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A kutatóműhely általános bemutatkozása 

A XXI. század turbulensen változó gazdasági környezete hangsúlyossá tette a pontos és 

naprakész információk rendelkezésére állását nemcsak vállalati szinten, hanem a gazdaság és 

a társadalom szinte minden területén. A megfelelő döntések meghozatala megköveteli a 

megfelelő információk meglétét, valamint a pontos helyzetismeretet, hiszen manapság a siker 

és a kudarc között csak egy megfelelő döntés a különbség, amelyet igen jól kell tudni 

megalapozni. Az információ, a pontos helyzetkép vagy az új ismeretek megalkotása és 

felhalmozása értékeli fel igazán a módszeres kutatói munka szerepét, amely a Pénzügyi és 

Makrogazdasági Kutatócsoportnak is legfőbb küldetését jelenti. 

A Kutatócsoport azzal a céllal jött létre, hogy a gazdaság és a társadalom különböző területein 

módszeres és szisztematikus kutatásokat végezzen, hogy azzal hasznosítható ismereteket és 

információkat szolgáltathasson a gazdasági élet szereplőinek. Nem csupán az üzleti szféra 

kiszolgálása áll a középpontban, hanem legalább annyira fontos az oktatási munkához 

hasznosítható ismeretanyag és információbázis előállítása is, amellyel a hallgatók számára 

teremtődik meg a lehetőség a saját személyes kompetenciáik fejlesztésére. 

A Kutatócsoport napjaink aktuális gazdasági problémáival foglalkozik. Fókuszpontba helyez 

olyan területeket, amelyek a társadalom széles körével hozhatók kapcsolatba, így kiemelt 

szerep jut a pénzügyi és makrogazdasági kérdéskörök kutatásának. Ezt a törekvést a 

Kutatócsoport neve is hűen kifejezi. A kutatási témák egy része szervesen illeszkedik a tagok 

által oktatott és szakterületüket is jelentő tárgyakhoz, így nagy hangsúlyt kapnak olyan 



 

 

területek, mint például a projektmenedzsment, a projektfinanszírozás, a pénz és tőkepiaci 

elemzések, a gazdasági válság vizsgálata, a cégek változtatásmenedzsmentje, vagy a 

versenyképesség-menedzsment stb. 

A cél olyan kutatási eredmények megalkotása, amelyek segítséget nyújthatnak a gazdasági 

helyzet jobb és szélesebb körű megismerésében. Az ismeret, az információ és a tudás olyan 

tényezőket jelentenek, amelyek képesek lehetnek megszüntetni a döntéssel kapcsolatos 

bizonytalanságot. A kutatási eredmények nemcsak az oktatási munkában hasznosíthatók, de 

számos publikáció és szakmai anyag is készül a kutató team tagjainak közreműködésével. Az 

eredmények a legkülönbözőbb formákban, így tudományos folyóiratokban vagy 

konferenciákon is bemutatásra kerülnek, de több anyag elérhetővé válik a Kutatócsoport 

weboldalán keresztül is. 

A Pénzügyi és Makrogazdasági Kutatócsoport tagjai munkájuk és szakmai kompetenciájuk 

összehangolásával valóban elkötelezettek az új tudományos eredmények megalkotása iránt. 

Ennek érdekében hangolják össze munkájukat, személyes és szakmai kompetenciájukat, 

melyhez az Óbudai Egyetem a legkiválóbb infrastrukturális támogatást biztosítja. A 

Kutatócsoportra jellemző együttműködési törekvést és szellemiséget az alábbi szlogen fejezi 

ki leginkább: „Együttműködve sokkal okosabbak lehetünk.” 

 

A kutatóműhely tevékenysége 2018-ban 

A kutatócsoport megalakulásának második évében folytatta a korábban megkezdett közös 

munkát. A kutatások fókuszpontjai továbbra is igazodtak a tagok kutatási területeihez, így a 

publikációk leginkább a projektmenedzsment, a finanszírozás és a versenyképesség 

kérdéseivel foglalkoztak. Ez azt jelentette, hogy a PMK változatlan profillal és összetétellel 

folytatta tevékenységét.  

2018-ban a kutatócsoport a pénzügyi kultúra vizsgálatára is vállalkozott, amelyből több 

szakmai és tudományos publikáció született. A publikációs aktivitás nem romlott, hiszen 

2018-ban is jelentős számban jelentek meg anyagok a kutatóműhely tagjai által. Erről 

bővebb információt az MTMT adatbázisából is lehet szerezni.  

Az együttműködés építése és ápolása a PMK tagjai számára kiemelt fontossággal bírtak. Újabb 

hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel sikerült kapcsolatot építeni, amelyek a 

későbbi közös projektek alapját szolgáltathatják. A belső együttműködések erősítésére is sor 

került, így az intézeti kollégák mellett a demonstrátor hallgatók és az adminisztratív 

személyzet bevonására is sor került. 2018. második felében megváltozott a kutatócsoport 

vezetőjének személye is, így a vezetői feladatokat az év második felében Dr. habil Csiszárik-

Kocsir Ágnes intézetigazgató, egyetemi docens látta el.  

A PMK 2017-ben megfogalmazta küldetését és jövőképét, amelyek megvalósítását 2018-ban 

igyekezett elősegíteni. A PMK 2018-ban is olyan kutatási területekkel foglalkozott, amelyek 

előremutató és értékteremtő módon képesek hasznosítható tudásanyagot biztosítani. E 

kutatások nemcsak a publikációk elősegítését, hanem a tananyagok fejlesztését is 

elősegítették. Ugyanakkor továbbra is az a cél lebegett a PMK műhely tagja előtt, hogy a 



 

 

kutatási intenzitásban és a publikációs elemszámban a Keleti Károly Gazdasági Kar valamennyi 

kutatócsoportja közül a legjobb teljesítményt sikerüljön felmutatni. Ez az összesített 

publikációk alapján 2018-ban is sikerült. 2017-ben a PMK tagjai 64 publikációt tudtak 

felmutatni kutatásaik által. Ez szám 2018-ban is rendkívül magas volt, szinte alig változott 

2017-hez képest, amely jól mutatja a kutatócsoport elkötelezettségét és kitartását.  

 

 

1. ábra: A PMK tagjainak összesített publikációs teljesítménye 

Forrás: MTMT adatai alapján saját szerkesztés 

A PMK tervei a 2019-es évre  

A PMK 2018-ra tervezett stratégiai célkitűzései közül nem minden valósult meg 

maradéktalanul. A PMK műhely nem valósította meg a tervét, mely szerint különálló weboldalt 

és blogot fog üzemeltetni a kutatási eredmények megosztása érdekében. Ehelyett a Gazdaság- 

és Társadalomtudományi Intézet weboldalán keresztül osztotta meg a küldetésének és 

céljának rövid leírását. A 2019-es évben a PMK műhely tagjai nem tervezik különálló weboldal 

létrehozását, ellenben a rövid szakmai beszámoló megosztását ebben az évben is célul tűzik 

ki. A PMK műhely az eddig megkezdett munka változatlan szintű folytatását nevezte meg 

legfontosabb céljának. Ennek érdekében 2019-ben is folytatni kívánja a publikációs és kutatási 

tevékenységét az eddig bemutatott témákon keresztül. A tagok megerősítették azon 

szándékukat, mely szerint a kutatási eredményeknek sokkal intenzívebben kellene 

megjelennie az oktatási anyagokban. Ennek érdekében a tagok által oktatott tárgyakhoz 

újabb tananyagfejlesztési projekteket indítanak el, hogy gyakorlati példák és 

feladatgyűjtemények is rendelkezésre álljanak a hallgatók számára. A tudományos 

eredmények nemcsak a szakma vagy a tudományos élet számára fontosak, hanem a lehető 

legszélesebb körben kell azt terjeszteni a hallgatói körökben is. Ennek szellemiségében 

folytatja a munkát a PMK kutatócsoport a 2019-es esztendőben. 

Budapest, 2018. december 20.  

Dr. habil Csiszárik-Kocsir Ágnes, a PMK kutatócsoport vezetője 
Dr. Medve András - Dr. Varga János, a PMK kutatóműhely tagjai 
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