölten, Brno, Pozsony
(Bratislava), Nagyszombat (Trnava) városok alkotják, amelyek közül
jelen tanulmány a szlovák régiókra fókuszál. A térségben, amely négy
ország és négy nyelv találkozási pontjánál terül el, mintegy hat és
félmillió ember él. Jelentős részben kedvező földrajzi fekvésének
köszönheti sikerességét, hiszen az a szerencsés helyzet alakult ki a
történelem
folyamán,
hogy
négy
ország
gazdaságilag
legdinamikusabban
fejlődő
régiói
egymás
szomszédságában
helyezkednek el a közép-európai térben, amelynek következtében
együttműködésük eredményessége biztosra vehető. Fontos kiemelni,
hogy a térségen belül azonban jelentős egyenlőtlenségek
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tapasztalhatók, a gazdasági-társadalmi mutatók alapján centrumot és
perifériát tudunk elkülöníteni. Előbbi kategória nagyrészt a fő
agglomerációkat, míg utóbbi a régió külső peremét jelenti. Az elmúlt
évtized népességszám-változása is ezt a fajta elkülönülést mutatja,
hiszen a centrum területén jelentős volt e tekintetben a növekedés, míg
a periférikus területek stagnáló vagy csökkenő populációval
szembesültek. Jelen tanulmány arra keresi a választ, hogyan alakult a
különböző nemzetiségek aránya a teljes népességen belül 1991 és 2011
között, kiemelt figyelmet fordítva a magyar nemzetiségűek arányának
változására a vizsgált két szlovákiai régióra, valamint járásaira
vonatkozóan. A tanulmány elsőként Szlovákia közigazgatási felosztását
tekinti át, majd a fent említett területi szinteken vizsgálja a népesedési
és nemzetiségi folyamatokat. A teljes térség összesen 340 települést
tartalmaz, amelyből a pozsonyi régió 89, míg a nagyszombati kerület
251 települést foglal magában. A különböző statisztikai próbákkal is
alátámasztott vizsgálatok során képet kaphatunk arról is, hogy a két
szlovák határrégió, valamint az azokat alkotó járások demográfiai
szempontból mennyire különböznek egymástól, milyen sajátosságokat
mutatnak, valamint, hogy Pozsony meglehetősen látványos
szuburbanizációja mennyire változtatta meg a térség népesedési és
nemzetiségi viszonyait. A tanulmány választ keres arra a kérdésre is,
hogy kimutatható-e szignifikáns különbség a magyar nemzetiségűek
aránya és az egyes települési méretkategóriák, járások és régiók között.

Kultúra a regionális fejlődésben
Morvay Szabolcs
Széchenyi István Egyetem
morvayszabolcs@freemail.hu
A kutatási témám a kultúra, illetve annak társadalomra, gazdaságra
gyakorolt hatásainak vizsgálata. Az elmúlt évtizedek egyre erőteljesebb
vonulatai a tudás alapú gazdaság térhódítása az ipari kapitalizmussal
szemben. A tudás mellett a kreativitás is kulcs fontosságú tényezőként
jelenik meg napjaink regionális fejlődési kérdéseinél. Kreatív
gazdaságok születnek, elcsorbult ipari régiók helyére kreatív és kulturális
környezet emelkedik. Mintegy alternatív, eddig nem vélt megoldásként
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olyan régi és új erőforrás kerül számba vételre, mely sajátos, egyedi és
élményt nyújtó jellegével új módon képes területi fejlődést generálni.
Vizsgálatomban arra keresem a választ, hogy miként lehet a kultúra
része a gazdaságnak, illetve egy régió társadalmi-gazdasági
miliőjének? Hogy válik építőelemévé a regionális gazdaságnak? A
kulturális turizmus, a kulturális iparcikkek, a művészeti alkotások, galériák,
múzeumok felértékelődése mind munkahelyteremtő, mind szellemi
életet teremtő, mind idegenforgalmat generáló hatásokkal töri
magának az utat a városok stratégiáiban, régiók területfejlesztési
elképzeléseiben. Rengeteg tudást igényel akár a térség kulturális
erőforrásairól, lehetőségeiről, trendekről, igényekről, képességekről a
szféra megteremtése egy adott régióban.
A kutatás számos aspektusra kiterjed. Bemutatásra kerül a tanulmány
során a kultúra, mint fogalom, sokféle definiálási megközelítés, a kultúra
sajátosságai, eredete áttekintve az irodalmi munkákat. A kultúragazdaság, mint viszonylag fiatal, pár évtizedes múltra visszatekintő
diszciplína összekapcsolja a kultúra és a közgazdaságtan világát,
meghatározza a kulturális javak fogalmát, annak gazdasági jellemzőit.
Foglalkozik a kulturális piac keresleti, kínálati oldalával. A közvetítő
szerepet vállaló kulturális intézmények helyzete, sajátosságai fontos
kérdések a diszciplína számára, magába foglalva a profit illetve
nonprofit szervezetek sajátosságait is.
A kultúra egyik legkiemelendőbb gazdasági meghatározottsága a
szféra piaci kudarca, mely állami beavatkozás szükségességét kívánja.
Jelent ez egyfajta finanszírozási igényt, másfelől meghatározását annak,
mely kulturális terület élvez támogatást.
A tanulmány elméleti nekirugaszkodás a kultúra, mint regionális és
társadalmi fejlesztőerő jelenségének.

Jövedelemi egyenlőtlenségek Bajorországban
Kovács Szilárd
Eötvös József Főiskola
kovacs.szilard@ejf.hu
Az elmúlt időszakban a jövedelemegyenlőtlenségek területi vizsgálata
egy fontosabb közgazdasági kérdéssé vált, mely az 1970-es évektől
folyamatosan fennálló konvergencia vitával szoros kapcsolatban áll. A
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vita alapját az képezi, hogy a gazdasági növekedéssel párhuzamosan
a területi, jövedelemi egyenlőtlenségek mérséklődnek, vagy
növekednek az egyes régiók között, illetve azokon belül.
A tanulmány során Bajorországban, Európa egyik legfejlettebb
térségében vizsgáljuk, hogy a gazdasági növekedés és a belső
regionális különbségek között milyen tendenciák figyelhetők meg. A
vizsgálati térség kiválasztása során két tényezőt vettünk figyelembe.
Egyrészt, hogy a régió a második világháborút követően gyors
fejlődésen menjen keresztül. Másrészt, hogy a térség Magyarországhoz
hasonló területű és népességű legyen. Mindkét feltételnek megfelelt
Bajorország, hiszen egyrészt a második világháborút megelőzően még
agrártérség volt, napjainkra Európa egyik legerősebb régiója lett.
Másrészt a területe nagyságrendileg megegyezik Magyarország
területével, ahol napjainkban megközelítőleg 15 millió ember él.
A dinamikus bajor gazdasági fejlődés a korábban kialakult jelentős
térbeli különbségek további növekedését eredményezte, majd a
Williamson-hipotézis általános feltevései az ezredfordulót követően
Bajorország
belső
regionális
egyenlőtlenségeinek
csökkenését
prognosztizálják. A bajor gazdaság ipari fejlődése relatíve későn
kezdődött meg, így Nemes Nagy József regionális fejlettségi
különbségek történeti modelljének II. szakaszát élte át a második
világháborút követő évtizedekben, ennek hatására a területi
különbségek nagymértékben növekedtek. Majd a modell értelmében a
területi különbségek folyamatos mérséklődése következett be az 1990es évektől kezdve.
A bajor térségben elméleti szinten végbe menő konvergencia
folyamatokat mérsékelheti, illetve gátat jelenthet a globalizálódó
világgazdaság.
A
globalizációs
folyamatok
növekedésével
párhuzamosan a gazdasági tevékenységek egyre nagyobb mértékű
térbeli koncentrálódása figyelhető meg, melynek következtében egy új
típusú egyensúly jön létre a gazdaság magtérségei (nagyvárosok) és a
közöttük elterülő mérsékelten koncentrált térségek viszonyában. A
globális városhálózat csúcsán a globális városok állnak, melyeket a
kiemelt szerepkörű nagyvárosok követnek. Bajorországban csak a
főváros, München tartozik ehhez a nagyvárosi csoporthoz. Az
egyenlőtlenségek mérséklődésének további kihívást jelenthet az
európai magterület folyamatos dél-kelet irányba vándorlása, melynek
eredményeként
a
vizsgált
térség
is
Európa
gazdasági
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centrumtérségének részévé vált. Ugyanakkor az európai gazdaság
térszerkezetét a pénzügyi-gazdasági világválság nagymértékben
átalakíthatja a közeljövőben, hiszen válságból történő kilábalás együtt
járhat a korábban kialakult gazdasági rendszer újra értelmezésével és a
centrum-periféria viszonyok átalakulásával.
Ezen folyamatok és tényezők figyelembe vétele mellett kérdésessé vált,
hogy a bajor térségben valóban végbement a jövedelmi különbségek
mérséklődése. Az agrárállam modern gazdasági erőközponttá
fejlődésének eredményeként kialakult és elmélyült gazdaságitársadalmi különbségek az XXI. század első éveiben csökkentek, vagy a
korábban említett tendenciák eredményeként tovább növekedtek az
egyenlőtlenségek a tartomány egyes térségei között.
A publikáció a „TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási
együttműködés a vízügyi ágazatért” projekt segítségével valósult meg.

Területfejlesztés: többközpontú Magyarország vagy vidékfejlesztés?
Berkes Judit
Széchenyi István Egyetem, Győr
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
berkes.judit@sze.hu
Jelen tanulmány kísérletet tesz arra, hogy a területfejlesztés két
meghatározó irányát összevesse, értékelje. Elsőként a városfejlesztés
szerepe, jelentősége került bemutatása, ezen belül is a funkcionális
várostérségek, valamint a policentrikus várospolitika kerülnek előtérbe,
mint a terület súlypontjai. Ezzel szemben meghatározó az a szemlélet,
amelyben a vidék fejlesztése kap nagyobb hangsúlyt, a vidék
népességmegtartó erejére, érdekérvényesítő képességének erősítésére
van kihegyezve. A vizsgálódásnál nem tekinthetünk el az Európai
Uniótól, mint erős hatást gyakoroló makroszinttől, amelynek szintén
ismertetésre kerülnek az ezekkel kapcsolatos alapelvei, valamint a
magyar gyakorlat, vagyis mennyire és milyen formában sikerült
adaptálnunk az EU-s követelményeket, ajánlásokat. A vizsgálódás során
nyilvánvalóvá vált, hogy város és vidék kapcsolatának szemlélete
nehezen mozdult ki a tradicionális felfogás kereteiből, valamint hiányzik
az erre vonatkozó újragondolt területfejlesztési politika, és ami még
ennél is fontosabb, a gyakorlat.
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A várost és vidékét a köztudatban – és bizonyos mértékben a tervezési
és fejlesztési gyakorlatban is tetten érhetően – még napjainkban is
jelentős tradicionális különbségek mentén konceptualizáljuk. A falu és a
város, mint településtípusok számos tekintetben valóban differenciát
mutatnak, például morfológiai, életmódbeli, társadalomszerkezeti
szempontból. Azok a divergens folyamatok, amelyek az iparosodással,
illetve az ezt kísérő polgári társadalomfejlődéssel párhuzamosan
szakadékot mélyítettek város és vidék között, egy idő után
természetszerűleg újra a közeledés jelét mutatják. A téma releváns
értelmezéséhez és a városokra alapozott területpolitikai irány
összefoglalásához kiemelkedő hazai vizsgálatok nyújtanak alapot,
melyek szerint az elmúlt húsz évben a területfejlesztésben nem kapott
kellő figyelmet a városfejlesztés. Utal arra, hogy az ESDP (1999)
célkitűzései és prioritásai azt sugallják, hogy legyen egy kiegyensúlyozott
és policentrikus városhálózat, valamint a Lipcsei Charta (2007) szerint
partnerségen alapuló városrégiók létrehozása szükséges. A kistérségek
fontos szerepet játszottak a vidék-, valamint a területfejlesztésben is.
Ebben a részben számos haza kutatás és ebből publikált tanulmány
szerepel, amelyek a vidékfejlesztést helyezik előtérbe. Majd az EU
strukturális és kohéziós politikájának szemszögéből kerül bemutatásra a
területfejlesztés két iránya, illetve külön figyelmet kapnak az uniós
ajánlások magyar manifesztációi is.
A területfejlesztési politika szemléletformálása elengedhetetlen lenne a
város-vidék
integrálásának
irányába.
A
szakma
elméleti
megközelítéseinek középpontjában ugyan megjelenik a funkcionális
várostérség kiépítésének, fejlesztésének igénye, viszont a gyakorlatba
történő átültetés esetében mutatkoznak hiányosságok. A szempont
lényege abban rejlik, hogy ha nem egymás mellettiségként kezeljük a
két függelmi viszonyban lévő téregységet, nem külön kellene tervezni a
város és vidék fejlesztését. Ilyen integráló, komplex térbeli szemlélet
hiánya város és vidéke együttműködését veszélyezteti, hátráltatja a
közös fejlődést, a funkciók megfelelő szinten történő kiépülését. A falu
nem „kiszolgálója” a városnak, hanem legyenek egymás partnerei.
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Nyilvánosan elérhető adatbázisok, mint a nyitott innovációs
együttműködések támogató rendszerei
Szabó Anett Krisztina
Szent István Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1,
szabo.anett.krisztina@gmail.com
A jelenkor nemzetgazdasága csak a tudásalapú, innovatív gazdaság
feltételeinek megteremtésével válhat versenyképessé. A tudásáramlásés az innovációs képesség növelésének támogatása, így a
nemzetgazdasági politika és a kutatások fókuszába került.
Az innovációnak nem a műszaki, hanem a gazdasági oldala lényeges,
azaz, hogy mennyiben képes egy, a megszokottól eltérő megoldás
hasznot hajtani. Az innováció nem jöhet létre tudás és a tudás kreatív
újraértelmezése nélkül, melynek forrásáról innovációs elméletek már
évtizedek óta foglalkoznak. A saját kutatás – fejlesztés tevékenység
stratégiai szerepe csökkent, többek között a kutatók-, fejlesztők egyre
fokozódó mobilitása miatt. Azok a szervezetek, melyen túlzottan saját
tudásukra támaszkodnak, olyan lehetőségeket veszthetnek el, melyek
túlmutathatnak jelenlegi üzleti tevékenységükön, illetve segíthetnének a
szervezeti technológia-, erőforrások jobb kihasználásában is. A külső
innovációs források szerepe így tovább fokozódik.
Kline – Rosenberg az innováció rendszerszerű modelljében került először
kiemelésre az innovációs folyamatban résztvevők közötti interakciók és
kölcsönös függések fontossága. Az innováció kutatások eredményei a
későbbiekben is egybehangoztak, miszerint a vállalatok nem
elkülönülten
végzik
az
innovációs
tevékenységet,
hanem
együttműködve más szervezetekkel, ezáltal folyamatos interaktív
tanulás valósul meg. Az innováció keletkezésére, terjedésére és
használatára
hatással
lévő
szervezetekből
és
azok
közötti
kapcsolatokból álló rendszerek az innovációs rendszerek. Később az
innovációs rendszereket már szűkebben értelmezik, már csak azok az
intézmények és szervezetek képezik az innovációs rendszer részét,
amelyek a kutatásban és az új tudományos eredmények
létrehozásában vesznek részt.
A tudás és az innováció külföldi és hazai külső forrásai így a fogyasztók,
szállítók, partnerek, egyetemek, állami kutatóintézetek, ügynökségek,
hídképző szervezetek, minisztériumok lehetnek.
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Az innovatív szervezetek számára innovációt akadályozó tényező a
megfelelő
kooperációs
partner
megtalálása.
A
megfelelő
együttműködő partner hiányában egyértelmű, hogy miért mutat az
innováció
forrása
szignifikáns
kapcsolatot
a
belső
tudás
felhasználásával. Az innováció nyitottá válását így új eszközökkel kell
támogatni.
A Magyar Nemzetgazdasági Minisztérium és Magyar Kereskedelmi
Iparkamara vissza nem térítendő támogatás nyújtásával, a magyar
iparkamarákkal együttműködve a magyar KKV-k innovációs
kapacitásának bővítésére három innovációs adatbázist hozott létre.
Cikkemben az Innoportfolio.hu on-line adatbázisa kerül bemutatásra és
vizsgálatra. Az InnoPortfolio.hu (innovációs adatbázis) egy olyan on-line
innovációs adatbázis, melynek célja a magyar, - kiemelten az ipari innovációs folyamatok, lehetőségek és kapacitások összekapcsolása.
Az InnoPortfolio.hu innovációs adatbázis további célja, új termék, új
termelési eljárás, új beszerzési vagy értékesítési piacok feltárása, illetve
új szervezeti forma fejlesztése, megvalósítása az ipar és a kutatói szféra
közötti együttműködés elősegítése által. Az ipari innovációkkal szorosan
összekapcsolódnak az iparjogvédelmi és a bizalmi kérdések, ezért a
rendszer vizsgálata a hosszú távú működés biztosítása érdekében
kiemelten fontos. A tanulmány így az esettanulmány bemutatásán
keresztül feltérképezi az innovációs adatbázisokkal szembeni
erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket.
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Regionális gazdaságfejlesztés, a várostérségi együttműködések
eszközeinek bemutatása
Bükiné Foki Ariel
Széchenyi István Egyetem; Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori
Iskola
buki.ariel@gmail.com
A globális verseny kihívásaira a nemzetközi felmérések szerint nagyon
sokféle – térbeli koncentrációra alapozó – sikeres vállalati, iparági válasz
született, melyek jelentős része a speciális regionális, helyi környezetből
adódó versenyelőnyökre támaszkodik. (Lengyel, 2010)
Előadásomban arra a kutatási kérdésre keresem a választ, hogy a
nagyvállalatok
milyen
hatással
vannak
a
regionális
gazdaságfejlesztésre, várostérségeknek milyen eszközeik és módszereik
vannak a vállalatok és a térség versenyképességének növelésére,
milyen hatásuk van az innovációs készség és a tudásmenedzsment
terjedésére.
Az előadásban a térbeli koncentráció előnyeit tekintem át és a
regionális gazdaságfejlesztés egyes tényezőinek alátámasztására
példákat mutatok be Kecskemét város és a Mercedes-Benz gyár közötti
kapcsolat alapján.
A regionális gazdaságfejlesztésben vezető szerepet játszik az ún. városi
rezsim. A városi rezsim elmélet a városi kormányzás régi-új modelljének
tekinthető. Ugyanis magában foglalja részben a korábban elsősorban
közigazgatási fókuszú, a városi infrastruktúra és közfeladatok
telepítésére és helyi-térségi ellátásra koncentráló városirányítás
filozófiáját, részben pedig újdonságként a fejlesztői szerepet felvállaló,
belső erőforrásokat mobilizáló modellt. (Lux, 2012)
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Kecskemét Megyei Jogú Város és az Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit
Közhasznú Kft. együttműködésében valósult meg az a Gazdasági
Program, amelyet részletesen ismertetünk, és amely a városi
önkormányzat erőfeszítéseit mutatja be a szakképzés és továbbképzés
területén, az infrastruktúra fejlesztés területén, továbbá a bérlakás
építési program kapcsán.
A regionális gazdaságfejlődésnél ki kell térnünk az egyik legfontosabb
endogén tényezőre: a társadalmi tőkére, ezen belül a kooperációra,
azaz az együttműködések tartalmára, irányára, a hálózatokban való
részvételre.
Az előadásban gyakorlati példát hozunk klaszterek feladataira az
Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. szerepének ismertetésével.
A felhasználói aktivitás növelésének lehetőségei az elektronikus
közigazgatási szolgáltatásokban
Pásztor Márta Zsuzsanna
Szent István Egyetem
pasztor.marta@gtk.szie.hu
Popovics Attila
Szent István Egyetem
popovics.attila@gtk.szie.hu
A hazánkban 2003 óta folyó e-közigazgatási fejlesztések elméletben
számos előnnyel kecsegtetnek az állam apparátusa (növekvő
információ
ellátottság,
hatékonyságjavulás,
költségcsökkentés,
magasabb szintű szolgáltatások létrejötte) és polgárai (információs
társadalmi vívmányok, elektronikus demokrácia létrejötte, átláthatóbb
intézményrendszer, alulról szerveződő polgári hálózatok) számára. A
megvalósult magyar fejlesztések azonban úgy tűnik, nem feltétlenül
találkoznak az ügyfelek szükségleteivel, a szolgáltatások igénybevétele
ugyanis rendkívül alacsony szinten mozog. A felhasználói aktivitás
mértékéről eltérő értékek állnak rendelkezésre, a Központi Statisztikai
Hivatal felmérése szerint 2013-ban „a háztartások 37%-a lépett már
elektronikus kapcsolatba közhivatalokkal közel 35%-a szerzett
információt közhivatalok honlapjáról, közel 24%-a töltött le űrlapot és
több mint 17%-a kitöltött űrlapot el is küldte az adott közhivatalnak”,
addig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából végzett
felmérésben a válaszadók összesen 17%-a jelölte meg, hogy az
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internetet valamely közigazgatási ügyének elintézésére használta. Az
Európai Unió „Európai digitális menetrend” kezdeményezésének
célkitűzésében viszont a 2015-re elérendő célok között szerepel, hogy a
lakosság 50%-a használja az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat,
sőt 25%-uk elektronikusan visszaküldött űrlappal lépjen kapcsolatba
közhivatallal.
A probléma megoldására elsősorban informatikai kihívásként tekintenek
a döntéshozók, amelynek azonban csak a felhasználók egy részének
vonatkozásában van létjogosultsága, mint fentebb láttuk, az internettel
rendelkező és azt aktívan használók sem fordulnak az e-közigazgatás
szolgáltatásai felé.
A szituációs vezetés elmélete azonban egy olyan megközelítésre
inspirál, mely által az elektronikus közigazgatás szolgáltatásainak
igénybevételéről eltérő attitűddel rendelkező célcsoportok különféle
támogatást kaphatnak. Az eredeti Hersey-Blanchard modell megfelelő
módosítással
és
átértelmezéssel
alapjául
szolgál
egy
a
politikatudomány, a marketing, a public relations, a közigazgatástudomány
eszköztárából
merítő
komplex
eszközrendszer
megalapozásához, mely az állampolgárokat az informatikai eszközökkel
való ellátottságuk, tudásszintjük és az elektronikus szolgáltatások
elfogadottsága alapján ösztönözheti az elektronikus közszolgáltatások
igénybe vételére.
Diplomás pályakövetési megoldások az Európán kívüli angolszász
országokban
Sipos Norbert
Eötvös József Főiskola
sipos.norbert@ejf.hu
A felsőszintű tanulmányok eredményeképpen szerezhető tudás objektív
megítélése nehéz, hacsak nem lehetetlen feladat, de a felsőoktatási
kínálat növekedésével mégis ítéletet kell alkotni, hogy megfelelő-e
vagy felülvizsgálatra szorul a képzés. A felsőoktatási szolgáltatásban
részesülők köre jelentősen átalakult a humboldt-i egyetem koncepciója
óta, széles tömegek számára vált elérhetővé a továbbképzés, és igaz,
hogy országoktól eltérő módon, de drasztikus expanzió történt az elmúlt
évtizedekben. Könnyen belátható, hogy egy rövid idő alatt
többszörösére duzzadt felsőoktatás nem tudja tartani a korábban
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egyetemlegesnek tekinthető képzési színvonalat, így nem csak azért
versenyeznek az intézmények, hogy minél több hallgató kerüljön be
hozzájuk, hanem azért is, hogy kimutassák, a náluk végzettek
sikeresebbek, jobban megállják helyüket a munkaerő-piacon. Ez
inspirálóan hat a potenciális hallgatók és szüleik számára, ami pedig
meghatározó egy intézmény jövőjét tekintve. Két erőteljes tendenciát
emelünk ki:
Egyrészt számos nemzetközi rangsort ismerhetünk a felsőoktatási
szereplők összehasonlítására, amelyek módszertanában jelentős eltérés
fedezhető fel, és a képzések országos, helyi sajátosságaiból adódóan
több tényezővel szemben kritikát fogalmaznak meg mind az
intézmények vezetői, mind a felsőoktatással foglalkozó kutatók. Ha nem
is abszolút mértékben, de tendenciáját tekintve általánosan
érvényesnek fogadhatóak el, hiszen a hagyományosan magas
minőségűnek tekintett intézményeket –, mint például számos egyesült
államokbelit – rendszeresen az élmezőnybe sorolva találunk.
Másrészt egyre elterjedtebb felfogás, hogy a képzési és hallgatói egyéb
szolgáltatások fejlesztéséhez adatokra építkező döntéshozatalt kell
alkalmazni, hiszen számos eszköz áll rendelkezésre a primer információk
begyűjtéséhez és megfelelő értelmezéséhez. A diploma utáni
pályakövetés nyújt ehhez olyan keretet, amelynek köszönhetően
közvetlen visszajelzést adnak a volt hallgatók. Magyarországon
viszonylag új tevékenység, hiszen országos szinten 2010-től folytatnak
ilyen vizsgálatokat egységes módszertan mellett, amit évről-évre
felülvizsgálnak a közvetlen tapasztalatok és más országok rendszereinek
elemzésével. Természetesen egy adott területen hatékony és sikeres
rendszer nem jelenti, hogy Magyarországon is alkalmazható, akár a
törvényi szabályozás által szabott keretek, akár az intézményi
sajátosságokból adódóan.
Jelen tanulmány az Európán kívüli vezető angolszász országok (Amerikai
Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland) pályakövetési
gyakorlatát mutatja be. A választás azért esett erre az országokra, mivel
a köztük, illetve Európa között megfigyelhető hasonlóságok és eltérések
megértése mellett néhány, több évtizedes múltra visszatekintő rendszert
ismerhetünk meg. Jellemző, hogy nemzeti szinten összefogja egy
szervezet a felméréseket, viszont e mellett erőteljes intézményi
rendszerbe ágyazottságot is találunk. (Ennek köszönhetően Amerikában
például az erőteljes identitás-tudat, és öregdiák rendszer révén az
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intézményi finanszírozásban is jelentős részt képviselnek a volt hallgatók.)
Ez az a szemlélet, amelyet Magyarországon is alkalmazni kell, hiszen ha
már a felsőoktatási intézményeknek kötelező feladata, akkor olyan
formában érdemes megvalósítani, hogy szervesen kapcsolódjon az
intézményi alumni rendszerhez, az oktatási képzésfejlesztéshez és a
felsővezetői stratégiai döntésekhez.
A publikáció a „TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási
együttműködés a vízügyi ágazatért” projekt segítségével valósult meg.

A hazai kisvállalati versenyképesség vizsgálatának újszerű
megközelítése
Rideg András
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani
Doktori Iskola
ridega@ktk.pte.hu
Szerb és munkatársai (2014) egy hazai kisvállalatok körében elvégzett
rétegzetten reprezentatív felmérés adatai alapján elkészítették a
Kisvállalati Versenyképességi Indexet (KVI), amelyben 10 pillér mentén,
55 változó segítségével vizsgálják a Magyarországon működő mikro-,
kis- és középvállalatok versenyképességének determinánsait. A kutatást
különlegessé teszi a versenyképesség vállalati szintű adatokból kiinduló
vizsgálata, a hazai kisvállalati fókusz, valamint a szűk keresztmetszetért
történő büntetés módszerének versenyképességi indexben történő
alkalmazása.
A
KVI
számításának
alapjául
szolgáló
szűk
keresztmetszetért történő büntetés elmélete szerint a tíz pillér együttesen
határozza meg a versenyképességet. Ha a pillérek között nincsen
harmónia, akkor az negatív módon hat a vállalat versenyképességére,
tehát az azonosított versenyképességi pillérek között a szűk
keresztmetszet visszahúzó hatást gyakorol(hat) a többi pillérre, és így
áttételesen a versenyképességi indexre is. Ebből adódóan a vállalati
stratégia középpontjában a szűk keresztmetszetek felszámolása áll.
A vállalatgazdaságtan, a versenyképességi szakirodalom, valamint
egyes stratégiai menedzsment teóriák kijelentik azonban azt, hogy a
vállalatok eredményes versenypiaci szerepléséhez gyakran sokkal
fontosabb az, hogy egy versenydimenzióban előnye legyen
versenytársaihoz képest, mint az, hogy egyébként más szempontokban
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lemaradása van. A KVI-ben használt büntetési logika kizárólagos
alkalmazásának megfelelősége ez alapján megkérdőjelezhető. Jelen
gondolat mentén egyrészt létrejön az igényt arra, hogy a büntetési
metodika komplementereként létrehozzuk a jutalmazási eljárást,
melynek mind matematikai formalizálása, mind jelen kontextusban
történő alkalmazása eleddig ismeretlen a szakirodalomban. Másrészt a
Szerb által alkalmazott büntetési mechanizmusban a leggyengébb
pillér – a teljes pillérharmónia gyakorlatban rendkívül ritka esetét
leszámítva –mindig bünteti a többi pillért, miközben azt nem veszi
figyelembe, hogy a hatást kifejtő pillérérték az ágazati versenytársak
megfelelő értékéhez képest egyébként alacsony vagy magas.
Mindezen szempontokat figyelembe véve kialakításra került egy olyan
komplex, kétlépéses versenyparitás alapján szelektív korrekciós
algoritmus, melyben a versenyképességet nem csak a –
versenytársakhoz képest – legalacsonyabb, hanem a legmagasabb
pillérek eredménye is formálja. A megközelítés a hazai kisvállalati
versenyképesség taglalásában új szempontokat érvényesít, a
következtetések megfogalmazásában is új távlatot nyit. Az előadás
célja az algoritmus kialakításának bemutatása, eredményeinek
ismertetése és összehasonlítása Szerb és munkatársainak (2014)
következtetéseivel.
Kulcsszavak:
kisvállalati
jutalmazófüggvény

versenyképesség,
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KVI,

versenyparitás,

Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben,
különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására
Kozma Gábor
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani
Doktori Iskola
kozmag@t-online.hu
A téma jelentőségét az állami szerepvállalás XXI. századi átalakulása,
aktualitását az egyes állami, ezen belül helyi kormányzati és
önkormányzati
tevékenységek,
feladatcsoportok
finanszírozhatóságának nemzetközi és hazai szinten egyaránt
jelentkező, egyre súlyosabb problémái adják. A témaválasztás
sajátossága és újdonsága, hogy az előadás a viszonylag jól definiálható
pénzügyi kockázatok helyett egy új kockázat típus, a hitelintézeti
szektorban gyakorlati szempontok alapján lehatárolt működési
kockázat államháztartási bevezetéséről, elméleti meghatározásáról, az
alkalmazható módszertan kiválasztásáról, továbbá a gyakorlati
alkalmazhatóság
feltételeinek
statisztikai
eszközökkel
történő
ellenőrzéséről ad rövid áttekintést, összefoglalva a kutatás eredményeit.
A hitelintézetek működési kockázatokkal összefüggő elméleti és
módszertani megközelítése jól alkalmazható a modern állam
környezete
irányában
tett
felelősségvállalásának
és
kötelezettségvállalásainak elemzésére. Ez az általános felelősségvállalás
rendkívül összetett, konkrét kötelezettségvállalások sokasága: a
társadalmi, gazdasági, pénzügyi, illetve természeti környezeti
folyamatok
stabilizálását,
illetve
ezek
irányában
bizonyos
jószágcsoportok előállítását és közszolgáltatások fenntartását jelenti. A
működési
környezet
hatásai
együttesen
az
állampénzügyi
folyamatokban, a működési költségvetésben tükröződnek. Ez a
megközelítés alkalmas információt biztosít az államháztartás pénzügyigazdasági döntései működési kockázatainak top-down értékelésére.
A Tiebout-hipotézis analógiájára olyan megközelítést alkalmaztunk a
magyarországi
helyi
önkormányzatok
mezoszintű
működési
kockázatának elemzésére, amely a versenygazdaságból kölcsönözte a
lehetséges elemzési szempontokat. Az elméleti keret alapján bevezetett
kockázati indikátorok a sokasági elmozdulásokat több dimenzióban,
érzékenyen közvetítették számunkra. A működési kockázatértékelés
aránytalan működési kockázateloszlást mutat be a működési kiadások
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üzemméret kategóriái szerint. Az önkormányzatokkal foglalkozó
pénzügyi és közigazgatási irodalom az elmúlt évtizedekben részletesen
feldolgozta a rendszer üzemméret problémáit. A helyi önkormányzatok
szélsőséges eloszlásképe is jelezte számunkra, hogy a helyi
önkormányzati rendszer aszimmetriákat rejt magában. Az elvégzett
kockázatértékelés szerint a helyi önkormányzatok 7-13%-ában
koncentrálódott az abszolút működési kockázat értékösszegének 6480%-a 2003-2012 közötti időszakban. Az abszolút működési kockázat
értékösszegének működési kockázati kategóriák szerinti eloszlása
jelentős szerkezeti átrendeződést mutatott a „rule of reason” típusú
megközelítés mellett. A nagyobb értékösszegű abszolút működési
kockázattal (kockáztatott értékkel) rendelkező önkormányzatok
elmozdulását érzékeltük a nagyobb relatív működési kockázat
(kockázati kitettség) irányába. A kutatás további lépéseiben a folyamat
további részletes elemzését, valamint az időhorizont kiterjesztését
tervezzük, illetve bővíteni szeretnénk az egyes önkormányzatok egyedi
működési kockázatértékelésére alkalmas elemzési eszköztárat.
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Tehetséges szellemi munkavállalók tudásának azonosítása és
fejlesztése
Rácz Irma

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Széchenyi István Egyetem

raczirma@sze.hu
Bognár Tamás

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Széchenyi István Egyetem

bognar.tamas@bartaconsulting.hu
A tudás- és információ társadalom korát éljük, melyben az emberi tudás
és intelligencia felértékelődése figyelhető meg. Mind egyéni, mind
pedig vállalati szinten egyre inkább előtérbe került az élethosszig tartó
tanulás és az így megszerzett tudás menedzselésének szerepe.
De mit is értünk tudás alatt és mely típusait különíthetjük el? Definiálása
nem könnyű feladat, a szakirodalomban különféle szerzők különböző
kontextusú gondolatait olvashatjuk. A tudás az emberekben lakozik,
alkotóelemét képezi összetettségüknek, és kifejezi képességünket a
cselekvésre. A tudás olyan speciális erőforrás, mely az igénybevétel
során nem elkopik, hanem sokkal inkább gyarapodik. Típusainak
vizsgálatánál megkülönböztetünk könnyen kodifikálható, explicit,
valamint nehezen leírható és átadható, tacit tudást. Utóbbi
átadásának nehézsége abból ered, hogy a vállalatok által birtokolt
dokumentumokban nem lelhető fel, csupán az emberi elmében.
A tanulmány
a
szervezetek
működése
során
megvalósuló
tudásmenedzsment folyamatokkal foglalkozik. A kiemelkedő szellemi
dolgozók körében vizsgálja azt, hogy miként kapcsolódik a tudás és a
tehetség. A kutatás elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a tudásés tehetségmenedzsment üzleti sikerre gyakorolt hatására. Vizsgálataink
során a Probst modell lépéseihez kapcsoltuk a tehetségmenedzsment
folyamatait. A tudásmenedzsment rendszeren belül a kiemelkedő
szellemi munkavállaló azonosítása, mint a tehetségekkel foglalkozó
folyamat első lépése már a tudáscél meghatározásánál megjelenik, de
ténylegesen a tudásazonosítás lépésénél érhető tetten. Hiszen egyetlen
szervezet számára sem elhanyagolható a szervezet meglévő és
potenciális tagjai által birtokolt tudás minősége és mennyisége. Főleg,
ha e természetes képesség által az átlagosnál magasabb teljesítményre
és minőségre adhat lehetőséget.
Bemutatjuk a 2014. április-május között lefolytatott feltáró kutatás egy
részét. Elsődleges célunk a felmérés volt, mégpedig a tehetséges
46

szellemi munkavállalók tudásának szervezeten belüli folyamataira
vonatkozóan. A kutatást főként a magyarországi Győr-Moson-Sopron és
Komárom-Esztergom, valamint a szlovákiai nagyszombati és nyitrai
megyékben működő szervezetek körében végeztük, függetlenül
tevékenységükre, működési formájukra, méretükre. A felmérés során a
Probst modell elméleti lépéseiből indultunk ki, melyből a tanulmány
terjedelmére való tekintettel az elsőt, azaz a tudás azonosítását és a
negyediket, azaz a tudás fejlesztését taglaljuk. A kérdések szorosan,
követték a modell logikáját. Mindeközben próbáltuk felmérni azt is,
hogy a tehetség fogalma és a tehetségmenedzsment csírája miként
jelenik meg a szervezetek életében, akár tudatosan vagy tudat alatt.
A tanulmány alapját tehát egyaránt alkotják szekunder és primer
források is, melyeket a szerzők saját gondolataikkal, meglátásaikkal
egészítenek ki. Jövőbeli kutatási lehetőségként merülhet fel a tudás és
tehetség kapcsolódása a Probst modell további lépései során. Emellett
a tehetségmenedzsment programok lehetőségei, buktatói, üzleti
sikerhez való hozzájárulásuk vizsgálata és mindezek gyakorlati
vizsgálatokkal történő tesztelése.
Kulcsszavak:
tudás,
tudásmenedzsment
rendszer,
alkalmazottak, tudásazonosítás, tudás fejlesztése

tehetséges

A karrierfejlődés lépcsőit vizsgáló kérdőíves módszer kifejlesztése
Bognár Tamás
Széchenyi István Egyetem RGDI
bognar.tamas@bartaconsulting.hu
A személyiség fejlődésének egy kiemelt fontosságú, sajátos színtere az
egzisztenciális érettség és a karrier fejlődése, mely együtt halad a
személyiség érésével. A személyiség fejlődésének egymásra épülő
szakaszainak modelljei (Erikson 1956) ezekben az állomásokban a
krízisek
fejlődéssel
összefonódott
hatását
hangsúlyozzák.
A
munkakörben való beválás irodalma leginkább egy adott
munkavállaló vagy jelölt alkalmasságát statikus megközelítéssel
igyekszik előre jelezni. A témában publikáló kutatók ezzel leginkább a
kiválasztás módszereit hasonlítják össze keresve a legpontosabb
beválási mutatókat. Ugyanakkor a túlnyomó többségben olyan
módszerek szerepelnek a palettán, melyek egy adott jelölt vagy
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munkavállaló egy időben mért, jelen idejű profilját képes meghatározni.
Az érési jelenség dinamikus leírására igen kevés szakirányú kutatás
található. Adódott tehát a kérdés, hogy található-e olyan módszer,
amelyik a jelöltek jelen idejű összehasonlítása helyett az érés alakulását
helyezi a középpontba. A fejlődési folyamat, az egyes egymásra épülő
fejlődési lépcsők dinamikájának leírásához elengedhetetlen feltétel
ezeknek az állomásoknak az azonosítása. Ebben a tanulmányban egy
olyan kérdőíves módszer kidolgozását taglalom, amely alkalmas lesz
arra, hogy azonosítsa a karrierút során megélt egymásra épülő
kríziseket, sőt, a kifejlődés szempontjából meghatározó jelentőségű
aktuális dinamikát is meghatározza. Ehhez előzetesen különböző interjúk
segítségével igyekeztem kirajzolni azokat a faktorokat, melyek
valószínűsíthetően fejlődési krízis mintájára felfogható karrierlépcsőkként
értelmezhetőek. Ez alapján 5 fejlődési lépcső látszik kirajzolódni, melyek
látszólag függetlenek az adott szektorra jellemző életpálya modelltől.
Ezek sorrendben a végrehajtó, a tapasztalt munkatárs, az operatív
vezető, a stratégiai vezető és a topmenedzser elnevezésekkel illetett
lépcsők. Az interjúk során felállítottam egy lehetséges krízis kifejlődési
modellt, melyeknek lépcsőnként négy szakaszát véltem azonosítani. A
krízisek dinamikáját a tudatosság és a manifesztálódott tudás mátrixa
alapján soroltam négy fázisba. A tanulmány az ezt követő kérdőíves
módszer kidolgozására fókuszál, melynek során a validálási folyamat
egyes elemeit sorolom fel, úgy mint az egyes változókra vonatkozó
kérdéscsokrok pontos kialakítása, bizonyos pufferváltozók beállítása a
hipotézisek cáfolhatóságának érdekében, a lehetséges statisztikai
módszerek kiválasztása, illetve az egyes faktorok szemléletes
elnevezése.
Mindezek
segítségével
az
egyes
változók
magyarázóértékét igyekszem finomítani.
A következtetéseim a módszer használhatóságára vonatkoznak. Ennek
egyik aspektusa az egyén fejlődési útjának segítése, melyben a krízisek
azonosítása, tudatosítása és a nyertes krízis elérésének mintája játszanak
fontos szerepet. A másik aspektus alapján pedig felértékelődik a
vállalati szempont, ahol a humán tőke gyorsabb, nagyobb megtérülést
hozó, és – a személyiségfejlődés karrierre vonatkozó aspektusából
következően – egyre motiválóbb kiaknázását lehetünk képesek
megvalósítani.
Kulcsszavak: karrier, fejlődés, krízis, kérdőív, validálás
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Véletlen?
Varga Zoltán
SZIE GSZDI
zvarga@miau.gau.hu
Mi a véletlen? Hétköznapi értelemben véletlennek tekintjük azokat az
eseményeket, amelyek bekövetkezése semmilyen „akarattal” nem
rendelkezik. Vagyis, az akaratot értelmezhetjük úgy, mint egyfajta okot,
vagy
szabályrendszert,
amely
az
okozatot
kiváltotta.
A
természettudományok területén, a várható eseményeknek jól
körülhatárolható ok-okozati szabályrendszerük van. Amennyiben egy
esemény bekövetkezéséhez minden feltétel létezik, akkor az esemény
egyértelműen be fog következni, vagyis determinisztikus. Ha az
esemény bekövetkezését véletlen is „befolyásolja”, sztochasztikus
folyamatokról beszélünk. Lehet-e ez a véletlen olyan szabályok,
szabályrendszerek összessége, amelyeket még nem ismerünk? Ha igen,
akkor ezeknek a véletlennek ítélt hatásoknak a behatárolása, közelebb
hozhatja a determinisztikus jelleget.
A tisztán véletlen események irányának hosszú távú matematikai
valószínűsége 36,73% (18/49), ugyanakkor rövid távra, jelen időszakról a
közvetlen következő, ez a valószínűség 67,34% (33/49).
A hasonlóságkereső módszer lényege, hogy adott idősor mozgását,
egymást kizáró és át nem fedő kategóriákba tömörítve, különböző
kategória-mintázatok generálásával, és a rájuk FKERES logika szerinti
leginkább hasonlító sorozatot beazonosítva, a követő sorozat első
eleme elfogadható-e kellő pontosságú előrejelzésként. A kapott
becslések a találati pontosság, illetve az iránytartás szerint kerültek
értékelésre.
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A modellt MS Excel által generált 1-től 7-ig terjedő véletlen számokkal
volt tesztelve, ahol 99 input állt rendelkezésére, amelyekkel 50 output
(időegység) előrejelzést kellett kapni. Ez az 50 időegység már tekinthető
valószínűségi hosszú távnak. 1462 db futtatás átlaga alapján, az
iránytartás helyessége 65,61%, a kategóriatalálatok tekintetében a
modell 14,19%-os telitalálatot, 22,92%-os +/-1 kategória eltérést, 19,34%os +/-2 kategória eltérést ért el.
Az itt tapasztalt iránytartás, habár a teszt hosszú távúnak számított,
mégis a rövid távú matematikai valószínűséghez áll közelebb. Ennek
oka a modell sajátosságában rejlik. A módszer minden egyes előre
jelezni kívánt időegységet rövid távúnak kezel, mégpedig az által, hogy
az éppen következő időszakra, a rá leginkább hasonlító múltbélit veszi
alapul. Ezáltal az időben előre haladva, mindig csak egy időegységet
előre jelezve, de a múltbéli hasonlóságkeresés ciklusával, elméletileg
végtelenített a folyamat.
További kiemelendő teszteredmények:
NASDAQ értékpapír percre lebontott nyitó idősorán elért eredmény,
amely 290 perc felhasználásával, a következő 194 perc előrejelzésére,
73,2%-os iránytartás mellett, 7 kategóriát figyelembe véve 55 db
telitalálatot (28,35%), 86 db +/-1 kategória eltérést (44,33%), 36 db +/-2
kategória eltérést (18,46%) ért el. A kategóriák közötti lépcső 0,0000982
pont.
Egy termelővállalat egy termékének heti bontású 2 éves értékesítési
idősorát felhasználva, a következő év (50 hét) előrejelzésénél 74%-os
iránytartást, 24 db telitalálatot (48%), 17 db +/-1 kategória eltérést (34%),
4 db +/- 2 kategória eltérést (8%) ért el. A kategóriák közötti lépcső
0,8276 pont.
Kulcsszavak: véletlen, hasonlóság, FKERES, valószínűség, sztochasztikus
folyamat
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A klaszteresedés, mint a KKV-k pajzsa
Majoros Károly Tamás
Miskolci Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Vállalkozáselmélet és
Gyakorlat Doktori Iskola
iitmakata@uni-miskolc.hu
A globalizáció egyik velejárója a gazdasági tevékenységek térbeli
koncentrációja, mely akár földrajzi, iparági, azonos tudás felhasználás
alapján aggromerálódik. Ezen folyamatok nem szükségszerűen csak a
globalizáció hatására alakulnak ki – hiszen már jóval korábban, a
középkorban is megfigyelhetőek egy-egy térségre jellemző termékek,
melyek a specializációs folyamatok eredményei – de a világméretű
gazdasági koncentráció felgyorsította a hálózatosodás, klaszteresedés
folyamatát. A klaszter, mint elnevezés mára divatos meghatározássá
vált, gyakran használják a mutualizmus és interdepedencia
mechanizmusát leíró társasági kapcsolatok definiálásakor. Ugyanakkor
nem áll távol a pool-típusú hatékonyság növelő együttműködési
rendszerektől sem, valamint a gazdasági társaságok szabályozott
keretrendszerben folytatott szinergikus együttműködésétől. A klaszterek
evolúcióját vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy a korai szakasz
determinánsa a lokalizációs előnyökön alapuló hatékonyabb ellátásilánc, míg a későbbi szakaszokban már nem a földrajzi közelségből
adódó externáliák lesznek a meghatározóak, hanem a geográfiai
státusztól független tudás és technológia megosztás. A klaszteresedés
intézményének létezik egy másik hozadéka, mely a peremtevékenységek kiszervezésén alapul és mélyebb specializációhoz és
hatékonyság növekedéshez vezet. További hozadék még a
rugalmasabb adaptív szervezet, mely amellett, hogy a magkompetenciákban mélyebb jártasságra tesz szert, egyúttal a kiszervezés
által leegyszerűsödött tevékenység struktúra miatt, eredményesebben
reagál a változásokra. A klaszteresedés és a KKV-k kapcsolatát
tanulmányozva az alábbi két javaslat mentén látszik körvonalazódni a
recessziós hatások semlegesítésre alkalmazható beavatkozások sora.
Felismerve, hogy a jól teljesítő országok KKV-iban magas a high-tech és
a tudás-intenzív szolgáltatások aránya, felvetődik a kérdés, hogy milyen
módon lehet támogatni, ösztönözni az ilyen típusú KKV-k térnyerését. A
tudás megosztás, kódolt és kódolatlan formában valósulhat meg, a
kódolatlan tudás megosztása csak személyes interakciók útján
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lehetséges, mivel a tudás-gazda maga az ember. Ez az oka annak,
hogy az agglomerációk és klaszterek a kódolatlan tudásátadás
leghatékonyabb színterei. Az egyetemeknek fontos szerepe van abban,
hogy tudás- és technológia-intenzív KKV-k jöjjenek létre, és áthidalják a
szakadékot a közszféra kutatásai és annak az üzleti életben való
alkalmazása között. A támogató intézkedések a következő formákban
ölthetnek testet: növekvő számú a kutatást alkalmazó spin-off cégek
alapítása, kampusz vállalkozások népszerűsítése, a hallgatói
vállalkozások finanszírozásának könnyítése, inkubátorházak és az
eredmény központú tudás-transzfer hivatalok támogatása.
Az Európai Unió tagállamai közül csak azok a tagállamok vészelték át a
2008 őszén kezdődő gazdasági recessziót megrázkódtatások nélkül jelesül Németország és Ausztria – amelyek KKV-i magas arányú
technológia és tudás-intenzív szakismeretet igénylő munkaerőt
foglalkoztattak. Ebből adódóan kardinális kérdés tisztában lennünk a
hazai KKV-k technológia adaptáló és azt, a humán erőforrás
állományában
alkalmazó
képességeivel,
összetételével
és
fejlesztésükben rejlő potenciális lehetőségekkel, amely mára az Európai
Unió gazdaságfejlesztésének is kulcskérdésévé vált.
Létrehozva
egy
úgynevezett
RR-faktort,
amely
absztrakt
megközelítésben, akár egy válság-ellenállási képességet leíró változó,
melyet tudás-intenzív humánerőforrás alkalmazási faktornak is
nevezhetünk, jó eséllyel közelíthető lenne a KKV-k krízis utáni
regenerációs képessége. Ez a hatás nem állt meg a recesszió idején
tanúsított kiváló ellenállási képességnél, hanem részben ebből eredően
gyorsabb és a korábbi szintet meghaladó alkalmazotti létszám és
hozzáadott érték előállítási potenciálban is megmutatkozott.
Természetesen a gazdaságok és azon belül is a KKV szektor reagálása a
turbulens piaci megrázkódtatásokra, számos sajátosság és tényező
függvénye. Az azonban az eddigi tapasztalatok alapján is leszűrhető,
hogy az innováció, a kutatások, az oktatási intézmények bevonása a
fejlesztésekbe, valamint üzleti inkubátorok, spin-off cégek és a tudásmegosztás mennyire ellenállóvá teheti bármelyik szektort a gazdasági
kihívásokkal szemben.
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Sportesemények gazdasági és társadalmi hatásainak értékelése
Vörös Tünde
Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola (SZE-RGDI)
tunde.voros@sze.hu
A nemzetközi sportesemények rendezéséért folyó küzdelemben egyre
növekvő érdeklődés tapasztalható az elmúlt évtizedekben, ugyanakkor
úgy tűnik, hogy közgazdaságtanilag nehezen adható racionális
magyarázat a rendezés jogáért való versengésre. Az ex-ante
hatástanulmányok rendre felülbecslik a különböző sportesemények
által generált gazdasági haszon mértékét, míg a kapcsolódó költségek
erőteljesen alulbecsültek. A megasportesemények sajátos jellemzője
ráadásul a költségek és a várható hatások időbeli és térbeli
elkülönülése. Míg a költségek „egy adott időpontban” (rövidtávon),
koncentráltan merülnek fel és egy adott földrajzi térséghez kötődnek,
addig a várható hatások hosszútávon, időben elnyújtva és térben
kiterjedve jelentkeznek.
A tanulmány három fontos kérdéskört kíván körüljárni. Elsőként a
sportberuházások társadalmi és gazdasági hatásainak széleskörű
számbavételére törekszem. Ezt követően a különböző értékelési
módszerek, számszerűsítési lehetőségek előnyeinek és hiányosságainak
feltérképezése következik. Végül arra igyekszem rámutatni, hogy nem
lehet általános következtetést megfogalmazni egy adott projekt
profitabilitásával kapcsolatban, elengedhetetlen az adott régió egyéni
paramétereinek,
–
sajátos
intézményrendszerének,
gazdasági
fejlettségének és társadalmi szerkezetének – körültekintő vizsgálata.
A társadalmi-gazdasági hatások elemzésének első lépéseként a
sportesemények alapvető közgazdasági jellemzőit vizsgálom meg. Ezt
követően
a
lehetséges
társadalmi
és
gazdasági
hatások
számbavételénél külön kitérek az egyes hatások mérhetőségének
kérdésére, az indirekt, tovagyűrűző hatásmechanizmusok szerepére, a
sportesemények után, időben később jelentkező hatások (pl.
létesítmények fenntartási költségei) számbavételére, valamint a
rezidens lakosságot érintő negatív externáliák (pl. árszínvonal
emelkedés, zsúfoltság, időveszteség) fontosságára is. A gazdasági
hatások elemzésénél többek között olyan tényezőket is vizsgálok, mint a
kiszorítási hatás, a helyettesítési hatás vagy a multiplikátor hatás
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sportgazdasági megjelenése. A sporteseményekhez kötődő társadalmi
hatások között megvizsgálom például a társadalmi tőke szintjére, a
nemzeti öntudatra és a beruházó város imázsára kifejtett hatásokat,
valamint a sportesemények egészségfejlesztő hatásait, illetve az említett
hatásokból eredő, jövőbeli megtakarítási lehetőségeket.
A gazdasági hatások mérését számos dimenzió mentén értelmezhetjük,
úgymint a foglalkoztatottság szintjében történő változás (létrehozott
munkahelyek száma), a vagyonelemek nagyságában bekövetkezett
változás, a pótlólagosan keletkezett jövedelmek nagysága és szektorok
közötti eloszlása, vagy alkalmazhatunk hozzáadott érték alapú
megközelítést (Gross Regional Product). A felsorakoztatott indikátorok
más és más elemeit fogják meg a gazdasági hatásoknak, azonban
léteznek közöttük átfedések is. Jelen tanulmány keretei között a
sportesemények értékelésénél leggyakrabban alkalmazott gazdasági
hatástanulmány (economic impact analysis), valamint a költség-haszon
elemzés (cost-benefit analysis) sajátosságainak bemutatására és
értékelésére törekszem. A gazdasági hatástanulmány általában a
vállalati szektor bevételeire, a személyi jövedelemre gyakorolt hatást,
valamint az újonnan létrehozott munkahelyek számát méri. Ennek
eszközeként rendszerint input-output modellek, illetve társadalmi
elszámolási mátrixok (Social Accounting Matrix, SAM) kerülnek
alkalmazásra, amelyek alkalmasak a beruházás tovagyűrűző
(multiplikátor) hatásainak számszerűsítésére is. A költség-haszon elemzés
a társadalom egészét érintő, szerteágazó hatások együttes
számbavételére koncentrál. Egyszerre veszi figyelembe a projekt
költségeit, hasznait, azok időértékét, valamint kockázatát is. Ezáltal
kiszámítható, hogy egy adott projekt megvalósítása pénzügyileg
megalapozott-e, illetve, hogy az esetlegesen felmerülő alternatívák
közül melyik megvalósítása a közgazdaságilag leginkább megtérülő.
Továbbá konkrét példák felsorakoztatásával, a regionális sajátosságok
kulcsszerepének demonstrálására törekszem, mivel az adott régió
paraméterei erőteljesen befolyásolják a beruházás hatásait (pl. teljes
foglalkoztatottság vagy jelentős munkanélküliség jellemzi a régiót).
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Hol laknak a „fehér elefántok”? - Nemzetközi és hazai rendezésű
sportrendezvények hatásai
Máté Tünde
Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori
Iskola
tundi.mate@gmail.com
A sportgazdaságtan legfontosabb megjelenési formái ma, a
nemzetközi sportrendezvények. A hivatásos sport központi termékét a
különböző sportrendezvények, sportesemények jelentik. Egy–egy
nemzetközi szintű sportrendezvény (olimpia, világbajnokság, Bajnokok
ligája döntő) sportgazdaságtani szempontból a sport összes piacára
(fogyasztó piac, játékos piac, közvetítési jogok piaca, sportszponzori
piac, merchandising piac) hatást gyakorol. Ezek a nemzetközi
sportrendezvények nemcsak a saját piacaikra gyakorolnak kiemelt
hatást, hanem a rendező ország / város gazdaságára is. Továbbá sok
esetben felfedezhetőek olyan hatások, amelyek elsősorban nem
gazdasági jellegűek, mégis szoros összefüggésben vannak a
gazdasággal. A sportesemények hatásainak keletkezését időben
három csoportra bonthatjuk, a rendezvény előtti, a rendezvény
megvalósulásakor és a rendezvény után keletkezőkre, továbbá
megkülönböztettünk rövid és hosszú távú hatásokat.
Egy
többsportágas nemzetközi sportrendezvény számos olyan értéket
képvisel,
mint
önfegyelem,
tolerancia,
együttműködés,
multikulturalizmus, szolidaritás, csapatszellem, csapatjáték, amelyek a
nemzeti identitás, büszkeség részei, alapjai. Ennek következménye,
hogy a legfontosabb hosszú távú hatások között szerepelnek a nemzeti
büszkeség, a rendező ország imázsának és az önkéntes mozgalom
erősödése.
A kutatás módszereként online kérdőíves lekérdezés a 2013-ban és
2014-ben megrendezésre került magyarországi rendezésű nemzetközi
sportrendezvények szervezői tapasztalatairól, 21 érintett szövetség
online kérdőíves megkeresése, a sportági és a szövetségi hatásokról és
szakirodalom feldolgozás. Az eredmények arra adják meg a választ,
hogyan befolyásolja, hogyan hat, milyen lehetőségeket teremt egy
nemzetközi sportrendezvény szervezése a sportág fejlődésére, a
sportolói motiváció, a foglalkoztatás, az infrastruktúrafejlesztés, a
pénzügyi finanszírozás, a turisztika, az utánpótlás nevelés és toborzás
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területén, illetve milyen társadalmi hatások jelennek meg a
sportesemény következtében.
A téma aktualitását és figyelemre méltóságát az adja, hogy
Magyarországon az elmúlt két évben, és az elkövetkezendő években is
több nemzetközi sportrendezvény kerül megrendezésre, amelyek
gazdasági és nem gazdasági jellegű hatásai rövid és hosszú távon
egyaránt megjelennek. Csak, hogy a legnagyobbakat említsük: 2014
Kézilabda Európa Bajnokság, 2017 Európai Ifjúsági Olimpia, Győr, 2020
Labdarugó Európa Bajnokság Budapest, 2021: Vizes Világbajnokság,
Budapest. Évente FORMULA-1, Magyar Nagydíj és Túraautó
Világbajnokság Mogyoródon, Gyulai István Memorial Atlétikai verseny
Székesfehérváron. Ez a rövid felsorolás is mutatja, Magyarország
világszínvonalon van a nemzetközi sportrendezvények szervezésében.
Az előadás célja bemutatni, hogy milyen hatások várhatóak a hazai
rendezésű sportrendezvények esetében. Pro és kontra rávilágít a projekt
lehetséges buktatóira, hátrányaira is a lehetőségek bemutatása mellett.
Az előadás arra a kérdésre is választ ad, születnek-e Magyarországon
„fehér elefántok”?
Kulcsszavak: sportrendezvények, gazdasági hatások, sportgazdaság,
fehér elefántok

Az Egyház szerepe a gazdaság vérkeringésében
Cseh Balázs
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Kaposvári Egyetem
Gazdaságtudományi Kar
cseh.balazs1990@gmail.com
Előadásom alatt, illetve a későbbi írásomban is célként a katolikus
egyház gazdasági szerepkörének általános bemutatását jelöltem ki.
Ennek érdekében figyelembe szükséges venni több szempontot,
nézőpontot is, amiért egyszerre törekszem közgazdasági és teológiai
oldalról megközelíteni a témát.
Álláspontom szerint az Egyház több és egymástól különböző
szerepet tölt be a gazdasági életben. Ezeket úgy csoportosíthatjuk,
hogy megjelöljön az Egyház szerepét egy funkció-csoporttal. Ennek
alapján az Egyház úgy jelentkezik a gazdaságban, mint gazdálkodó
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szervezet, mint piaci szereplő, mint társadalmi-gazdasági tényező, mint
külső meghatározó tényező. Az Egyház a piaci mechanizmusokat, a
gazdaság működését azáltal is meghatározza, hogy tanításaiban a
gazdasági életre reflektál. Az Egyház a keresztény közgazdaságtan
alapján alternatív közgazdasági elméletet kínál. Az alternatív gazdasági
elméletek pedig lehetőséget adnak a gazdasági válság következtében
megvalósuló új és jövőbe mutató gazdasági, világpiaci változásokra.
Példának okáért az Egyház hatással van a fogyasztói magatartásokra
is. A katolikus egyházzal valóságos és élő egyházként gazdálkodásivállalkozási tevékenységet folytatva a piacon is számolni kell és
szükséges. A gazdálkodás-vállalkozás tevékenysége alatt óriási
vagyontömegeket mozgatnak a pénzügyi tranzakciók során, a
tőkemozgások
pedig
egyszerre
jelentősek
regionális
és
világviszonylatban is.
Előadásomban és tanulmányomban az ilyen és ehhez hasonló
szerepkörökből felmerülő kérdésekre próbálok választ adni, illetve
bemutatni az ezeket befolyásoló tényezőket. Így kitérek az Egyház
társadalmi tanításai közül a gazdaságot érintőkre, a főbb egyházi
dokumentumok és megnyilatkozások hatásaira, a fenntartható fejlődés
keresztény koncepcióira és a keresztény közgazdaságtan főbb elveire.
E tekintetben a legfontosabb egyházi dokumentumok közül érdemes
kiemelni az enciklikákat, különösképpen a „Rerum novarum” (1891), a
„Quadragesimo anno” (1931), a „Centesimus annus” (1991), a „Caritatis
in veritate” (2009) kezdetű pápai enciklikákat. Mivel ezek a katolikus
tanítások lenyomatai, ezért iránymutatóak és követendőek a gazdasági
tranzakciók során, a vállalatok etikus külső és belső magatartásainak
meghatározói. Témám fókuszában is ezek bemutatása és kifejtése áll,
kiegészülve
természetesen
a
dokumentumok
beépülésével,
beépíthetőségével a gazdaságba. Emellett részletesen foglalkozni kell
magával az Egyház vállalkozási-gazdálkodási tevékenységével is. Bár a
kérdéskör
igen
összetett,
ezért
csupán
nagyon
általános
megállapításokat tehetünk, de e megállapítások viszont alapot
szolgáltathatnak a későbbiekre vonatkozóan. Főbb kérdésekként
jelennek meg, hogy a római katolikus egyházra milyen sajátos és
meghatározó
kötelezettségek,
jogosultságok
és
feladatok
vonatkoznak? A 21. században a megváltozott gazdasági viszonyok
között minek is kell meghatároznia a gazdálkodást? Milyen elvek,
eszmék szövik át a vagyonkezelést, milyen szellemiség vezeti az

57

Egyházat gazdálkodási-vállalkozási tevékenysége során? Mennyiben
változott ez a 21. században, a gazdasági válságot követően? Többek
között ezekre a kérdésekre is törekszem válaszolni.
Tehát előadásom és tanulmányom vázát összefoglalva egy
interdiszciplinális, multidiszciplinális megközelítésből vállalkozom egy
speciális gazdálkodási-vállalkozási struktúra ismertetésére, és egy új
alternatív gazdálkodási elmélet alapjait bemutatni. Az Egyház szerepe
valós és nyilvánvaló, többfunkciós, külső és belső meghatározó tényező.
A katolikus egyházra korlátozva pedig annak specifikumából kifolyólag,
mivel egyetemes, a világon mindenhol jelenlevő, és központosított
nemzetközi, nemzeteken felüli álló intézményi struktúra, ezért ezekből a
differencia specifikumokból adódóan sajátos megállapítások tehetőek,
amik eltérnek más történelmi egyházakétól, mind hazánkban, mind
pedig a világ más országaiban.

A globális tudományos „piac” koncentrációs jellemzői
Nagy Andrea Magda
MTA-PE Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport
andreamagda.nagy@gmail.com
Az országok tudományos teljesítménye input- és output-oldali
mutatószámokkal mérhető. A kimeneti mérőszámok a publikációk
mennyiségi, minőségi elemzésére, illetve a szabadalmak vizsgálatára
terjed ki. A tanulmány célja az output-oldali mérőszámokat alapul véve,
különböző mutatószámok segítségével elemezni, hogy milyen
mértékben koncentrált a globális tudományos „piac”, illetve a
koncentrációs arányrátát felhasználva megvizsgálni, hogy milyen
nagyságú az angol nyelvű országok erőfölénye ezen a piacon.
A termékek és szolgáltatások piacán a koncentráltság mérésére a
szakirodalom leggyakrabban a Herfindahl-Hirschman-indexet (HHI) és a
koncentrációs arányrátát (concentration ratio - CR) használja. Számos
szerző ilyen típusú elemzésekhez az entrópia-indexet is alkalmazza. Ha
az egyes országok által létrehozott tudományos „produktumok”
színterét egy sajátos piacnak tekintjük, akkor a HHI, az entrópia-indexek
és a CR alkalmas eszköznek bizonyulhatnak annak megállapítására,
hogy mennyire koncentrált a tudományos teljesítmény sajátos „piaca”.
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A szakirodalom alapján feltételezhető, hogy a HHI, a CR és az entrópiaindexek mind a publikációk, mind a hivatkozások, mind pedig a
folyóiratok számát tekintve magas értékeket fognak mutatni. Néhány
ország adja a világ tudományos teljesítményének nagyobb részét, az
élvonalba tartozó államok száma csekély változást mutat az 1990-es
évek elejéhez képest. A világ államainak többsége alig látszik ezen a
piacon.
A kutatás az SCImago adatbázist használja. A publikációk
mennyiségének jellemzésére a publikációk, illetve a hivatkozható
publikációk számát, a publikációk minőségi jellemzőjeként pedig az
adatbázis által közölt hivatkozások számát alkalmazza. A szabadalmak
alapján nyert adatok felhasználásától a tanulmány eltekint, mert ennek
használata
országok
összehasonlítására
komoly
módszertani
problémákat vet fel. A SCImago által figyelembe vett folyóiratok
alapján számolt koncentrációs mutatók további információval
szolgálhatnak a tudományos „piac” mikéntjéről. Négy nagy
tudományterület kerül elemzésre: természettudományok, társadalomés gazdaságtudományok, bölcsész- és humántudományok, valamint
alaptudományok. Az elemzett időszak 1996-2013.
A tanulmány megvizsgálja, hogy milyen mértékű koncentrációt mutat a
HHI és az entrópia-index az egyes években, milyen változások
figyelhetők meg 1996 és 2013 között, hogyan módosul ezeknek a
mutatószámoknak az értéke annak függvényében, hogy a publikációk
vagy pedig a hivatkozások nagyságát vesszük alapul. Lényeges kérdés
továbbá, hogy hogyan változik a HHI, a CR és az entrópia-index az
egyes tudományterületek tekintetében, milyen értékeket kapunk, ha az
összes tudományterületet magába foglaló adatokkal számolunk.
Vizsgálat tárgyát képezi, hogy a használt mutatók közötti korreláció
milyen erősségű. Az elemzés kitér arra is, hogy az angol nyelvű országok
mekkora hányadát teszik ki a globális tudományos „piacnak”, hogyan
változott ezeknek az országoknak a piaci részesedése 1996-tól 2013-ra.
A tudományos „piac” koncentráltsági jellemzőinek vizsgálata hozzájárul
ennek a sajátos piacnak a megismeréséhez. Ez pedig a tudományos
teljesítményt befolyásoló szakpolitikai döntéshozóknak jelent segítséget.
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A kis- és közepes vállalatok szerepe és lehetőségei a fenntartható
energiagazdálkodásban
Alföldy-Boruss Márk
Szent István Egyetem, Gazdálkodási és Szervezéstudományi Doktori
Iskola
mark.alfoldyboruss@gmail.com
Ismert kormányzati célkitűzés, hogy a lakossági és közintézményi
energiaárak csökkentését követően a gazdaság egészére kiterjedő
energia árcsökkentés kerüljön végrehajtásra, és az ún. „ipari
rezsicsökkentés” hatására a jelenlegi kormányzati ciklus végére
hazánkban európai szinten a legalacsonyabbak legyenek az
energiaköltségek az ipar számára is.
Az energiaintenzitás mértéke jelentősen befolyásolhatja egy adott
gazdaság versenyképességét, azonban az energiaintenzitáson túl a
valós költségek összehasonlítása is szükséges a tényleges versenyhelyzet
megállapításához. Az európai gazdaság által felhasznált energia
nominális ára többszöröse az Egyesült Államok gazdaságénál, ellenben
az
európai
gazdaság
energiaintenzitása
kedvezőbb
a
versenytársáénál. A valós energiaköltségeit vizsgálva, az EU gazdasága
az ún. RUEC mutató szerint nem különbözik az Egyesült Államok
gazdaságának energiaköltségeitől. Versenyelőny szempontjából azon
iparágakban van gazdasági jelentősége az energetikai értelemben
vett, hatósági ipari energiaköltség csökkentésnek, ahol a teljes
költségen belüli energiaköltségek jelentősek, illetve meghaladják a
versenytársakét. A hazai gazdaság energiaintezitása bár az EU28 fölötti,
ugyanakkor a húzóágazatok nem energiaintenzívek.
A gazdaság adott energiaintenzitása is közvetlen és közvetett
költségeket eredményez, emiatt szükséges megvizsgálni azt a klasszikus
szabályozási és beavatkozási eszközpalettát, amely végső célként a
fenntartható
energiagazdálkodásra
irányul.
A
klímavédelem
kihívásainak az Európai Unió három eszközzel tervez megfelelni, ezek a
nemzetközi klímavédelmi egyezmények megkötése és azok előírásainak
betartása
pl.
kötelezettségi
rendszer
működtetésével,
az
energiahatékonyság növelése, és a megújuló energiaforrások
felhasználásának növelése.
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Prioritásként kezelendő az energiahatékonyság, energiatakarékosság,
mely célkitűzés EU-szinten új lendületet vett 2012 óta. Ezen intézkedések
jellemzően önfinanszírozók abban az értelemben, hogy az egyes
intézkedések eredményeként megtakarított energiaköltség fedezni
képes a beavatkozási intézkedés költségét. Az európai szabályozás
számos piaci kezdeményezést, önálló energiahatékonysági piac
kialakulását eredményezheti.
Az energiatakarékossági intézkedések következtében lecsökkentett
energiaigény-szint tiszta, a fenntarthatóságot szolgáló erőforrásokkal
való biztosítása a következő lépés. A megújuló energiaforrások
vállalkozói környezete abból a szempontból különleges, hogy a
technológia piacéretlensége valamint a terület kiemelt stratégiai
jelentősége miatt az egyes tagországok különböző támogatásokban
részesítik a megújuló energetikai beruházásokat. A villamosenergia
területén a legfőbb ösztönző jellemzően valamilyen ártámogatás. Az
ártámogatás különféle modelleken keresztül valósul meg, a teljes
mértékű árrögzítéstől a piacosított, rugalmas ártámogatásig. Noha a
megújuló energetikai célkitűzések első tízéves célkitűzései sem
valósultak meg, számos Európai Uniós tagállam már néhány évet
követően fundamentális változtatásokat vezetett be a támogatási
rendszerekben, valamint maga az Európai Bizottság is iránymutatást
adott ki a megújuló energetikai szubvenciók központi koordinálása
céljából.
Előző két intézkedést támogatja az üvegházhatású gázok közösségi
kereskedelmi rendszere az által, hogy évente csökkentett
üvegházhatású gáz kibocsátási jogosultságot megítélve sarkallja a
kibocsátásért
felelős
ipari
létesítményeket
a
fenntartható
energiagazdálkodás alkalmazására.
A gazdaság egészéhez jelentős mértékben hozzájáruló kis- és közepes
vállalati szektor mind a saját termelési, szolgáltatási tevékenysége
energetikai vonatkozásainak fenntarthatóvá tételével, mind ennek a
piacnak az aktív szereplőjeként részese lehet a fenntartható
energiagazdálkodásnak.
Kulcsszavak: megújuló energia, klímavédelem, energiahatékonyság,
fenntartható energiagazdálkodás
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FOGYASZTÓI MAGATARTÁS SZEKCIÓ
2015. január 30. 16:30 – 18:00
VIP terem
Szekcióelnök:
Eisingerné Dr. Balassa Boglárka, egyetemi adjunktus
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

A gyermekek fogyasztóként való megjelenése a társadalomban
Pap Katalin
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
pap.katalin@eco.u-szeged.hu
Napjainkban a gyerekek fogyasztóként való megjelenése egyre
nagyobb hangsúlyt kap a társadalomban betöltött szerepük mellett.
Fogyasztói szokásaik elkülönülnek a fiatalok és felnőttek szokásaitól,
amely indokolttá teszi, hogy a gyerekeket elkülönült fogyasztói
célcsoportként kezeljük. Mivel a gyermekek nemcsak mint a jelen
fogyasztói, hanem mint a szüleik és kortársaik befolyásolói és, mint a
jövő fogyasztói vannak jelen a fogyasztói piacon, így a korcsoportra
fordított kiemelt figyelem indokolt. Továbbá a gyermekek fogyasztási
szokásait vizsgáló kutatások arra világítanak rá, hogy a gyermekkorban
rögzült fogyasztói szokások hatással lehetnek későbbi fogyasztásukra,
amely szükségessé teszi a gyerekek fogyasztói szokásainak részletesebb
megértését.
A tanulmány célja átfogó képet adni korábbi kutatási eredményekre
alapozva a gyermekek fogyasztóvá válásának folyamatáról a
fogyasztói szocializáció fontosabb lépcsői mentén annak érdekében,
hogy részletesebben megismerjük a gyerekek, mint a társadalomban
megjelenő – és hármas piacot felölelő - fogyasztók szerepét. Habár a
fogyasztói szocializáció egy életen át tartó folyamat, jelen tanulmány
során a gyermekek kerülnek előtérbe. A fogyasztói szocializáció
központi eleme a család, melyen belül a szülők kiemelt pozíciót
foglalnak el, valamint a testvérek, kortársak és a média szerepe sem
elhanyagolható. Utóbbi különösen lényeges, mivel a gyermekek
szabadidős tevékenységeinek vizsgálata során számos kutatás mutatott
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rá, hogy a gyermekek szabadidős tevékenységei az évek folyamán - az
információs társadalom növekedésével - megváltoztak. Míg korábban
az gyerekek főként kinn a levegőn vagy barátaikkal töltötték
szabadidejüket, addig napjainkban az újabb és újabb számítógépes
eszközök megjelenésével a gyermekek szabadidős tevékenységeinek
helye áttevődött a lakásba. Médiahasználati szokásaikat tekintve
elmondható, hogy sok esetben könnyebben kezelik az új médiumokat,
mint szüleik, így sokszor ők tanítják meg a család felnőtt tagjait az új
lehetőségekre. Ezek alapján lényeges megjegyezni, hogy a
gyermekekre nemcsak környezetük van hatással, hanem a velük
kapcsolatban álló személyeket a gyerekek is képesek befolyásolni, mint
például szüleiket. E tekintetben a szülők is tanulnak gyermekeiktől
bizonyos szituációkban, amely következtében egy úgynevezett újraszocializációs folyamat során a gyerekek szüleik fogyasztási szokásait is
módosít(hat)ják.
Kulcsszavak: gyerekek, fogyasztói szocializáció, család

Környzetettudatos innovációk és fenntartható életmód
Tóth Orsolya
Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Marketing Intézet
marorsi@uni-miskolc.hu
Dr. Molnár László
Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Marketing Intézet
laszlo.molnar@uni-miskolc.hu
A környezettudatosság napjaink egyik meghatározó megatrendje,
amely arra sarkall minket, fogyasztókat, hogy óvjuk a környezeti
értékeinket, takarékoskodjuk az erőforrásokkal és ne terheljük tovább
otthonunkat, a Földet. Ugyanolyan állapotban adjuk vissza, ahogy azt
az unokáinktól kölcsönkaptuk. Viszont az életünket átszövő 20-30 éves
megatrendek közül ez csak az egyik. Egy másik ilyen az innováció,
amely pont, hogy a fogyasztásra ösztönöz bennünket: a régit cseréljük
újra, vásároljunk, fogyasszunk, fogyasszunk, fogyasszunk… A környezeti
innovációkban és a fenntartható életmódban látjuk ennek a vélt (vagy
valós?) ellentétnek a megoldását, ezért a soron következő tanulmányt
ennek a témának szenteljük. Bemutatjuk a környezettudatosság
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értelmezésének lehetséges alternatíváit, kitérünk a környezettudatos
marketing koncepciójára, ismertetjük az innovációmarketing szerepét a
vállalkozások
piaci
sikerében,
valamint
ütköztetjük
a
környezettudatosság és az innováció trendjeit. A tanulmányunk
második részében az ökoinnovációval foglalkozunk nemzetközi
kontextusban, bemutatjuk az ökoinnovációs eredménytáblát és a
benne szereplő mutatókból képzett kompozit indikátort, amelyet ennek
a komplex területnek a mérésére alkalmaznak. A tanulmány végén
pedig egy empirikus kutatás eredményeiből adunk ízelítőt, amelynek a
témája – többek között – a fenntartható életmód termékekkel
kapcsolatos fogyasztói szokások, attitűdök és percepciók vizsgálata.
Általában véve elmondható, hogy a környezettudatos fogyasztó
ökotudatos vásárlási magatartása a zöld megoldások iránti
fogékonysággal társul. A tanulmány során kitérünk arra a
meggyőződésünkre, hogy bár az innovatív megoldások teljesítik a
vevőközpontúság és a folyamatos megújulás igényét, valós
környezettudatossági és fenntarthatósági tényezők még ritkán társulnak
az innováció jelentette versenyelőnyökhöz. A két egymással
rendszerszinten ellentétes célú folyamat ugyanis a meglevő
erőforrásokhoz meglehetősen eltérően viszonyul. A fenntarthatóság
elvét gyakran felülírják a profitérdekek, valamint egyéb, a kívánatos
tendenciák ellen ható körülmények. A legkevésbé követendő példa
egy vállalkozás számára az, ha valótlanul állítja azt magáról, hogy
környezettudatos
koncepció
mentén
végzi
tevékenységét,
megtévesztve a potenciális, jóhiszemű vásárlókat.
A kutatásunk során levont fontosabb következtetéseink az alábbiak:
 A környezettudatosság értelmezését illetően számtalan hazai és
nemzetközi megközelítés látott már napvilágot, de közös bennük a
környezeti terhelés csökkentése iránti szándék és a környezetbarát
hozzáállás, tenni akarás szellemisége.
 A környezettudatos marketing koncepciója az ökoszisztémával való
kompatibilitást helyezi előtérbe a fogyasztói igények kielégítése és a
szervezeti célok megvalósítása mellett. Ezzel a holisztikus
megközelítéssel vannak, akik jól tudnak azonosulni, míg mások
fogyasztókat tévesztenek meg környezettudatosságot állítva
magukról.
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 Az innováció a gazdaság motorja, az innovációmarketing pedig a
vállalkozások piaci sikerében tölt be vitathatatlan szerepet a
hatékonyság
növelés,
folyamatoptimalizálás
és
innovatív
megoldások révén.
 Véleményünk szerint az innováció és a fenntarthatóság egymással
több ponton is ellentétes érdekeltséggel bír. Az ellentétek
kisimítására a környezeti innovációk és a fenntartható életmód
termékek jelenthetnek megoldást.
 Az országok öko-innovációs teljesítményének értékelésére és
bemutatására kifinomult módszerek léteznek: öko-innovációs
eredménytábla, az eredménytábla mutatóiból képzett kompozit
indikátor. Ezek a módszerek remekül kiegészítik az országok
gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményéről kialakítható
képet.
 A fenntartható életmód termékek iránt nyitottságot tapasztaltunk a
lakosság körében végzett empirikus kutatás eredményei alapján. A
kategória preferált termékei az élelmiszerek, háztartási gépek és
egészségmegőrző készítmények. A nem fogyasztás elsősorban az
eltúlzott árakra vezethető vissza. A helyi termékek és a helyi piacok
kifejezetten előnyben részesítettek a fogyasztók körében és
legszívesebben a világhálóról (szakportál, közösségi média)
szereznek a témáról bővebb információt.

A nők, ha gyorsan és lassan vásárolnak … vásárlói döntéseik elemzése
Pál Eszter
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani
Doktori Iskola
pale@ktk.pte.hu
Az utóbbi években a vásárlói döntések felértékelődésének vagyunk
tanúi. Egyre inkább megfigyelhető az a tendencia, mely szerint a
végleges vásárlói döntések az üzletben születnek meg, ezen döntések
aránya a vásárlásokban igen magas. Az egyes termékcsoportokban az
eladáshelyi döntések elérhetik a vásárlások 70-80 százalékát, sőt, egyes
fokozottan impulzív termékek esetében akár a 90 százalékot is. A női
vásárlók kifejezetten fontos célcsoportot jelentenek a kereskedelmi
cégek számára, hiszen egyre több saját elkölthető jövedelemmel
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rendelkeznek és – ahogyan ezt korábbi kutatások is igazolják – a családi
bevásárlások nagy részéért is ők felelnek. Éppen ezért kap napjainkban
kiemelt szerepet a női vásárlók magatartásának, vásárlói döntéseinek
megismerése, kutatása.
A tanulmány célja az, hogy bemutassa a női vásárlók magatartását,
elemezze online és offline vásárlói döntéseiket, információszerzési
magatartásukat és a családi vásárlói döntésekben betöltött szerepüket.
A kutatás kiindulópontja egy speciálisnak mondható megközelítés, mely
a gyors és lassú ellentétpárt helyezi a középpontba, s e jellemzők
mentén elemzi a nők vásárlói döntéseit. Kitér a tipikusan gyorsan, illetve
tipikusan lassan vásárolt termékkategóriákra és elemzi a különböző
vásárlási szituációk hatását a vásárlói döntések időtartamára
vonatkozóan. Ehhez egy 2014-ben végzett, 1516 fő részvételével zajlott,
18-68 éves korosztályra vonatkozó országos reprezentatív online
megkérdezés eredményeit kívánom bemutatni. A mintában a női
megkérdezettek 50,7 százalékos arányban szerepelnek, így lehetséges
a nemi véleménykülönbségek vizsgálata is.
Az eredmények azt mutatják, hogy ellentmondás van a nők saját
vásárlásukról alkotott véleménye és a többi női vásárlóról kialakult kép
között. A női kitöltők nagy része ugyanis az átlagosnál gyorsabbnak ítéli
meg vásárlásainak tempóját, de a női vásárlókat általánosságban a
„lassan vásárló” jelzővel illeti és a férfiak vásárlásait ítéli meg gyorsnak. A
tipikusan gyorsan vásárolt termékkategóriák között a legnagyobb
arányban a „mindennapi élelmiszerek”, a „vitaminok, étrendkiegészítők és gyógyhatású készítmények”, valamint a „könyv, újság,
magazin” kategóriák jelennek meg, míg a lassan vásárolt termékek
között a ruházati és a kozmetikai cikkek szerepelnek. A női vásárlókról
alkotott – a férfi és a női megkérdezettek válaszait egyaránt magában
foglaló – kép azt mutatja, hogy a nők általában lassan és boldogan
vásárolnak, szórakozásként élik meg a vásárlást, kiállnak fogyasztói
érdekeikért. Nem csak maguknak, de jellemzően másoknak is
vásárolnak,
sokat
költenek,
kifejezetten
akcióvadászok,
egészségtudatosak, türelmesek, és megosztják tapasztalataikat
másokkal.
Kulcsszavak: női vásárlók, vásárlói döntések, gyors, lassú, családi
vásárlások, online
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Az etikus marketing és a fogyasztók
Szakó Tímea, PhD hallgató
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Gazdálkodástani Doktori Iskola
szakot@ktk.pte.hu
Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy az etikus magatartást tanúsító,
etikus marketingtevékenységet végző vállalatok milyen hatással vannak
a fogyasztókra, a fogyasztók szemében megjelenik-e hozzáadott
értékként, ha egy vállalat etikusan működik, vagy sem.
A téma megfelelő körüljárása érdekében két fő témakört vizsgálok:
egyrészről az etikus marketinget folytató vállalatokat, másrészről pedig
a tudatos fogyasztói magatartást. A vállalati oldallal kapcsolatban
bemutatásra kerül, mit ért a szakirodalom az etikus marketing fogalma
alatt, és mely vállalatok tekinthetőek etikus vállalatnak. Az etikus
viselkedés ugyanis túlmutat a jogszabályi előírások betartásán. Az
ökológiailag szelíd, a jövő generációkra tekintettel levő, a társadalom
tagjait szolgáló szervezeti működést nevezhetjük etikus üzleti
vállalkozásnak. A vállalatok felől tanúsított etikus magatartás azért is
fontos, hiszen a fogyasztói bizalom megerősödését is elősegítheti.
Vizsgálatomat a fogyasztói magatartással folytatom, elsőként napjaink
fogyasztójának bemutatásával. Napjaink fogyasztójának viselkedése
ugyanis egyre differenciáltabbá válik; napjaink fogyasztói már
öntudatosabbak; élnek a vevői pozícióval, valóban választanak;
képzettebbek, informáltabbak, szakszerűbbek; kevésbé követnek
mintákat, atipikusak, függetlenebbek; viszont döntéseiket az érzelmek
jelentősen befolyásolják, így kevésbé döntenek racionálisan.
Bemutatásra kerül továbbá a fogyasztói döntéshozatal mechanizmusa,
illetve azonosításra kerülnek a fogyasztói döntést befolyásoló tényezők
is. A főtéma szempontjából különös jelentősége van a vállalatok etikus
viselkedése iránt igényt felmutató tudatos fogyasztói magatartásnak. A
tanulmányban meghatározásra kerül, hogy a szakirodalom mit ért a
tudatos fogyasztás és a tudatos fogyasztó fogalmak alatt. A tudatos
fogyasztás Magyarországon is egyre erősödő trendként jelenik meg.
Munkám célja tehát annak a vizsgálata, hogy a fogyasztók, különös
tekintettel a tudatos fogyasztók preferálják-e az etikusan működő, etikus
magatartást tanúsító vállalatokat, vagy sem. Megvizsgálom továbbá,
hogy az etikátlanul működő vállalatok ezzel párhuzamosan
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bojkottálásra kerülnek-e a fogyasztók, de legalábbis a tudatos
fogyasztók által. Egyes kutatási eredmények szerint, még ha a fogyasztó
el is ítéli egy cég működését, látja is a hibáit, nem bojkottálja
automatikusan. Elemzem továbbá a fogyasztók bojkottban való
részvételének motivációit is.

Filmfogyasztási döntések, filmnézési alternatívák
Horváth Ádám
SZIE GTK, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola
adam.sasu@gmail.com
Dr. Gyenge Balázs
SZIE GTK, Üzleti Tudományok Intézete Marketing Módszertani Tanszék
gyenge.balazs.mark@gtk.szie.hu
A mozis, illetve otthoni filmnézés kifejezetten hangsúlyos szerephez jut az
egyetemisták életében, ahogy ez a szabadidő felosztását vizsgáló
korábbi kutatások eredményeiben is megjelent. Az otthoni filmnézés
egyre növekvő szerepe jól nyomon követhető emellett a különféle
számítógépes tevékenységeket vizsgáló felmérésekben is.
Az elmúlt évek legmeghatározóbb változásai egymásra épülően
jelentek meg. Első lépésben a digitális forradalom keretében, amelyet
elsősorban a DVD technológia gyors elterjedése jellemzett. A második,
napjainkat is meghatározó hullámot a szélessávú internet tömeges
elterjedése hozta meg, mely a digitális tartalmak gyakorlatilag korlátlan
terjesztését (és megosztását) tette elérhetővé.
Azt mondhatjuk tehát, hogy a digitális multimédia új korszakát éljük,
amelyben jelentős átalakulás előtt áll a filmforgalmazás is, különös
tekintettel az internetre. Az iparág legjelentősebb kihívásaként pedig
sokszor az online feketepiac jelenik meg. A kihívás azonban egyben
lehetőséget is jelenthetne, amennyiben az újfajta kultúrafogyasztási
szokásokhoz alkalmazkodva – a veszteségek minimalizálása és a
különféle kalózoldalakkal szembeni reménytelen küzdelem helyett – a
filmforgalmazók az előnyükre fordítanák a jelenséget. Az ingyenesen
hozzáférhető tartalmak a kulturális termékek iránti érdeklődést is
általánosan
növelik,
vagyis
szélesítik
a
piacot.
Ennek
következményeként – követve a zeneipar vagy épp a tőlünk nyugatra
már elterjedt on demand médiaszolgáltatók példáját – érdemes
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lehetne inkább versenyképes alternatívákat kínálni az illegális
letöltésekkel szemben.
Jelen tanulmány az otthoni filmnézés főbb jellegzetességeinek feltárása
mellett az egyetemisták otthoni filmfogyasztásához köthető döntéseket
befolyásoló környezeti hatásokat vizsgálja (cél a főbb elméleti
összefüggések felfedése, míg az egyetemisták szokásainak és
elvárásaival kapcsolatos primer kutatás már nem a tanulmány része).
Mindemellett a tanulmány arra is keresi a választ, hogy milyen
lehetőségek jöhetnek számításba annak érdekében, hogy a
filmforgalmazók visszatereljék a fogyasztókat a legális útra. Továbbá,
hogy a feltárt tartalomfogyasztási szokásokhoz és modern elvárásokhoz
igazodóan milyen lehetséges alternatív eljárásokkal, vagy épp más
iparágakban (mint például a számítógépes játékszoftverek digitális
terjesztésével foglalkozó Steam vagy Origin rendszerek esetében) már
működő üzleti modellekkel – melyek akár életképesnek bizonyulhatnak
a filmek alapvetően illegális letöltésére szakosodott felhasználók
körében is – lehetne felváltani a jelenlegieket.

Sorozatfogyasztási szokások Magyarországon
Tóbi István, Phd hallgató
Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar,
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
tobiistvan@gmail.com
Tanulmányomban a magyar fiatalok (15-24 éves korosztály)
sorozatfogyasztási szokásait vizsgálom. A sorozatfogyasztási szokások
elemzése napjainkra egyre izgalmasabb területté vált, mert ezeket az
(eredetileg) televízióra készített szórakoztató tartalmakat több 100
millióan követik világszerte. A legnézettebb csatornák főműsoridejében
(19:00-22:00) túlnyomórészt sorozatokat adnak le, ez kiegészül azzal a
trenddel, mely szerint egyre többen fogyasztanak sorozatokat online
(akár letöltve, akár stream-szolgáltatónál). Ennek eredményeként a
jelenlegi évtizedben megfigyelhető egy paradigmaváltás a
szórakoztató tartalmak (és így a sorozatok) piacán, mely szerint egyre
többen fognak sorozatokat online és egyéb kötetlen csatornán
fogyasztani. Ezt a jelenséget nevezzük igény alapú fogyasztásnak,
szemben a televíziós csatornák által megszabott műsorsávban nézhető
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tartalmakkal (kínálat alapú fogyasztás). Az igény alapú fogyasztás
megjelenése az Y generáció tagjainak felnőtté válásával egy időben
következett/következik be, így a fiatalabb generációknál várhatóan
nagyobb arányban jelenik meg ez a típusú sorozatfogyasztás. Ennek
értelmezéséhez tisztázom és részletezem a generációs besorolások
hátterét, a különböző generációs csoportok jellemzőit. Ezt követően
egy 2000 fős megkérdezés eredményein keresztül prezentálom, hogy
milyen sorozatfogyasztási szokások jellemzőek hazánkban a különböző
generációk tagjaira. Az előadás során bemutatom a sorozatnézési
tevékenység kedveltségét, a generációk kedvenc sorozatait, a
preferált sorozatnézési csatornákat és további sorozatfogyasztási
attitűdöt meghatározó tényezőket. Összehasonlítás alapján a vizsgált
legfiatalabb generáció (Z) néz leggyakrabban sorozatokat, azonban az
igény alapú fogyasztás messze nem annyira elterjedt körükben, mint
arra az előzetes feltételezések utaltak.
Kulcsszavak: tartalomfogyasztás, sorozatok, igény alapú fogyasztás,
kínálat alapú fogyasztás, generációk
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The evaluation of competitiveness of the Hungarian wine sector
Jeremiás Balogh
Corvinus University of Budapest
Department of Agricultural Economics and Rural Development
jeremias.balogh@gmail.com
In the last few decades in the global wine market has undergone
several changes. The New World wine producer countries have been
appeared beside the traditional European wine producers and they
became considerable in the world wine market. The New World wine
producers increased their vineyards by new plantations and account
for notable boost of their wine export. Regarding the wine consumption
the traditional European wine producing countries with high levels of
consumption show a rapid decrease in domestic demand while
emerging countries with historically lower consumption levels show an
increase. The consumption of wine has been falling especially in
southern European countries, where changing consumption habits
affected the overall demand. This market re-arrangement influences
considerable the competitiveness of major European wine exporters
thus the competitiveness of Hungarian wine industry as well. Therefore, it
is important to analyse how competitiveness of the Hungarian wine
sector have been altered for year by year.
Based on empirical studies the most popular way to assess the
international wine competitiveness is the different formula of Balassa
indices. According to Balassa, the comparative advantage is
manifested by high  while the comparative disadvantage by low 
export market shares. To eliminate the problems of asymmetric nature
of Balassa index Hoen and Oosterhaven introduced an additive index
of revealed comparative advantage called ARCA. Vollrath offered an
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alternative specification of revealed comparative advantage, known
as the relative trade advantage (RTA), which accounts for exports as
well as imports.
Vollrath suggested a second type of RTA index what is simply the
logarithm of the relative export advantage and relative import
advantage indices called revealed competitiveness (RC).
Yu et al. adopted an alternative measure to assess the dynamics of
comparative advantage, utilizing the NRCA index in static patterns in
comparative advantage to be appropriate export specialization index
for comparison over space and the changes in comparative
advantage and its trends over time.
The aim of my paper is to analyse international competitiveness of
Hungarian wine trade in comparison with major regional wine exporters
for a period of 2000 to 2013. I evaluate competitiveness of Hungarian
wine trade by the revealed comparative advantage and its additional
indices (RCA, ARCA, NRCA, RTA, RC). I investigate the changes of the
indices in terms of world and regional point of view. To test the stability
of comparative trade indexes I employ Markov transition probability
matrix. The Markov transition matrix shows strong position of the
competitive and the non-competitive wine exporter countries.
The result shows that Hungarian wine sector was competitive in the
times of the Millennium but it became less competitive for 2013.
Hungary account for increasing wine import and decreasing per capita
consumption what can weaken the domestic market and
consequently the competitiveness. Further research is needed to take
into account the factors or drivers of the competitiveness.
Keywords:
Hungarian
wine
industry,
competitiveness, comparative advantage

72

international

export

Az öntözés és annak hatásai a borvidékeken
Kispál Gabriella
Szent István Egyetem
Kispal.Gabriella@hallgato.szie.hu
Nemcsak társadalmi, hanem mezőgazdasági termelési szempontból
tekintve is súlyos károkat okoz az egyre sűrűbben előforduló árvíz, belvíz
és aszály. Ezeket a veszteségeket a vízgazdálkodás hatékonyságának
fokozásával a hozzá kapcsolódó vízrendszerek és tározók felújításával,
karbantartásával és további tározók és szivattyútelepek építésével el
lehetne elkerülni. A tanulmány a fenti tényezőkből az aszályt vizsgálja
részletesen. Azt vizsgálja, hogy az aszály hogyan hat a termelőre és a
termésre, szükséges-e az öntözés egyáltalán a borvidékeken. Általános
vélekedés, hogy a szőlő éves csapadékigénye 300-500 mm. Ha ez nem
áll rendelkezésre az időjárás adta vízkészletből (csapadék, pára), akkor
szükség van öntözésre. A szőlőtermelés hazánkban alapvetően nem
igényel különösebb öntözést, mert a szőlő kúszónövény és ennél fogva
mély gyökereivel könnyebben fel tudja venni a talajvizet. Gyorsan
alkalmazkodik a szárazsághoz és általában elegendő csapadékot kap,
de a szélsőségek hatásai egyre inkább megmutatkoznak ezen a
területen is. Például a homokos területeken a szőlő a vizet hamar
felszívja a talajból és a magas átlaghőmérséklet miatt a kiszáradás
hamarabb megvalósulhat, ami a termés csökkenésével járhat együtt.
2012-ben az aszály a Szekszárdi borvidéken 30%-os terméskiesést
eredményezett. Ráadásul, ahol, és amikor a szükséges csapadék adott,
ott sem biztos, hogy annak eloszlása is megfelel a növény vegetatív és
generatív életfejlődési igényeinek. Öntözéssel a hozam- és
minőségingadozást mérsékelni lehet, így tervezhetőbbé tehető a
növénytermesztés, köztük a szőlőtermelés is. Átlagosan 20-30%-kal
nagyobb terméssel lehet számolni az öntözéses kultúráknál, a nem
öntözéses kultúrákhoz képest.
A kutatás olyan témában ad útmutatást, mely segítséget nyújthat a
jelenleg megvalósuló Nemzeti Vízstratégiához, és az Európai Uniós
prioritások közül teljesen kielégíti az erőforrás-hatékonyság előmozdítása
és a klímavédelem szempontokat is. Mivel az öntözéses gazdálkodás és
melioráció fejlesztés várhatóan kiemelt jogcím alatt lesz elérhető a
következő pénzügyi ciklusban is, ezért célszerű aktuálisan vizsgálni
ennek hatásait is.
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Olyan alapvető kérdésekre keresem a választ a tanulmányban, mint
például: Mekkora az öntözött és öntözhető borvidékek területe? Melyek
azok a borvidékek, melyek egyáltalán nem öntözhetőek? Hogyan
alakult az öntözött területek mérete az évek során? Öntözéssel valóban
növelhető a hozam a szőlő termésmennyiségében? Igaz-e az, hogy az
öntözés erőteljes hatással van a szőlő cukor- és alkoholtartalmára?
A módszerek között a releváns szakirodalmak feldolgozása mellett leíró
statisztikát, 1 mintás T próbát és varianciaanalízist alkalmaztam, amit az
SPSS szoftver segítségével valósítottam meg.

Komplexitás és backcasting a fürdővárosok fejlesztésében
Dr. Hajnal Klára PhD
PTE TTK
hajnalk@gamma.ttk.pte.hu
Köbli Ádám
PTE TTK Földtudományi Doktori Iskola
kobli.adam@t-email.hu
Magyarország idegenforgalmi kínálatában a gyógy- és wellness
turizmus kiemelt fontosságú terület, mivel hazánk egyedülálló
geotermikus adottságokkal rendelkezik és erre folyamatosan fejlődő
minőségi turisztikai kínálat épül. A legismertebb, legtöbb vendéget
vonzó és minőséget nyújtó hazai fürdővárosok rendelkeznek olyan közös
jellemzőkkel, amelyeket megvizsgálva általános fejlesztési javaslatok
fogalmazhatóak meg. Az attrakció a gyógyvíz, valamint az erre épülő
szolgáltatások, amelyek egész évben azonos mértékben elérhetőek, így
nem jellemző szezonalitás, vagy csak nagyon kis mértékben. Ennek
pozitív hatásai vannak a munkaerőpiacon, a turizmusra jellemző
szezonális munkahelyek száma alacsonyabb, a turizmusból származó
bevételek pedig magasabbak.
A fürdők általában stabil vendégkörrel rendelkeznek, és a minőségi
szolgáltatásoknak és új piacok megjelenésének köszönhetően növekszik
a kereslet (például orosz, cseh, kínai vendégek számának növekedése).
A legnépszerűbb fürdővárosaink (Hévíz, Hajdúszoboszló, Bükfürdő)
kiemelkedően értékes turisztikai hagyományokkal rendelkeznek, ahol a
jelenlegi struktúra hosszú évtizedek alatt jött létre. Ezek a fürdővárosok
folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre, hogy megőrizzék vezető
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helyüket a gyógyturisztikai piacon. A fejlesztéseket komplex módon kell
megtervezni, előtérbe helyezve az ökológia rendszerszemléletű tervezés
fontosságát, amely túlmutat a hagyományos fejlesztési programokon,
mivel olyan harmonikus, komplex fejlődést valósít meg, amely sokkal
inkább a helyi adottságokat, a helyi közösség szerepét és fontosságát
helyezi előtérbe, valamint a hosszú távú felelősségvállalást egy adott
desztináción belül.
A fürdővárosok sikere felveti azt a kérdést, hogy mekkora szerepe van a
tudatos település- területfejlesztési politikának, illetve a fürdővárosok
esetében
milyen
a
tudatos
településés
területfejlesztés.
Tanulmányunkban bemutatjuk, milyen lehetőségeket nyújt a
településfejlesztésben a CSR (Corporate Social Responsibility –
vállalatok társadalmi felelősségvállalása) fogalmának értelmezése és
felhasználása.
Megvizsgáljuk, hogy a fürdővárosok esetében az érintett felek
(stakeholder): (fürdők, szállodák, kisvállalkozások, önkormányzatok,
illetve a helyi társadalom, valamint az a természeti környezet, amelyben
beágyazottan élnek a szereplők), milyen módon tudnak hatékonyan
együttműködni úgy a turisztikai kereslet és kínálat növelése, hogy
megőrizzék a meghatározó természeti erőforrások épségét, és
odafigyeljenek a települések eltartóképességére is.
Tanulmányunkban a legnépszerűbb magyar fürdővárosok közös
jellemzőinek bemutatása mellett szeretnénk felhívni a figyelmet a hosszú
távú gondolkodásban rejlő lehetőségekre, a jövőkép kialakításának
szükségességére. A pályázati rendszer kötöttsége miatt a rövidtávú,
leginkább csak a pályázat idejét lefedő stratégiák helyett a
backcasting módszer alkalmazásának lehetőségét vázolnánk fel, amely
alkalmas
a
fürdővárosok
fenntartható
fejlesztéséhez
és
a
felelősségvállalás megteremtéséhez, úgy a turizmusban, mint a helyi
társadalom életében. A módszer tulajdonképpen a távoli vízió és célok
ismeretéből kiindulva, lépésről-lépésre integrálja a kitűzött cél
eléréséhez szükséges feladatokat, így a fürdővárosok fejlesztéséhez is
alkalmazható. Ennek köszönhetően a hosszú távú fenntarthatóság
megvalósításához szükséges gondolkodás és tervezés háttere
alakítható ki.
Esettanulmányunkban megvizsgáljuk, hogy milyen rendezőelvekre épül
Magyarország
legismertebb
és
legtöbb
vendéget
vonzó

75

fürdővárosának, Hévíznek a településfejlesztési stratégiája és a
városfejlesztésben megjelennek-e a társadalmi felelősségvállalás
elemei, illetve a fejlesztéseknek köszönhetően mennyire tekinthető
élhetőnek a kisváros, milyen módon jelenik meg a mindennapokban a
jóllét a helyi lakosság körében.

Integrált minőségirányítási rendszerek az élelmiszeriparban
Kovács Vilmos
Debreceni Egyetem Hankóczy Jenő Doktori Iskola
vilmos.kovac@gmail.com
Kovács Sárkány Hajnalka
Debreceni Egyetem Hankóczy Jenő Doktori Iskola
hajnalka.kovac@gmail.com
Az ISO 9001:2008 minőségirányítási szabvány a legszélesebb körben
elterjedt irányítási rendszer szabvány, amely egy nemzetközileg
elfogadott és elismert követelményrendszert jelent. Egységes
iránymutatást jelent, amely a vállalkozás méretétől, tevékenységétől,
működésétől függetlenül alkalmazható a gazdasági szektor bármely
területén, így akár az elsődleges termelés során is. Az ISO 9001:2008
szabván a belső folyamtok szabályozása mellett a rendszer tanúsítása
esetén kapott tanúsítvány jó kommunikációs eszköz a vevők illetve a
fogyasztók irányába. A kiéleződő verseny egyre inkább arra kényszeríti
a vállalatokat, hogy a minőség elvet az egész vállalatra alkalmazzák. A
minőségirányítási rendszer biztosítja a cégen belüli folyamatok
áttekinthetőségét és a tevékenységek ésszerű dokumentálhatóságát,
lehetővé teszi a folyamatok napi irányíthatóságát. Az ISO 9001:2008
szabvány nyolc minőségirányítási alapelvre épül: vevőorientált
szervezet, vezetés, a munkatársak részvétele, folyamatalapú
megközelítés, rendszerszemlélet, folyamatos fejlesztés, tényalapú
döntéshozatal és kölcsönösen előnyös szállítói kapcsolatok
A szabvány a folyamatos fejlődés, mellett megköveteli a beszállítók
minősítését értékelését is. A beszállítók értékelése fontos az élelmiszer
vertikumban kötelező nyomon követhetőség megvalósulásában. Az ISO
9001:2008 jó alapot képez az ágazat specifikus irányítási szabványok
alkalmazására és rendszerbe foglalására. A szabvány egyik
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alapkövetelménye a folyamatos fejlesztés, amelynek ki kell terjednie
maga a rendszer, a folyamatok és a termékek fejlesztésére is. A
termékfejlesztés napjainkban már alapvető vevői elvárás, mivel a vevői
igények fokozatosan változnak, amit csak továbbfejlesztett, átalakított
vagy teljesen új termékekkel lehet kielégíteni, ehhez nagyban hozzá
járul a termék életciklusok lerövidülése is. A multinacionális vállalatok
nem elégszenek meg az élelmiszer-biztonság terén a jogszabályi
követelményként támasztott HACCP rendszer működtetésével, a
minimum elvárás az ISO 22000:2005 Élelmiszer-biztonsági irányítási
szabvány alkalmazása. A saját márkás termékeket előállító élelmiszeripari vállalkozások esetében pedig már a GFSI (Global Food Safety
Initiative) által jóváhagyott szabványok alkalmazása szükséges a
beszállítói
státus
megszerzéséhez
illetve
megtartásához.
A
minőségirányítás és az élelmiszer-biztonság mellett ma már
követelmény az ISO 14001 környezetirányítási az OHSAS 18001 szabvány
alkalmazása is. A szabványok integrálhatóak egy egységes irányítási
rendszerbe, amely működtetéséhez, rendszeres felülvizsgálatához és
aktualizálásához jól képzett minőségirányitási vezető illetve csoport
szükséges. A vállalkozás saját folyamataira alkalmazott irányítási
rendszerét rendszeresen aktualizálnia kell a jogszabályi változások, a
szabványok újabb változatainak estén, a vevői fogyasztói igének és a
technológiai folyamatok változása esetén. Az irányítási rendszerek
működtetése mellett évente tanúsító illetve felülvizsgálati auditok
(ellenőrzések) történek a vállalkozástól független e tevékenységre
akkreditált tanúsító testület részéről.
Munkánkban bemutatjuk a minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági
szabványokat,
azok
fő
kritériumait,
alkalmazhatóságát
és
integrálhatóságát
egy
egységes
rendszerbe.
A
rendszer
működtetésének
kritériumait.
Kérdőíves
felmérés
segítségével
megvizsgáljuk, hogy mennyire alkalmazzák a minőségirányítási és
élelmiszer-biztonsági szabványokat a vajdasági élelmiszer előállító és
forgalmazó vállalkozások.
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A mezőgazdasági vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a
fogyasztók elvárásai irányukban
Erdélyi Tivadar
Újvidéki Egyetem, Közgazdasági Kar, Szabadka
erdeljitivadar@gmail.com
A vállalati társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility
CSR) számos módon definiálható. „… a vállalatok önkéntesen szociális
és környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységükben és
partnereikkel fenntartott kapcsolatukban.” – így határozza meg a CSR
fogalmát az Európai Bizottság.
A CSR alkalmazásának a mezőgazdasági termelők esetében
megvannak az előnyei is, de ugyanígy jelen van számos tényező és
álláspont, amely akadályozza a termelőket e felfogás alkalmazásában.
A munka célja, hogy megpróbálja felfedni a mezőgazdasági termelők
és
e
termékek
fogyasztóinak
véleményét
a
társadalmi
felelősségvállalással kapcsolatban, valamint, hogy bemutassa
ugyanannak alkalmazásának lehetőségét, előnyeit.
A szükséges mezőgazdasági termékek csoportját nagyobb számú
egyéni gazdaság nyújtja, mert azok egyes termékek termelésére
specializálódnak. A mezőgazdasági termékekkel számos helyen lehet
találkozni, azok forgalmazására több csatornát használnak. Több
termelő megkérdezésének célja az volt, hogy a mezőgazdásági
termelők CSR felfogása kerüljön meghatározásra, nem pedig egy
egyéni gazdaságé. A fogyasztók megkérdezése a célból történt, hogy
meghatározásra kerüljön az ő álláspontjuk és elvárásaik is az adott
témában – nem egy gazdaságra fókuszálva, mivel több termelő
termékeit vásárolják és gazdaságok méretükből adódóan egyénileg
nem rendelkeznek jelentős befolyással. Több vállalkozásnak kellene
társadalmilag felelősen tevékenykednie jelentősebb hatás érdekében,
valamint, hogy a fogyasztók a teljes termékpalettát meg tudják
vásárolni a felelősen működő vállalatoktól.
A kutatás a kérdőívezés és mélyinterjúk módszerével történt.
Megkérdezésre kerültek a mezőgazdasági termékek termelői és azon
termékek fogyasztói, annak érdekében, hogy reális képet lehessen
alkotni az észak-vajdasági mezőgazdászok és fogyasztók társadalmi
felelősségvállalásáról.
A
termelők
megkérdezése
mélyinterjú
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segítségével történt, míg a fogyasztók interneten válaszoltak az
ankétlapokra.
Az adatfelvétel után a célcsoporttól kapott válaszok összegzésére került
sor, majd azok elemzésére. Az áttekinthetőség érdekében az
eredmények grafikusan vannak ábrázolva. A kapott eredmények
alapján le lehetett vonni a következtetéseket, hogy a célcsoportok
mennyire értékelik a CSR-t.
A CSR fogalma többet foglal magába csupán a törvénnyel előírt
elvárások betartásánál. Az állam előírja mi a kötelező, törvényeket hoz,
melyeket tisztelni kell, de egyben ösztönözheti is a termelőket. A CSR
koncepció használatakor sem szabad megfeledkezni arról, hogy a
vállalat célja a profit megvalósítása, nyereség nélkül nem tud
hosszútávon fennmaradni és munkahelyeket biztosítani.
A CSR nincs a megfelelő mértékben alkalmazva Szerbiában. A
mezőgazdászok véleménye szerint részben e felfogás alacsony mértékű
ismeretének köszönhető, de emellett jelen van az állam
támogatásának a hiánya is a felfogás alkalmazásának segítéséhez.
A kutatás nehézsége, hogy olyan területtel foglalkozik - a
mezőgazdasági termelőkkel és e termékek fogyasztóival - amely igen
sok termelőt és fogyasztót ölel fel. Kis gazdaságokról van szó, melyek
egyénileg nem rendelkeznek nagy gazdasági erővel, elég forrással,
illetve sokszor nem is ismerik a CSR fogalmát. Ezért szükség volt az interjú
előtt a fogalom ismertetésére. Gyakran úgy tartják, hogy a probléma a
törvények hiányosságában rejlik, habár a CSR többet vár el magától a
törvény betartásától. A fogyasztók ösztönözhetnek a társadalmi
felelősségvállalásra, de megteszik ezt?
A fogyasztók és a mezőgazdasági termelők véleményének felfedése
érdekében készült a kutatás, amelyre még nem volt példa a térségben.
Így ezek az eredmények úttörőnek számítanak. A munka egy
próbálkozás, hogy a kikérdezés és a válaszok elemzése által kiderüljön a
vizsgált csoport álláspontja, a preferenciák, valamint a termelők és
fogyasztók etikussága az adott témában. Az eredmények pedig alapot
adhatnak további kutatásokhoz, valamint kiindulópont lehet a felelős
viselkedés ösztönzésére.
Kulcsszavak: vállalati társadalmi felelősségvállalás, a mezőgazdasági
termékek termelői és fogyasztói
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Az élelmiszerek földrajzi jelzései és eredetvédelmi rendszere az EU-ban
és Szerbiában
Kovács Sárkány Hajnalka
Debreceni Egyetem Hankóczy Jenő Doktori Iskola
hajnalka.kovac@gmail.com
Kovács Vilmos
Debreceni Egyetem Hankóczy Jenő Doktori Iskola
vilmos.kovac@gmail.com
Ahogyan az a 1151/2012/EU Rendeletben is megfogalmazták, a
fogyasztók részéről egyre inkább egyre fokozódó igény mutatkozott a
kiváló minőségű és a hagyományos termékek iránt, ezért szükség volt
egy olyan termelői minőségrendszer kidolgozására, amely szabályozott
jogi alapon nyugszik, és ellenőrzött keretek között valósul meg. Ezért az
Európai Unió ezzel kapcsolatosan olyan jogi szabályozást dolgozott ki,
amely a földrajzi jelzések és az eredetvédelem kérdésit szabályozza.
A kialakított rendszer kétlépcsős, amelynek a keretében első lépésként
szükség van arra, hogy az adott termékre vonatkozóan bizonyításra
kerüljön az egyedi jellemző, ezzel "elnyerve" a védelmi jogot. Második
lépésként a gyártónak/termelőnek kérelmeznie kell a már megállapított
védelem felhasználási jogát. A felhasználási jog fenntartásának
jogosultságát rendszeresen igazolni kell.
A kialakított minőségrendszer több kategóriát foglal magába.
Ilyen minőségkategória a következő:
1. Oltalom alatt álló eredet megjelölés (OEM) - Protected Designation
of Origin, rövidítve PDO
2. Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) - Protected Geographical
Indication, rövidítve PGI
3. Hagyományos különleges termék (HKT) -Traditional Speciality
Guaranteed, rövidítve TSG
A védelem alatt álló termékek megkülönböztetésére szimbólumok
(védjegyek)
kerültek
kidolgozásra,
amelyek
egyértelműen
megkülönböztetik a jelölésre jogosult termékeket. A rendszer ugyan
közvetve, de jutalmazza a termelőket a minőségi termékek széles
skálájának előállítása céljából tett erőfeszítéseikért, amely a vidéki
gazdaság szempontjából előnyökkel járhat.
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Az Európai "aquist" alapul véve, Szerbia az első földrajzi
eredetvédelemmel kapcsolatos jogi szabályozását 2010-ben jelentette
meg Törvény a földrajzi eredetvédelmi megjelölésekről megnevezéssel.
A törvény két kategóriát különböztetett meg:
1. Eredet megjelölés (Kontrolisano ime porekla), amelynek a tartalmi
elemei a védelem alatt álló eredet megjelölés fogalomkörét fedi le,
valamint a
2. Földrajzi jelzés (Kontrolisana geografska oznaka) amelynek a tartalmi
elemei a védelem alatt álló földrajzi jelzés fogalomkörét meríti ki.
Szerbiában a földrajzi eredetvédelemmel kapcsolatos jogvédelmi
tevékenységet és nyilvántartást a Szellemi tulajdon védelmével
megbízott hivatal végez. A szerbiai földrajzi eredetvédelemmel
rendelkezőknek jogosultságukban áll a nemzetközi bejegyzést is
kérelmezni.
Szerbiában a földrajzi és eredetvédelemmel rendelkező termékek
minőség-, és egyedi jellemzőinek az ellenőrzését olyan akkreditált
tanúsító testület végezheti, amely a mezőgazdaságért felelős
Minisztérium által jóvá van hagyva. A konkrét minősítési rendszert a jogi
szabályozás Szerbia törvénykezése szabályzat formájában határozta
meg.
A védelem alatt álló termékek megkülönböztetésére Szerbiában is
szimbólumok/védjegyek (kontrolne markice) kerültek kidolgozásra, nem
az Európai Unióban használatos védjegyeket alkalmazzák.
A borok és pálinkák vonatkozásában Szerbia követve az Európai Uniós
jogalkotást, külön szabályzatot dolgozott ki.
Munkánkban bemutatjuk az élelmiszerek földrajzi jelzésének és
eredetvédelmének rendszerét az Európai Unióban és Szerbiában. Ez
magában foglalja a jogi szabályozás vizsgálatát és az ezzel összefüggő
oltalom jogosultságának a megállapítási rendjét, az oltalom
felhasználási jogkörét és ellenőrzési rendszerét. Kitérünk a rendszeren
belül alkalmazható nyomonkövetési rendszerre is, valamint elemezzük a
Szerbiai eredetvédelemmel rendelkező termékek körét.
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MENEDZSMENT II. SZEKCIÓ
2015. január 31. 10:00 – 11:30
F terem
Szekcióelnök:
Dr. Sólyom Andrea, egyetemi adjunktus
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

A Facebook generáció kommunikációs stratégiája és selfmanagement-je
Pócsik Orsolya
Hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Iskola
orsolya.pocsik@gmail.com
Előadásom az y generáció és a média és a saját márka építését
boncolgatja marketinges megközelítésből.
Magyarországon eltérő módon jelentkeztek a nemzedékek, így
beszélhetünk
vesztes
és
győztes
generációról,
rendszerváltó
generációról, y generációról és z generációról. A nemzedék tanulási és
fogyasztói magatartására egyaránt elmondható, hogy individualisták,
extrovertáltak, önbizalommal telik, Pán Péter szindrómával (szülőkkel
élnek, zsebpénzt kapnak) küzdenek, gyorsan váltanak munkahelyet,
karriert akarnak, de a karrierjüket a médiából meghatározó celebek
követése formálja.
Identitásukat meghatározza a média, vagyis az identitásuk a médiában
önazonos, vagyis „interneten élnek”, mindent posztolnak, hogy hol
vannak, mit esznek, hogy érzik magukat, és mit mondanak róluk az
interneten. Többségük az interneten vásárol, a digitális világ nélkül nem
is tud létezni. Digitális lábnyomokat használnak, vagyis ilyen lehet
például egy blog bejegyzés vagy egy megosztott fénykép, vélemény,
amelyek elemezhetőek és visszakereshetőek. Egymás képeit,
bejegyzésit
követik. Sokan már nem
önkifejezésként
vagy
életesemények dokumentálásaként osztanak meg tartalmakat. A
posztok célja önmagában a „lájkvadászat”, mint a népszerűség
mértékegysége, amivel naponta újra és újra kicsikarhatják a
közönségből a warhol-i tizenöt percüket.
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Tudatosan saját személyiséget, saját márkanevet építenek maguk köré,
ez lesz a kommunikációs stratégiájuk kulcsa. Ezt a felépített márkát
fogják különböző eszközökkel, eltérő kommunikációs csatornákon
érvényesíteni, akár minden áron. Lételemük az online jelenlét. Mottójuk
lehetne, ha nem vagyok online, nem is létezem. A jelenben élnek, a
múlttal és a jövővel kevésbé foglalkoznak.
Tudatosan figyelik a saját korcsoportjukat, használják a selfmanagement eszköztárát, ezekre a módszerekre részletesen szeretnék
majd kitérni.
Self-management-jük eszköztára a következőkből tevődik össze:
 autonómia növelése, akár a másik egyén kárára is
 ön-definiálás, ego mindenek felett
 ön-aktualizáció
 időmenedzselés, időoptimalizálás tág határok között
 az önkontroll és hiánya
 önszabályozás kontroll nélkül
A self-management készségei a többi emberi készséget használják fel,
és az egyén eltérő stratégiai módokon kombinálja azokat a saját céljai
és szükségletei érdekében. Kommunikációs és mentális képességeseiket
a generációjukhoz mérten használják fel.
Mely képességek a legjobbak az önérvényesítéshez? Mennyire kell
egyéniségnek lenni a mai világban? Mennyire használhatjuk ki az
időnket? Hogyan használjuk kapcsolati tőkénket? Hogyan ne veszítsük
el a kontrollt? Hogyan maradjunk vagy váljunk sikeressé?
A Facebook generáció vajon mely készségeket részesíti előnyben?
Hogyan használja fel az idejét és mennyit tölt el tudatosan vagy
tudattalanul self-management eszközök használatával? Minden áron az
önérvényesítés-e a céljuk? Miként éli meg ez a generáció a sikert?
Előadásomban ezekre a kérdésekre keresem a választ.
Kulcsszavak: digitális lábnyom, Z
management eszköztára, önkontroll
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generáció,

márkaépítés,

self-

A karriermenedzsment egyes megközelítései
Bálint Brigitta
PTE KTK
balintb@ktk.pte.hu
A tanulmány célja, hogy egy elméleti összefoglalót adjon a
karriermenedzsment egyes elméleti megközelítéseiről, értelmezéseiről,
amely majd egy primer kutatáshoz szolgálhat alapul. Első lépésben a
téma egyik alapfogalmának, a karrier definíciójának változása kerül
bemutatásra, azaz hogyan értelmezték korábban és most. Ismertetésre
kerül milyen új értelmet nyert a fogalom a jelenkorban. Majd magának
a karriermenedzsmentnek a megközelítései kerülnek tárgyalásra.
A karrier kezdetben sok ember számára a vezetői beosztásba kerülést
jelentette, a ranglétrán való feljebb jutással azonosították. Idővel a
vezetői karrieren kívül megkülönböztették a szakmai karriert is, amely a
szakmai tudáson alapuló hierarchiában biztosítja az előremenetelt. A
későbbiekben megjelentek azok a karrier definíciók, amelyek már több
tartalmat párosítottak annak jelentéséhez. Ezek a meghatározások már
nem teszik függővé a karriert a vezetői kinevezéstől, valamilyen
beosztástól, vagy hivatástól, hanem az egyén megszerzett
tapasztalatira, élményeire építkezik. Továbbá nem minősíti a tartalmát,
hogy mikor sikeres vagy sikertelen, illetve nem köti feltételhez a karrier
teljesülését. Továbbhaladva láthatjuk, hogy a kor változásaival haladva
a karrier fogalma is alkalmazkodott az emberek gyakori
munkahelyváltásaihoz és megjelent a határtalan (boundaryless) illetve
a változatos (protean) karrier fogalma.
A karrier fogalmának változásai kihatottak a karriermenedzsment
tevékenységének értelmezéseire is. Ennek köszönhetően a szervezet
emberi erőforrás menedzsment (EEM) rendszerében elfoglalt helye és
szerepe is módosult az idők folyamán, valamint megjelentek a
többirányú megközelítések is. Számos humán erőforrás menedzsment
kézikönyv a képzés-fejlesztés részeként tekint rá, tehát egy EEM funkció
elemeként értelmezi. Ezzel szemben találunk arra is példát, hogy az EEM
gyakorlatának
az
újraértelmezéseként
mutatják
be
a
karriermenedzsmentet. Bizonyos vélemények a motiváció egy hasznos
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eszközének tartják, míg az utóbbi években megfigyelhető, hogy a
tehetségmenedzsment rendszer részeként tüntetik fel a szakemberek.
Végül, de nem utolsósorban fontos megjegyezni azt is, hogy két oldalról
közelíthetjük meg a karriermenedzsment fogalmát: az egyén és a
szervezet szemszögéből. A két megközelítés viszonyára el lehet
mondani, hogy az idők során váltakozott, hogy a szakemberek éppen
melyiket tartották fontosabbnak, illetve előrébb valónak. Ez függött
attól is, hogy a szervezetek éppen mit gondoltak, kinek az érdeke az
alkalmazott karrierfejlesztése, az egyéné vagy a vállalaté.
A szerző véleménye szerint a karriermenedzsment gyakorlatát nem
lehet csak egy EEM funkció részeként kezelni, mivel jelentősége annál
nagyobb. Egy komplex rendszernek tekinti, amely átöleli a szervezet
teljes EEM gyakorlatát, amely cserébe támogatja azt.

Női kompetenciák az üzleti vállalkozás működtetésében
Györpál Tünde
Szent István Egyetem, Gödöllő
tunde.gyorpal@gmail.com
Tóth Róbert
Szent István Egyetem, Gödöllő
toth.robert.nemet@gmail.com
Kozma Tímea
Szent István Egyetem, Gödöllő
Kozma.Timea@gtk.szie.hu
Napjainkban az egyre gyorsuló világban a nők gazdaságban betöltött
szerepe átértékelődött. A XXI. század elején egy olyan fordulóponthoz
érkeztünk, amelynek következtében egyre nagyobb jelentőségű és
egyre nagyobb figyelmet kapó kérdéssé vált a nők munkahelyeken
betöltött szerepének alakulása. A férfiak és nők esélyegyenlőségének
megvalósulása a munkaerő piacon fontos társadalmi és gazdasági
jelentőséggel bír. E vizsgálati terület egyaránt hatással van a
versenyképességre, a fejlődésre és a társadalmi jól-létre. Mindezért
fontos, hogy a potenciális foglalkoztatók is nagyobb figyelmet
fordítsanak a nemek esélyegyenlőségének minél magasabb szinten
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történő megvalósulására, a nők család és karrier egyensúlyának
biztosítására. Különösen jelentős e vizsgálati terület, hiszen korunk
századában sokkal több nő dolgozik, mint ez idáig valaha. Ennek
következtében meghatározó szerepe van annak, hogy a családbarát
vezetés, szervezés beépüljön egy vállalat mindennapjaiba. Minderre
nemcsak a nők munka világában való jobb érvényesülése miatt kell
nagy figyelmet fordítani, hanem a cég eredményessége miatt is. Ennek
érdekében elengedhetetlen, hogy mind a társadalmi, mind a vállalati
szereplők egy új támogató értékrendet, szemléletet alakítsanak ki. Egy
olyan gazdasági kultúrára van szükség, amely értékként kezeli a
gyermekvállalás és a karrier összeegyeztetését, amely támogatja a
dolgozó és családos nők érvényesülését.
Tanulmányunkban e kérdéskör fontosságára szeretnénk felhívni a
figyelmet amelynek során értelmezzük a családbarát munkahely
jelentését, és bemutatjuk ezen vállalatok előnyét és jelentőségét mind
a nők, mind a munkaadók oldaláról.
Az elmélet igazolásaként és azzal párhuzamban, egy jó példaként
szeretnénk bemutatni értekezésünkben a 2011-ben a „Legjobb Női
Munkahely” pályázaton III. helyezést elért vállalatot és annak
gyakorlatát. A cég alaposabb megismerése érdekében empirikus
vizsgálatot végeztünk az ott dolgozók körében, melynek kiértékelt
eredményei is ismertetésre fognak kerülni jelen tanulmányunkban.
Kulcsszavak: családbarát munkahely, esélyegyenlőség, vállalati kultúra

Az Industrie 4.0 és menedzsment kihívásai
Nick Gábor András
Széchenyi István Egyetem – RGDI
gabor.nick@gmail.com
Bevezetésképpen áttekintjük és bevezetjük az Industrie 4.0 fogalmát,
majd az elméleti megalapozás részeként rámutatunk az eddigi ipari
forradalmak által generált változásokra.
A 2011-es Hannoveri Vásár egy új korszak kezdetét jelentette a német
ipar számára: ekkor került először publikálásra egy tudományos projekt,
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az Industrie 4.0, amely szerint a jövőben okos gyárakban (smart factory)
okos termékeket (smart product) fognak létrehozni.
Az Industrie 4.0-ben megfogalmazott gondolatokat oly nagy
jelentőségűnek tartják, hogy az elnevezésben szereplő négyes számot a
negyedik ipari forradalomra való utalásként szerepeltetik.
Az ipari forradalmakkal kapcsolatban egy dolgot biztosan
leszögezhetünk: komoly hatással voltak koruk társadalmi, gazdasági és
szervezeti változásaira.
Míg a gőzgép feltalálása előtt a munka helyszíne, a végzett
tevékenység szoros kohézióban volt a háztartással addig utána a
munkahelyi élete elvált az otthoni élettől, sőt a nem csak a
családfenntartó férfi, hanem az alacsony munkásbérek miatt a nők és
gyermekek is munkába kényszerültek, nem ritkán korábbi lakhelyeiket
elhagyva városokba költöztek a megélhetés reményében.
A második ipari forradalomban alapvetően elektromos áram játszotta a
főszerepet lehetővé tette a gyártósor menti gyártást és ennek
következményeként a tömegtermelést. Megjelent és beindult a
távközlés, amely által üzleti körökben a megfelelő információk
birtoklásának jelentősége felértékelődött.
A fejlesztésekhez szükségesé vált tőkét csak koncentrációval lehetett
biztosítani, nagyvállatok alakultak és azokon belül olyan szervezetek,
mint termelés, beszerzés, értékesítés. Ezen vállalatok élére már nem az
alapító családok tagjai, hanem hivatásos menedzserek léptek, akik már
tudományosan közelítették a rájuk bízott feladatot. Elemezték a
munkafolyamatokat, mérési pontokat definiáltak, normákat állítottak
fel.
A nagyvárosokba vándorolt munkások már tömeget alkottak,
szakszervezetekbe tömörültek és képviselték érdekeiket.
A harmadik ipari forradalomként aposztrofált időszak a digitalizációhoz
köthető. Az informatika és az általa vezérelt gyártósorok új vállalati
stratégiákat és azok következményeként új szervezeteket kívántak meg.
Előtérbe kerül a globalizáció, országhatárokon átnyúló konszernek
alakulnak, a vezetőknek immár interkulturális kérdésekkel is kell
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foglalkozniuk. Elérhetővé válnak ez első csoportmunkát támogató
eszközök illetve vállalatirányítási rendszerek.
A technológiai alapot két szóvirággal írhatjuk le cyber-physical systems
és az internet of things.
Paradigma váltás eredményeképpen a termék és a gyártás válik
intelligensé, a termékek, a rendszerek, a gépek egymással
kommunikálnak majd közvetlenül. A kommunikáció eredményeképpen
pedig döntéseket hoznak meg helyettünk.
Nincs többé szükség tehát hierarchikus információs utakra, ahol a ma
megszokott
szervezeti,
felelőségi
döntéseket
meghozzák.
Összekapcsolódik ember és objektum, a virtuális és a valóságos világ
összeolvad.
A gyártás nem központosítva, hanem decentralizáltan történik. A
termék mondja meg, mi történjen vele az adott gyártói soron.
A gyárak vélhetően specializálódnak termékre, szolgáltatásra
országhatárok nélkül piaci igényeket kiszolgálva. A szolgáltatások
globálishálózatának ideájának megvalósulása már ma is felismerhető
konszernek esetében.
Az elképzelt jövő bármennyire is technokrata megközelítésű és alapú,
tudatos, gondolkodó (köz)gazdasági vezetők nélkül nem fogja tudni
beváltani a hozzáfűzött reményeket, sőt öncélúvá válhat, amely akár
negatív tendenciák kialakulását is eredményezheti.
Zárásaként tárgyaljuk azon ismérveket
 szabványosítás
 új üzleti modellek,
 szellemi termék védelem
 oktatások, képzések
 jogi szabályozások
 folyamatszervezés és szervezetalakítás
melyekkel szembesülhet egy Menedzser mindennapjai során,
amennyiben saját környezetében szeretné megvalósítani az Industrie
4.0-ban megfogalmazottakat.
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A magyar intermodális logisztikai parkok versenyképessége a
nemzetközi viszonylatban
Gulyás Gabriella
SZIE-RTDI
gabriellagulyas29@gmail.com
Az egyre intenzívebb, dinamikusabb nemzetközi logisztikai és szállítási
megoldások lassan elérik Magyarországot is. A világ minden pontjáról
érkező biztos és stabil tőkeháttérrel rendelkező multinacionális cégek
lábat vetettek kis országunkban, s ezzel párhuzamosan gyengítették a
hazai kis- és középvállalkozások számát, melyek száma az évek során
sorra csökkent. A folyamat szinte megállíthatatlan lett a 2004-es Európai
Unióhoz való csatlakozásunk során. A stratégiailag igencsak fontos
Helsinki-folyóson húzódó Budapestnek köszönhetően a logisztikai ipar
próbált felzárkózni a megjelenő szélesebb szolgáltatási kihívásokhoz, és
kialakította intermodális logisztikai terminálját, a BILK-et.
Fő szempont lett az egységes és környezetkímélő áruszállítási eszközök
összehangolása, optimális árutonna kilométerek megtétele. A közúti
szállítás belföldi elosztása terén a komplett kamionos szállítást felváltotta
a részrakományos, gyűjtős járatos kiszállítás. Az Európai Unió és a
különböző logisztikai egyesületek ezen feltételek figyelembevételével
alakítják és fejlesztik évről-évre a fuvarozási ágazatok palettáját.
Nemzetközi viszonylatban megfigyelhető, hogy a fejlettebb országok
ellátási láncolataikat több sikertényező alapján szervezetten hangolják
össze. Egyik alappillére a földrajzi fekvés, kedvező gazdasági
adottságok, illetve a környezetkímélő szállítás, azaz a zöld logisztikai
szolgáltatások, s mindezek figyelembevételével alakítják ki intermodális
logisztikai parkjaikat. Azonban a világgazdasági válság negatív hatásai
ebben az iparágban is újbóli átrendeződéseket generáltak. Ennek egyik
következménye lett, hogy hazánk export tevékenysége megcsappant,
míg ennek ellentétét mutatta az import áramlatok vonulata. Továbbá
a magyar logisztikai ágazatot újabb csapás is sújtotta, mivel a cégek
többsége kiszervezte logisztikai tevékenységét, gondolván, hogy a
nemzetközi hálózattal rendelkező cégek egyet jelentenek a biztos
sikerrel. Ezekkel a lépéseikkel a hazai magyar gazdaság fellendülését
akadályozták, hisz a bevételek, profitok a nemzetközi cégeket
gyarapították.
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Mindezekből adódóan ésszerű és egyre inkább sürgetőbb lett mind
gazdaságilag, mind kereskedelmileg a nemzetközi piaci helyzet
szempontjából is a nagyobb magyar régiókban intermodális logisztikai
központok kiépítése. Ezen helyek feltérképezése, lemodellezése, a
tervek előkészítése, az adott regionális településekre nézve a keletkező
változások, innovációk, gazdasági, turisztikai és társadalmi előnyök
egész tárházát hordozza magában.
A dunántúli területek, régiók számos fejlesztésekkel, összekapcsolásokkal
elérhetővé tehetnék, hogy Magyarország újra az ellátási láncolat
elismert résztvevői között lehessen.
A régiónak ez a része szinte az összes olyan eszközzel és lehetőséggel
rendelkezik, amely egy új versenyképesebb intermodális logisztikai
elosztó központ felépítéséhez szükséges. Ezen okból kifolyólag lett
korszerűsítve a soproni logisztikai park is. Az ellátási láncolatban
résztvevő eszközök racionális összekapcsolásával, technikai innovációk
létrehozásával, illetve mindezen szempontok figyelembevételével, az
egyes magyar intemodális logisztikai parkok az éles nemzetközi
versenybe
kellőképpen
felkészülten
és
stabilan
tudnának
bekapcsolódni.
Mindezen területi adatokkal alátámasztva kimutatható, hogy ezen
intermodális logisztikai parkok további gazdasági fejlődést és plusz
bevételt generálhatnának hazánknak.

A beruházási döntések torzulásai
Tóth-Pajor Ákos
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
toth-pajora@ktk.pte.hu
Az előadás célja, hogy bemutassa a beruházási döntések torzulásaival
kapcsolatos elméleti megközelítéseket, amelyek segíthetnek az alulberuházottság problémájához vezető okok feltárásában. Az előadás
során a beruházási döntések torzulásainak viselkedés alapú
megközelítései kerülnek összehasonlításra a racionális döntéshozókat
feltételező elméletekkel.
A beruházási döntések torzulásait racionális döntéshozókat feltételezve
a piaci tökéletlenségek okozzák, amelyek közül kiemelhetjük az
aszimmetrikus információk, az ügynöki problémák és a finanszírozási
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korlát szerepét. A piaci tökéletlenségek fennállása esetén a
beruházások cash flow érzékenysége növekszik. A beruházások cash
flow érzékenységének növekedése pozitív cash flow sokkok esetén túlberuházottsághoz, míg negatív cash flow sokkok esetén alulberuházottsághoz vezet. A piaci tökéletlenségek miatt a vállalkozások
nem képesek minden pozitív nettó jelenértékű beruházást finanszírozni,
mert a beruházásaik függnek a rendelkezésre álló belső források
ingadozásaitól.
A vállalkozások beruházási döntéseit két tényező: a vállalkozás
pénzügyi helyzete és a növekedési lehetőségei befolyásolják. A jó
növekedési lehetőségekkel rendelkező prudens gazdálkodást folytató
vállalkozások képesek optimális döntéseket hozni. Ezzel szemben rossz
növekedési kilátások és rossz pénzügyi helyzet esetén az aszimmetrikus
információk és az ügynöki problémák a beruházási döntések torzulásait
eredményezik.
A viselkedés alapú megközelítés szerint a menedzseri optimizmus
légkörében a beruházási döntési paraméterek értelmezése és
értékelése sajátos kognitív elhajlások mentén zajlik. A racionalitás
feltételezésének feloldását követően tökéletes piacokon a menedzseri
túlzott optimizmus és önbizalom vezethet a döntések torzulásához. Az
optimizmus az átlagok felülbecslése miatt, míg az önbizalom a
variancia alulbecslése miatt befolyásolja a döntéseket.
A beruházási döntések rosszul strukturált döntési problémák, amelyeket
többértelműség jellemez. Ezeket a döntéseket elemi részekre kell
bontanunk, hogy olyan jól strukturált problémákhoz jussunk, amelyeket
egymás után megoldva a többértelmű problémának egy kielégítő
megoldásához juthatunk. A kielégítő megoldás eléréséhez vezető út is
különbözhet annak függvényében, hogy milyen sorrendben oldjuk meg
a részproblémákat. A probléma megoldása során így több elegendően
jó megoldás létezhet.
A rosszul strukturált problémák megoldása intuitív előrejelzések alapján
meghozott, gyors döntések segítségével is történhet, de módszertani
eszközökre alapozva is meghozható a döntés. Az intuitív döntések
esetében a döntéshozók a szakmai tapasztalataikra támaszkodnak,
hajlamosok túlzásokba esni, és túlzott magabiztosság jellemzi őket a
döntésük helyességét illetően. Az intuitív döntéshozatal problémája a
következetlenség, míg a módszertanok esetében nincs lehetőség arra,
hogy a kockázatok vizsgálata során a vastagszélű eloszlások extrém
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értékeit is figyelembe vegyük a döntések során. A beruházási döntések
meghozatalakor az lehet jó megoldás, ha kombináljuk a heurisztikus
technikákat, az intuíciót, és a módszertant. Olyan módszertant érdemes
választani, amely felméri a döntéseink kockázatát is, azaz megadja a
várható értéket és annak változékonyságára is tesz javaslatot.
Kulcsszavak: beruházási döntések, piaci tökéletlenségek, finanszírozási
korlát, túlzott optimizmus
Journal of Economic Literature (JEL) code: G31, G32
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Megyei Önkormányzatok szerepe a területi tervezésben
Haffner Tamás
PTE-KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
haffner.tamas@ktk.pte.hu
Bár a területfejlesztést a szakma, a magyarországi területfejlesztést
meghatározó jogszabály és a területfejlesztésre döntő befolyást
gyakorló szereplők más-más módon definiálják, abban azonban
mindenki álláspontja megegyezik, hogy a területfejlesztés egyike a
nemzetgazdaság sorsát és jövőjét meghatározó szakpolitikáknak. A
területfejlesztés magyarországi intézményesülése jóval megelőzte a
területfejlesztési törvény 1996-ban történő elfogadását, sőt a
rendszerváltást is, azonban a mai értelemben vett, a helyi szereplők
igényeit és céljait középpontba helyező területfejlesztésről az 1990-es
évek közepétől beszélhetünk. A területfejlesztési törvény elfogadása óta
számos jelentős változáson ment keresztül a területfejlesztés
intézményrendszere és forrásallokációja. E változások közül két
legkiemelkedőbb momentum a 2004-es uniós csatlakozás, ami
megnyitotta az utat az uniós pályázatokon való részvétel előtt, illetve a
területfejlesztési törvény 2011-es módosítása, amely 2012-től a megyei
önkormányzatokat a területi tervezés és területfejlesztés egyik
kulcsszereplőjévé tette.
Magyarországon a rendszerváltást megelőzően a területfejlesztés a
tervutasításos rendszerben kevés figyelmet kapott, azonban a
központosított
gazdaságirányítási
rendszer
működtetése
a
versenyképesség
elvének
háttérbe
szorításával,
s
széttagolt
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termelőszervezeti rendszer működtetésével mérsékelte a területi
differenciák elmélyülését. A rendszerváltást követő két év
legmeghatározóbb központi területfejlesztési intézkedése a kihelyezett
kormányülés volt, ha a kormányzat érzékelte, hogy valamely térségben
válsággóc van kialakulóban, ott kihelyezett kormányülést tartott, ahol
intézkedéscsomagot állítottak össze a térségi válságkezeléshez,
amelyek legtöbb esetben ad hoc intézkedéseket tartalmaztak. A
központi kormányzati intézkedések kevés eredményt hoztak, mely a
kormányt a helyi szereplők bevonására sarkalta. A kormányzat által
támogatott regionális fejlesztési politika megerősödésének gátját
ugyanakkor pont a helyi szereplők bevonása, a települési szint területi
szint fölé emelése jelentette. A területi önkormányzás háttérbe szorítása
gátolta a területi fejlesztési politika kiteljesedését, különösen az
aprófalvas térségekben. A települési önkormányzatok ugyanis
versenyhelyzetbe kerültek egymással a fejlesztési források allokálása
során, így a térségi, komplex érdekek érvényesítését háttérbe szorították
az egyéni, települési érdekek. A területi koordinációt igénylő feladatok
ellátását
a
megyei
önkormányzatok
helyett
dekoncentrált
államigazgatási szervek látták el.
A területfejlesztési törvény 1996-os megalkotásával a jogalkotó
egyértelmű szándéka volt, hogy biztosítsa az irányítási és tervezési
rendszer nyilvánosságát, illetve a demokratizmus érvényesítését,
továbbá, hogy megteremtse a regionális politika komplex kezelésének
feltételeit mind a tervezés, mind az irányítás, mind pedig az elosztásfinanszírozás területén. A területfejlesztési törvény elfogadásának a
várakozásokkal ellentétben a megyei önkormányzatok nem nyertesei,
hanem vesztesei lettek. A döntésekbe való beleszólásuk elnökük útján
valósult meg, akik hivatalból, vagy delegálás útján vettek részt a
fejlesztési
tanácsok
működésében.
Összességében
azonban
elmondható, hogy továbbra is csak mellékszereplők maradtak a
területfejlesztésben.
A 2000-es évek elejének közigazgatási koncepciója alapján létrejöttek
volna a regionális önkormányzatok, mint önálló hatáskörrel és
költségvetéssel rendelkező, általános választásokon választott testületek
által vezetett közigazgatási szervek, akik kiemelt szerepet kaptak volna
az Európai Unió strukturális alapjaiból való források elosztása és
felhasználása területén. A megyei önkormányzatok szerepét tovább
gyengítő javaslat nem kapott megfelelő politikai támogatást, azonban
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ennek ellenére a megyék szerepe tovább csökkent, gyakorlatilag
intézményfenntartói hatáskörre szűkült.
A területfejlesztési törvény 2011. decemberi módosításával az állam a
területfejlesztési feladatokat területi szinten a regionális- és megyei
fejlesztési tanácsok megszüntetésével 2012. január 1-jétől a megyei
önkormányzatok hatáskörébe utalta, ezzel a megyei önkormányzatok
22 évvel a rendszerváltás után meghatározó szereplői lettek a
területfejlesztésnek.

Az önkormányzati gazdálkodást érintő változások 2010-2014
Monostori Ádám
SZE RGDI
moneszmd@gmail.com
A 2010-ben hatalomra került II. Orbán-kormány fontosnak tartotta az
akkori önkormányzati rendszer megreformálását. Ennek eredményeként
számos változás történt az önkormányzatok gazdálkodásában 2010
óta, melyek ismertetésére vállalkozom az előadásom során.
Az első jelentős lépés az új önkormányzati törvény (Mötv.) elfogadása
volt 2011 decemberében. A törvény három ütemben lépett hatályba.
Az első ütemben az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos
elemek, a második ütemben az önkormányzati feladatokra vonatkozó
szabályok, míg végül a testületet érintő változások léptek életbe. A
megyei önkormányzatok szerepe teljesen megváltozott. A korábbi
intézményfenntartó
szerepük
megszűnt,
lényegében
a
területrendezésre és területfejlesztésre korlátozódtak feladataik. A
települési önkormányzatok feladatai is megváltoztak. Az oktatás,
egészségügyi és szociális szolgáltatások állami feladattá váltak. Ezzel
párhuzamosan forráselvonás is történt. Megfosztották a települési
önkormányzatokat a személyi jövedelemadó-megosztásból és a
gépjárműadó esetén is kisebb hányad marad a településeken.
Az Mötv. mellett fontos tényező volt az önkormányzatok
adósságállományának konszolidációja, mely szintén három lépcsőben
történt. Első lépésként a megyei önkormányzatok adósságának az
átvállalása történt meg, így azok 2012-ben már adósságmentesen
kezdhették
meg
az
évet.
A
települési
önkormányzatok
adósságállományát pedig két kategóriába sorolták. Az 5000 fő alatti
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települések esetén 2012 decemberében megtörtént a konszolidáció,
2013
elején
pedig
az
5000
fő
feletti
önkormányzatok
adósságállományának meghatározott része került átvállalásra. A
konszolidáció 2014 elején zárult, amikor a kormány az 5000 fő feletti
önkormányzatok megmaradt adósságállományát is átvállalta.
Az adósságállomány megszűntetésével párhuzamosan biztosítani
kellett, hogy az ne termelődhessen újra. Az önkormányzatok
hitelfelvétele ugyan az Ötv. 1995-ös módosításának köszönhetően
korlátozásra került, de nem tudott gátat szabni az önkormányzatok
túlzott eladósodásának. Ezért a 2011-es Magyarország gazdasági
stabilitásáról
szóló
törvényben
kitértek
az
önkormányzatok
kötelezettségvállalásaira is. A hitelfelvételt, bizonyos kivételek mellett
kormányzati hozzájáruláshoz, valamint valamely helyi adó kivetéséhez
kötötték.
A folyamat azonban nem ért véget. 2015-től újabb változások
következnek, illetve következtek be az önkormányzatok életében.
Január 1-jétől ugyanis a helyi adókról szóló törvény lehetőséget nyújt a
helyi adók mellett úgy nevezett települési adók kivetésére is. A
települési adót az önkormányzat lényegében bármire kivetheti.
Megkötés csupán annyi, hogy más törvény ne tiltsa ennek bevezetését,
az adótárgyra más közteher ne vonatkozzon. Továbbá nem lehet az
adó alanya állam, önkormányzat, vagy szervezet. A települési adóról
fontos megemlíteni, hogy számos jogértelmezési vitára ad okot.
A következő, az önkormányzatok gazdálkodását érintő változás pedig
2015.
március
15-ét
követően
lép
életbe.
Önkormányzati
kötelezettséggé válik ugyanis a szociális támogatások bizonyos
részének a biztosítása települési támogatás néven. Települési
támogatást a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint a létfenntartási
gondokkal küzdő személyek részére lesz köteles nyújtani az
önkormányzat, melynek fedezetét magának kell előteremtenie. Amely
önkormányzat mégsem tudja előteremteni az ehhez szükséges anyagi
forrásokat,
az
rendkívüli
támogatást
igényelhet
majd
a
Belügyminisztériumtól.
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Diplomás pályakövetés és hallgatói mobilitás
Keresztes Éva Réka
Budapesti Gazdasági Főiskola
Keresztes.Eva@kkk.bgf.hu
A felsőoktatási adatok iránt nagy érdeklődést mutat az ebben
érintettek széles köre. A felsőoktatási outputról a tájékoztatást növeli a
képzések versenyképességéről szóló értékelés. Az “evidence based”
szemlélet terjedésével a felsőoktatási kibocsátás mérése is lényegében
adatalapú. A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) keretein belül
negyedik éve történik országos felmérés a magyarországi felsőoktatási
intézmények hallgatói és végzettjei körében. A kérdőíves felmérés során
a hazai frissdiplomások munkaerő-piaci fogadtatásáról, a munka
világába való átmenetéről, képzési és foglalkoztatási adatairól
kaphatunk képet. 2013-ban 32 felsőoktatási intézmény gyűjtött
adatokat a 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben abszolutóriumot szerzettek
körében online megkérdezés révén. A válaszadás önkéntes és anonim
módon történt, az országos adatbázist az Educatio Nonprofit Kft. állítja
elő minden évben. Az adatbázis néhány alapváltozóra vonatkoztatott
reprezentativitását az alapsokaságra vonatkozó paraméterek alapján
súlyozási eljárással biztosítják. Az adatok azt igazolják, hogy továbbra is
érdemes felsőfokú végzettséget szerezni, ugyanis a diplomások jelentős
bérelőnyhöz jutnak, másfelől foglalkoztatási esélyük is nagyobb. A
pályakövetési
adatok
alapján,
a
Magyarországon
dolgozó
frissdiplomások
havi
nettó
átlagkeresete
magasabb
a
nemzetgazdasági szinten mért átlagos nettó keresetnél. Nagy
jövedelmi különbségek figyelhetőek meg például a képzési terület
szerint. A DPR által a frissdiplomások körében mért munkanélküliségi
arány 5,8%, míg a 25–54 évesek munkanélküliségi rátája 2013. márciusmájusban országosan 9,6% volt. Jelen tanulmányban a DPR
adatelemzése során a nemzetköziesedéssel kapcsolatos mutatók
kerülnek előtérbe. A tanulmányi és szakmai mobilitásban részt vevő
hallgatók több esetben kedvezőbb mutatókkal rendelkeznek azoknál,
akik nem vettek részt külföldi tanulmányokban.
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A hallgatói szerződések közgazdasági elemzése
Golovics József
Budapesti Corvinus Egyetem
Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola
golovics.jozsef@gmail.com
A magyar kormányzat 2012-ben a hallgatói szerződések életre
hívásával olyan szabályozást vezetett be, melynek értelmében a hazai
felsőoktatási intézményekben államilag finanszírozott képzésen
diplomát szerző hallgatók a végzést követően kötelesek bizonyos ideig
magyar joghatóság alatt munkát végezni – ellenkező esetben vissza kell
fizetniük képzésük költségeit. A komoly visszhangokat kiváltó, a
közbeszédben „röghöz kötés” néven elhíresült rendelkezés a
bevezetése óta mind formai mind tartalmi megjelenésében több
változáson ment keresztül, ám a közpolitika lényegi elemei
változatlanok maradtak.
A kormányzat explicit célja a hallgatói szerződések bevezetésével az
volt, hogy biztosítsa a közpénzből finanszírozott felsőfokú tanulmányok
megtérülését a társadalom számára. Ezen céltételezés mögött egyfajta
befektetői szemléletet, valamint a humántőke-elmélet logikáját
vélhetjük felfedezni. Az előadás a hallgatói szerződések ügyét ebbe az
értelmezési keretbe helyezve arra a kérdésre keresi a választ, hogy a
szabályozás képes lehet-e elérni a célját, azaz biztosítani a beruházás
megtérülését. Hipotézisünk szerint a konstrukció elméletben megfelelő
lehet, ugyanakkor a betartatás költséges volta miatt a gyakorlatban a
megvalósítás során nehézségek léphetnek fel.
Hipotézisünket az előadás során az oktatás-gazdaságtan és az új
intézményi gazdaságtan elméleteinek segítségével logikai úton kívánjuk
bizonyítani. Kiinduló pontunk az, hogy az oktatására fordított
befektetések célja az egyén jövedelemtermelő-képességének
növelése, s hasonlóan más beruházásokhoz, a finanszírozó részéről csak
akkor tekinthető racionálisnak, ha a várható hasznok meghaladják a
képzés költségeit. Ezen költségek finanszírozójának, s a hasznok
élvezőjének „személye” azonban – mint az az államilag finanszírozott
felsőoktatási képzések esetén meg is történik – szétválhat. Az ilyen típusú
beruházások eszközölésében az állam a közösségi hasznok (az oktatás
közjószág jellegéből fakadó, illetve pozitív externális hasznai) okán lehet
érdekelt. Ebből következik az is, hogy az állam számára nem térülnek

98

meg befektetésének hasznai, ha a közpénzen képzett diplomások
oktatásuk közösségi hasznait külföldre „viszik”. Ebből a beruházói
perspektívából nézve, az állam szempontjából racionális döntés lehet
az, hogy valamilyen módon megpróbálja megvédeni befektetéseinek
megtérülését.
A hallgatói szerződések rendelkezései, illetve a jelenlegi szabályozás
egy olyan plusz költséget ró a kivándorolni szándékozóra, hogy az
megváltoztatja a választható alternatívák nettó hasznait. Így ezen új
intézményi keret az érintett egyént – bizonyos feltételek és arányok
fennállása esetén – már az itthon maradásra ösztönözheti.
A fenti képet ugyanakkor árnyalhatja, hogy a szabályozás betartatása
– a visszafizetés kikényszerítése – komoly (tranzakciós) költségekkel
járhat. Amennyiben pedig ezek kellően magasak, úgy az érintett
egyének ösztönzést érezhetnek arra, hogy dezertőr stratégiát választva
megtagadják a visszafizetést.
Összességében tehát elmondható, hogy a kormányzat által választott
közpolitikai eszköz – szigorúan a befektetés megtérülését szem előtt
tartva – elméletben alkalmas lehet a kívánt cél elérésére: az
elvándorolni szándékozókat maradásra ösztönözheti, az elvándorlás
mellett döntőktől pedig – nem számolva a lehetőség-költségekkel – a
kormányzat visszakapja beruházásának költségeit. Amennyiben
azonban a szabályozás kikényszerítése nem valósítható meg
hatékonyan, úgy a közpolitika hatástalannak bizonyul, s a befektetések
meg nem térülése mellett az államnak még egyéb, más területen
jelentkező károkat is el kell szenvednie.
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A közfoglalkoztatás helye és szerepe a fővárosi hajléktalan emberek
élethelyzetének javításában
Pirisi Károly
SZIE, Gödöllő
pirisi.karoly@gmail.com
Szalay-Komka Norbert
Budapest Esély Nonprofit Kft
komka@pestesely.hu
Erdélyi Tea
Budapest Esély Nonprofit Kft
erdelyi@pestesely.hu
A cikk bemutatja a hajléktalanok országos, illetve fővárosi munkaerőpiaci helyzetét, továbbá a közfoglalkoztatás, mint foglalkoztatáspolitikai
eszköz szerepét a hajléktalan személyek élethelyzetének javításában.
Empirikus
adatfelvételre
épülő
kutatás
alapján
kitér
a
közfoglalkoztatásban dolgozó fővárosi hajléktalanok helyzetének
komplex elemzésére, illetve a közfoglalkoztatáshoz kötődő attitűdjeik,
életviteli kilátásaik, várakozásaik vizsgálatra.
A cikk be kívánja mutatni, hogy a közfoglalkoztatásnak,
foglalkoztatáspolitikai szerepén túl kiemelt jelentősége van a
munkaképes hajléktalanok életviteli képességének megőrzésében és
fejlesztésében, illetve rámutat azokra a potenciális, foglalkoztatáson túli
támogató eszközökre, amelyek segítségével, egy komplex rehabilitáció
eredményeként, a hajléktalan emberek tartós reintegrációja
megvalósítható.
A kutatásban a Budapest Esély Nonprofit Kft. közfoglalkoztatásban
dolgozó hajléktalan ügyfelei vettek részt. Az adatfelvétel a vizsgálati
időintervallumban a dolgozók teljes alapsokaságának döntő részét
érintette. Az adatfelvétel a 2013. 06. 01.–2013. 09. 30. valamint a 2014.
04. 01.–2014. 08. 30. közötti időintervallumban történt, survey-kérdőíves
vizsgálat keretében. A fővárosi szintű összehasonlításokhoz a Fővárosi
Hajléktalanügyi Koncepció adatsorait, a Hajléktalanügyi Országjelentés
2013. évi dokumentumát, a Menhely Alapítvány „Február 3”
Munkacsoportjának 2013. és 2014. évi gyorsjelentését, valamint Város
Mindenkié Csoport „Utca és jog” című részvételi akciókutatásának
eredményeit használtuk fel.
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A kutatás célja a fővárosi közfoglalkoztatásban dolgozó hajléktalanok
munkaerő-piaci, szociális, lakhatási, életviteli, jövedelmi helyzetének
feltárása, közfoglalkoztatással kapcsolatos attitűdjeik meghatározása
volt.
A kutatás igazolta, hogy a fővárosi közfoglalkoztatásban dolgozó
hajléktalanok általános szociális, lakhatási, életviteli, jövedelmi
lehetőségei, valamint egészségi állapotuk szempontjából jobb
helyzetben vannak, mint az a fővárosi hajléktalanokra általában
jellemző. Az eredményekből megállapítható, hogy a fővárosi
közfoglalkoztatásban dolgozó hajléktalanok nyílt munkaerő-piaci
munkahelyekhez való hozzáférési esélye alacsony, ezért döntő
többségük számára a közfoglalkoztatás jelenti a rendszeres és
bejelentett jövedelemszerző tevékenység egyedüli – legálisan elérhető
– formáját. A kutatás tapasztalatai alapján az is kijelenthető, hogy a
fővárosi közfoglalkoztatásban dolgozó hajléktalanok e munkából
származó jövedelme havi háztartási bevételeik jelentős részét adja. Így,
amennyiben ettől elesnének, más forrásokból, pl. segélyekből vagy
alkalmi munkából, csak jóval szerényebb havi bevételekkel
rendelkeznének.
A kutatás keretében elvégezett attitűdvizsgálat, valamint a klaszteranalízis kimutatta, hogy a közfoglalkoztatásba bekapcsolódó
hajléktalanok
inkább
pozitív
várakozásokkal
és
attitűdökkel
rendelkeznek azzal kapcsolatban, hogy a közfoglalkoztatásban való
részvételük milyen hatást gyakorol jövőbeni munkaerő-piaci esélyeikre
és életviteli lehetőségeikre. Mindezeken túl a kutatás azonosította
azokat a szolgáltatási szükségleteket is, amelyeket maguk az ügyfelek
igényelnének egy, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó komplex
(egészségügyi, szociális és munkaerő-piaci) szolgáltatási rendszer
keretében, élethelyzetük és munkaerő-piaci lehetőségeik javítása
érdekében.
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Magyarország és Szerbia közlekedéshálózatának kiépítettsége és a
régiók fejlettsége közötti összefüggések
Kovács Áron
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális
Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
kovacs.aron@ktk.pte.hu
Bozóti András
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális
Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
bozotia@ktk.pte.hu
A téma időszerűségét Szerbia EU-csatlakozási folyamatának elindulása
jelenti, hiszen ez által felértékelődnek az állam számára mind a
Visegrádi-országok, mind a Nyugat-Európa felé tartó útvonalak,
tranzitterületek. Az említett régiók közlekedéshálózatának jelenlegi
állapota meglehetősen eltérő, fejlesztésük pozitív regionális hatásokat
indukálhat, de ezek még csupán részben ismertek.
A tanulmány célja, hogy rámutasson, hogy milyen tényezők
befolyásolják a közlekedés alágazatok fejlődését. Továbbá milyen
változások szükségesek ahhoz, hogy a régiókban a közlekedés pozitív
hatását fejtsen ki? Milyen kapcsolódási lehetőségek vannak az egyes
közlekedési módozatok (alágazatok) között? A cikk megválaszolja azt a
kérdést, hogy a közlekedési alágazatok külön-külön és együttesen
milyen mértékben hatnak az egyes régiók fejlettségére.
Az empirikus elemzés eszközéül a komplex közlekedés hálózati- (TRANS)
és 9 társadalmi, gazdasági mutatót (KSH és a Szerb Statisztikai Hivatal
Évkönyveinek elérhető adatai alapján) alkalmaztunk. A mutató a
különböző
közlekedéshálózatok
kiépítettségének
szintjét
teszi
összehasonlíthatóvá. Általa a területi különbségek megfoghatóbbá,
valamint más területi adottságokkal összehasonlíthatóvá váltak. Az
elemzés bemutatja Magyarország és Szerbia közlekedési alágazatainak
regionális fejlettségét és különböző gazdasági, társadalmi mutatók
közötti kapcsolat szorosságát valamint irányát. A gazdasági, társadalmi
mutatók
és
a
közlekedés
fejlettségének
kölcsönhatásait
korrelációelemzéssel tártuk fel. A fejlettségbeli hasonlóságok és
különbségek bemutatásaként klaszteranalízissel a régiókat csoportokba
rendeztük. A klaszterelemzés is rámutatott a két ország régiói közötti
különbség mértékére. Az elemzés eredménye, hogy a gyenge
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közlekedés hálózati mutatóval rendelkező térségre nem feltétlenül
jellemzők a leggyengébb társadalmi, gazdasági mutatók, de a TRANS mutató szempontjából fejlett és nagyon fejlett régiókhoz minden
esetben fejlett társadalmi gazdasági mutatók párosulnak.
Kulcsszavak: Magyarország, Szerbia, közlekedés, regionális hatás, TRANS
mutató

Városi versenyképesség vállalati megközelítésből
Poreisz Veronika
Széchenyi István Egyetem
poreisz@sze.hu
Kutatásunkban a városi versenyképesség gazdasági dimenziójára
fókuszálunk, ezen belül is a vállalatokra. Jelen tanulmány egy kutatási
koncepciót vázol fel erre a kérdéskörre. Elsőként a téma elméleti
összefoglalása történik meg kitérve a versenyképesség fogalmára illetve
a városi versenyképesség vizsgálati módszereire, dimenzióira. A vizsgálat
adatbázisát a magyar nagyvárosok 10 főnél több alkalmazottat
foglalkoztató vállalatainak pénzügyi és működési adataiból készítjük el.
Célunk megvizsgálni, egy-egy város gazdasága mennyire függ külföldi
tőkétől, más városok, régiók vállalataitól (több telephelyes vállalatok
esetén), illetve mennyire tud saját, helyi vállalatokra támaszkodni és
kimutatni egy sorrendet a városok közt a vállalatok versenyképessége
alapján.
A városok versenyképességi tényezőit a szakirodalom széles körűen
vizsgálja. Megfigyelhető, hogy a városi versenyképességet az adott
település városhierarchiában elfoglalt helye figyelembe vételével
végzik el. Gyakran egy adott ország városhálózatának vizsgálatával
kezdik
a
kutatást,
amelynek
során
megállapítják,
milyen
méretkategóriák, településtípusok léteznek. Nemcsak országon belül
végezhetjük el a vizsgálatot, hanem egy-egy régió, nagyobb
területegység városain is. Mindenképp figyelni kell arra, hogy adott
méretkategóriába tartozó várost az azonos szinten elhelyezkedőkkel
hasonlítsuk össze. A globális városok a világ gazdasági, pénzügyi,
innovációs központjai, ahol a népesség nagy arányban koncentrálódik.
Ezek a metropoliszok egymással versenyeznek a nagyvállalatok
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letelepedéséért, magasabb globális pozíció betöltéséért, jelentősebb
turizmusért, politikai befolyásért stb. Az igazán nagy jelentőséggel bíró,
nagy gazdasági erejű metropoliszokat célszerű külön, adott ország
városhálózatáról leválasztva egymással összehasonlítani. Magyarország
legnagyobb városa fővárosunk, Budapest, ezért ha a nagy méret,
jelentős gazdasági erő miatti torzítást el akarjuk kerülni, célszerű a
fővárost más hasonló méretű, Közép-Európában elhelyezkedő
nagyvárosokkal összemérni és Magyarország településhierarchiájában
a következő szinten található városokat egymással összevetni (regionális
központok, megyeszékhelyek, stb.).
A városi versenyképesség vizsgálatára léteznek összetett indikátorok,
indexek, de egy-egy mutató figyelembevételével felállított rangsorok is.
Jellemzően három fő csoportba oszthatók a versenyképességi
tényezők: gazdasági, társadalmi és környezeti versenyképesség. A
mutatók egy része összevontan kezeli ezeket, mások egy-egy területre
fókuszálnak különböző részletességgel. A három fő dimenzión kívül meg
kell említeni az innovációs és kulturális tényezőket, amelyek újabb külön
csoportokat képezhetnek jelentőségüknél fogva.
A versenyképességnek eltérő szintjei léteznek, melyek egymással szoros
összefüggésben állnak, hatnak egymásra. Adott ország, régió kedvező
adottságai hatnak a város vagy egy vállalat sikerességére is és vice
versa. Egy kiemelt jelentőségű nagyvállalat, amely egy városban
telephellyel rendelkezik, a térség fő munkaadóját, a gazdaság
mozgatórugóját jelentheti. Ezért a városok egymással versenyeznek,
hogy minél több ilyen vállalat telepedjen le. Bemutatjuk, hogyan,
milyen módszerekkel lehet vizsgálni a városi versenyképességet vállalati
megközelítésből.
A
magyar
nagyvárosok
kis-,
középés
nagyvállalatainak pénzügyi, működési adataiból sorrendi skálák
készíthetők, melyek utalnak jelentőségükre. A sikeres, jól működő
vállalatok hozzájárulnak a város versenyképességének növeléséhez.
Emellett a kutatás célja bemutatni, a városok milyen ipari szerkezettel
rendelkeznek és ez hogyan változott időben, hiszen nemcsak a
regionális, hanem a szektorális hatások is befolyásolják adott térség
gazdaságát.
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