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Fenntartható Fejlődés Kutatóműhely 

 

A fenntarthatóság mind makró-, mind pedig mikro-gazdasági szempontból megkülönböztetett 

jelentőségű. Mint azt az elmúlt két évtizedben megjelent viták, tudományos polémiák sora 

igazolja, számos elméleti és módszertani kérdés megválaszolása várat magára. 

A Kutatóműhely a Gazdaságtudományi Kar profiljához igazodóan az alábbi kiemelt irányokkal 

kíván foglalkozni: 

 

a.) A fenntartható fejlődés társadalmi, gazdasági és környezeti makro,  mezo és mikro 

szintű kölcsönhatásának modellbe foglalása 

b.) Fenntartható fejlődési pálya fogalmának tisztázása, mérhetőségének alapjául szolgáló 

indikátorok megválasztása 

c.) Az ex-post és az ex-ante vizsgálatok módszertanának  ( PL.: ARIMA, DSG-E, NDSG-

E) áttekintése, alkalmazhatóságának kritikai vizsgálata. 

d.) Ágazati, területi összehasonlíthatóság empirikus vizsgálata 

 

A kutatóműhely vezetője: Prof. emeritus Dr. Kocziszky György 

 

  



Fintelligence Kutatóműhely 

 

Elméleti kutatások igazolják és gyakorlati tapasztalatok támasztják alá, hogy az adott szinteken 

kialakított, illetve felhasznált pénzügyi információk színvonala – az alap állampolgári 

ismeretektől kezdődően egészen a nemzetgazdasági szinteken értelmezhető döntésekig – 

milyen komoly mértékben befolyásolhatják a gazdaságok működését. A pénzügyi információk, 

folyamatok, döntések és kimenetek kutatása meghatározó jelentőségű a Gazdaságtudomány és 

a Kar számára is. 

Kapcsolódó kutatási területek: 

a.) A pénzügyi kultúrát alakító és az azáltal meghatározott folyamatok minél jobb 

megismerése, az elméleti kutatások gyakorlati intézkedésekké való transzformálásának 

elősegítése, ezáltal a fogyasztói és pénzügyi tudatosság erősítése. 

 

b.) A pénzügyi szektorban keletkező adattömeg, a korszerű közgazdasági ismeretek, a 

fejlett információtechnológia, és az elhivatottság optimális kombinációjának vizsgálata 

a gazdasági döntések megalapozottabb meghozatalának és a pénzügyi kultúra 

fejlődésének érdekében.  

 

c.) Annak monitorozása, hogy a pénzügyi kultúra fejlődése milyen érzékelhető és esetleg 

mérhető kölcsönhatásban van a gazdálkodók belső- és külső gazdasági- és pénzügyi 

ellenőrzésével, beleértve mind a folyamatosan változó jogszabályi előírások, mind a 

gazdálkodók belső szabályozottságának és a külső ellenőrző hatóságok revíziós 

gyakorlatának fejlődését. 

 

d.) A Közép-Kelet-Európai országok háztartási pénzügyi számlái alakulásának vizsgálata 

a gazdasági ciklus különböző fázisaiban, annak feltárása érdekében, hogy milyen 

portfolió-átrendeződésekkel reagál a lakosság a gazdasági helyzet változására, illetve 

annak kutatása, hogy a pénzügyi szolgáltatók milyen új termékekkel és 

szolgáltatásokkal szolgálják ki a portfolió-átrendeződés folyamatát. 

 

A kutatóműhely vezetője: Prof. Dr. Pál Tibor 

 

  



Gazdálkodás- és Vállalkozásfejlesztési Kutatási Műhely 

 

A kutatási műhely célja: 

A 21. század elején növekvő súlyú gazdasági kihívást jelent a digitalizáció és a robotizáció 

terjedése, a munka átalakulása, a fenntarthatósági és klímavédelmi törekvések erősödése, a 

gazdasági erőtér átrendeződése, a fogyasztói preferenciák változásának gyorsulása és a 

szabályozási környezet változása. Mindezek új gazdálkodási megoldásokat kívánnak. Elméleti 

és empirikus kutatásaink fókuszában az ezen kihívásokra adható válaszlehetőségek állnak. 

Vizsgálataink kiterjednek a vállalatok, a közszolgáltató vállalatok, az önkormányzatok és más 

intézmények, valamint a nonprofit szervezetek gazdálkodásának elemzésére. Kiemelt figyelmet 

kap a társadalmi vállalkozások üzleti fenntarthatóságának vizsgálata. 

Kutatási témák: 

1. A vállalati és intézményi gazdálkodás összefüggésrendszere és módszertani kérdései 

2. A vállalati gazdálkodás ágazatspecifikus kihívásai, és a kihívásokra adható 

válaszlehetőségek 

3. Közszolgáltatások a változó környezetben 

4. A gazdasági kamarák és az üzleti tanácsadás szerepe a vállalkozások fejlesztésében 

5. A társadalmi vállalkozás jellemzői, működése és fejlesztési lehetőségei 

6. A kis és középvállalkozások együttműködési lehetőségeinek, valamint gazdasági, 

társadalmi, és környezeti fenntarthatóságának vizsgálata 

7. A digitalizációhoz kapcsolódó új szabályozások és eszközök által generált kihívások a 

gazdaságban 

8. A digitalizáció hatásai a vállalatok, intézmények, nonprofit szervezetek működésére – 

ágazatspecifikus kitekintés 

 

Empirikus vizsgálatok: 

Interjúk készítése, kérdőíves felmérés, jó gyakorlatok tárának összeállítása, statisztikai 

adatokon alapuló vizsgálatok.  

Az eredmények hasznosítása: 

Hazai és nemzetközi publikációk készítése; Az eredmények beépítése az oktatásba; Pályázati 

tevékenység támogatása; Szakértői szolgáltatási tevékenység kialakítása. 

 

A kutatóműhely vezetője: Prof. emerita Dr. Illés Mária  

 

  



Marketing Kutatási Műhely 

 

Cél: A kutatási műhely célja, hogy a koncepciójában, paradigmáiban is újraformálódó 

marketingtudomány és szakma legfontosabb, az üzleti és társadalmi versenyképességet 

meghatározó, szolgáló kérdéseiben, az Intézet kompetenciái, kutatási hagyományaira is épülő 

saját eredményeket, hozzájárulást adjon, az elméleti szintézis, a gyakorlati alkalmazás és az 

oktatási programok számára. A transzformatív marketing kategória köré illeszkedő új 

marketing paradigmák, megoldások két kulcseleme az innováció- és társadalomorientáltság, 

erre építjük mi is a fő tématerületeinket, kutatói csoportokat. 

Kutatási kérdések: 

• A társadalmi marketing koncepcionális, stratégiai modelljének hatékonysága, 

mérhetősége 

• A társadalmi innovációk stakeholder-menedzsment alapú megoldása (ismeret-

érintettség-értékek-felelősség-lehetőség-kommunikáció-kooperáció) a társadalmi 

marketingben.  

• A társadalmi marketing tevékenység társadalmi befogadásra gyakorolt hatása 

• A városmárka érték mérése és menedzselése - smart city – smart marketing a jövő 

városa koncepciókban, pozícionálásban. 

• Turisztikai desztináció versenyképessége – fejlesztési és marketing stratégiai modellek, 

megoldások  

• Környezettudatos marketing  

• Marketing modellek és stratégiai-operatív, módszertani megoldások a vállalkozások - a 

különböző innováció-típusok kombinációján alapuló - innovációs versenyelőnyeinek 

(CIA) kiépítésében, realizálásában 

• Ügyfélelégedettség és ügyfélérték alapú optimalizálás, módszertan kapcsolati 

marketingben 

• Digitális-marketing 

  

A kutatóműhely vezetője: Prof. Dr. Piskóti István  

 

  



Stratégia és Technológia Fejlesztési Kutatási Műhely 

 

A Kutatási Műhely célja, hogy vizsgálja a társadalmi, gazdasági és technológiai változásoknak 

a vállalati stratégiákra gyakorolt hatásait. A cél megvalósítása érdekében szakirodalom- 

feldolgozást és empirikus vizsgálatokat végzünk. 

 

Kutatási kérdések: 

• A vállalati stratégiákat befolyásoló környezeti tényezők, 

• Gazdasági és technológiai innovációk jellemzői, kialakulásuk folyamata 

• Stratégiai innovációk típusai, azok jellemzői, 

• A stratégiai és technológiai innovációk kapcsolata, 

• A stratégiai és szervezeti innovációk kapcsolata. 

Empirikus vizsgálatok: 

• Interjúk vállalati vezetőkkel, 

• Kérdőíves felmérés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 

• Az empirikus vizsgálat adatainak elemzése, 

• Elemző tanulmányok készítése. 

Az eredmények hasznosítása: 

• Hazai és nemzetközi publikációk készítése, 

• Az eredmények beépítése az oktatásba. 

 

A kutatóműhely vezetője: Prof. Dr. Balaton Károly  

  



Táj- és Településkutató Műhely 

 

A kutatási műhely célja: 

A magyar településhálózat vizsgálata és az egyes tájegységek átfogó elemzése. A műhely 

igyekszik a hagyományos kutatási módszertan mellett újnak számító térinformatika és drón 

technológia kombinációs lehetőségeit és értékelő módszertanát is felhasználni. Az elemzéseink 

során kielemelt figyelmet kap a kiskereskedelem településre ható szerepe. 

 

Kutatási kérdések: 

• A magyar telpüléshálózat tipológiája 

• Periférikus térségek kutatása 

• Kiskereskedelem település ható szerepének vizsgálata 

• Drón technológia alkalmazhatósága a településmorfológiai kutatásokban 

• A települések élelmiszer ellátásának, vásárlási szokások vizsgálata 

• Az e-kereskedelem hatása a települések alapellátására  

Empirikus vizsgálatok: 

• Primér és szekunder kérdőíves vizsgálatok  

• Elemző tanulmányok készítése 

• GIS és drón technológia alkalmazása 

Az eredmények hasznosítása: 

• Hazai és nemzetközi publikációk készítése 

• Az eredmények beépítése az oktatásba 

• Pályázati tevékenység támogatása 

• Szakértői szolgáltatási tevékenység kialakítása. 

 

A műhely vezetője: Prof. Dr. Sikos T. Tamás 

 

  



Társadalmi Innováció Fejlesztési Kutatási Műhely 

 

A kutatási műhely célja: 

A perifériális térségekben megjelenő társadalmi igényekhez kapcsolódó társadalmi, gazdasági, 

politikai kihívások azonosítása, szakértői támogatással történő modellezése, mely 

adaptálhatóvá tehető a különböző hátrányos helyzetű térségekben. A megoldási javaslatok, 

újszerű struktúrák és együttműködések vizsgálatával a lehetőség megteremtése a társadalmi 

innováció szerepének bemutatására a helyi szintű felzárkóztatási kezdeményezésekben. A cél 

megvalósítása érdekében szakirodalmi feldolgozást és empirikus kutatást végzünk. 

Kutatási kérdések: 

• Hogyan mérhető a társadalmi innovációs potenciál makro- mezo- és mikro szinten? 

• Hogyan jellemezhető a társadalmi innováció, mint társadalmi tanulási folyamat? 

• Milyen előfeltételei és megvalósítási feltételei vannak a társadalmi innovációknak? 

• Hogyan támogatható a társadalmi innováció létrehozása neuro-fuzzy modellek és 

mesterséges intelligencia rendszerek segítségével? 

• Milyen szerepet játszhat a hálózatosodás a sikeres társadalmi innovációk 

megvalósításában? 

• A társadalmi vállalkozások szerepe hogyan jellemezhető a gazdaságfejlesztésben? 

Empirikus vizsgálatok: 

• Interjúk készítése a társadalmi innovációban érintett szervezetek vezetőivel 

• Kérdőíves felmérés 

• Jó gyakorlatok tárának összeállítása, bővítése 

• Elemző tanulmányok készítése. 

Az eredmények hasznosítása: 

Hazai és nemzetközi publikációk készítése 

Az eredmények beépítése az oktatásba 

Pályázati tevékenység támogatása 

Szakértői szolgáltatási tevékenység kialakítása. 

 

A műhely vezetője: Veresné Prof dr Somosi Mariann 

 

  



Térgazdaságtani Kutatási Műhely 
 

A kutatási műhely célja: 

A Térgazdaságtani Kutató Központ alapvető célja, hogy egy olyan nemzetközileg 

elismert kutatási egységgé váljon, amely a regionális fejlődés vizsgálatában az 

interdiszciplináris megközelítést helyezi előtérbe, a regionális gazdaságtan, gazdaságföldrajz, 

környezetgazdaságtan és térinformatika integrálásával. Ehhez az általános célhoz a TKK három 

alapvető tevékenység elvégzésével járul hozzá: alkalmazott kutatásokkal, továbbképzési 

programokkal és a kutatási eredmények disszeminálásával. 

A fentiekből adódóan a TKK alapvető küldetése, hogy egyetemi-, akadémiai- és magán 

szektorból származó erőforrásokat mozgósítson a térgazdaságtani kutatási tevékenységek 

erősítése céljával. 

Kutatási kérdések: 

• Hogyan hatnak a területi és gazdasági folyamatok a térszerkezet alakulására? 

o Területi és társadalmi különbségek és térszerkezet Magyarországon és 

Európában. 

o Elérhetőségi viszonyok értékelése magyarországi településeken, régiókban. 

o Európai és magyarországi városok, regionális centrumok, fejlődési 

sajátosságainak feltárása. 

o Centrumok világgazdasági pozícióinak változásai, világgazdasági jelenségek, 

folyamatok alakulása a globalizált világgazdaságban. 

• Melyek a regionális fejlődés és növekedés tényezői? 

o Konvergencia tesztelése és vizsgálata.  

o Gazdasági és társadalmi területi különbségek vizsgálata, a térszerkezet 

modellezése.  

o Az új gazdaság térbeli megjelenése Közép-Kelet-Európában és a Kárpát-

medencében. 

o Az ipari szerkezetváltás területi hatásainak vizsgálata.  

o EU fejlesztési politikák hatásainak vizsgálata. 

o A területi innováció vizsgálata. 

Empirikus vizsgálatok: 

• Interjúk készítése a regionális fejlődésben érintett szervezetek vezetőivel 

• Rendszeres, folyamatosan aktualizált vizsgálatok elvégzése a regionális és helyi 

fejlődés alapindikátorainak (GDP per fő, HDI stb.) változásáról. 

• Jó gyakorlatok tárának összeállítása, bővítése 

• Esettanulmányok készítése. 

Az eredmények hasznosítása: 

Hazai és nemzetközi publikációk készítése. Az eredmények beépítése az oktatásba. Az utolsó 

három évben megjelent szakirodalomi  újdonságok rendszeres feldolgozása és bemutatása, kari 

prezentációk és kerekasztalok formájában. Stratégiai és együttműködési kapcsolatokat alakít ki 

hazai és külföldi partnerekkel: Magyar Tudományos Akadémia, FKI, KRTK, Miskolci 

Egyetemi, Földrajz Intézet, Magyar Nemzeti Bank, Magyar Bankszövetség, CESCI, BBTE, 

Földrajz Kar, Matematika és Informatika Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Institut für 

Länderkunde Leipzig, Magdeburgi Egyetem, Berni Egyetem, Regional Studies Association, 

Regional Science Association, International Geographical Union. 

 

A műhely vezetője: Prof. Dr. Benedek József 


