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A Vállalkozáskutatói és Elemzői Hálózat első közös projektje a vállalkozáskutatással 

kapcsolatos legfontosabbnak tartott szövegek összegyűjtése volt1. A projekt eredményeképpen 

egy 96 elemből álló lista állt össze, melyhez 27-en járultak hozzá a javaslataikkal2. Jelen 

összegzés az összegyűjtött szövegek listáját, az azokból kirajzolódó tématérképet és a gyűjtés 

során levont néhány tanulságot, következtetést tartalmazza. 

A lista összeállításával célunk a vállalkozáskutatás területén született jelentős írások 

összegyűjtése mellett annak feltérképezése volt, hogy milyen témák körül sűrűsödnek a kutatási 

kérdések és elemzések, illetve hol húzódnak a vállalkozáskutatás határai. Arra is kíváncsiak 

voltunk, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az érintett témák és a szellemi műhelyek, illetve 

mennyire vannak átfedésben az ajánlott szövegek, vagyis milyen fokú a kanonizáltság a 

vállalkozáskutatás területén? 

A beküldők átlagosan 4,7 szövegeket jelöltek meg. A legkevesebbet ajánló beküldő 1, a 

legtöbbet ajánló 10 szöveget küldött el3. Figyelemreméltó, hogy a 27 beküldő többsége (18 fő) 

legalább felerészben saját szellemi műhelyéből származó művet ajánlott. 12-en kizárólag saját 

műhelyükből származó, vagy saját maguk által szerzett szövegeket válogattak, 6-an más 

műhelyből is ajánlottak, de legalább felerészben sajátból. 4-en többnyire más műhelyből, 5-en 

pedig kizárólag más műhelyből ajánlottak műveket. Ennek egyik oka lehet, hogy a saját 

műhelyben született szövegeket ismerik elsősorban a kutatók és elemzők. Másik oka lehet az a 

feltételezés, hogy a közösség többi tagja számára nem elég ismertek ezek az egyébként igen 

jelentősnek tartott művek, így a kutatók az ajánlásokkal ezen művek ismertségének növeléséhez 

is hozzá kívántak járulni. 

A lista összeállításának egyik lehetséges tanulsága (a fentiekkel összefüggésben) a beküldött 

szövegek heterogenitása, számbeli nagysága. Mindössze 11 olyan szöveg volt, amit egymástól 

függetlenül többen is jelöltek. A maradék 85 szöveg 1-1 kutató javaslata alapján került be a 

listába, amiből a kanonizáltság alacsony szintjére is következtethetünk. A 96 beküldött mű 

túlnyomó többsége (62) tanulmány, kisebb számban könyvek (21) és kutatási jelentések (7) is 

                                                           
1 A kutatókat arra kértük, küldjék el a vállalkozáskutatás területén született, általuk legjelentősebbnek tartott 3-
5 szöveget, melyre 2020. március 17. és április 17. között volt lehetőségük. Az ajánlott szövegnél sem feltétel, 
sem kizáró ok nem volt, hogy a beküldőtől különböző személy legyen a szerzője. 
2 Az inputot adó személyek listáját lásd a dokumentum végén. Segítségüket és közreműködésüket ezúton is 
nagyon köszönjük! 
3 Bár 3-5 szöveget kértünk eredetileg, végül minden beküldött szöveget figyelembe vettünk. A listát ez torzítja 
valamelyest, az önkéntes szelektálás azonban eredeti céljainkat még kevésbé szolgálná. 
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akadtak köztük4. Bár összességében a tanulmány mint műfaj dominál, és a könyvek írására 

amúgy is egyre kevésbé vállalkoznak a szerzők, a legtöbbet említett szövegek között mégis 

nagyobb arányban találunk könyveket (monográfiákat). Úgy tűnik azoknak – már 

komplexitásuknál fogva is - nagyobb esélye van referenciaponttá válni, „kanonizálódni” a 

területen.  

A beküldött tanulmányok, kutatási jelentések és monográfiák absztraktjai és kulcsszavai 

alapján tématérképet készítettünk. Az inputok nagy száma miatt, az olvashatóság érdekében a 

legfontosabb kulcsszavakra fókuszáltunk, illetve, ahol lehetett összevontuk őket. Az 

elemzéshez ATLAS.ti 8 szövegelemző szoftvert használtunk. Első lépésként a tanulmányokhoz 

rendeltük hozzá kódként a kulcsszavakat (ennek összefüggéseit mutatja az 1. ábra), második 

lépésben a tanulmányokat rendeltük hozzá szellemi műhelyekhez, intézményekhez a szerzők 

alapján5 (ennek összefüggéseit mutatja a 2. ábra). Végül az egyes kulcsszavakat megkíséreltük 

témakörökhöz rendelni, csoportosítani, az egyes témakörökhöz pedig a könnyebb olvashatóság 

érdekében színkódokat rendeltünk. Az alábbi témaköröket különítettük el: 

1. Közgazdaságtan (lila) 

2. Vállalkozói teljesítmény, értékrend, regionális gazdaságtan (narancs)6 

3. Menedzsment (világoszöld) 

4. Gazdaságpolitika, vállalkozáspolitika (sötétzöld) 

5. (Gazdaság)szociológia (citromsárga) 

6. B2B kapcsolatok (piros) 

7. Speciális vállalkozás- illetve vállalattípusok (nem önálló téma7, türkiz) 

8. Speciális ágazatok (nem önálló téma8, szürke) 

Az egyes témák és műhelyek súlya pedig az 1. összefoglaló táblázatból olvasható ki. 

                                                           
4 Továbbá 2 tanulmánykötet, 2 kormányzati stratégiai dokumentum, 1 teljes folyóirat-különszám és egy doktori 
disszertáció. 
5 Kivételes esetekben, például amikor egy tanulmány két szerzője két különböző intézmény tagja, vagy egy 
tanulmány két műhely együttműködésében született, a tanulmányt két különböző szellemi műhelyhez is 
hozzárendeltük. 
6 Ez a tématerület kicsit heterogénnek tűnhet, indokolt lehet a tovább osztása. Ebben az írásban azonban 
minden olyan témát és kérdést ide soroltunk, ami társadalmi és gazdasági szempontokat egyaránt és hasonló 
súllyal érvényesített. 
7 Ezek a kódok azt jelölik, amikor a tanulmány egy adott kérdést bizonyos vállalattípusokra leszűkítve vizsgál 
(például kisvállalat-menedzsment), vagy kifejezetten egy adott vállalattípust érintő speciális problémát jár 
körbe (például a generációváltást a családi vállalkozások kapcsán) esetleg magát a vállalattípust igyekszik 
lehatárolni, definiálni és számarányát megbecsülni (lsd. családi vállalkozások a KKV szektoron belül: Kása - 
Radácsi – Csákné Filep 2019). 
8 Ezek a kódok azt jelölik, amikor egy adott ágazaton (pl. autóipar, turizmus) belüli kérdés a vizsgálat tárgya, 
például esettanulmányon keresztül. 
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1. Táblázat: Műhelyek és témakörök. A cellákban az érintett dokumentumok darabszáma 

látható. 

 

A táblázatból azt láthatjuk, hogy az összesítő listában a legnagyobb súllyal (a legnagyobb 

számú dokumentummal) a BCE Gazdaságtudományi Kara (18), az MTA KRTK (16) és a PTE 

(13) képviselteti magát. Ezeknek a műhelyeknek a szövegei közül többet nem csak az ott 

tevékenykedő szerzők, hanem mások is ajánlottak9. Ami a témaköröket illeti, az érintett 

dokumentumok száma alapján10 a legnagyobb terület egyértelműen a közgazdaságtan (mikro-, 

makroökonómia, vállalatgazdaságtan), ezt követi a vállalkozói értékrendet, teljesítményt, 

gazdasági-társadalmi illetve regionális hatásokat és beágyazottságot vizsgáló témakör, valamint 

a vállalkozás-, illetve vállalat-menedzsment területe. Ezeknél kevésbé jelentős a 

gazdaságpolitikai és a szociológai kérdéseket érintő szövegek száma, legkisebb súllyal pedig a 

vállalatok közti (business to business) viszonyokat vizsgáló kérdések szerepelnek. 

A tématérképek (1-2. ábra) szintén Atlas.ti 8 szoftverrel készültek el. Ami a színkódokat illeti: 

fehérrel mindig a dokumentum azonosítója (szerzők, évszám – 1. ábra) illetve a szellemi 

műhely (2. ábra) szerepel, a kódok eltérő színezése pedig a témákat jelöli. 

                                                           
9 Az MTA KRTK és a PTE úgy kiemelkedő az összesítésben, hogy a válaszadóink között csak 1-1 kutató tartozott 
ezekhez a műhelyekhez. 
10 Egy dokumentumhoz több, különböző témakörhöz tartozó kulcsszó is rendelhető, tehát egy dokumentum 
több témakörhöz, és – több szerző esetén – több műhelyhez is tartozhat. 

1. 

Közg.tan, 

Vállgazd.tan

(lila)

2. 

Értékrend, 

reg. gtan. 

(narancs)

3. 

Menedzs-

ment 

(világoszöld)

4.

 Gazdaság-

politika 

(sötétzöld)

5. 

Szociológia 

(citrom-

sárga)

6.

 B2B 

viszonyok 

(piros)

7. 

Speciális 

vállalatok 

(türkiz)

8. 

Speciális 

ágazatok 

(szürke)

Dokumentu-

mok száma 

összesen

Babes-Bolyai 1 4 5 1 5

BCE GK 13 5 5 2 1 2 2 18

BCE TK 1 2 2

BGE 5 1 1 2 7

CEU 1 1

GVI 1 1

Hétfa 3 6 3 3 2 1 8

ITM 1 1 2 2 2 2

KAM 1 1

Kopint-Tárki 1 1

ME 4 1 1 5

MNB 4 1 1 2 4

MTA KRTK 16 1 1 1 16

MTA TK 2 1 2 1 2

NKE 1 1 1 1

PPKE 3 1 3

PTE 9 9 1 2 2 3 1 13

SZE 1 1 1 1 1 1 1

SZTE 1 2 2 2

VOE 1 9 1 2 9

Dokumentu-

mok száma 

összesen 55 27 24 13 13 6 19 6 96
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1. ábra: Tématérkép művek szerint 
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2. ábra: Tématérkép műhelyek szerint 

 

 

1. Közgazdaságtan (lila színkód) 

Az egyik nagy csoportot a klasszikus közgazdaságtannal kapcsolatos, mikro- makroökonómia 

illetve a vállalatgazdaságtan területét érintő témák jelentik, amely elsősorban az MTA KRTK 

KTI (16)11 és a BCE Gazdálkodástudományi Kar (13), azon belül is leginkább a 

Vállalatgazdaságtan Intézet szellemi műhelyekhez kötődik, de ide kapcsolódik a PTE-n (9), az 

MNB-ben (4), a PPKE-n (3), a Hétfában (3), az SZE-n (2), valamint a CEU-n (1), az SZTE-n 

(1) az NKE-n (1) és a Kopint-Tárkiban (1) születő tanulmányok egy része is. 

                                                           
11 A műhelyek után zárójelben az érintett szövegek darabszáma látható. Összesített adatokért lásd az 1. 
táblázatot. 
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Ezek az írások elsősorban a vállalati növekedéssel, termelékenységgel, versenyképességgel, 

innovációval, nemzetközivé válással, külkereskedelemmel és finanszírozással foglalkoznak. 

Olyan kérdésekre keresik a választ, mint például hogy milyen tényezőkön múlik a magyar 

vállalati szféra versenyképessége (Chikán et al. 2014), illetve az exportsiker (Ábel – Czakó 

2013)? Hogyan modellezhető a nemzetközivé válás folyamata (Békés – Muraközy 2018a-b) 

vagy a vállalatok finanszírozása (Katona 2017)?  Milyen összetevői lehetnek az iparági 

termelékenységnövekedésnek (Békés – Halpern – Muraközy 2011)? Mitől függ a 

tudásátterjedés mértéke (Békés – Kleinert – Toubal 2009) és milyen hatásai lehetnek az 

importtevékenységre (Bisztray – Koren – Szeidl 2018)? Miben különböznek a többi vállalattól 

a külkereskedő (Békés – Halpern – Muraközy 2013) vagy a nagyon dinamikusan növekvő 

vállalatok, vagyis a gazellák (Békés – Muraközy 2012; Komlósi – Szerb – Varga 2017)? 

Hogyan függ össze egymással az innováció, a termelékenység és a külkereskedelem (Halpern 

2020)? 

A témakör elsősorban a (sötétzölddel jelölt) gazdaságpolitikai területtel áll szoros kapcsolatban: 

mind a növekedés, mind a versenyképesség, mind a termelékenység értelmezhető vállalati és 

makrogazdasági szinten. A szövegek jelentős része mindkét dimenziót vizsgálja (pl. Chikán – 

Czakó 2000; Halpern – Koren – Szeindl 2015). A makroökonómiai elemzések a 

gazdaságpolitika számára egyértelműen hasznosítható eredményekkel járnak, a tanulmányok 

ezeket a javaslatokat ki is hangsúlyozzák (pl. Békés – Halpern – Muraközy 2013; Hornok – 

Muraközy 2019). Mások pedig kifejezetten az állam szerepét vizsgálják például a finanszírozás 

(Karsai 2017), a vállalati versenyképesség (Katona 2011) vagy a vállalati beruházások 

ösztönzésének területén (pl. Endrész – Harasztosi – Lieli 2015).  

Előfordul emellett a (türkizzel jelölt) speciális vállalattípussal való kapcsolat is, amikor a fenti 

kérdéseket egy adott vállalattípusra szűkítve nézik: például a versenyképességet és az 

exportképességet a kisvállalatok körében (Szerb – Márkus – Csapi 2014) vagy kifejezetten a 

kisvállalatok finanszírozását (Béza et al. 2013). 

 

2. Vállalkozás-gazdaságtan és regionális gazdaságtan (narancssárga színkód) 

Ez a témakör a gazdasági és a társadalmi kérdéseket hasonló súllyal taglalja. Ide soroltuk a 

komplex vállalkozói mutatókat (GEM, GEDI, REDI), amelyek a vállalkozói teljesítményben 

az egyéni tényezőket, az attitűdöket és a környezeti hatásokat is figyelembe veszik. Ide 
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tartoznak emellett a vállalkozói kultúrát, motivációkat és aktivitást, valamint a vállalatok 

regionális gazdasági-társadalmi beágyazódását és hatásait vizsgáló, a PTE (9), Hétfa (6), 

Corvinus GK (5), BGE (5) ME (4), Babes-Bolyai (4), MTA TK (2) és SZE (1) szellemi 

műhelyekből kikerülő könyvek-tanulmányok is. 

A terület kérdései között találjuk például az alábbiakat: milyen - a vállalkozás szempontjából 

releváns - értékrendszerek jellemzik a magyar társadalmat általában (Szepesi et al. 2009) illetve 

a vállalkozókat specifikusan (Luksander – Mike – Csite 2011a-b), milyen a vállalkozók 

megítélése (Szerb – Kocsis-Kisantal 2008), és (az előbbiektől nem függetlenül) mennyire erős 

a fiatalok (például egyetemi hallgatók) vállalkozói hajlandósága Magyarországon (Farkas – S. 

Gubik 2013, 2018, 2020)? A másik nagy csoportba pedig a vállalkozói teljesítmény regionális 

különbségeit és a vállalatok regionális beágyazódását vizsgáló kérdések találhatók (ide tartozik 

például az SZE Tér – Gazdaság - Ember folyóiratának az AUDI regionális hatásait és 

gazdasági-társadalmi beágyazottságát vizsgáló tematikus különszáma). 

A témakör szorosan összefügg a (sötétzölddel jelölt) gazdaságpolitikai területtel, hiszen a 

komplex vállalkozói mutatók elemzése a gazdaságpolitika számára fontos tanulságokkal 

szolgál (pl. Szerb – Aidis – Ács 2012; Szerb – Lukovszki – Varga 2019; Szerb 2017) az állam 

a gazdasági ösztönzők mellett a vállalkozói kultúra fejlesztésében, az egyéni és környezeti 

tényezők kedvezőbbre hangolásában is szerepet vállalhat (Luksander – Mike – Csite 2011a). 

További kapcsolódási pont a (citromsárgával jelölt) gazdaságszociológia területe, ahol a 

vállalkozói motivációk és teljesítmény kérdése meghatározott társadalmi csoportokkal 

összefüggésben merül fel. 

 

3. Menedzsment (világoszöld színkód) 

A világoszölddel jelölt terület a vállalat-menedzsmenttel foglalkozik, azt a kérdést állítva a 

középpontba, hogy hogyan lehet sikeresen menedzselni egy vállalatot és átvezetni különböző 

természetes fejlődési stádiumokon, életciklusokon illetve válságokon. Ezt a területet elsősorban 

a VOE (9) szellemi műhelyhez tartozó munkák fémjelzik, de a BCE Gazdálkodástudományi 

Kara (5), az ITM (2), a PTE (1) és a BGE (1) bizonyos tanulmányai is érintik a területet. A 

VOE elsősorban a változás és válságmenedzsment vonalat képviseli (pl Katits 2010; 2017a-b; 

Noszkay et al.; Noszkay 2018b; Láncz 2013). A BCE GK körébe tartozó művek vagy a sikeres 

vállalkozáshoz igyekeznek kulcsot adni (Vecsenyi – Petheő 2017) vagy a versenyképességgel 
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(pl Demeter – Jenei – Losonci 2011), illetve az innovációval (Horváth – Mitev – Korcsmáros 

2018, 2019) kapcsolatban tárgyalják a menedzsment valamelyik aspektusát – a karcsúsítást 

vagy a személyes értékesítést. 

Ebből már látszik, hogy az egyik kapcsolódási pont a korábban már tárgyalt (lilával jelölt) 

közgazdaságtan – vállalatgazdaságtan terület. Másik a gazdaságpolitikai (sötétzölddel jelölt) 

témakör olyan írások révén, amelyek egyszerre igyekeznek tanulságokat megfogalmazni a 

cégvezetők és a gazdaságpolitikusok számára (Reszegi – Juhász 2014). Végül a (türkizzel 

jelölt) speciális vállalattípussal is szoros a kapcsolat, amennyiben az adott szöveg kifejezetten 

az adott vállalattípus menedzsmentjére fókuszál: ilyen a kisvállalat-menedzsment (Szerb 2000), 

a startupok túlélését és növekedését biztosító tényezők vizsgálata (Csákné Filep – Radácsi – 

Tímár 2020) vagy a specifikusan a családi vállalkozásokra jellemző generációváltás sikeres 

levezénylésének problémája (Noszkay 2017; 2018a; Chandler – Mosolygó-Kiss – Heindrich 

2019). 

 

4. Gazdaságpolitika (sötétzöld színkód) 

Ez a tématerület az állam szerepét és lehetőségeit vizsgáló, szakpolitikai kérdéseket fedi le. 

Több szellemi műhelyből származó tanulmány kiinduló kérdése ide kapcsolódik. A Hétfa (3) 

és a PTE (2), SZTE (2), BCE GK (2) mellett az ITM (2) (pl. „A magyar mikró-, kis- és 

középvállalkozások megerősítésének a stratégiája 2019-2030”) és az MNB (1) által jegyzett 

stratégiai dokumentumok és hatásvizsgálatok (MNB 2018; Banai et al. 2017) tartoznak ide. A 

terület fő kérdése az, hogy hogyan biztosítható a gazdasági növekedés és hogyan növelhető a 

magyar versenyképesség a vállalatokon keresztül (pl. Szerb 2017; Szerb et al. 2019)? 

Szorosan kapcsolódnak speciális, súlyuk vagy a bennük rejlő potenciál miatt kiemelten 

fontosnak tartott vállalattípusokhoz (türkiz színkód) mint a KKV (pl. Kállay – Imreh 2014) és 

a startup (pl „Magyarország digitális stratup stratégiája” 2016). Kapcsolódnak a korábban már 

említett (lilával jelölt) közgazdaságtani, makroökonómiai tématerülethez is, amennyiben azok 

az állam szerepét, a gazdaságpolitika lehetőségeit például az innováció, a finanszírozás (pl. 

Karsai 2017) vagy a nemzetköziesedés terén vizsgálják, vagy erre reflektálnak. Végül 

kapcsolódnak a (narancssárgával jelölt) vállalkozói teljesítmény és motivációk területéhez is. 

Ehhez a határterülethez azok a tanulmányok tartoznak, amelyek a társadalmi környezet, a 
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vállalkozókedv és -értékek fontosságát hangsúlyozzák a KKV-k sikerességében és ezen 

keresztül a gazdasági-társadalmi fejlődésben (pl Farkas – S. Gubik 2020). 

 

5. Szociológia, gazdaságszociológia (citromsárga színkód) 

Végül az utolsó témakör a szociológia-gazdaságszociológia felől közelít a vállalkozáshoz, 

jellemzően nem vállalatok, nem is vállalkozások, hanem az azokat működtető vállalkozók 

állnak az érdeklődés fókuszában. Ide tartoznak speciális vállalkozócsoportok, amelyek 

valamilyen szempontból nehezített pályán mozognak: nők (Nagy 1995), fogyatékkal élők 

(Csillag – Győri - Svastics 2019), etnikai kisebbségben lévő (erdélyi magyar) vagy falusi 

vállalkozók (pl. Csata 2015), esetleg ezek metszetei (Geambasu – Gergely 2019; Oláh 2016). 

A fő kérdés itt jellemzően az, hogy ezek a csoportok lehetőségeiket tekintve miben különböznek 

a többségi csoporttól, milyen speciális nehézségekkel és korlátozó tényezőkkel kell 

megküzdeniük, és mik az esetleges támogató faktorok? 

A területhez legszorosabban kapcsolódó műhelyek a Babes-Bolyai Egyetem (5), az MTA 

Társadalomtudományi Intézete (2) és a BCE Társadalomtudományi Kara (2), de a PTE két 

tanulmánya is érinti. Ezek a tanulmányok a vállalkozást, mint társadalmi jelenséget vizsgálják. 

A vállalkozás, vállalkozóvá válás társadalmi feltételeit hangsúlyozzák (Csata 2005, 2006; Oláh 

2006) vagy a vállalkozás lehetséges társadalmi hatásaira fókuszálnak (Laki – Szalai 2004, 

2013).  

A tématerület szoros összefüggésben áll a (narancssárgával jelölt) vállalkozói teljesítmény és 

motivációk kérdéskörével: a vállalkozóvá válás, a vállalkozói teljesítmény és siker társadalmi 

tényezők függvényeként jelenik meg (pl. Csata 2005, 2006; 2013). 

 

6. B2B viszonyok (piros színkód) 

Ez a témakör a business to business kapcsolatokat állítja a középpontba, az intézményi 

közgazdaságtan területét érinti. A legtöbb ide kapcsolódó dokumentum a Hétfa (3) szellemi 

műhelyben született, de egyet-egyet találunk a BCE GK, az MTA KRTK, az SZE és az NKE 

műhelyeiből is. Kis és közepes vállalatok kiszolgáltatottságát és alkupozícióját (Szepesi – Főző 

2017), vagy a szerződéskikényszerítés módozatait kutatja (Mike – Kiss 2017) esetleg a globális 
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értékláncokba való betagozódást, illetve az abban való feljebb lépés lehetőségét vizsgálja 

esettanulmányon keresztül (Endrődi-Kovács – Kutasi – Magasházi 2018). 

A szerződés-kikényszerítés és az alkupozíció kérdésköre összekapcsolódik a vállalkozói 

kultúrával és ökoszisztémával (narancssárga színkód) és az állam szabályozó szerepével és 

feladataival (sötétzöld színkód), a globális értékláncokban elfoglalt pozíció témája pedig az 

innováción keresztül a lila színkóddal jelölt területtel. 

 

Összegzés és továbblépési lehetőségek 

A Vállalkozáskutatói és Elemzői Hálózat első közös projektjének keretében a 

vállalkozáskutatással kapcsolatos legfontosabbnak tartott, magyar vonatkozású elemzéseket, 

tanulmányokat, könyveket gyűjtöttük össze, melynek eredményeképpen 27 kutató küldött el 

összesen 96 különböző szöveget. Ebben a rövid írásban szellemi műhelyek és témakörök szerint 

vizsgáltuk meg az ajánlott műveket.  

Szembeötlő, hogy a gyakran előforduló, többek által jelentősnek tartott művek aránya 

viszonylag alacsony (a 96-ból mindössze 11). A szellemi műhelyek közül kiemelkedik a BCE 

Gazdálkodástudományi Kara, az MTA KRTK KTI, és a PTE. Ami a témaköröket illeti, 6 fő 

területet azonosítottunk, melyek közül a legnagyobbnak a közgazdaságtan tűnik, amelyhez a 

beküldött szövegek közel 60%-a kapcsolódik. Jelentős még a gazdasági-társadalmi kérdéseket 

egyaránt boncolgató, értékrenddel, vállalkozói teljesítménnyel, beágyazottsággal foglalkozó, 

továbbá a menedzsmenttel kapcsolatos irodalom. Kisebb súlyt képviselt a szövegeken belül a 

gazdaságpolitika és a szociológia területe, a B2B kapcsolatokról szóló irodalom pedig bár 

megjelent, de a legalacsonyabb előfordulási aránnyal bírt a tématerületek között.  

A feltáró kutatás több jövőbeli  potenciális kutatási kérdést vet fel. Célszerű a munkát a 

módszertani sokszínűség vizsgálatával folytatni, illetve annak feltérképezésével, hogy az egyes 

kutatók saját kutatási területén kívül milyen más témát tartanak fontosnak az ajánlott művek 

alapján.  
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Közgazdaságtudományi Kar.  

91. Szerb László – Varga Attila – Sebestyén Tamás – Szabó Norbert (2019): A vállalkozás 

szerepe a gazdasági növekedésben Magyarországon. Közgazdasági Szemle 64 (6), 607-

634. Elérhető: http://real.mtak.hu/94086/1/02SzerbesA.pdf 

92. Szerb László (2000): Kisvállalati gazdaságtan és vállalkozástan. Bonus Nyomda, Pécs.  

93. Szerb László (2017): A vállalkozói ökoszisztéma Magyarországon a 2010-es években – 

helyzetértékelés és szakpolitikai javaslatok. Vezetéstudomány 48 (6-7), 2-14. Elérhető: 

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2951/  

94. Tér – Gazdaság - Ember (2018). 6 (1) Győr. Elérhető: 

https://tge.sze.hu/images/dokumentumok/Foly%C3%B3irat/TGE_VI_evf01.pdf  

95. Vecsenyi János - Petheő Attila (2017): Vállalkozz okosan!: az ötlettől a piacra lépésig. 

HVG Kiadó.  

96. Zsigmond Száva (2018): A vállalkozásfejlesztés mentorálási folyamat Rubik-kockája, 

avagy: a sikeres folyamat sajátosságai és összetevői. Doktori (PhD) értekezés, 

Vállalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori Iskola, Miskolci Egyetem. Elérhető: 

http://193.6.1.94:9080/JaDoX_Portlets/documents/document_31220_section_28251.pdf  

Plusz egy link: A  versenyképesség és vállalatok/vállalkozások témában a Versenyképesség 

Kutató Központ honlapján szerepel az összes eddigi kutatás eredményük 1995-től 2019 

novemberig bezárólag: https://www.uni-

corvinus.hu/fooldal/kutatas/kutatokozpontok/versenykepesseg-kutatokozpont/  
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https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/kutatokozpontok/versenykepesseg-kutatokozpont/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/kutatokozpontok/versenykepesseg-kutatokozpont/
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A lista az alábbi személyek inputjai alapján készült: 

Bartha Zoltán (Metropolitan Egyetem) 

Becsey Zsolt (Magyar Nemzeti Bank) 

Béres Attila (Equinox) 

Czakó Erzsébet (Budapesti Corvinus Egyetem) 

Csákné Filep Judit (Budapesti Gazdasági Egyetem) 

Csengődi Sándor (Budapesti Corvinus Egyetem) 

Dőry Tibor (Széchenyi Egyetem) 

Farkas Gergely (Szegedi Tudományegyetem) 

Farkas Szilveszter (Budapesti Gazdasági Egyetem) 

Geambasu Réka (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár; Hétfa Kutatóintézet, 

Budapest) 

Gergely Orsolya (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem) 

Halpern László (Magyar Tudományos Akadémia, KRTK KTI) 

Katona Klára (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 

Korcsmáros Enikő (Selye János Egyetem) 

Kutasi Gábor (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) 

Losonci Dávid (Budapesti Corvinus Egyetem) 

Nábelek Fruzsina (Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet) 

Noszkay Erzsébet (Változás és Válságmenedzserek Országos Egyesülete) 

Radácsi László (Budapesti Gazdasági Egyetem) 

Reszegi László (Budapesti Corvinus Egyetem) 

Soós Gábor Dániel (Magyar Nemzeti Bank) 

Szepesi Balázs (Mathias Corvinus Collegium) 

Szerb László (Pécsi Tudományegyetem) 

Szoboszlai Mihály (Magyar Nemzeti Bank) 

Tímár Gigi (Budapesti Gazdasági Egyetem) 

Vakhal Péter (Kopint-Tárki Zrt.) 

Zsigmond Száva (Budapesti Gazdasági Egyetem) 
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Melléklet: A Vállalkozáskutatói Hálózat program leírása (2020. jan. 30-án): 

 

A VÁLLALKOZÁSKUTATÓI ÉS ELEMZŐI HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁNAK CÉLJAI: 

A program elsődleges célja a vállalkozások világának kutatói és elemzői közötti együttműködés 

erősítése, facilitálása, olyan terek és fórumok létrehozása és működtetése révén, ahol a témával 

foglalkozó kutatók és elemzők találkozhatnak és eszmét cserélhetnek egymással. A program az 

együttműködés erősítése és a hálózat létrehozása által kíván hozzájárulni a vállalkozásokkal kapcsolatos 

szisztematikus tudás bővítéséhez és mélyítéséhez. 

A program célja továbbá a vállalkozásokkal kapcsolatban felhalmozott tudás ismertségének növelése a 

közvélemény, a szakpolitika és a vállalkozók körében, valamint ezek révén a vállalkozókról szóló 

közbeszéd formálásának és a vállalkozáspolitikai programok megalapozottságának elősegítése. 

 

KINEK SZÓL A PROGRAM? 

A program elsősorban a vállalkozások világát kutatóknak és elemzőknek szól, legyenek egyetemi, 

akadémiai szférában tevékenykedő kutatási és/vagy oktatási tevékenységet végző tudósok, vagy 

tanácsadó cégeknél és bankoknál dolgozó elemzők. Másodsorban pedig azoknak, akik a vállalkozásokra 

vonatkozó tudást hasznosítják munkájuk során, például vállalkozóként, gazdaságszervezőként, állami 

döntéshozóként, vagy a közgondolkozás alakítóiként.  

A hálózat nyitott bármely vállalkozásokkal kapcsolatos téma iránt, legyen az közgazdasági, üzleti vagy 

szociológiai megközelítésű, érintse a vállalkozások működését, finanszírozását, a vállalkozóvá válás 

kérdéseit és problémáit, a vállalkozások tevékenységének gazdasági-társadalmi következményeit vagy 

más, vállalkozásokkal kapcsolatos témát. 

 

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK 

A projekt tartalmának kidolgozásán most dolgozunk, ehhez várjuk a javaslatokat. Előzetes elképzelések: 

 Éves szakmai konferencia, hozzá kapcsolódó publikációs lehetőséggel, 

 Rendszeres vitaestek, workshopok, 

 Honlap hasznos információkkal, platform alapon, 

 Közösségi médiafelület a hálózat együttműködésének támogatására, az információk 

terjesztésére, 

 Hírlevél a hálózat tagjainak, 

 Hírlevél feliratkozó szakpolitikusoknak és szakújságíróknak. 

 

A PROJEKT HÁTTERE ÉS FINANSZÍROZÁSA: 

A Vállalkozáskutatói és Elemzői Hálózat része a GINOP 1.1.10 "A mikro-, kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása a vállalkozói ismeretek bővítése révén" című kiemelt projektnek. A 

felhívás keretében a piaci igények felmérése mellett, cégdiagnosztikai rendszer kialakítása, tanácsadói 

termék fejlesztése, valamint a kkv-kal érdemben foglalkozó, őket segítő szolgáltatói szféra (mint például 

könyvelők és ügyvédek) felkészítése valósul meg. A projekt a generációváltás és a második esély 

területeket kiemelten kezeli, megvalósítása során cégátadást segítő szolgáltatásokkal, valamint a 

válságba sodródott vállalkozások számára kialakított tanácsadással segíti a hazai vállalkozásokat. E 

projekt keretében kerül sor a Vállalkozáskutatói és Elemzői Hálózat létrehozására is. 


