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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.
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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 kutatócsoport tevékenysége 2017-ben

A kutatócsoport megalakulásának elsődleges célja olyan tudományos eredmények
megalkotása, amelyek lehetőséget teremtenek a versenyképesebb működés vagy az üzleti
sikerek alkotóelemeinek feltárására és azok minél szélesebb körben történő bemutatására.
Mindez igen tág horizontot jelentett, ezért a kutatócsoport tagjainak prioritási területeket
kellett megfogalmaznia a 2017-es évre vonatkozóan. A választás a versenyképesség, a
projektmenedzsment és a finanszírozás területeire esett, így ezeken a területeken indultak
célzott kutatások, illetőleg a publikációk is leginkább ezekhez a területekhez kapcsolódtak.
A kutatási területek megválasztásának fontos szempontja volt, hogy a kutatócsoport
tevékenysége szorosan illeszkedjen a Kar és az Intézet oktatási profiljához, azok hosszú
távú stratégiai elképzeléseihez, valamint azokhoz a tantárgyakhoz, amelyeket a
kutatócsoport tagjai igen nagy óraszámban oktatnak a mindennapok során. A kutatási
területek megválasztását az is determinálta, hogy mennyire tekinthető aktuálisnak egy-egy
kutatási téma. A projektmenedzsment, a finanszírozás és a versenyképességkutatás ma a
társadalomtudományok legfontosabb területeinek tekinthetők és aktualitásuk, valamint
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szerepük szinte megkérdőjelezhetetlen, akár a tudományos, akár a szakmai, akár a
hétköznapi élet vonatkozásában. A Pénzügyi és Makrogazdasági Kutatócsoport
(továbbiakban PMK) kutatási tevékenységének területeit az első ábra foglalja össze
grafikusan.

Projektmenedzsment

A PMK kutatási
területei
Finanszírozás

Versenyképesség

1. ábra: A PMK kutatási kulcsterületei 2017-ben
Forrás: saját szerkesztés

A PMK kutatóműhely tagjai a 2017-es évben kiterjedt kutatásokat végeztek. E kutatások
fókuszpontjában a versenyképesség, a projektmenedzsment- és finanszírozás, valamint a
pénzügyi kultúra és tudatosság is szerepelt. A kutatóműhely tagjai minden esetben szoros
kooperáció és munkamegosztás mellett végezték tevékenységüket. A kutatási munkába
bevontak külső segítséget is, így több alkalommal segítettek be demonstrátor hallgatók vagy
más intézeti kollégák is a kutatási feladatokba. A kutatóműhelyre széles körben volt jellemző
az open innovation szemlélet, melynek keretében módszeres tudásbevonás és
tudásmegosztás keretében valósult meg az információ- és tudástranszfer. Ennek
legmegnyilvánulóbb jelensége az volt, amikor a Szervezetek versenyképességének alapjai c.
kutatási programban a kérdőív összeállítása során több vállalkozás is javaslatot tett a
potenciálisan vizsgálandó területek meghatározására, valamint a megfelelő kérdések
összeállítására. A kifelé irányuló kapcsolatok mellett azonban a belső együttműködések is
meghatározók voltak a kutatócsoport működésében, így valóban sikerült érvényesíteni a
PMK műhely filozófiájának egyik alapvető tételét, mely szerint „együttműködéssel
mindannyian sokkal okosabbá válhatunk”.
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2. ábra: A PMK open innovation szemlélete és együttműködései
Forrás: saját szerkesztés

A kutatóműhely munkásságát nagyban elősegítették azok a pénzügyi és infrastrukturális
feltételek, amelyeket az Egyetem vagy a Kar biztosított a munkatársak számára. A
kutatásokat nagyban segítette az ÚNKP1 program, amely jelentősen kibővítette a
lehetőségeket a kutatási tevékenységeket illetően. A Kar részéről további jelentős támogatás
érkezett, hiszen a publikációs tevékenységhez, a konferencia részvételekhez újabb forrásokra
volt szükség. A műhely működéséhez minden feltétel maradéktalanul adott volt, és ezt a
PMK tagjai igyekeztek is kifejezni publikációs tevékenységükkel, illetőleg a publikációk
számával. Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy a kutatóműhely tagjai milyen mutatókkal
rendelkeztek a 2017-es évet illetően (adatok forrása: MTMT).
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1. táblázat: A PMK műhely tagjainak publikációs számai
Forrás: saját szerkesztés
A következő táblázat összegzi az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar
kutatócsoportjainak taglétszámát és az mtmt-ben is rögzített publikációik számát. Ebből
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világosan kiderül, hogy mennyi az egy kutatóra eső publikációs szám, illetőleg mely
kutatócsoport végzi a legaktívabb kutatási és publikációs tevékenységet.

A kutatóműhely neve

A tagok száma A publikációk száma Egy tagra eső
(A)
(tagok szerint)
publikációk száma
(B)
(B/A)

Kollaboratív tudásplatform
(VMI)
Kis- és középvállalkozások
kutatása, fejlesztése
tudományos műhely (SZVI)
Marketing Kutatóműhely
(GTI)
Társadalom, informatika és
gazdaság (SZVI)
Pénzügyi és makrogazdasági
kutatócsoport (GTI)
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4+7+12+0+13+7

= 7,16

43
7

0+0+2+0+1+2+2 =7

1

4

0+2+7+4 = 13

3,25

5

0+13+5+1+2 = 21

4,2

3

1+31+32 = 64

21,33

2. táblázat: Az OE KGK kutatócsoportjainak taglétszáma és a tagok publikációs
tevékenysége
Forrás: saját szerkesztés az MTMT és a KGK honlapja alapján

Egy tagra eső publikációk száma
7,16
1
21,33

3,25
4,2

Kollaboratív tudásplatform (VMI)
Kis- és középvállalkozások kutatása, fejlesztése tudományos műhely (SZVI)
Marketing Kutatóműhely (GTI)
Társadalom, informatika és gazdaság (SZVI)
Pénzügyi és makrogazdasági kutatócsoport (GTI)
3. ábra: Az OE KGK kutatócsoportjainak egy tagra eső publikációs száma
Forrás: saját szerkesztés az MTMT és a KGK honlapja alapján
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A 2. táblázat és a 3. ábra egyértelműen bizonyítja, hogy a GTI PMK kutatóműhely messze a
legmagasabb publikációs számot tudja felmutatni, miközben tagjainak száma a
legalacsonyabb. Ez a kutatóműhelyek hatékonyságvizsgálata szempontjából is fontos
megállapítás. A magas publikációs számot két nagy volumenű kutatási projekt adta,
amelyeken a tagok közösen dolgoztak. A programok az alábbi neveket viselték:

A magyar gazdasági aktorok pénzügyi háttértudásának vizsgálata, az újszerű
finanszírozási csatornák és projekt módszertanok gyakorlati működése a globalizált
pénzügyi térben

Programvezető: Dr. habil Csiszárik-Kocsir Ágnes
Országos kutatási projekt

A szervezetek versenyképességének alapjai
Programvezető: Dr. Varga János
Országos kutatási projekt

Mindkét program hosszabb időtávon keresztül valósult meg, jelentős elemszámú mintával
dolgozott és nagyszámú publikációs lehetőséget teremtett a PMK műhely tagjai számára. A
kutatási eredményeket számos hazai és nemzetközi konferencián is bemutatták a team
tagjai. Ezek közül kiemelkedik a rigai Project Management Conference, ahol a kutatási
eredményekből plenáris előadást tartott a műhely két tagja. A konferenciát követően a PM
World Journal-ben jelent meg cikk a konferencia plenáris előadóiról, amelyről egy fotót
lentebb lehet is látni.
A két kutatóprogram a teljes kutatási évet igénybe vette. A programok eredményeképpen a
konferencia részvételek mellett számos szakmai kapcsolat kialakult külföldi egyetemekkel
és szakértőkkel, különféle publikációk jelentek meg és több workshopon is beszámolót
tartottak a PMK műhely tagjai.
A legutóbbi évértékelő találkozón a tagok egyértelműen azt állapították meg, hogy kutatási
szempontból sikeres évet zártak 2017-ben, és a programok folytatásaként a következő évre
is hasonló publikációs teljesítményt irányoznak elő.

6

A PMK műhely
4. ábra: Konferencia beszámoló a PM Journalban
Forrás: PM Journal 2017
A kutatóműhely igyekezett a primer kutatásokra és adatgyűjtésre is nagy hangsúlyt fektetni.
Kutatási céljai között az jelent meg, hogy minél nagyobb számú mintából lehessen
megállapításokat tenni. Ezt a törekvést jól példázza a Szervezetek versenyképességének
alapja c. program, amely 1.050 vállalkozást vont be a kutatási folyamatba. E cégek 20%-a
olyan vállalat volt, amelynek árbevétele meghaladta az 500 millió forintot.
A kutatási tevékenység során olyan egyetemekkel lett szorosabb a kapcsolat, mint a Rigai
Egyetem, a Czestochowa University of Technology, a Babes-Bolyai Egyetem, a Corvinus
Egyetem Projektmenedzsment Tanszéke, a Bécsi Vienna College, a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem vagy a Zagrabi Egyetem. A kutatócsoport tagjai tudatos figyelmet
fordítottak a kapcsolatok szélesítésére nemzetközi szinten is, és ez a törekvés a következő
kutatási ciklusban (évben) is a tagok alapvető célkitűzése lesz.
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2018-as tervek
A 2018-as év számos új lehetőséget tartogat a PMK műhely tagjai számára. Varga János a
tavaly kezdett PBO - vagyis a projektalapú szervezetekkel kapcsolatos kutatási programot
lezárja januárban, így új program indítására kerül majd sor. E program főleg a
változásmenedzsmenttel és az innováció irányítással lesz majd kapcsolatos. A program
részletei még kidolgozás alatt állnak, de a kutatás újabb országos méretű felmérés lehet a
hazai vállalatok, vállalkozások körében. A PMK műhely tervezi önálló kutatási oldal és blog
indítását is, ahol a tudásmegosztást kívánja még magasabb szintre emelni. A 2018-as évben
folytatódik a publikációs szám szinten tartása, valamint további értékes kapcsolatokat
kívánnak szerezni a teamtagok. Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes gondozásában folytatódik az
újszerű pénzügyi csatornák és innovációk kutatása olyan területeken, mint például a
projektmenedzsment. Mindkét kutatási program nagyban kapcsolódik a GTI által gondozott
projektmenedzsment és projektfinanszírozás tárgyakhoz, de egyben az induló
projektmenedzsment specializáció számára is jelentős tudásanyagot halmozhatnak fel ezek a
programok. A kutatócsoport tagjai fontosnak tartják, hogy minél választékosabb publikációs
listával rendelkezzenek, ezért a konferencia előadások mellett igyekeznek megragadni a
lehetőséget arra, hogy ismertebb és szélesebb körben megjelenő folyóiratokban, vagy
digitális médiákban is megjelenjenek kutatási eredmények. Az új eredmények (változatos)
népszerűsítése a PMK műhely egyik legnagyobb feladata lesz 2018-ban. Az együttműködési
háló kiszélesítése szintén fontos pontot jelent a PMK műhely stratégiai elképzeléseiben. Az
együttműködési hálót nemcsak kifelé, hanem befelé is igyekszik bővíteni a kutatócsoport.
Még szorosabb együttműködésre invitálja az intézeti kollégákat és demonstrátor hallgatókat,
emellett taglétszámát is szeretné bővíteni, hogy a hatékonyságot és a teljesítményt is
fokozni lehessen. A PMK műhely küldetése és jövőképe is megfogalmazásra került, amely
hűen kifejezi a kollaboráció fejlődésének irányát és lényegi elemét.
A PMK műhely küldetése
Olyan, a XXI. század modern társadalmát érintő problémák kutatása és megoldási javaslatok
megfogalmazása, amely előremutató és értékteremtő módon képesek hasznosítható
tudásanyagot biztosítani a gazdasági szereplők számára. A PMK műhely működésének
középpontjában a hasznosítható és tovább vihető ismeretek megalkotása szerepel.
A PMK műhely víziója
A PMK műhely olyan, az OE KGK elsőrendű kutatási csoportja kíván lenni, amely
meghatározó szerepet tölt be az egyetem kutatási tevékenységében. Publikációval, kutatási
eredményeivel szélesebb körben is ismertté kívánja tenni az Egyetem kutatási
tevékenységét, és emelni kívánja annak nívóját a lehető legszélesebb körben.
A fenti küldetés és vízió megvalósítása érdekében dolgoznak a PMK műhely tagjai a 2018-as
évben is.
Budapest, 2018. január 7.
Dr. Medve András, a PMK kutatócsoport vezetője
Dr. habil Csiszárik-Kocsir Ágnes - Dr. Varga János, a PMK kutatóműhely tagjai
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