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A Vállalkozáskutató Hálózat előkészítésébe jó egy éve vágtunk bele, körülbelül fél éve tartottuk 
az első összejövetelünket. Jó látni, hogy sikerült a témával foglalkozó kutatók, elemzők számára 
hasznos kezdeményezést indítanunk. A szakma színe-java együtt van az Első Vállalkozáskuta-
tási Konferencián, 42 előadást hallhatunk ma 52 előadótól. 

Ha az előadások megközelítését nézzük, hallgathatunk ma közgazdaságtani, menedzsment alapú előadásokat, 
szociológiai és jogi témájú prezentációkat. A módszertant tekintve is sokszínű a kép: lesz itt minden az esettanul-
mánytól a kérdőíves vizsgálatokon és a többváltozós elemzésen át az elméleti konstrukciókig. Az elemzett vállal-
kozások között is sokan szerepelnek az egyéni vállalkozásoktól a legnagyobbakig. Összességében elmondható,  
színes az összkép: számos intézmény kutatója sok témát vizsgál, a megközelítések
széles körét alkalmazva.

A programot áttekintve kirajzolódik egy kép, mik is a magyar vállalkozások világának fő ügyei. Gazdag és sokrétű az 
előadások kulcsszavaiból összeálló szófelhő. Érdemes böngészni. Kettő fő tartalmi téma szervezi a mai seregszemlét: 
a Járvány és a Versenyképesség. Emellett kompetencia szó jelenik meg leggyakrabban a címekben.

Nem csak azért hasznos ez a seregszemle, hogy sokat tanuljunk, hogy 
lássuk kihez kapcsolódik, kivel vitatkozik a mi munkánk. Azért is fontos, 
hogy lássuk, mennyi élet, mennyi energia van a magyar vállalkozásku-
tatásban. Gyakran érezzük úgy, hogy egyedül túrjuk a földet, de  
ha felemeljük a fejünk és körbenézünk a határban, láthatjuk: nem  
is olyan elvadult ez a táj, milyen sokan is dolgoznak a mezőn.

JÁRVÁNY, VERSENYKÉPESSÉG, KOMPETENCIA –  
A VÁLLALKOZÁS KUTATÓ HÁLÓZAT ELSŐ ÉVES KONFERENCIÁJA

SZEPESI BALÁZS NYITÓBESZÉDE

Elhangzott 2020. november 6-án, az első, online Vállalkozáskutatási Konferencia keretében

https://ifka.hu/medias/905/konferencia_program_v4.pdf
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A mai konferencia, a Vállalkozáskutató Hálózat, ezt a munkát kívánja láthatóbbá tenni. A mai nappal fordul az előké-
szítő szakaszból a valós működésbe közösségünk. Egyrészről tudományos közösség ez: a szigorú módszertani 
sztenderdeket tisztelő elemzők és kutatók elmélyült kutatómunkáját szeretnénk könnyebbé, jobbá és hatásosabbá 
tenni. Másrészről a hálózatot egybe szervező téma és motiváció nagyon is gyakorlatias. A vállalkozásokkal, a vállal-
kozókkal foglalkozunk, és ahhoz kívánunk hozzájárulni a magunk eszközeivel, hogy jobban értsük hogyan is működik 
a magyar vállalkozás, segíteni tudjuk megerősödését. 

A tudományos siker, a rangos publikáció, az impakt faktor mozgatja a kutatót. A megalapozott helyzetkép és a való-
ságot formáló javaslatok megfogalmazása az elemzőt. Vet és arat mindenki, ahogy kell. Ami összefog minket, ami 
közös célunk, az az, hogy használható és inspiráló tudás álljon össze a témában. Olyan tudás, ami megalapozottabbá 
teheti a vállalkozók döntéseit, javíthatja az őket segítő szolgáltatók és szakpolitikák működését, érthetőbbé és elfo-
gadottabbá teszi a vállalkozás ügyét a közvélemény számára. Egy termelői szövetkezés az iparág hozzáadott érté-
kének növelése érdekében.

Három dolgot kínálhat egy ilyen szövetkezés. 

1. Közösséget – Segítséget abban, hogy tudjuk, ki foglalkozik a milyenkéhez hasonló témával,  
tudunk vele beszélni, együttműködési lehetőséget keresni.

2. Fórumot – lehetőséget eredményeink bemutatására és mások munkájának megismerésére,  
az eszmecserére, a vitára.

 
3. Közös háttérinfrastruktúrát – módszertanokat, adatokat, jó gyakorlatokat.

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen közösség akkor működik, ha mindenki úgy érzi, kap tőle annyit, amennyit beletesz. Ezért 
a hálózat működése akkor tartható fenn, ha könnyebbé teszi a csatlakozó kutatók, elemzők dolgát. Egyszerűbb in-
formációhoz jutni, kevésbé van az ember egyedül a nehéz kérdéseivel, könnyebben kap visszajelzést munkájáról, 
sikeresebben prezentálhatja eredményeit.

A Hálózat működése akkor mutat túl a kölcsönös segítségnyújtáson, ha sikerül javítanunk a vállalkozásokkal foglal-
kozó kutatások minőségét, ha sikerül szélesítenünk a kutatások körét. 

Mindez persze akkor ér valamit a tudomány világán kívül élőknek, kutatói munkánk közvetett vagy közvetlen meg-
rendelőinek, ha hatása is van a jobb eredménynek: a több és jobb tudás érezhetően hozzájárul a vállalkozások meg-
erősödéséhez.

Könnyebb-e a kutatói munka, jobbak-e a kutatási eredmények, jobban működnek-e ettől a magyar vállalkozások? 
Ezeket a kérdéseket kell majd feltennünk magunknak egy-öt-tíz év múlva, hogy megítéljük, milyen messze is jutot-
tunk azon az úton, amin ma elindultunk.

Sokan sokat tettek azért, hogy a mai konferencia megszerveződjön. Köszönjük nekik a segítséget. 

A Hálózat hátterét biztosító Uniós kiemelt program1 nem jött volna létre, ha azt nem támogatja György László, az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiai államtitkára és csapata – különösen Dobos Balázs 
helyettes államtitkár, Billó Kármen főosztályvezető és Kepe Nóra főtanácsadó. Hasonlóan fontos az IFKA szerve-
zeti és szakmai támogatása, had emeljem ki Barta-Eke Gyula ügyvezetőt, Rigó Fanni projektvezetőt, és Szabó 
Anita kommunikációs vezetőt.

1 Projektazonosító: Magyar kkv-k működési és vezetési gyakorlatának fejlesztése (GINOP-1.1.10-20-2020-00001)
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A konferencia sikeres megszervezésének kulcsa az volt, hogy a téma meghatározó kutatói csatlakoztak a szervező 
bizottság munkájához, hozták magukkal intézményeik támogatását és kapcsolathálóját. Becsei Zolt (MNB), Czakó 
Erzsébet (Corvinus Egyetem),Katona Klára (Pázmány), Kutasi Gábor (NKE) Radácsi László (BGE) , Szerb László (Pécsi 
Egyetem), Virágh Enikő (Ifka). 

Ugyancsak köszönöm, hogy vállalták a konferencia legjobb előadásait kiválasztó zsűri tagjai, hogy munkájukkal se-
gítik a rendezvényt. Ők Chikán Attila, Halm Tamás, Gelei Andrea, Papanek Gábor és Pogácsás Péter.

Remélem, bejön a számításuk: nem csak azt fogják pár év múlva érezni, hogy jó ügy mellé álltak, hanem, hogy adott 
is nekik valamit a hálózat működése.

Ennyit az alapokról, mostantól jön az építkezés látható része. 

HASZNOS ÉS SIKERES ESZMECSERÉT A MAI NAPRA MINDENKINEK!

DR. SZEPESI BALÁZS
Iskolavezető, Közgazdasági Iskola, Egyetemi Program
Mathias Corvinus Collegium Alapítvány


