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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 2019-ben 

A kutatócsoport működésének harmadik évében folytatta a korábbi években megkezdett 

munkát. 2019-ben a műhely tagjai több hangsúlyt kívántak fektetni az oktatási anyagok 

fejlesztésére és a publikációk szerkezetében is változás következett be. A korábbi években 

jelentős számban vettek részt a tagok konferencia rendezvényeken, amelyek a 2019-es évre 

némileg visszaestek. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy a kutatói munkaidő egy jelentős 

része a hosszabb tananyagok és publikációk kidolgozására fordítódott. Kevesebb tudományos 

rendezvényen való részvétel mellett terjedelmesebb anyagok kerültek kidolgozásra, így a 

rövid cikkek és absztraktok mellett megjelentek hosszabb esettanulmányok vagy a 

tananyaghoz is kapcsolható gyakorlati összefoglalók, feladatgyűjtemények. 2018-ban a 

kutatócsoport tagjai megállapodtak abban, hogy a tudományos eredmények egy jelentős 

részének az oktatási anyagokban is meg kell jelenniük, ezért a kutatási eredmények közlése 

megjelent az oktatási anyagok fejlesztésében is. Ennek nagyon ékes példája, hogy több 

gyakorlati feladatgyűjtemény is íródott a PMK műhely tagjainak jóvoltából. Ezen túlmenően 

a tagok intenzívebben kapcsolódtak be az online tananyagfejlesztésbe is, ami további 

lehetőségeket biztosított a tudományos eredmények és a gyakorlati oldal ismertetésére. 2019 

vízválasztó év volt a PMK műhely tekintetében. Egyrészt a tagok összetételében is változás 

következett be. 2019-ben Dr. Medve András a Keleti Károly Gazdasági Kar korábbi dékánja, 

egyetemi docens helyett Dr. habil Garai-Fodor Mónika egyetemi docens vette át a 

kutatóműhely teljes jogú tagságát. A kutatási tevékenység fő témakörei ennek megfelelően 

újradefiniálásra kerültek. 2019-ben még a korábban elfogadott kutatási fókuszok maradtak 

érvényben, amit 2020-ra módosítottak, illetve kiszélesítettek a tagok. Az új tag 



 

 

megérkezésével a marketing, a fogyasztói magatartás és piackutatás területei is a PMK műhely 

profiljába kerültek. Emellett megjelentek olyan területek, mint például a szervezetfejlesztés, 

amely a versenyképességen belül egy fontos alterületet jelent. A PMK 2019-ben újult 

szerkezettel és új témák mentén készíti elő a 2020-as esztendőt, amikor várhatóan újabb 

kutatások megindítására kerül majd sor. A 2019-es év végén tartott egyeztetésen a tagok 

maguk is számot adtak teljesítményükről és egyöntetűen kijelentették, hogy a korábbi magas 

publikációs értéket vissza kell állítani, amihez célzott kutatásokra, ezáltal új kutatási 

eredményekre van szükség.  

2019-ben a korábban megfogalmazott értékek előtérben maradtak. Az együttműködések 

ápolása és hasznosítása ebben is évben is fókuszban maradt. A külső együttműködések 

mellett megmaradt a belső fókusz is, hiszen a kollégák és a hallgatók ebben az évben is több 

ponton segítették a PMK műhely munkáját.  

Egy kutatóműhely teljesítményét az méri le leginkább, hogy az milyen mértékű publikációs és 

közéleti aktivitással rendelkezik. A publikációs teljesítmény - bár némi visszaesést mutat – a 

teljes kar aktivitását tekintve így is kiemelkedőnek tekinthető. A visszaesés oka leginkább 

abban keresendő, hogy egyrészt megváltozott a műhely tagszerkezete, másrészt kevesebb, de 

nagyobb terjedelmű anyagok megjelentését vállalták a műhely tagjai. Emellett 2019-ben Dr. 

Varga Jánosnak nem indult el az a kutatása, amelyet a korábbi évben tervezett. Ez a kutatási 

projekt várhatóan 2020. második felében vagy 2021-ben fog elindulni. Azt is meg kell említeni, 

hogy a kutatóműhely tagjai több saját rendezvényt is szerveztek, amelyek szintén 

erőforrásokat vontak el olyan területekről, mint például a publikációk megjelentetése vagy a 

konferenciákon való részvétel. A publikációs számban való visszaesés nem a teljesítmény-

csökkenés miatt következett be, hanem a PMK műhely tevékenységének változatosabbá 

válásából ered.  

 

 

1. ábra: A PMK tagjainak összesített publikációs teljesítménye 

Forrás: MTMT adatai alapján saját szerkesztés 
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A PMK tervei a 2020-as évre  

A PMK műhely 2020-ban a teljes körű megújulást kívánja előkészíteni. Továbbra is a kar 

legaktívabb kutatócsoportja kíván maradni és ennek érdekében újabb kutatási tervezeteket 

készített elő. A publikációs értékekben 2021-re meg kívánják haladni a megalakuláskor elért 

számot, így ennek megvalósításához több kutatási projekt beindítására lesz szükség. A 2020-

as évet ennek a célnak szentelik a tagok. Abban is minden tag egyetértett, hogy tovább kell 

folytatni a saját rendezésű konferenciák szervezését. Nemcsak a külföldi konferenciák és 

tanulmányutak szolgáltathatnak új kapcsolatokkal, hanem a hazai rendezésű események is, 

így ezt a jövőben is fókuszpontban kell tartani. 2020-ban erőforrásokat kell biztosítani a 

különféle tananyagfejlesztéseknek, de a nagyobb hangsúlyt a kutatási tevékenység felé 

kellene összpontosítani. A PMK műhely tagjai arra vállaltak kötelezettséget, hogy 

fokozatosan fogják emelni publikációs aktivitásukat 2021-végéig. Olyan lehetőségek 

mérlegelése is előtérbe került, mint például új folyóirat szerkesztése, új konferenciasorozat 

indítása, amelyek számottevően 2020-ban vagy 2021-ben valósulhatnak meg. A hazai és 

nemzetközi kapcsolatépítés fokozására is szükség lenne, ezért 2020-ban stratégiai ötleteket 

fogalmaznak majd meg a tagok annak érdekében, hogy hogyan lehet majd intenzívebb és 

nagyobb számú kapcsolatra szert tenni. Emellett arról döntöttek a kutatóműhely tagjai, hogy 

a meglévő hallgatói és demonstrátori erőforrásokat sokkal intenzívebben vonják be a 

feladatokba, így kidolgoznak erre vonatkozóan is egy stratégiai irányelvet. 2020-ban 

értékelésre kerül az elmúlt 3 év munkája és amennyiben szükséges, módosítani fognak a 

kutatóműhely küldetésén. A jövőkép továbbra sem változik. A PMK az Óbudai Egyetem Keleti 

Károly Gazdasági Karának meghatározó és kiemelkedő kutatási együttműködése kíván 

maradni, amely magas publikációs aktivitással és széles körben bemutatható kutatási 

eredményekkel rendelkezik. E célt szem előtt tartva a 2020-as esztendő a műhely eddigi 

tevékenységének átgondolását, racionalizálását is szükségessé teheti.  

 

Budapest, 2019. december 28.  
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