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A KKV Kutató - Fejlesztő Műhely alapvető célkitűzése a kis- és középvállalkozások – 
továbbiakban KKV – helyzetének és környezeti tényezőinek folyamatos vizsgálata, a 
fejlesztés lehetőségeinek feltárása és javaslatok kidolgozása a hazai KKV szektor gazdasági 
pozíciójának és versenyképességének javítására. 

Kutatási területek: 
• KKV alapítás, vállalkozói attitűd 
• Családi vállalkozások 
• KKV fejlesztési stratégia 
• KKV pénzügyi, gazdasági fejlesztése, KKV kontrolling 
• KKV szervezési, vezetési és humán erőforrás fejlesztési kérdései 
• KKV versenyképesség 
• KKV üzleti fejlesztési tanácsadás, konzultáció 
• A Vállalkozás szervezés tantárgy és a Vállalkozás fejlesztés MSc szak vonatkozó 

tárgyainak folyamatos fejlesztése és a kutatás eredményeinek oktatásba vétele 

A Tudományos Műhely eddigi tevékenységének fő irányai: 
• Együttműködési megállapodás hazai és külföldi egyetemek hasonló kutató műhelyeivel 

(2004-től működik) 
• KKV adatbázis összeállítás és aktualizálása a versenyképesség kutatásához, 

elemzések és értékelések készítése (adatbázis 2007-től) 
• A KKV és az egyes szakterületek – kontrolling, marketing, logisztika – integrált 

fejlesztése, sajátosságai  
• Vállalkozói attitűd, vállalkozás alapítás és átadás humán kérdései 
• Családi vállalkozások a KKV körben 
• Rendszeres publikációs tevékenység, kutatási jelentések, PhD dolgozatok 
• Management, Enterprise and Benchmarking (MEB) nemzetközi konferencia sorozat 

szervezése évente, a kutatási együttműködés keretében (2003-tól) 
 
 
A kutatócsoport tagjai és fő kutatási területei: 
 
Bogáth Ágnes  KKV fejlesztés, kontrolling és biztonság 
Borbás László az EU és a KKV, versenyképesség, iparosítás 
Francsovics Anna KKV kontrolling és pénzügyek, vállalkozói attitűd 
Kadocsa György KKV életciklus menedzsment és versenyképesség 
Katona Ferenc marketing – kontrolling a KKV körben 
Michelberger Pál KKV informatikai fejlesztés, információbiztonság 
T-B. Marosi Ildikó családi vállalkozások, start-up, életciklus tervezés 
Vécsey Alexandra Vállalkozás alapítás, innováció és biztonság 
 
 
 



Az elmúlt évek néhány kiemelt teljesítménye 
 
PhD tevékenység 
A Biztonságtudományi Doktori Iskolában Francsovics Anna és Michelberger Pál végzett 
oktatói tevékenységet. Az "Információbiztonsági irányítási rendszerek" c. tárgyat tart 
Michelberger Pál és három doktoranduszt vont be a kutatási munkába. Francsovics Anna 
konzulensként segítette áruvédelmi kontrolling témában Major Zsolt PhD hallgató 
publikációját, amelyet az Acta Polytechnica közölt le. A hallgató időközben megszerezte a 
doktori fokozatot. 
Katona Ferenc 2015 decemberben megszerezte a PhD fokozatot „A marketing-kontrolling 
jelentősége a KKV-k eredményességében” címen, amely témában tovább folytatta kutatásait 
a családi vállalkozások marketing-kontrolling tevékenységének szerepe az 
eredményességben témakörben. 
Bogáth Ágnes sikeres PhD szigorlatot tett a Nyugat-magyarországi Egyetemen. 
Vécsey Alexandra az ÓE Biztonságtudományi Doktori Iskola hallgatója, kutatási témája a 
vállalatok innovációs együttműködéseinek vizsgálata biztonságtudományi szemszögből.  
 
Külföldi kapcsolatok 
Tóth-Bordásné Marosi Ildikó új munkaköre a nemzetközi kapcsolatok egyetemi szintű 
koordinálása lehetőséget teremt arra, hogy az eddig is aktív K+F tevékenysége mellett 
jobban segítse és segíti a KGK és ezen belül a KKV Kutató Műhely munkáját, nemzetközi 
kapcsolatait. 
 
Publikáció 
A publikációs tevékenység bemutatása nem teljes körű, nyilvántartása hiányos. 
 
Kkv controlling, Vállalkozásfejlesztés a XXI. században, Budapest, 2017 
Opportunities and Limitations of Bussiness Planning of SME, Bogáth, Ágnes. Management, 
Enterprise and Benchmarking in the 21st Century; Budapest (2017): 9-21. 
 
Michelberger Pál, Horváth Zsolt: Biztonságorientált folyamatmenedzsment 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND MANAGEMENT SCIENCES / 
MŰSZAKI ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 2:(4) pp. 344-364. (2017) 
Debreceni Egyetem, Műszaki Kar 
 
Pál Michelberger, Zsolt Horváth: Security aspects of process resource planning 
POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 16:(1) pp. 142-153. (2017) 
 
Szikora Péter (szerk.): Vállalkozásgazdaságtan szöveggyűjtemény 
elektronikus jegyzet (Lektorálta: Kadocsa György) ÓE-KGK 4072  
 
Fejben dől el – Hogyan viszonyulnak a szervezetek az innovációhoz? 
In: Takács I (szerk.) 
Az együttműködési attitűdök gazdasági-társadalmi hatótényezői az Észak-magyarországi 
Régióban működő kkv-kban. 190 p.  
Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola, 2017. pp. 85-96. 
(ISBN:978-963-12-8815-5) 
 
 
Kutatási programok előkészítése, folytatása 
Hallgatók bevonásával interjúk készítése és szervezése családi vállalkozások kontrolling 
tevékenysége kapcsán.  
Kérdőív feldolgozása, KKV családi vállalkozások körében. 
Hallgatói felmérés indítása a vállalkozói attitűd tekintetében a KKV körben. 



Az átvilágítás módszertanának korszerű alkalmazási lehetőségei, felmérés indítása 
elsősorban a munkahellyel rendelkező, levelező hallgatók közreműködésével. 
Az átvilágítás módszertanának felhasználása a KKV versenyképesség mérésének 
megismétléséhez. A cél a közel tíz évvel ezelőtti felmérés eredményeivel való 
összehasonlítás: hogyan változott a KKV versenyképesség az elmúlt évtizedben? 
A hallgatói közreműködés megszervezése a Vállalkozásszervezés c. kurzusok gyakorlati 
foglalkozásai keretében történt és egy-egy sikeres TDK dolgozat, vagy későbbi 
szakdolgozat, diplomaterv is ösztönözte a munkát. 
A Vállalkozásfejlesztés mesterszakos hallgatóknak évközi feladat keretében Michelberger 
Pál vezetésével olyan magyar tulajdonú KKV életútját kellett feldolgozni, amelyek sikeresek, 
és mintát adhatnak másoknak, továbbá a tanulságok levonásával a gyakorlatorientált oktatás 
palettája bővíthető (pl. Lipóti, Waberer, Cserpes, Béres, Szentkirályi, Kürt, Graphisoft, 
Biotech-USA, SCITEC Nutrition, Szentkirályi, Mogyi, Extreme Digital, Jüllich Glas,). A 
feldolgozások összesítése és bemutatása házon belül megtörtént, ezekből több jó 
színvonalú diplomamunka várható. 
Francsovics Anna irányításával Vállalkozásfejlesztés MSc hallgatók kutatást végeztek 
kontrolling témában, kiemelten a KKV, ezen belül is a középvállalkozások területén. Olyan 
területeket is érintettek, mint a KKV beruházási döntései, a HR, a logisztika valamint a 
projekt kontrolling. Külön anyag vizsgálta az angolszász kontrolling hatását Európában. Az 
egyes fejezeteket összefoglaló írásos beszámoló és prezentáció készült, amelyekből a 
továbbiakban publikáció, diplomamunka várható. 
 
 
 
2018. évi terv 
 
A KKV-k és a családi vállalkozások marketing-kontrolling tevékenységének és különböző 
vonatkozásainak a vizsgálata – a korábbi évek kutatásainak a folytatása.  
Saját családi vállalkozói tapasztalat szerzése, online értékesítés, mint vállalkozás 
formájában Bogáth Ágnes részéről: a tapasztalatok, eredmények közzététele tervezett. 
A vállalkozói attitűd és a vállalkozás humán aspektusai kérdésében folytatott kutatásról 
publikáció megjelentetése. A témakör eredményeinek beépítése az oktatásba, elsősorban a 
gyakorlati foglalkozások hatékonyságának növelése céljából. 
A munkamegosztásban választott területeken tervezett időnként egy-egy publikáció 
megjelentetése önálló, vagy közös munkával, alkalom adtán hallgatók vagy külső 
közreműködők bevonásával.  
A kutatásba bevont hallgatók TDK részvételének támogatása.  
Előnyben részesítjük a saját egyetemi fórumokon való megjelenést: MEB és FIKUSZ. 
A kutatáshoz minden tagnak rendelkezésre állnak azok az adatbázisok, amelyeket az eddigi 
kutatási programokban használt kérdőívek kibocsátásával és gyűjtésével állítottunk elő. 
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Kadocsa György 
KKV Műhely vezetője 
 
 


