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Bevezetés 

A dolgozat kiindulópontja a gazdaságilag sikeres térségek működése, az ott 

jelenlévő különféle tőke javak, mint például a tudástőke és a gazdasági tőke vizsgálata. 

A dolgozatban megkísérlem feltárni a területi tőke és a vállalkozásfejlesztés 

eszközrendszerének azon elemeit, amelyek meghatározó szerepet töltenek be egy 

gazdaságilag sikeres térség vállalkozásainak eredményességében. Értékelő összegzés alá 

kerül a területi tőke és a vállalkozásfejlesztés szakirodalmi háttere és az abban bemutatott 

eszközök és intézmények. Ezzel a dolgozat felvázolja a területi tőke valamint a 

vállalkozásfejlesztés összefüggésének értelmezési modelljét. A modell tesztelésére 

Magyarország egyik legsikeresebb térségében, Győrben elvégzett felmérések információi 

kerülnek felhasználásra. Ezeket egészítem ki a dolgozat saját kutatásával, amely egy 

fejlesztő intézmény - az egyetem - esetében teszteli a modellt. 

A disszertáció célja, hogy feltárja a területi tőke és a helyi vállalkozásfejlesztés 

intézményi összefüggéseit annak érdekében, hogy  

- …információkkal szolgáljon a vállalkozások igényeiről a vállalkozásfejlesztési 

tevékenységek, szolgáltatások iránt egy gazdaságilag fejlett területen. 

- …a vállalkozásoknak, mint a helyi gazdaság alakítóinak láthatóvá váljanak azon 

jellemzői, hogy a vállalkozásfejlesztési beavatkozásokat miként veszik igénybe. 

- …,megállapításokat lehessen megfogalmazni a felsőoktatási intézmények 

vállalkozásfejlesztésben betöltött szerepére, jelentőségére vonatkozóan. 

- …láthatóvá váljon, hogy egy sikeres térségben milyen összefüggések figyelhetőek 

meg a vállalkozásfejlesztési beavatkozások és a területi tőke elemek között. 

Végül, hogy ez alapján javaslatokat lehessen megfogalmazni a területi tőke 

értelmezéseinek új aspektusára. 

 

A disszertáció felépítése 

A disszertáció első fejezete a szakirodalom feldolgozását és annak a szintézisét 

tartalmazza. A vállalkozásfejlesztés, annak eszközei, szereplői, a területi tőke - mint 

folyamatosan alakuló jelenség - tükrében kerülnek felvezetésre. A fejezet első részében 

kerül értékelésre a területi tőke Camagni (2008) féle koncepciója. Az ezzel kapcsolatos, 

aktuális kritikák és megállapítások rendszerezése olvasható a fejezetben kiemelten 

Giffinger et al. (2010); Bodor - Grünhut (2014); Czakó (2015a); Rechnitzer (2016); Jóna 



11 

 

(2013); Tóth (2013); Tóth (2016) művei alapján. A fejezet második része a helyi 

vállalkozásfejlesztéssel foglalkozik. Definiálja a vállalkozásfejlesztés helyi 

gazdaságfejlesztésben betöltött szerepét, kialakulásának súlypontjait és a keresleti oldal 

sajátosságait. A fejezet kiemelten foglalkozik a helyi szintű vállalkozásfejlesztési 

tevékenységek térnyerésével és az abban aktívan résztvevő szereplőkkel. Szakirodalmi 

szintézis alapján kerül áttekintésre a vállalkozásfejlesztés átfogó eszközrendszere és 

lehetséges megvalósítóinak köre. (Enyedi 1997a; Smahó 2008; Hadjimichalis 2011; 

Kállay - Imreh 2004; Bajmócy 2011; Coase 1937; Murphy et al. 2006; Chikán 2002; 

Milgrom - Roberts 2005). A vállalkozásfejlesztés helyi intézményeinek mélyebb 

elemzése során a felsőoktatási intézmények szerepe részletes bemutatásra kerül. Itt 

olvasható a nemzetközi kitekintés is, melynek során kiválasztott területeken működő 

egyetemek és a vállalati szereplők közti formalizált kapcsolatok modelljeit és az azokban 

működő vállalkozásfejlesztési tevékenységeket vizsgálom. 

A második fejezet a dolgozat kutatási területének - Győrnek és szélesebb 

vonzáskörzetének- releváns gazdasági és társadalmi jellemzőit foglalja magában. Győr 

megfelelő mintaterületnek bizonyul, mert mérete, ipari és történelmi háttere alkalmassá 

teszi arra, hogy a környékén működő vállalkozásokat részletesebben meg lehessen 

vizsgálni. A városhoz kötődő vállalkozói réteg speciális fejlődése kapcsolatba hozható a 

helyi tőkeértékekkel (Rechnitzer 2016). A Széchenyi István Egyetem tevékenysége 

mintát adhat ehhez, mert óhatatlanul érinti a gazdasági szereplőket. Ez nem csak a 

ténylegesen működő egyetemi-vállalati együttműködésekben mutatkozik meg, hanem az 

alapkutatási programok eredményeiben, a képzési tevékenységben, illetve az egyetem 

jövőbeli céljaiban is. A mintaterület bemutatása során folyamatban lévő fejlesztési 

projektek dokumentumait elemzem. Ezekben is látszik, hogy a városban lévő 

együttműködések mértékére és minőségére az egyetem mekkora hatással van. A dolgozat 

alapvetően abból indul ki, hogy ezt a jelenséget nem lehet kizárólag parametrizálni  

(kizárólag statisztikai adatokkal mérni), hanem operacionalizálni is kell. Tehát 

rendszeres, survey jellegű kutatások szükségesek ahhoz, hogy a helyi 

vállalkozásfejlesztést jobban meg lehessen ismerni. 

A disszertáció harmadik fejezetében egy kérdőíves felmérés eredményeit mutatom 

be. Ezt követi egy szakértői interjús lekérdezési folyamat eredményeinek az ismertetése. 

Előbbiben egy vállalkozói minta meghatározott attribútumainak vizsgálata történik, 

feltáró jelleggel a felsőoktatási intézmény szolgáltatásai iránt mutatott igényekben. A 

figyelembe vett attribútumok a következők: a vállalkozás alakulásának ideje; vállalkozás 
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helye; vállalkozás ágazata; vállalkozás mérete (önbesorolás alapján). Az interjúkat a 

vállalkozói tapasztalatok mélyebb elemzése érdekében készítettem. Így ebben a 

fejezetben a statisztikai adatok mellett az operacionalizált együttműködések is 

kiértékelésre kerülnek. A dolgozat abból a feltételezésből indul ki, hogy a 

vállalkozásfejlesztési szolgáltatások közvetlenül befolyásolják a vállalkozások fejlődését, 

így a fejlesztési beavatkozások iránti igényét is. Ha ez így lenne, akkor a meghatározott 

vállalkozói attribútumok és a szolgáltatások szükségessége között szoros összefüggés 

alakulna ki, vagyis az attribútumok egyértelműen differenciálnák a szolgáltatások iránti 

igényt. 

A negyedik fejezetben a keresleti sajátosságokat elemzem: azon a kulcstényezőket, 

melyek a vállalkozásfejlesztési szolgáltatások iránti igényben fontos szerepet játszanak. 

Ezt követően a dolgozat megkísérli modellezni a kutatás folyamatát. Végül kiértékelésre 

kerülnek a dolgozat hipotézisei, megfogalmazódnak a dolgozat tézisei és kirajzolódnak a 

további kutatási irányok és a kutatás korlátai. A dolgozat egy olyan lehetséges vizsgálati 

módszert vázol fel az egyetemi-vállalati szituációkban, ami konkrét interakciókban méri 

a vállalkozásfejlesztési szolgáltatások sikerességét, emellett szélesebb körben is 

alkalmazható. 

 

A felmérés indokoltsága 

A vállalati szféra egy folyamatosan változó csoport, ami a gazdasági teljesítményt 

közvetlenül alakítja. A vállalkozások a dinamikus gazdasági folyamatok generálói. 

Pörgetik a gazdaságot, azzal, hogy egy részük az adott területen létrejön, folyamatosan 

növekedik és fejlődik. De azzal is, hogy másik részük megszűnik és ezzel előbb-utóbb új 

belépők kerülhetnek a piacra. Egy adott helyen a vállalkozói szellemet az ott működő 

vállalkozói réteg jellemzőivel azonosítják (Fisher - Nijkamp 2009). Minél fejlettebbek a 

vállalkozások, annál gazdagabb az általuk képviselt régió. 

Mint a legtöbb átfogó kutatás esetén, a vállalkozáskutatásban is felmerülnek a 

gyakorlati mérések problémái. Vizsgálhatjuk a vállalkozásokat a statisztikai adatok 

alapján. A helyi vállalkozásfejlesztési tevékenységek hatékonyságának vizsgálatához 

azonban elengedhetetlenek a mélyfúrások - a gyakorlati mérések, a lekérdezések és a 

folyamatos párbeszéd. Ezeket módszereket értékelve érezhető a vállalkozáskutatás 

alapvető kihívása, miszerint a kutatás tárgyai - a vállalkozások - állandóan változó, 

összetett és több szempontú definícióként vannak jelen a köztudatban. Ebben a 
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témakörben a kutatók különböző szempontokat ragadnak ki és azok alapján értelmezik a 

vállalkozásokkal kapcsolatos eredményeket. Ezt követve a dolgozat a helyi 

vállalkozásfejlesztési tevékenységek keresleti szempontú vizsgálatát helyezi előtérbe egy 

konkrét interakció elemzésével. 

A vállalkozásfejlesztés a közgazdaságtudományi és gazdálkodástudományi 

elméletekbe ágyazódik be. Nem mindegy, hogy a fejlesztést hogyan értelmezzük. Ezért 

is tartottam szükségesnek azt, hogy egy fejlesztő intézményt válasszak ki. . A dolgozatban 

a felsőoktatási intézmény vállalkozásfejlesztő funkciót betöltő szerepbővülését 

vizsgálom. Az oktatás és az egyetemi K+F leginkább a vállalatok külső környezetében 

jelenik meg. Egy területen a gazdasági, politikai, infrastrukturális és társadalmi 

adottságok fontos kulcsszereplői a helyi felsőoktatási intézmények. Ahogy azt a 

bevezetés említette, óhatatlan hatással vannak a gazdaság szereplőire. 

Számos olyan vállalkozásfejlesztési beavatkozás van, melynek során nem kezeljük 

egy szinten a mikro-, kis- és középvállalkozásokat a nagyvállalati szektorral. A kor, 

méret, teljesítmény, tevékenység és székhely alapján képzett vállalkozás típusok 

természetesen különböző bánásmódot igényelnek. Ha egy felsőoktatási intézmény 

lehetséges fejlesztési tevékenységeit vizsgáljuk, akkor véleményem szerint minden 

méretcsoportot és kategóriát figyelembe kell venni ahhoz, hogy a keresletről átfogó képet 

kapjunk. Ezt azért is indokoltnak tartom, mert hasonló témakörben végzett kutatások a 

dolgozatban vizsgált területen az utóbbi időben nem történtek. 

A vállalkozásfejlesztési szolgáltatások iránti keresletet a vállalkozások alkotják. A 

kínálatát a beavatkozó intézmények által nyújtott szolgáltatások. A fejlesztési 

beavatkozások irányulhatnak a keresleti oldal élénkítésére abból a célból, hogy gyorsítsák 

a piaci mechanizmusokat. A lehetséges módok között szerepel a szolgáltatások 

tartalmának és hasznosságának megismertetése a vállalkozásokkal. A kínálati oldalra 

irányuló fejlesztések gyakoribbak. Azokat a helyi szereplőket segítik ilyenkor, amelyek 

vállalkozásfejlesztési funkcióval bírnak. Mindkét oldal vizsgálatára egyaránt szükség 

van. A két irány csak akkor lehet egyidejűleg hatékony. A disszertáció saját, empirikus 

mérése a keresleti oldalra irányul, mert míg a kínálat fejlesztése sokszor látható, a 

keresleti oldallal kapcsolatos fejlesztési lépések sokszor kimerülnek a 

marketingkommunikációs és népszerűsítő tevékenységekben, holott a kereslet ennél 

sokkal összetettebb preferenciákon alapul, azt generálni is lehet, ha a célcsoport 

szükségleteit alaposan ismerjük. 
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A vállalkozásfejlesztési tevékenységek kereslethez való igazítása helyi szinten is 

hatékony, ha ismerjük a területi és a sajátosságokat. Ez a nézőpont kialakult a regionális 

tudományban, megfigyelhető a helyi értékek fontossága a vállalkozásfejlesztő 

szolgáltatások terén is. Ez megmutatkozik a helyi vállalkozásfejlesztő szervezetek 

növekedő számában. Emellett ismét megemlíteném, hogy a vállalkozásoknak közvetlen 

szerepük van a helyi értékteremtésben, ezért kiemelt érdekkört képviselnek a területi 

fejlesztésekben.  

A dolgozatban a saját kutatásom mélyfúrásnak tekinthető Magyarország egyik 

legsikeresebb, erős vállalati és gazdasági háttérrel rendelkező településén, Győrben. Az 

elemzésben átfogó helyzetképet adok Győr város vállalkozásairól és megvizsgálom azok 

fejlesztési keresletét a felsőoktatási-vállalati interakciókban. 

 

Dolgozatban alkalmazott módszertan 

A dolgozat vizsgálati területe tehát Győr és vonzáskörzete. A dolgozat második 

fejezetében nemzetközi kitekintést is alkalmazok Az időbeli lehatárolást illetően a 

rendszerváltást és az azt megelőző időszakot tekintem kiinduló pontnak. Ez a kutatásban 

szereplő vállalkozói sokaság legkorábbi alapítási idejére utal. 

Az elméleti részben szakirodalmi szintézis végzek. Egy-egy témakört szakirodalmi 

táblázatokkal foglalok össze. Ezek megtalálhatóak a szövegközi részben. A dolgozat 

második fejezetében az esettanulmány módszerét alkalmazom a városi fejlesztési 

dokumentumok és előzetes kutatási eredmények feldolgozásával (Reisinger et al., 2016; 

Czakó - Dőry 2015; Czakó 2016; Czakó 2015b). A dolgozat harmadik fejezetében a fent 

említettek alapján a kérdőívek és az interjúk eredményeinek elemzését végzem el. A 

dolgozat legértékesebb részét az interjúk képezik, mert az azokban kapott eredmények 

szoft elemekkel bírnak. Ezért az interjúkban eredményeihez rendelem hozzá a kérdőívben 

kapott információkat. 

A dolgozatban alkalmazott kutatási módszereket az 1. ábra foglalja össze. 
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1. ábra: Dolgozatban alkalmazott módszertan 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A dolgozat nagy hangsúlyt fektet a módszertani kérdések tisztázására és az elméleti 

koncepciókban megjelenő fogalmak precíz használatára. Erre kitérek a dolgozat 

megfelelő pontjaiban. A szakirodalom szintézis alapján megfogalmazott 

munkadefiníciók segítik a dolgozat további érthetőségét. 

A dolgozat fő módszertani kérdése a vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokkal 

szembeni igény - a kereslet - elemzésének a módja. 2016-ban, a kutatási területen, 

Győrben megtörtént a kínálati oldal elemzése, amelynek eredményeit tartalmazza a 

dolgozat második fejezete (Reisinger et al. 2016). A kereslet elemzésére leíró és 

analitikus módon kerül sor. A területi sajátosságok nem kutathatók kizárólag statisztikai 

adatrendszerekkel, amelyek akár a vállalati (mikro), akár a területi vagy országos (makro) 

szinten elérhetők. Így aztán mély interjúkban és a kérdőívekben meghatározott “kvázi” 

feltételezett körülményeket, összefüggéseket kívánok tesztelni, egyben eligazítást kapni 

a vizsgált vállalkozásoktól ezeknek a szolgáltatásoknak az igényléséről. A sajátosságokat 

tehát egy konkrét interakció során vizsgálom. Ebben a következőket alkalmazom: 
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- Alapvető vállalkozásdemográfiai jellemzők - attribútumok meghatározása: A 

vállalkozás alakulásának ideje, vállalkozás helye, vállalkozás ágazata, 

vállalkozás mérete (önbesorolás alapján). Emellett a konkrét szolgáltatások 

lehatárolása. A meghatározott attribútumok differenciáló hatását 

megvizsgálom a szolgáltatások iránt mutatott igényben. 

- Az attribútumok differenciáló jellegét átfogóan nézem meg asszociációs 

vizsgálattal, kereszttáblás elemzésekkel és főkomponens analízissel. 

- A vizsgált mintában, a saját fejlesztésekről szóló beszámolókban a kereslet 

domináns elemeinek kiemelése. 

Az adatfelvételt illetően egy olyan bázis elérése volt a célom, ahol a nagyvállalatok, a 

KKV szektor képviselői és a mikrovállalkozások egyaránt jelen vannak. Ezt azzal 

indokolom, hogy egy felsőoktatási intézmény lehetséges vállalkozásfejlesztő 

szolgáltatásai kerülnek kiértékelésre. Ezek alapján bevonásra kell, hogy kerüljenek 

mindazok a cégek, akik az egyetemmel valamilyen kutatási együttműködésben már részt 

vettek. Ez a sokaság lett kiegészítve azokkal a vállalkozásokkal, akiknél az előző évi 

eredményeiket figyelembe véve, az e-cégjegyzék szerint rendben működtek. Tehát 

potenciális együttműködő partnerei lehetnek a felsőoktatási intézménynek. 

A kérdőívet 160 cégképviselő töltötte ki. A válaszok nagy arányban feldolgozhatónak 

minősültek: N=154. Ez a minta nem tekinthető reprezentatívnak. Mivel vállalati 

lekérdezésről van szó, a kérdőíves felmérés célja nem a véletlenszerű mintavétel volt, 

hanem egy pilot jellegű, mélyebb véleményfeltárás. Az interjúk során tizenegy 

kiválasztott vállalkozás vett részt a lekérdezési folyamatban. Olyan vállalati célcsoportot 

szólítok meg, akiknél látható, hogy fejlesztési tevékenység történt az utóbbi időszakban. 

A kisebb vállalkozások esetében szempont volt, hogy a tulajdonosok képviseljék a 

vállalkozást. A nagyobb vállalatok esetében a felső vezetői körből kerültek ki a 

beszélgetések alanyai. 

 

Kutatási kérdések, hipotézisek 

A fentiekben felvázolt tartalmi összefoglaló alapján a dolgozat a következő, általános 

kutatási kérdésekre keresi a választ: 

1. Miért eredményesebbek a vállalkozások bizonyos térségekben? Mi a jelenség 

oka?  
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2. Kimutatható-e a vállalkozásfejlesztési eszközök szerepe egy sikeres térség 

vállalkozásainak fejlődésében? 

3. Milyen módon befolyásolják a területi tőke elemei a vállalkozások fejlődését? 

4. Mennyire befolyásolják a vállalkozások attribútumai a vállalkozásfejlesztés 

iránti keresletet? 

5. Milyen módon tudnak eredményesen részt venni a fejlesztési folyamatban a 

vállalkozásfejlesztés szereplői? 

 

A dolgozat saját kutatásában a következő hipotéziseket fogalmazom meg:  

 

1. táblázat: A dolgozat hipotézisei 

H1: A vállalati attribútumok erősen differenciálják a szolgáltatások iránti igényt.  

H2: A vállalati sikert a vállalkozásfejlesztési beavatkozások mellett a területi tőke 

koncepcióban szereplő immateriális tényezők is befolyásolják. 

H3: Az iparági különbségek határozzák meg leginkább a vállalkozásfejlesztési szolgáltatások 

iránti igényeket. 

H4: A felsőoktatási intézmények által végzett tevékenységeket a nagyvállalatok jobban ismerik, 

mint a mikro, kis és középvállalkozások. 

H5: A duális képzéseket a nagyvállalatok jobban igénylik, mint a mikro-, kis- és 

középvállalkozások. 

Forrás: Saját szerkesztés 

H1 bizonyítására a vállalkozói attribútumokat használom fel. A konkrét egyetemi 

szolgáltatások esetén megnézem, hogy ezek a vállalati jellemzők milyen mértékben 

vannak összhangban a szolgáltatásokkal szembeni eltérő igényszintekkel. (pl.: lehetséges, 

hogy az idősebb vállalkozások fontosabbnak tartják az egyetem idegen nyelvű képzési 

szolgáltatásait, mint a fiatalabbak.)  
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H2 bizonyítására a vállalkozásokkal készített interjúk, személyes tapasztalatok 

adnak majd inputot. Megfigyelem és rendszerezem, hogy a vállalkozások milyen módon 

utalnak a területi tőke immateriális tényezőire (Camagni 2008, Rechnitzer 2016) a 

fejlesztéseikről szóló beszámolókban. 

H3 esetén feltételezem, hogy a kor, méret, elhelyezkedés és az iparági megosztás 

közül az utóbbi lesz az a tényező, ami a felsorolt szolgáltatások iránt felmért igényeket 

leginkább meghatározza. Ezt a kérdőív eredményeiből fogom levonni. 

H4-nél a dolgozatban feltételezem, hogy az egyetem tudományos munkáját a 

nagyvállalatok jobban ismerik, mint a kisebb szereplők. Erre a kérdőív és az interjú 

eredményei is felhasználhatóak. 

H5 bizonyításánál hasonló módon, mint H4-ben azt vizsgálom, hogy a duális 

képzés iránti igényben felmerül-e a vállalkozások méretén alapuló különbség. 

A dolgozat az itt összefoglalt bevezetésből indul ki és ezzel nyújt adalékot a helyi 

felsőoktatási intézmények területi értékéhez és a gazdaságilag sikeres térség jelenségének 

megfejtéséhez. Ezzel komplementer eredményeket kíván adni az átfogó vállalati vagy 

mikro szintű versenyképességi méréseknek (Szerb 2016, Kadocsa 2012, Némethné Gál 

2010, Chikán - Czakó 2006). Emellett összekötőként funkcionálhat a területi vagy makro 

szempontú versenyképességi méréseknél (Rechnitzer 2007, 2011, 2016; Porter 1990; 

Lengyel 2003; Bajmócy 2005, 2011; Kovács et al. 2015). 
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1. Helyi vállalkozásfejlesztési tevékenységek 

1.1. A vállalkozásfejlesztés megjelenése a területi tőke koncepcióban  

Általánosan elfogadott McMillan - Woodruff (2003) után, hogy a vállalkozások a 

gazdaság mozgatórugói, közvetlen megteremtői a nemzeti kibocsátásnak. Ebből adódik, 

hogy ha a regionális gazdaságfejlesztés egyes területeit vizsgáljuk, akkor megfelelő 

vizsgálati egységnek bizonyulnak a vállalkozások és az őket érintő lehetséges fejlesztési 

lépések. Fontos megjegyezni, hogy az általuk képviselt vélemény és értékrendszer 

kritikus része a hatékony regionális gazdaságfejlesztésnek (Kállay 2002). 

 

1.1.1. A területi tőke koncepció 

A helyi gazdaságfejlesztésben a csomóponti régió definíciójával kapcsolatos 

értékelések előtérbe kerültek. A gazdasági folyamatok egyes városi térségekben zajlanak 

és túllépik a tervezési határokat (Bajmócy 2011).  A városok köré csoportosult tőke javak 

és az azokon keresztül kialakult városi funkciók elemzése jelentősnek bizonyult a helyi 

vállalkozásokat vizsgáló kutatási modell felállításához. Egyes városok esetében a területi 

tőke fel- vagy leépülése levezethető és megadott szempontok szerint korszakokra 

bontható (Rechnitzer 2015). Érdemes megnézni, hogy a területi tőke koncepciót hogyan 

értelmezi a legfrissebb szakirodalom. Ez alapján milyen gazdasági tőke elemek jelennek 

meg egy sikeres területen és ezek a tőkeelemek miként funkcionálhatnak a 

vállalkozásfejlesztésben.  

Egy fejlődő városi térség esetén a területi tőke komponenseinek elméleti 

rendszerezésében felsorakoztatott tőkeértékek jelentős szerepet játszanak. Kapcsolódnak 

a városban kialakult vállalkozói környezet és munkakultúra jellemzőihez. A dolgozat 

tehát az átfogó területi tőke koncepcióval kapcsolatos legfrissebb értékeléseket 

rendszerezi (Camagni 2008; Camagni 2009; Rechnitzer 2014a; Rechnitzer 2014b).  

A területi tőke fogalmára joggal mondhatjuk azt, hogy az utóbbi években számos 

kutatás újraértelmezte. Régebbi, hasonló témakörben készült felmérések sok esetben csak 

a materiális javakat vették figyelembe egy adott terület fejlettségi szintjének 

jellemzésénél (Jóna 2013). Az utóbbi időben megalkotott területi tőke modellekben és 

módszertani leírásokban azonban számos olyan elem megtalálható, ami komplexebb, 

testre szabottabb képet adhat egy terület gazdaságáról, emellett pedig az immateriális 

javakat is számba veszi egy terület vonzásának felmérésénél (Zonneveld - Waterhout 
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2005; Zonneveld - Waterhout 2010; Tóth 2013; Nagyházi 2014; Rechnitzer - Smahó 

2011). A régiók összehasonlításánál önmagukban a GDP adatok nem teljesen a reális 

fejlettségbeli különbségeket, vagy azonosságokat mutatják. Előfordulhatnak olyan 

időszakok egy országban, amikor a régiók GDP adatai konvergálhatnak amellett, hogy 

közben a belső társadalmi különbségek növekednek (Barca 2009). Abban az esetben, ha 

helytelen vagy nem elég hatékony a forráselosztás, nem realizálható a gazdasági jólét, 

aminek a fogalma sokkal komplexebb, hard és soft tényezők kombinációi alkotják 

(Szirmai 2015). Ezt az álláspontot képviselve és kiegészítve kijelenthető, hogy a GDP és 

egyéb statisztikai adatok sem adhatnak teljesen reális fejlettségi térképet egy adott 

területről. Ezért hasznos a területi tőke koncepció újragondolásában az immateriális 

elemek fontosságának kiemelése. Másrészről pedig pont emiatt mondható ki, hogy a 

területi tőke koncepció, mint mérési eszköz használata az immateriális jellege miatt nem 

túl hatékony. Egy terület fejlettségének növekedése és hatékonysága abban rejlik, hogy 

az adott terület milyen mértékben tudja egyes potenciáljait és az ahhoz kapcsolódó egyes 

tőke elemeit a lehető legjobban kihasználni. A gazdasági növekedés önmagában nem 

feltétlenül vezet gazdasági jóléthez.  

A területi tőkével kapcsolatos értelmezések az 1990-es évek végétől jelennek meg 

a szakirodalomban.  Fabrizio Barca nevével fémjelzett, 2009-ben kiadott jelentés a 

kohéziós politika reformjának dilemmáit veti fel (Nagy 2010): 

- A kohéziós politika az összes régiót célozza vagy csak a legkevésbé 

fejletteket? 

- A finanszírozások központilag történjenek vagy tagállamokra szabva? 

- Infrastruktúra-támogatásra vagy innováció támogatásra kell nagyobb 

hangsúlyt fektetni? 

- Milyen mértékben maradjon a GDP a kulcstényező a források elosztásában? 

 A kérdések megválaszolásához elengedhetetlen a területek fejlettségi szintjének 

mélyebb meghatározása, valamint a kapcsolódó kutatási témák és módszertanok 

kidolgozása. A területi tőke mélyebb értelmezése egy 2001-ben megjelent OECD 

kiadvány után lesz népszerű a szaknyelvben.  Definíciójának kiindulópontja az, hogy 

minden területnek speciális tőkéje van. A speciális tulajdonság tekinthető a tőketényezők 

egy elkülönült csoportjának, amely vonzza a jövőbeli befektetéseket és a jelenlegi 

befektetések megtérülésének ütemét növeli, más területeken végbemenő befektetések 

megtérüléséhez képest. Jelentős megállapítás az is, hogy egy országon belüli terület 
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speciális tőketényező csoporttal rendelkezhet. Ez a csoport elkülöníthető más területi 

egységek tőketényezőitől. (OECD 2001, 15). Erre épül a mára új koncepciónak tekintett 

Camagni-féle modell.  

A területi tőkével kapcsolatos modellalkotási kísérletek közül jelentősnek minősül 

tehát Roberto Camagni koncepciója, ami részletesen definiálja a fogalom összetevőit és 

azok viszonyrendszerét. Camagni 2005-ben már foglalkozik a területi tőke és a területi 

kohézió kérdéseivel. Megállapítása szerint a területi tőkében a területi minőség és a 

területi hatékonyság alkotják a kohéziót (Camagni 2005). A 2008-as Camagni-féle 

területi tőke koncepció bemutató tanulmányában az elméleti megközelítés abból indul ki, 

hogy a kínálat orientált nézőpontok a területi tudományokban előtérbe kerültek. Ezek 

között a szerző kiemeli azt, hogy a régiók közti kereskedelemmel is kapcsolatos 

versenyképességi elméletek szerint a régiók nem a komparatív előnyök alapján 

versenyeznek, hanem sokkal inkább az abszolút előnyök vagy kompetitív előnyök 

alapján. A kompetitív előnyök elmélete a vállalkozások teljesítményéből indul ki. Tehát 

kimondja, hogy az országok fejlettsége a vállalkozások fejlettségétől függ (Porter 1990). 

Az ilyen témájú, átfogónak tekinthető elméletek előtérbe kerülése miatt emelem ki a 

disszertációban annak a fontosságát, hogy a helyi és a regionális növekedési stratégiáknak 

a teljesség igényével fel kell sorakoztatni az adott terület azon belső értékeit, amelyek a 

külső szereplőknek versenyképességet és attraktivitást mutathatnak.. A régióknak, 

városoknak vagy egyéb kiterjedésű területeknek ki kell használni a helyi potenciálokat. 

Ezeket nevezi Camagni (2008) összefoglalóan területi tőkének. Ezt a gondolatkört 

egészítem ki  azzal, hogy a potenciálokat és a helyi értékeket a vállalkozói réteg 

fejlesztésével és támogatásával lehet erősíteni és kihasználni. A két gondolatkört azért 

lehet összekötni, mert a Camagni-féle értelmezés egyetemlegesen használható a 

különböző területi szintek esetén. Város, középváros, metropolisz, főváros, nemzeti és 

nemzetközi szinten az adott területen lévő anyagi és nem anyagi jellegű 

tőkekoncentrációkat illusztrálja.  

A hagyományos források - tőke, munkaerő, infrastruktúra - mellett a területi tőke 

már tartalmaz olyan tényezőket is, amelyek az adott terület endogén fejlődését táplálják. 

Ezen belül vannak kiemelve az ipari parkokkal, az innovatív miliővel és a 

klaszteresedéssel kapcsolatos, főleg megfoghatatlan értékekre fókuszáló megállapítások. 

Az utóbb megfogalmazott nem tárgyi jellegű tényezők, mint a helyi atmoszféra és a helyi 

irányítás szinergiája, megjelennek a társadalmi tőkében és a kapcsolati tőkében is. Ezek 
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a tőkecsoportok pedig szerepelnek a területi tőke mátrixában. A modell tőketényezői 

OECD által felsorakoztatott strukturált tényezők elméleti osztályozásából 

eredeztethetőek (Camagni 2008). Ez alapján egy terület fejlettségi összetevői a 

következők (OECD 2001): 

- földrajzi elhelyezkedés; 

- méret; 

- termelés szintje; 

- klíma; 

- tradíciók; 

- természeti erőforrások; 

- életminőség vagy városi agglomerációk; 

- üzleti inkubáció; 

- ipari parkok; 

- üzleti hálózatok; 

- közös értelmezések, felfogások; 

- szokások; 

- informális szabályok; 

- szolidaritás; 

- közös támogatások; 

- ötletek találkozása; 

- környezet. 

A felsorakoztatott területi fejlettségi mutatók kapcsolhatóak a következő ábrán 

látható 3X3-as Camagni-féle mátrix taxonómiájába és a vállalkozásfejlesztés témakörébe 

egyaránt. A mátrixra visszatérve a versengés szintjét és a tárgyiasultság dimenzióit 

láthatjuk. A mátrixban szereplő tényezők a tárgyiasultság három csoportjába vannak 

beosztva. Ezek a tárgyi, a vegyes és a nem tárgyi javak. A versengés dimenziójában is 

három csoport van: a magánjavak, a közjavak és a kevert közjavak.  

A 2. ábra osztályozási rendszerében szereplő kilenc csoport mellérendelt, egymást 

kiegészítő viszonyban áll.. Későbbi megállapításokban is fellelhető az állítás, hogy ezek 

a csoportok hozzájárulnak egy terület relatív és abszolút versenyelőnyéhez (Giffinger et 

al. 2010; Bodor - Grünhut 2014; Czakó 2015a). 
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2. ábra: Területi tőke komponenseinek elméleti rendszere 

 

Forrás: Saját fordítás Camagni, 2008 alapján 

A 2. ábra négy sarkában álló csoportok alkotják az úgynevezett „hagyományos 

négyzetet”, a középen elhelyezkedő, szürke háttérrel jelölt négyzetek pedig az 

úgynevezett „innovatív keresztet” (Camagni 2008). Az innovatív keresztben 

elhelyezkedő kifejezések olyan tényezőcsoportokat tartalmaznak, amelyek alapján egy 

terület innovációs teljesítménye, a tudásfelhalmozása és a tudásteremtése leírható. Ezek 

a tényezők tekinthetőek a tudáshasznosítás működtetőinek és generálóinak, amelyek 

általánosan összefoglalva egy térség kapcsolati tőkéjének és tanulási képességének 

jellemzői. Ebben az innovatív keresztben összefoglalt tényezők megléte és növekedése 

olyan miliőhöz vezethet, amiben a szabad tudásáramlás kollektív tanulási folyamatokat 

hozhat létre (Rechnitzer 2015). 
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1.1.2. Területi tőke, területfejlesztés és vállalkozásfejlesztés összefüggései 

Rechnitzer (2016) összekapcsolja a területi tőkét és a helyi területfejlesztést azzal, 

hogy a területi tőke jelenségét konkrét településhez köti. A területi tőke Camagni (2008) 

által újraértelmezett koncepciójából indul ki. Szerinte a modell legfontosabb üzenete, 

hogy a területrendszerben elsőként kapcsolja össze a gazdasági alapokat megtestesítő 

tényezőket és azok működtetési rendszereit. Kiemeli azt a tényt, hogy a területi 

szerkezetekben megjelenő tényezőkombinációk ugyan általánosan leírhatóak, mégis az 

egyes területi egységekben eltérő módon vannak jelen. A beavatkozásoknál, a területi 

rendszer alakításánál a fizikai javak bővítése mellett nélkülözhetetlen az innovatív kereszt 

elemeinek folyamatos gondozása, szélesítése vagy éppen permanens megújítása. A 

következő pontok Rechnitzer (2016) könyvének jelentőségét foglalják össze: 

- Rechnitzer a Camagni-féle (2008) mátrix formában megjelenő tőkeértékeket 

a kulturális, gazdasági és társadalmi tőke hármas csoportjában értelmezi. 

Ezek segítségével vezeti le egy konkrét település - Győr város - fejlődési 

pályáit a késő középkortól a rendszerváltásig. Ez a tőkecsoportosítás 

alkalmassá teszi a területi tőke koncepciót időbeliség figyelembe vételére. 

- Jelen dolgozat szempontjából nagyon fontos hozadék, hogy összefoglalja a 

területi tőke módszertanának mai helyzetét. A területi tőke kutatás 

módszertana napjainkban alakul ki. Rendelkezünk egy átfogó elméleti 

koncepcióval (Camagni 2009), ami folyamatos megújításra kerül. Ebből 

utalásokat találhatunk az elemzési eljárásokra, amelyek lehetnek 

kvantitatívak (számszerű mérések, széles körű modellalkalmazás, fejlődési 

pályák, területi sorrendek és típusok megfogalmazása) (Jóna 2013; Tóth 

2013; Tóth 2016) és kvalitatívak (leíró jellegű értékelések, összefüggések 

elemzése, kapcsolatvizsgálat, fejlődési pályák vizsgálata, beavatkozások 

értékelése) (Giffinger-Handlmayer-Kramar 2010; Bodor-Grünhut 2014). 

- A koncepcióval szemben elhangzott eddigi kritikákat összegyűjti és saját 

kérdéseket, problematikákat is megfogalmaz. Ezek alapján ki kell emelni, 

hogy a területi tőke nem összekeverendő a klasszikus tőkével. A koncepció 

gyakorlati alkalmazhatósága napjainkra is kérdésként merül fel. A területi 

tőkeelmélet egy állapotot ír le egy adott időben, időbeliség levezetésére tehát 

nem alkalmas. A tőkeelemek értelmezhetősége és átalakulásának leírása 

hiányos. 
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- Rechnitzer szerint a területi tőke inkább egy megközelítési mód, amit a 

felzárkózó országok gazdaságaiban bizonyos korlátok között lehet csak 

adaptálni, de célszerű alkalmazni a területrendszer elemeinek egyes 

leírásához, megismeréséhez és a fejlesztési pályák tanulmányozásához. 

- A gazdasági tőke alatt a vizsgált területen (Győrben) működő vállalkozásokat 

érti. A gazdasági tőke mélyebb bemutatásánál a város vállalkozásait 

rendszerezi: privatizáció után fennmaradók, felszámoltak, széthullottak, 

újítók és járműipart követők. Ezt a pontot azzal egészíti ki a dolgozat, hogy a 

gazdasági tőke nem csak a vállalkozásokból áll, hanem a vállalkozásokat 

érintő fejlesztő szereplők is ide kapcsolódhatnak. 

- „Genius locinak” nevezi a területi tőke outputját - a hely kódját, ami a hely 

specifikumából adódó, lassan alakuló, hosszútávon építhető helyi 

versenyelőnyként fogható fel. 

Jelen dolgozat módszertanát és témáját leginkább ebbe a területi tőke 

megközelítésbe lehet elhelyezni. Ezek alapján a dolgozat elméleti és gyakorlati kerete a 

következő komponensekből áll:  

- helyi vállalkozásfejlesztési beavatkozások; 

- területi tőke; 

- vállalkozások fejlődése. 

A területi tőke 2008-as koncepciójának vizsgálatából levont konklúzió, hogy a 

dolgozat egyetért az eddig feldolgozott kritikákkal. Ezek száma növekedik és számos 

tudományos megállapításban megmutatkozik. 

Ki kell emelni azonban a 2008-as területi tőke koncepció egy előnyét: a 

társadalomtudományi és azon belül a regionális tudományi kutatásokban vett 

alkalmazhatóságát. Mivel a mátrix egy teljes körű felsorolást kísérel meg a rivalizálás és 

a tárgyiasultság dimenziója mentén, elmondható, hogy az egyes tényezők kiemelésére és 

területi kontextusának illusztrálására a mátrix számos lehetőséget ad. 

Emellett arra is lehetőséget ad, hogy egy regionális tudományban használt fogalom 

kereteként funkcionáljon. Szemléltesse az adott fogalom kontextusát, illetve azokat a 

témaköröket, amelyek az adott fogalommal kapcsolatban állhatnak és vizsgálatuk 

indokolt. 
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1.1.3. Sikeres területeken megjelenő tőketényezők 

A városok fejlettségi szintje, a sikeres város jellemzőinek megfogalmazása szintén 

összekapcsolható a vállalkozásfejlesztés témakörével. Ebben a fejezetben azok a 

sikerpontok kerülnek bemutatásra, amik a vállalkozásfejlesztéshez kapcsolhatóak.  

A sikerességi faktorok olyan hosszú távú tényezők, amik a gazdaságra, 

társadalomra és környezetre egyaránt utalnak. Ezek a tényezők lassan változnak. A 

felsorolt alaptényezők értelmezésének hátterét az EU 1999-ben kiadott, hatodik regionális 

jelentése adja. Itt jelenik meg a vállalati réteg. Leginkább a KKV szektor és a kívülről 

bejövő befektetések utalnak rá (CEC 1999). Mivel a vállalkozások profitorientált 

szereplők, követniük kell azt a jövőképet, hogy fejlesztik magukat, növelik 

kapacitásaikat, bővítik tevékenységi köreiket (Németh 2011; Berg 1987). 

Magyarországon az 1950-60-as években indultak el a városiasodás folyamatai, így 

világviszonylatban alulurbanizált országnak számítunk (Szelényi 1996).  Ezen belül is 

jelentős különbségek fedezhetőek fel a magyar városok között. Magyarország 

városszerkezete jellemzően főváros központú. Egyértelműen kimondja ezt az ESPON, 

mint az átfogó nemzetközi szintű mérések egyike. Magyarországnak fővárosra épülő 

monocentrikus jellemzést ad. A főváros olyan egyedi domináns funkciókkal rendelkezik 

a többi magyar városi térséghez képest, hogy városi funkciók szempontjából az ország 

két dimenzióban mozog. Az egyik dimenzió, Budapest és környéke, a másik dimenzió 

pedig a többi, regionális centrum funkcióval rendelkező városok szintje (ESPON, 2007).  

A regionalizmus intézményesülése az egyes országokban eltérő fejlődési szakaszokban 

következett be, így különböző közigazgatási eredményeket produkált (Horváth 2007). Az 

intézményesített regionális centrum funkciók a magyar városok esetében nem terjednek 

ki annyira, mint a nyugat-európai régió központokban. Ahhoz, hogy egy város sikeres 

legyen, különböző tényezők együttes hatására van szükség. Ezeket 1997-ben Enyedi 

György a következő tíz pontban foglalta össze és fordította le a magyar városokra (Enyedi 

1997a). A tíz pontban megjelenik a vállalkozói réteg, a dolgozat nemzetközi szakirodalmi 

megállapításokkal egészíti ki a sikertényezőket és szemlélteti a vállalkozói réteg szerepét: 

- Az első tényező a gazdaságban mutatott alkalmazkodó képesség. Egy város 

gazdasági stabilitása abban rejlik, hogy miként képes alkalmazkodni a 

globális gazdasági változásokhoz olyan módon, hogy megtartja az 

értéknövelő tevékenységeit, szektorait, illetve újakat fedez fel. Ez a magyar 
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városok esetében erőteljesebben érezhető kihívás volt, mint a nyugat-európai 

városok esetén. A rendszerváltás után a nagy ipari funkciók lassan 

megszűntek és a szolgáltatásra kellett helyezni a hangsúlyt. Ez az 

alkalmazkodási törekvés ma is szerepel a városok fejlesztési terveiben. 

Rengeteg olyan barnamezős terület található mind a főváros, mind pedig a 

nagy regionális központok területén, melyeken a rendszerváltás előtt ipari 

termelés zajlott. Ezen területek egy része, kiemelten az egykori új szocialista 

városok esetében még ma is fejlesztésre vár. Mára láthatunk olyan példát, 

hogy ezeken a területeken szolgáltatások kialakítására került sor. Ilyenek 

például a régi gyárcsarnokok területén megnyitott szórakozó helyek vagy 

kialakított közösségi szolgáltató helyek (pl.: parkok, játszóterek). Emellett 

ezek a területek képezhetik a külföldi és hazai befektetők által keresett 

értékeket. Az alkalmazkodó képesség a vállalkozások szintjén is megjelenő 

versenyképességi tényező. Főként a globalizáció miatt növekedett meg a 

jelentősége (Hornaday - Bunker 1970; Becherer et al. 2003). 

- A második tényező az elsőből következve az értéknövelő szolgáltatásokra 

helyezi a hangsúlyt, amelyek az alapszolgáltatásokhoz képest értéket 

növelnek. Ezen szolgáltatások többlet aránya az adott városban 

sikertényezőként funkcionálhat. Az értéknövelő szolgáltatások olyan 

másodlagos üzleti tevékenységek, amelyek egy vállalat fő tevékenységi körét 

segítik. Pl.: biztosítás, jogi tevékenységek, könyvelés, minőségbiztosítás. 

Minél szélesebb körben elérhetőek ezek a szolgáltatások, annál 

hatékonyabban járulnak hozzá a helyi vállalkozások sikeréhez. Mára ezekben 

a szolgáltatásokban is erőteljesen érezhető a technológiai fejlődés. Ez újabb 

szintre emeli a helyi gazdasági fejlődést és benne a vállalkozások fejlődését 

is egyaránt (Malecki 1997). 

- A harmadik sikertényező a tudásalapú termelés megteremtése és beindítása. 

Ma már kellő mennyiségű szakirodalom áll rendelkezésre abban a 

témakörben, hogy a tudás mennyire járul hozzá egy terület fejlődéséhez. A 

sikeres városban a tudás igényes ágazatok általában nagyban hozzájárulnak a 

gazdaság növekedéséhez. A szakirodalom sok esetben mindig valamilyen 

csúcstechnológiához köti a tudás átadását. A magyar szakirodalomban ez a 

tendencia figyelhető meg. Tudás alapú termeléssel kapcsolatos elemzések 

gyakran high-tech vagy medium-tech iparágakkal kapcsolatban születnek 
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(Smahó 2008; Ács et. al. 1997). Erre ellenpéldaként fellelhetőek olyan 

külföldi példák, ahol egy terület fejlődése olyan ipar fellendülésének 

köszönhető, aminél a tudásátadás elengedhetetlen, viszont az adott ipar 

technológiája nem sorolható a high-tech szintjére (Hadjimichalis 2011; 

Lengyel - Rechnitzer 2002). Ezek azok a példák, ahol az adott termék 

előállítása sokszor valamilyen hagyomány alapján vagy emberi tudáson 

múlik. Jó példa erre a már egyre kevésbé fellelhető, viszont a múltban 

felemelkedő olasz ruhaipar. Magyarországon is történnek hasonló 

próbálkozások, kevésbé látható eredménnyel. Inkább csak kiindulópontnak 

nevezhetők a különböző magyar kézműves technológiát igénylő termékek 

elterjedése és az ezekkel kapcsolatos tudás átadása. Ezen termékekre kiépült, 

hosszú távon fennmaradni képes, tudás alapú iparágak magjai már láthatóak 

a magyar piacon is. 

- A negyedik tényező az innovációs képesség, amihez elengedhetetlen a 

városokban lévő K+F+I tevékenység tervezésének, megvalósításának és 

folyamatos utánkövetésének jelenléte. Egy termék innovációja 

szempontjából a képesség ma már összeköthető a gyors változtatás 

képességével, illetve a termékek életgörbéjének rövidülésével. Egy városban 

és vonzáskörzetében a vállalkozások technológiai innovációját szolgálják az 

innovációs központok. Ezek funkciói, sikeres és hatékony működésük és a 

rendelkezésre álló humán erőforrás mértéke adhat egyfajta központosított 

K+F+I támogatást. Innovációs központ funkciót azok a szervezetek 

tölthetnek be hatékonyan, melyeknek közvetítő képessége magas. Az 

egyetemek ennek a kritériumnak megfelelhetnek (Reisinger et. al. 2016; 

Mezei 2009; Kerékgyártó 2006).  

- Az ötödik tényező az adott városon belüli döntés köre. Minél több olyan 

intézménnyel rendelkezik egy város, amelyek döntési jogkörrel 

rendelkeznek, annál nagyobb hatalommal bír. Így stabilabbá válik a város 

területe. Ezt Enyedi György az ellenpéldával levezetve indokolja, miszerint: 

minél több olyan szervezet van egy városban, amit kívülről, más városokból 

irányítanak, annál nagyobb arra az esély, hogy adott szituációban a terület 

rovására hozzanak meg egy döntést (Enyedi 1997a). Számos nemzetközi 

művet találhatunk a területi irányítás, a gazdasági fejlődés és a vállalkozások 

jelenléte közötti összefüggésekről (Audretsch - Keilbach 2004). Német 
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városokat feldolgozó elemzésekben megjelenik az, hogy a vállalkozások 

tulajdonában lévő tőke fontos része a gazdasági fejlődésnek, ezért a terület 

irányításában, a helyi szabályok kialakításában és a döntéshozatalban 

megjelenik a vállalkozói tőke helyben tartásának fontossága. 

- A hatodik tényező azt a társadalmi szerkezetet mutatja be, ami a város sikerét 

szolgálja. A növekvő középosztály a rendszerváltás óta jellemző a magyar 

társadalomra. A felsőfokú képzettséggel rendelkező, leginkább munkájában 

már IT eszközöket használó társadalmi rétegnek nagymértékű a tájékozódás 

iránti szükséglete. Emellett a saját épített környezet iránt is tapasztalható 

egyfajta igénynövekedés. Amennyiben ez a társadalmi réteg gyarapodik egy 

városban, a folyamat hozzájárulhat a gazdasági és infrastrukturális 

fejlődéséhez egyaránt. Itt jegyezném meg, hogy a területi tőke koncepcióját 

bemutató mű (Capello-Nijkamp 2009) szerzői a koncepció megjelenése után 

tovább foglalkoznak Camagni (2009) modelljével. Nijkamp és szerzőtársai 

például a társadalmi tőke, a kognitív tőke és a regionális növekedés közti 

összefüggésekre helyezik a hangsúlyt műveikben (Caragliu - Nijkamp 2014; 

Batabyal - Nijkamp 2013). 

- A hetedik pont az előzőhöz szorosan kapcsolódik. Enyedi György 

koncepciója feltételezi azt, hogy a jól képzett gazdag középosztálynak nem 

feltétlenül az a célja, hogy jövedelmét gyarapítsa, hanem sokkal inkább, hogy 

olyan dolgokra költse, amelyek nem feltétlenül anyagi jellegűek, viszont 

hosszú távon a társadalom jólétét biztosítják. Erre példa a térrendezésre 

fordított források elosztása, ami egy adott igényű társadalomnak a hosszú 

távú életminőséget szolgálhatja, és értékes környezetet nyújthat. 

- A nyolcadik tényező a városban és vonzáskörzetében előforduló 

konfliktuskezelésre utal. Minél inkább problémamentes a városi szereplők 

közti érdekeltérések kezelése, annál gördülékenyebb a város fejlődése. A 

konfliktusokat egy város növekedéséből fakadó jelenségként foghatjuk fel. 

Ilyen például a megnövekedett forgalom hatására kezelendő közlekedési 

dugók, vagy a tömegközlekedés hirtelen szükségszerű korszerűsítése egy 

adott esemény miatt. Minél jobban felkészült egy adott terület az ilyen jellegű 

akadályok megoldására annál kedvezőbb pozícióba kerül. A konfliktusok 

több oldalt érintenek. Az erős vállalatok érdekei megjelennek azokban a 

városokban, ahol a gazdaság fejlődése dinamikus. 
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- A külső kapcsolatok és a nemzetközi dimenzióban való megjelenés, illetve az 

ott felvett szerepek is jelentősen hozzájárulnak egy város sikeréhez. A 

tanulmány is megemlíti, hogy Budapestnek van egyedül esélye 

bekapcsolódni az európai nagyváros hálózatba. Emellett mára már stratégiai 

kérdéssé vált, hogy egy város milyen irányban alakítja a nemzetközi 

kapcsolatait, hiszen a globalizáció hatására az elérhetőség mára már nem 

jelent akkora akadályt. A kapcsolatok sokszor vállalati szinten jelennek meg. 

Itt is meg kell említenünk, hogy a poszt szocialista államokban a nemzetközi 

üzleti kapcsolatok a rendszerváltást követő években kaptak központi szerepet. 

A beáramló külföldi tőke lehetőséget ad arra, hogy a helyi vállalkozók rajtuk 

keresztül, közvetetten kapcsolódjanak be a nemzetközi vagy akár a globális 

piac körforgásába. Ezt felismerve, egy sikeres település vezetése figyelembe 

veszi ennek támogatását a döntéshozatal során (Meyer et al. 2007).  A 

nemzetközi vállalati kapcsolatok sikeres kialakításának feltételeivel és a 

szükséges kompetenciák jelenlétének vizsgálatával a disszertáció későbbi 

pontjai részletesen foglalkoznak. 

- Utolsó pontként a sikertényezők együttes jelenlétéből adódó növekvő 

jövedelem és foglalkoztatottság szerepel. A fent leírt pontoknak úgy kell 

hatást gyakorolniuk egy adott városra, hogy azzal egy időben az alapvető 

gazdasági mutatók is kedvező irányba változzanak. 1997-ben, amikor a 

felsorolt pontokat tartalmazó tanulmány született, a helyben keletkezett adók 

országos centralizálása még jelentősebb kérdés volt. Amennyiben a 

városfejlesztésre fordítandó források és a helyi gazdaság fejlődéséből 

származó források helye állami beavatkozás miatt nagymértékben szétválik, 

nagyobb az esély arra, hogy bizonyos esetben gyengül a város fejlődése. 

Hiszen a városvezetés elsődleges célja a központosított jövedelemforrásból 

jutó részesedés növelése és ezt követi közvetetten a városfejlesztés. Az 1997-

ben született tanulmány szerint ez volt a jellemző a szocialista időszakra és 

ennek hatásai érezhetőek voltak az 1990-es évek elején is. 

A fenti tényezők felsorolásából és bemutatásából következik, hogy a városok 

versenyképessége, önállósága, az ott működő gazdasági szereplők teljesítménye és az ott 

élő társadalom jóléte már a 90-es években központi kérdés a magyar és a nemzetközi 

regionális tudományban. A fenti tíz pont átfogó követelményrendszert mutat be egy város 

sikerének eléréséhez. Ebben hangsúlyosan megjelenik a helyi gazdasági szereplők 
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fejlődése és annak feltételei: a vállalkozások környezete, az őket körülvevő 

szolgáltatások, a tudásáramlást és innovációt közvetítő intézmények, a helyi vállalatok 

döntési szerepe és a nemzetköziesedést biztosító lehetőségek. Későbbre datálva további 

modelleket ismerhetünk meg, amelyek tartalmazzák az adott időszak specifikumát, 

vagyis regionális szinten értelmezik a versenyképességet. A vállalati szektor sikeres 

működésének feltételei ebben is meghatározó tényezőként vannak jelen. 

 

1.2. A vállalkozásfejlesztés elméleti háttere 

A következőkben a vállalkozások értelmezési szempontjaira térek ki. Ezt követően 

a vállalkozások és a vállalkozásfejlesztés kapcsolatát feldolgozó irodalmakat 

szemléltetem. Végül kitérek a vállalkozáskutatás problematikájára és a területi dimenzió 

fontosságára. Mindegyik témakörben gazdag szakirodalommal találkozhatunk. A 

szintézisben azokat a megállapításokat emeltem ki, amelyek kapcsolódnak a dolgozat 

témájához. 

 

1.2.1. Vállalkozások értelmezése 

Érdemes kiindulni abból a tényből, hogy a vállalkozások nem tekinthetőek 

homogén csoportnak , így a rájuk irányuló fejlesztések általában különböző szempontok 

alapján lehatárolt vállalkozói csoportokat céloznak meg. Ezek a csoportok különböző 

beavatkozási módszereket igényelnek, és fejlesztésük során eltérő a kockázat mértéke is. 

 A vállalkozásokat minden esetben érdemes a területi fejlesztési programok 

tervezésébe, megvalósításába és értékelésébe bevonni, hiszen ők az iparág-specifikus 

versenyelőnyök megvalósítói. Adott feltételek esetén kulcsszerepet vállalnak abban, 

hogy egy iparág versenyképes maradjon egy adott területen. Ha a vállalkozásokat, mint a 

gazdasági fejlődés megvalósítóit értelmezzük, akkor a következő speciális 

tulajdonságokat érdemes számba venni (Bajmócy 2011, 112–118): 

- A vállalkozások érdekérvényesítő képessége különböző. A méret szerinti 

csoportosítás alapján a közepes és nagyvállalatok partnerként jelennek meg a 

helyi kormányzatok szemében. Így azok a helyi stratégia-alkotásban 

bevonásra alkalmas szereplőként is szerepet játszhatnak. A kisebb 

vállalkozások azonban többnyire csak közvetett módon, közvetítő 

szervezeteken keresztül tudnak hangot adni véleményüknek. 
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- Az érdekérvényesítésből fakadóan fennáll a veszélye annak, hogy bizonyos 

vállalkozások - általában egyedi érdekeiket képviselve – túlságosan 

egyfókuszú stratégiát erőltetnek, melyek révén más meglátások háttérbe 

szorulnak, vagy egyáltalán nem kerülnek bevételre. 

- Bár fontos a helyi vállalkozások bevonása a fejlesztési feladatokba, vannak 

olyan esetek, amikor ez hátrányos is lehet. Például egy egy új iparág erősítése  

során nem elégséges a meglévő vállalati kör igényeinek felmérése. 

- Napjainkban a vállalkozások nem egymástól elszigetelten működnek, hanem 

formális és informális kapcsolatokat építenek ki egymás között. A különféle 

közelségi dimenziókra épülő együttműködési kapcsolódások - a hálózatok és 

a klaszterek - releváns szereplői a gazdaságfejlesztésnek. 

Elmondható, hogy a vállalkozások gyakorlati megvalósítói a gazdasági fejlődésnek 

és annak kialakításában is fontos szerepük van. A gazdaságfejlesztési irányok 

kijelölésénél természetesen nem mindegy, hogy az a nagyvállalatokra vagy a KKV-kra 

irányul, illetve, hogy pontosan mi a cél. A KKV-k eleinte a munkahelyteremtő 

képességük miatt kaptak fontos szerepet a gazdaságfejlesztésben, ma már az innovációs 

képességük van a középpontban (Bajmócy 2011).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meg kell jegyezni azt is, hogy a „vállalkozás” szó alapvető fogalomnak tekinthető. 

A teljesség igénye nélkül érdemes összegyűjteni, hogy milyen fogalmi megközelítésekkel 

találkozhatunk a szakirodalomban. Ezeket sorolja fel a 2. táblázat: 

 

2. táblázat: Vállalkozók, vállalkozások fogalmi megközelítései 

Szerzők, év Fogalmi megközelítések 

Schumpeter (1912); Weber (1905) Vállalkozók, első átfogó meghatározások. 
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Morgenstern (1935), Menger 

(1934) Vállalkozó döntéseinek racionalitása. 

Coase (1937) 

Vállalkozások fejlődési tényezői a tranzakciós 

elmélet alapján. 

Baumol (1990) 

Vállalkozó, mint innovatív ötletek és újítások 

megvalósítója. 

Knight (1921) Vállalkozó, mint a vállalat vezetője. 

Hebert - Link (1988) 

Vállalkozó, mint kockázatvállaló, tőketulajdonos 

és vállalatvezető. 

OECD (1998) Vállalkozók, mai értelmezések. 

Reynolds et al. (1999) 

Vállalkozói szemlélet jellemzői, a vállalkozás 

alanya(i). 

Ács et al. (1998) 

A vállalkozás a profitszerzésre irányuló gazdasági 

szervezet 

Milgrom - Roberts (2005) 

Vállalatelmélet, szervezetelmélet és 

vállalatirányítás elmélete. 

Urban (2010) 

Vállalkozó, mint az erőforrások felhasználója és 

átalakítója. 

Kállay - Imreh (2004) 

Kis- és középvállalkozások értelmezése, 

jelentősége. 

Bajmócy (2011) 

Vállalkozások, mint a gazdasági fejlődés és az 

iparág-specifikus versenyelőnyök megvalósítói. 

Forrás: Saját szerkesztés a szakirodalmi feldolgozás alapján 

 

A 3. táblázatból levonható egy általánosnak tekinthető következtetés, miszerint a 

szerzők alapvetően kétféle megközelítést követnek. Az egyik csoport a személy szintjén 

értelmezi a vállalkozót, a másik pedig szervezeti szinten értelmezi a vállalkozást. A 

dolgozat témájából adódóan ezt a kettősséget én is követem, hiszen az empirikus mérés 

során egyes esetekben a vállalkozás adataira kérdezek rá, máskor pedig a vállalkozás 

jellemzőiről kérek információkat.  

1998-ban az OECD vállalkozásokkal és helyi fejlesztésekkel foglalkozó központja 

elkezdi a „Fostering Entrepreneurship” című vállalkozáserősítő politikáját, amiben a 

vállalkozás definícióját úgy fogalmazza meg, mint jelenséget, aminek különböző formái 
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vannak, megjelenik kicsi és nagy méretben, megjelenik új és már megalapított szervezeti 

keretek között, a formális és az informális gazdasági folyamatokban, legális és illegális 

tevékenységek formájában, innovatív és hagyományos tevékenységekhez kapcsoltan, 

magas és alacsony kockázatú vállalásokban. A definíció is mutatja, hogy a vállalkozás 

többféleképp értelmezendő fogalom. A vállalkozáserősítő politika alapdokumentuma 

definiálja a vállalkozót is. A vállalkozók a piacgazdasági változások szükséges 

megvalósítói. A vállalkozói szellem táplálja az új gazdasági és technológiai lehetőségek 

észrevételére való törekvést és a hatékony forrásfelhasználást (OECD 1998, 11). Emellett 

három fontos alap jellemzője van. Az első, hogy a vállalkozások a dinamikus gazdasági 

folyamatok generálói. Pörgetik a gazdaságot, azzal, hogy adott területen egy részük 

létrejön, másik részük pedig megszűnik. Második kiemelt jellemző, hogy a vállalkozói 

szellemet általában az adott helyen működő kisebb vállalkozásokkal azonosítják, ahol az 

üzletvezető és a tulajdonos személye megegyezik. Harmadik fontos jellemző, hogy a 

vállalkozói szellem maga után vonja az innovációt. 

A vállalkozások definícióit a méretkategóriákra fókuszálva a hazai és az európai 

uniós meghatározásokat veszem figyelembe. Magyarországon először az 1999. évi XCV. 

törvény, majd a 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezik a kis- és középvállalkozásokról 

és fejlődésük támogatásáról. Ez az Európai Unió által 1996-ban kiadott definícióra épül. 

Elsőként tehát a kis- és középvállalkozások kategóriáinak kritériumait gyűjtöm össze. 

Kis- és középvállalkozás (KKV): A KKV-kben a foglalkoztatottak létszáma 250 

főnél kevesebb. Éves nettó árbevételük legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg vagy a mérlegfőösszegük legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. A KKV kategórián belül a törvény megkülönbözteti a kisvállalkozások 

méretét. A kisvállalkozásokban az összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb. 

Éves nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük pedig legfeljebb 10 millió eurónak 

megfelelő forintösszeg. 

Mikrovállalkozás: A mikrovállalkozásokra vonatkozó kritériumokat szintén a KKV 

kategórián belül határozza meg a törvény. A mikrovállalkozásokban a foglalkoztatottak 

létszáma 10 főnél kevesebb. Éves nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 2 

millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

Nagyvállalkozás: A fenti kritériumok alapján megállapítható a nagy vállalatok 

kategóriája. A nagyvállalkozásokban a foglalkoztatottak létszáma 250 főnél több. Éves 

nettó árbevételük legalább 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg vagy a 
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mérlegfőösszegük legalább 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A 3. táblázat a 

felsorolt mutatókat összegzi: 

 

3. táblázat: Vállalkozások méret szerinti besorolása 

 
KKV 

Nagyvállalat 

 
Mikro Kis Közép 

Foglalkoztatottak létszáma 

(fő) 0 - 10 10 - 50 50 - 250 250 -  

Éves net. árbevétel (Euró) 0 - 2 M 2 - 10 M 10 - 50 M 50 M -  

Mérlegfőösszeg (Euró) 0 - 2 M 2 - 10 M 10 - 43 M 43 M -  

Forrás: Saját szerkesztés, 2004. évi XXXIV törvény alapján. 

 

A táblázatban összefoglalt gazdasági mutatók közül kettőnek kell megfelelni. A 

foglalkoztatottak létszámának mindenképp meg kell felelni. Az éves nettó árbevétel és a 

mérlegfőösszeg közül csak egyiknek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy vállalkozás 

besorolást nyerjen valahova. Ezek alapján mondhatjuk, hogy a foglalkoztatottak létszáma 

a legkötöttebb kritérium. Fontos megemlíteni, hogy a táblázatban látható 

méretkategóriákhoz rendelt értékeket az Európai Bizottság 2005-re megváltoztatta. A 

KKV-k csoportjában a foglalkoztatottak létszáma alapján nem három, hanem négy 

kategóriát különít el. (0-1, 2-9, 10-49, 50-249 fő) Az Európai Unió ezeket a 

méretkategóriákat használva állítja elő a statisztikáit. Emellett meg kell említeni, hogy 

más földrészeken eltér a vállalkozások méretkategória besorolása. Az Egyesült 

Államokban a méretkategória meghatározása függ az ágazattól, amiben az adott 

vállalkozás tevékenykedik. Általában az 1000 fő alatti foglalkoztatottal rendelkező 

vállalatok kisvállalkozásnak minősülnek. Nagy-Britanniában az 1 millió fontnál 

kevesebb nettó árbevétellel rendelkező cégeket a kisvállalkozások kategóriájába sorolják. 

Európában Lengyelország követi az Európai Uniós szabályzást. Magyarországhoz 

hasonlóan Csehország, Szlovákia és Szlovénia kisebb módosításokkal követi az Európai 

Uniós méretkritériumokat (Kállay - Imreh 2004). Látható, hogy a vállalkozások 

méretbesorolása nem azonos értékek alapján történik. Ez leginkább az adott ország piaci 

helyzetének köszönhető. Véleményem szerint  az ország kultúrájának és értékrendjének 

is. Ez indokolja azt, hogy a disszertáció gyakorlati részében a kérdőíves mérésnél a 
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válaszadók magukat sorolják be az alábbi méretkategóriákba: mikro; KKV; 

nagyvállalkozás. 

Mindezek alapján megfogalmazom a disszertációban értelmezett vállalkozást:A 

vállalkozás különböző formában és méretben jelenik meg, az erőforrásokat felhasználva 

és kockázatot vállalva a profitszerzés és az értékteremtés elérése érdekében. Egy 

vállalkozás az adott helyből erőforrásokat (munkaerő, anyagok, beszállítók, új piacok, 

pénzeszközök, tudás stb.), használ fel, majd azokat gyarapítja, szélesíti. Amennyiben a 

későbbi tevékenysége során ezeket bővíti, igények jelentkeznek újabb és újabb 

erőforrásokra. Ezzel a vállalkozások a gazdasági fejlődés és az iparág-specifikus 

versenyelőnyök megvalósítói. A vállalkozásoknak is vannak fejlődési szakaszai. Itt 

jelenik meg a vállalkozásfejlesztés, mint tevékenység. A vállalkozásfejlesztés keresletét 

adják a vállalkozások. 

 

1.2.2. A vállalkozásfejlesztés kialakulása és értelmezése 

A helyi vállalkozásfejlesztési tevékenységek kereslet alapú megközelítése kevésbé 

jelenik meg a szakirodalomban és a fejlesztési dokumentumokban, mint a kínálati oldal 

(Kállay - Imreh, 2004). Az utóbbi - a kínálat elemzése - a rendelkezésre álló, 

vállalkozásfejlesztési tevékenységek definiálása és a szolgáltatások összetételének 

rendszerezése. Ezzel gyakrabban találkozhatunk. Ezek a művek kihangsúlyozzák egyes 

szolgáltatás típusok vagy eszközök fontosságát (Bajmócy, 2004; Papanek et. al, 2009; 

Buzás - Lengyel, 2002), illetve meghatározzák és elemezik egyes gazdasági szereplők 

vállalkozásfejlesztésben vállalt feladatait (Bajmócy, 2005; Malecki, 1997; Rechnitzer - 

Hardi, 2003). Emellett, meg kell említeni azokat a műveket, melyek földrajzi területekre 

fókuszálva, átfogóan térképezik fel a vállalkozásfejlesztés kínálatát (Ács et. al. 2004; 

Hadjimichalis, 2011; Hudson, 1999; Román, 2003a) 

Véleményem szerint a vállalkozásfejlesztésnek mára erőteljes területi dimenziója 

van. Bár település szintű vállalkozásfejlesztés esetén mérsékelhetően érezhetőek a 

vállalkozásokat érintő tevékenységek (Rechnitzer - Smahó 2011), mára elmondhatjuk, 

hogy a felsőoktatás és a kutatás-fejlesztés kiszélesedett szerepköre egy aktuális fejlődési 

állomás a vállalkozásfejlesztésben, amit számos más jellegű beavatkozási hullám előzött 

meg. Ennek levezetését tartalmazza a most következő alfejezet. 

A vállalkozásfejlesztés kérdéskörének kialakulását és a vállalkozások kutatásának 

kezdetét globális szinten 1790-től vezeti le Murphy et al. (2006). A gyarmatosítás 



37 

 

hatására elindul az iparágak közti verseny. Ekkor a klasszikus közgazdaságtani elvek 

erőteljesebben érvényesültek. A háborúk alatt a magántulajdonban álló vagyon 

felhasználásra került. Az innovatív ötletek és újítások nagy aránya jórészt a hadiiparhoz 

kapcsolódott (Baumol 1990). Az 1920-as évekre a vállalkozó szerepe elkülönül a 

vállalatvezetési tevékenységtől (Knight 1971). Elterjednek a vállalkozó személyével, 

szerepével és feladataival kapcsolatos okfejtések (Weber 1905). Megjelenik az emberi 

munkaerő árának a gondolatköre. A vállalkozó tevékenységének magyarázata is ezek 

alapján alakul, kiegészül azzal a jellemzővel, hogy a vállalkozó forrásokat transzformál 

előre nem látható termékekké és szolgáltatásokká (Shane - Venkataraman 2001).  

Elmondható, hogy a tőketámogatás mellett időben később jelent meg a munkaerő 

támogatás. Továbbá azt is meg kell említenünk, hogy Kelet-Közép-Európában sajátosan 

alakultak a vállalkozások és ezzel a vállalkozásokat támogató beavatkozások is (Peng 

2001). 

Itt kell megjegyezni Coase (1937, 396.) által megfogalmazott fejlődési tényezőket: 

a tranzakciók szervezési költségének növekedését vagy csökkenését; a tranzakciók 

szervezése során elkövetett hibák növekedését vagy csökkenését; a termelési tényezők 

árának növekedését vagy csökkenését. Ezeket a dolgozat vállalkozásfejlesztési 

tényezőként értelmezi. 

Magyarországon ez levezethető a rendszerváltást megelőző és az azt követő 

években. Az új, ipari funkciókkal ellátott, szocialista városok esetén a városfejlesztő 

tervezés nem törekedett a különböző társadalmi csoportok mindennapi életviszonyaival - 

köztük lakóhelyi szükségleteivel, közösségi igényeivel is - összefüggő érdekeinek 

integrálására, az érdekek egyeztetésére (Szirmai 1988). A tőketámogatás elemei 

erőteljesebben megfigyelhetőek a rendszerváltás után is. Minderre példák a 

rendszerváltást követően bevezetett adókedvezmények és az olcsóbb telephelyek. 

Ezeknek célja a vállalkozások fellendítése volt. Ekkor kiemelt fejlesztési súlypontként 

jelennek meg a helyi önkormányzatok által kialakított ipari parkok, vállalkozási övezetek. 

Ezekben a fenntartási és egyéb feladatokat a település vezetése látja el. Ez is a 

vállalkozások tőketámogatásának dominanciáját mutatja. Ennek hatására a sikeres 

városokban szükségletként jelennek meg a munkaerő támogatását célzó intézkedések. A 

gazdaságilag fejlődő városokban a megnövekedett arányú erős középosztály egyre 

nagyobb keresletet mutat a különböző szintű képzések iránt. A gazdasági növekedés a 

letelepedő népességet is vonzza. Ez közvetlenül megnövekedik az ingatlan kereslet iránti 
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növekedésében. Az oktatási, képzési helyek támogatása, fejlesztése és fenntartása szintén 

területi szinten jelenik meg.  

Mindez maga után vonja a gazdasági környezetet fejlesztő lépéseket. A megfelelő 

vállalkozói környezet, a minőségi szolgáltatások elérhetősége fontos tényezője lett a helyi 

gazdasági fejlődésnek. Végül meg kell említenünk, hogy mára a tágabb értelemben vett 

gazdasági fejlődést szolgáló fejlesztések kerültek előtérbe. A rendszerváltás óta 

folyamatosan fejlődő települések egy olyan növekedési szakaszban vannak, ahol a 

nemzetközi láthatóság, az innováció és a kutatás-fejlesztési tevékenység központi 

szerepet kapott. Ezek a tényezők új fejlődési pályára emelhetik a településeket. Szintén 

domináns kutatási témák a hazai és külföldi tulajdonú vállalkozások telephely választásai 

és a magyar foglalkoztatásban és munkanélküliségben megfigyelhető területi 

különbségek közti összefüggések (Fazekas, 2005). 

A vállalkozásfejlesztés kialakulását az új intézményi közgazdaságtanhoz köthetjük. 

A kisvállalkozások fejlődésével kapcsolatos problémák legnagyobb része abból adódik, 

hogy a méretgazdaságossági okok miatt túl magas az általuk igénybe venni szándékozott 

erőforrások és szolgáltatások relatív tranzakciós költsége (Kállay - Imreh 2004, 35). 

Ebből is látszik, hogy nem lehet egy szinten kezelni a KKV szektort a nagyvállalati 

szektorral. Ezt alátámasztja a következő fejezetekben olvasható állami szerep, a 

bemutatott jog és intézményrendszer egyaránt. 

A vállalkozásfejlesztés a mára gazdag vállalati elméletekbe ágyazódik be. A rövid 

elméleti összegzést kezdhetjük onnan, hogy a klasszikus közgazdaságtanban megjelenik 

a vállalkozástan és annak egyes területeit különböző iskolák képviselik. Ebből emelkedik 

ki az intézményi közgazdaságtanhoz köthető tranzakciós költségelmélet, ami kvázi 

kiváltója annak, hogy a vállalkozások fejlesztésére minden méretkategóriánál szükség 

van. A vállalkozásokkal kapcsolatos elmélet további sarkalatos területei a vállalkozók 

magatartása, a döntések racionalitásának kérdése, a morális tényezők és a javadalmazás. 

Mára egyre hangsúlyosabb területekként definiálhatjuk az erőforrás, illetve kompetencia 

alapú elméleteket. Végül meg kell említeni a vállalkozások szerkezetére, illetve 

együttműködéseikre vonatkozó elméleteket (Chikán 2002, Milgrom - Roberts 2005). 

A dolgozatban az imént bemutatott elméletekre koncentrálok és olyan elemzési 

területet keresek, ahol a méretkategóriákban meghatározott vállalkozások mindegyike 

jelen van. Tehát a kisvállalkozások és a nagyvállalatok is jelentős szerepet játszanak a 

regionális gazdasági fejlődésben. Ilyen bázison szeretném megvizsgálni a 

vállalkozásfejlesztési tevékenységekkel kapcsolatos keresletet. Ebben a témakörben a 
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gyakorlatban alkalmazott vállalkozáskutatási modellekkel szemben az elméleti 

tényezőkből álló modellek, rendszerek inkább megtalálhatóak a szakirodalomban. 

Fischer-Nijkamp (2009) a regionális gazdaságfejlődést és a helyi vállalkozói szemléletet 

köti össze egy összefoglaló tanulmányában. Ennek keretében rendszerezi a helyi 

vállalkozói réteg meghatározó elemeit. 

 

3. ábra: Vállalkozói réteg meghatározó elemei 

 

 

Forrás: Saját fordítás Fischer-Nijkamp (2009) alapján. 

A 3. ábra a regionális bázison jelenlévő vállalkozói réteget ábrázolja. A regionális 

gazdasági fejlődés az üzleti tevékenységekben történő folyamatos változásokból adódik. 

Ezt főként az innováció váltja ki. Az üzleti tevékenységekben kiemelt elemek a KKV-k 

fejlesztéseit célzó intézkedések és politikák, a regionális berendezkedés és a vállalkozói 

tevékenységeket kiváltó motivációk. Ezek a tényezők foglalkoznak a helyi vállalkozások 

fejlesztésével kapcsolatos kérdésekkel. Például: mi váltja ki az új üzleti befektetéseket? 

Illetve: mik a vállalkozói tevékenységek mozgatórugói? A szerzők a válaszokat két 

jelenségre vezetik vissza: az új piaci lehetőségekre és az új vevői igényekre. Ezután mikro 

és makroszintű vállalkozói szemléletet befolyásoló elemeket sorolnak fel. Mikro szinten 

a vállalkozókat meghatározza a személyiségi jegyek, a képzettség, a családi háttér, az új 

üzleti lehetőségekre adott reakció mértéke, a személyes motiváció és a vállalkozási 

tevékenységet megelőző múlt. Makroszinten a környezet bizonyos elemei jelennek meg. 

Ezek a gazdasági, politikai, infrastrukturális, társadalmi adottságok, a helyi kultúra, az 
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innovációs politikák és a hálózatok (Fischer - Nijkamp 2009). Véleményem szerint ebben 

értelmezhetjük a felsőoktatási intézmények által kínált oktatást és a vállalkozásokat 

fejlesztő K+F szolgáltatások elérhetőségét és hatékonyságát. Az ábrán ezt szaggatott 

vonallal emeltem ki. 

A disszertációban használt, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos legfőbb 

értelmezési szempontokat az alábbiakban összegzem: 

- A vállalkozásfejlesztés egy beavatkozás. 

- A vállalkozásfejlesztés célcsoportja a vállalkozások, alanyai az állam, az 

önkormányzatok, a hazai és külföldi vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó 

vállalkozások, a nonprofit szervezetek, oktatási intézmények. 

- A vállalkozásfejlesztés része egyes piacok fejlesztésének. 

- A vállalkozásfejlesztés része a gazdaságfejlesztésnek. 

- A vállalkozásfejlesztés és a gazdaságfejlesztés közti különbség területileg 

másképp mutatkozik meg. Az adott terület intézményrendszerétől függ, hogy 

a vállalkozásfejlesztés milyen mértékben különül el. 

A vállalkozásfejlesztés alapvető kérdése: a keresleti és a kínálati oldalon milyen 

módon érdemes fejleszteni? A fejlesztési beavatkozások irányulhatnak a keresleti oldal 

élénkítésére abból a célból, hogy gyorsítsák a piaci mechanizmusokat. A lehetséges 

módok között szerepel a szolgáltatások tartalmának és hasznosságának megismertetése a 

vállalkozásokkal. Ez egy marketingtevékenységként is felfogható, ami segíti a 

vállalkozásfejlesztési eszközrendszer egyes szolgáltatásainak eladását. A kínálati oldalra 

irányuló beavatkozás gyakoribb. Azon szereplők (iparkamarák, alapítványok, non profit 

szervezetek) szolgáltatásait fejlesztik ilyenkor, amelyek vállalkozásfejlesztő funkciót 

töltenek be (Kállay - Imreh 2004, 76). Mindkét oldal fejlesztésére egyaránt szükség van. 

A két irány csak egyidejűleg hatékony. A dolgozat következő fejezeteiben, az eddigi 

kutatási eredmények bemutatásánál olvashatóak a kínálati oldallal kapcsolatos empirikus 

mérési eredmények. A disszertáció empirikus mérése a keresleti oldalra irányul, mert míg 

a kínálat fejlesztését érezhetjük, a keresleti oldallal kapcsolatos fejlesztési lépések 

sokszor kimerülnek a marketingkommunikációs és népszerűsítő tevékenységekben, 

holott a keresletet generálni lehet, ha a célcsoportot alaposan ismerjük. 

Ezek alapján az értekezésben a vállalkozásfejlesztés alatt minden olyan közösségi 

beavatkozást értek, ami hasznosul egy adott területen működő vállalkozásnál. 

Megvalósítója lehet az állam, az önkormányzat, a nonprofit szervezetek, az oktatási 
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intézmények és egy vagy több másik vállalkozás. A hatékony vállalkozásfejlesztési 

beavatkozások eltérhetnek a különböző vállalati fejlettségi szinteken. 

 

1.2.3. A vállalkozásfejlesztés és a vállalkozás kutatás problematikája 

A vállalkozásfejlesztés vizsgálatánál meg kell említenünk a helyi szintű 

vállalkozáskutatás problematikájából kiinduló megállapításokat. Mint a legtöbb átfogó 

kutatás esetében, a vállalkozáskutatásban is felmerülnek a gyakorlati mérések problémái. 

Vizsgálhatjuk a vállalkozásokat a statisztikai adatok alapján. A vállalkozásfejlesztéshez 

azonban elengedhetetlen a mélyfúrások elvégzése: a gyakorlati mérések, a lekérdezések 

és a folyamatos kommunikáció. 

A módszereket értékelve érezhető: a vállalkozáskutatás alapvető kihívása, hogy a 

vállalkozástan egy több szempontú definíció, amit az ebben a témakörben kutatók 

különböző szempontból értelmeznek. 

A fejlesztési tevékenységek iránya a KKV szektorban szerteágazó. A kutatások és 

a mérések hosszú távúak és folyamatosak (Kadocsa 2012). Minél kisebb vállalkozások 

fejlesztési lehetőségeit vizsgáljuk, annál szerteágazóbbá válik a témakör. A vállalati 

szintű mérésekben megfogalmazott kiinduló problematikák, témakörök és módszerek 

nem változhatnak. Azokat fenn kell tartani ahhoz, hogy a hosszú távú mérések során 

kirajzolódjanak az eredmények. 

A vállalati szféra egy folyamatosan változó szereplőkből álló csoport. Külön 

figyelmet kell fordítani arra, hogy ezek a változások követve legyenek. A hosszú távú 

mérések adatai rendszeres frissítésen essenek át. 

A versenyképesség mérésének komplex megközelítése és az elméleti 

keretrendszerek alkalmazhatósága függ a vizsgált vállalatok mennyiségétől, méretétől és 

az adatok hozzáférhetőségétől (Némethné Gál 2010). 

Gyakorlati mérésekben a következő kutatási disszonanciák figyelhetőek meg 

(Fischer-Nijkamp 2009): 

- Egy lehatárolt területen nehéz a vállalkozói szintet teljes körűen követni. 

Minél kisebb a lehatárolt terület, ez a nehézség annál inkább csökken. A 

vállalkozások OECD (1998) szerint meghatározott egyik jellemzője, hogy 

dinamikus folyamat keretében, egy adott területen egy részük létrejön, másik 

részük pedig megszűnik. Gyakorlati kutatások során ennek mértékét, 

arányszámát megadják. Ez a széles körben használt indikátor a „turbulence”, 
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vagyis annak az aránya, hogy a vállalkozások átlagosan hány évig működnek. 

Ezt helyezik a helyi vállalkozói aktivitás dinamikája mögé. A számadatok 

általában az adott helyen regisztrált vállalkozások számából erednek. Ezek a 

számok azonban nem csak az újonnan létrejött vállalkozásokat tartalmazzák, 

hanem azokat is, amik már működő szervezetként egy másik helyről 

telepedtek be. Ha például ezzel a mutatószámmal akarjuk kifejezni az adott 

helyen létrejött start-upokat, akkor számolnunk kell ezzel a torzító 

tényezővel. A probléma a vállalkozások megszűntetésével kapcsolatos 

adatokban is megmutatkozik. A regisztrált telephely átjelentések esetén nem 

látható, hogy az adott vállalkozó célja a tényleges telephely átjelentés vagy a 

rövidtávon tervezett megszűntetés. Fordított esetben egy vállalat 

felszámolásánál nem látható, hogy a vállalkozói tevékenység fokozatos 

áthelyezése és a tőkeallokáció megelőzte-e a csődeljárás és felszámolás 

időszakát. 

- A kisvállalkozások mérésének problematikája szintén fontos. A 

kisvállalkozások mérése jelentős szerepet tölthet be vállalkozói mérésekben, 

hiszen számtalanszor hallhatjuk, hogy még mindig a KKV szektor 

foglalkoztatja a munkavállalók nagy részét. Ennek ellenére 

kisvállalkozásokat érintő vállalati szintű mérésekkel kevesen foglalkoznak. A 

vállalkozásfejlesztési politikában is kevéssé figyelhetők meg a 

központosított, kisméretű vállalkozásokat érintő vonások. A kisméretű 

gazdasági szereplőknél a legtöbb gyakorlati mérés egyértelműnek tekinti, 

hogy a vállalkozás tulajdonosa és a menedzsere ugyanaz a személy. Széles 

körben használt indikátor az egyéni vállalkozások mértéke. Ennél a jogi 

formánál a kutatások viszont nem tudják kiszűrni azt, hogy vannak olyan 

egyéni vállalkozásalapítások, amelyeknek kizárólag az a célja, hogy az adott 

szereplő finanszírozza a saját bérköltségeit és ehhez a célhoz nem társulnak 

az érdekek, mint a kockázatvállalás, a termelés volumenének növekedése, az 

innováció vagy a profit maximalizálás. 

- A gyakorlati vállalkozáskutatások innovációhoz köthető problematikájának 

tekinthető, hogy a szabadalmak száma, mint statisztikai indikátor már 

önmagában sok kérdést tartalmaz. Gyakori vitákat vált ki az, hogy a 

szabadalmak száma nem fedi le az innováció mértékét. Különösen akkor nem, 
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amikor a szabadalom létrehozása csupán stratégiai döntés eredménye és a 

későbbi piaci hasznosulás hosszú távon nem valósul meg. 

A vállalatok térben és időben leadott adatait vezetik a Global Entrepreneurship 

Monitor kutatás keretében kiadott, különböző formában fellelhető művek (Ács et al. 

1997; Ács et. al 1998; Ács et al. 2004). Ezeknek közös jellemzője, hogy azonos mérési 

módszertan mentén, rendszeresen frissített adatbázisból levont következtetéseket 

tartalmaznak. Emellett minden évben megjelennek azok az új mutatók, amelyek a mérés 

aktualitását adják. A 2015-ös év speciális témája a vállalkozói szellem, a versenyképesség 

és a fejlődés köré fonódott (GEM 2015b). A GEM-kutatás 2014-es évről szóló riportja 

szerint, a lekérdezés globális jelenlétét tekintve, 2014-ben a vizsgálatban szereplő 73 

ország adja a világ népességének 72,4%-át és állítja elő a világ GDP-jének 90%-át. Ez-a 

legfrissebb eredményeket adó vizsgálat- 206 000 egyént érintett a legutóbbi riport 

keretein belül. (GEM 2015a). A standardizált elemzési módszernek köszönhető, hogy a 

GEM olyan globális adatforrást képes biztosítani, aminek segítségével lehetővé válik az 

országok összehasonlítása és a változók időbeli alakulásának nyomon követése (Singer 

et al. 2014). Az adatgyűjtést tekintve, a GEM kutatást leíró összefoglaló tanulmányban is 

megjelenik (Petheő - Szerb 2014), hogy ebben a kutatásban a kvalitatív adatok nagy 

hangsúlyt kapnak. 

A vállalati méret és az innovációs együttműködésre való hajlandóság összefüggéseit 

vizsgálja ökonömetriai módszer alkalmazásával Inzelt-Szerb (2003). Itt emelik ki az 

eredményt, miszerint az innovációs együttműködéseket vizsgálva a vállalkozások kora 

sokkal inkább szignifikánsabb, mint a mérete. Az innovációs együttműködések 

szempontjából a vállalatméret nem bizonyul semmilyen szinten sem szignifikánsnak – 

igaz, a magasabb árbevétel növeli az együttműködés valószínűségét. A magyarországi 

vállalatok körében nehezebb megtalálni a különbségeket a különböző korú vállalkozások 

sajátosságaiban, mert a rendszerváltás a vállalkozások cégtörténetének nagy részét 

uniformizálta. 

 

1.2.4. A vállalkozásfejlesztés területi dimenziója  

Magyarországon a szocialista városok képének és fogalmának vizsgálatában 

kezdték el összegyűjteni és rendszerezni a városvonásokat az ott élő lakosság 

életkörülményei alapján: az állami termelő egységeket, utak elhelyezkedését, parkok 

területét, közösségi tereket, a lakosság szociális helyzetét (Enyedi, 1997b) vagy a 
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transznacionális vállalatok hatásának vizsgálatát a változó magyar gazdaságra (Barta, 

1994). 

A rendszerváltás óta Magyarországon kiemelkedő a külföldi érdekeltségű 

vállalatok szerepe, melyek a gazdaságfejlesztésben is figyelmet kapnak. A 

Magyarországon regisztrált gazdasági szervezetek számához képest a külföldi tulajdonú 

vállalkozások aránya elenyésző. A külföldi irányítású vállalkozások árbevétele (40 

ezermilliárd forint) 2013-ban, folyó áron 2,5%-kal meghaladta az előző évi értéket, és 4 

százalékponttal elmaradt az összes magyarországi vállalkozás árbevételének növekedési 

ütemétől (6,5%). Ennek ellenére a foglalkoztatottak negyede dolgozott náluk és az összes 

értékesítés kb. 60%-a kötődött hozzájuk. Megjegyzendő még, hogy ágazati szinten a 

külföldi irányítású vállalatok tevékenysége egy-egy hangsúlyos területre koncentrálódik. 

A nagy súllyal rendelkező nemzetgazdasági ágak közül a feldolgozóiparban, az 

energiaiparban és az információ, kommunikáció ágban az árbevétel mintegy kétharmada 

külföldi irányítású cégek tevékenységéből származott. (KSH 2015). 

 A külföldről érkező vállalatok vonzása során a várt előnyöket és a kockázatokat 

érdemes figyelembe venni. Az előnyök között általában a következők szerepelnek – 

időtávtól függetlenül: 

- munkahelyteremtés; 

- a térség jövedelemteremtő képességének növelése; 

- exportképesség javítása; 

- innovációs képesség javítása; 

- adóbevételek növekedése. 

Ezen előnyök elérése érdekében Magyarország olyan feltételeket próbált teremteni 

a külföldről érkezők számára, hogy azok itt hozzanak létre új telephelyeket, vagy 

telepítsék át meglévő telephelyeiket; ennek érdekében fejlesztik az infrastruktúrát, a 

területeket, valamint különféle támogatásokat, adókedvezményeket biztosítanak 

számukra. 

 Egyes vélemények szerint az előnyök csak abban az esetben fognak jelentkezni, 

vagy válnak tartóssá, ha a vonzást a tevékenység térségbe integrálása követi. „Egy 

újonnan betelepülő vállalat hazai bázisa minden esetben térségen kívül lesz, ami elősegíti 

a gyors továbbállást, ha a viszonyok kedvezőtlenebbé válnak (pl. megszűnnek az 

adókedvezmények, vagy nőnek a munkabérek). Ezért is fontos kérdés, hogy egy adott 

terület képes-e a további előnyöket eredményező pillérek kiépítésére (megbízható, 
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innovatív beszállítók, magasan képzett munkaerő, kutatási eredmények stb.)” (Bajmócy 

2011, 59-60). 

„A magyar gazdaság 1990 óta végbement sikeres szerkezeti átalakulásában meghatározó 

szerepet játszottak a külföldi közvetlen tőkebefektetések. Magyarországon ezek a külföldi 

tőkebefektetések az 1990-es években jelentek meg, állományuk értéke azóta 

folyamatosan növekedett. A közvetlen külföldi beruházások beáramlásának 

köszönhetően a termelékenység is növekedésnek indult, valamint hozzájárult a 

technológiák modernizációjához, újabb exportkapacitások létrehozásához, új 

munkahelyek teremtéséhez, javította az ország külső pénzügyi egyensúlyát” (Fábián 

2012, 111). 

 Az OECD 2008-ban fogalmazta meg a külföldi működőtőke befektetés fogalmát, 

amelyet a befektetések egyik kategóriájának tart, és amelynek célja, hogy tartós 

érdekeltséget szerezzen egy olyan vállalkozásban, amely a befektető vállalat országától 

eltérő országban található. A tartós érdekeltség magában foglalja a hosszú távú 

kapcsolatot is a befektető és a tulajdonolt vállalat vonatkozásában, valamint a magas 

szintű befolyást a vállalat irányításában. Utóbbi esetében a vállalat vezetésében a 

tulajdonos számára legalább 10%-os vagy annál nagyobb arányú szavazati jogot 

biztosítanak (OECD 2008). 

 2013-as adatok szerint a közvetlen külfölditőke-befektetések (FDI) hazai 

állománya 80,6 milliárd euró volt, melyek több mint 70%-a az Európai Unióból, azon 

belül 24,7%-a Németországból érkezett. A következő ábra a Magyarországra érkező FDI 

értékeit ismerteti a 2008 és 2014 közötti időszakra vonatkozóan. 

 

4. ábra: A Magyarországra érkező nettó FDI alakulása 2008-2014 
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Forrás: MNB 2015 

A 4. ábrán látható, hogy a korrigálatlan adatok (nettó FDI) alapján, 2014-ben 

növekedés realizálható az előző évhez képest. Fontos szempont, hogy a külföldi 

irányítású vállalatok és a külföldi működő tőke beáramlás is a fővárosunkba 

koncentrálódik leginkább.  

Felvetődhet a kérdés: ebben a gazdasági környezetben a vállalkozások átfogó és 

hatékony fejlesztése miként jelenik meg a helyi fejlesztési tevékenységekben és 

koncepciókban? Mi lehet az oka annak, hogy a területiség megjelenik és egyre nagyobb 

szerepet kap, mint vállalkozásfejlesztési dimenzió? A felvezetett gazdasági környezetben 

kiemelt figyelmet kapnak a területi különbségek. Magyarországon, különösen a vidéki 

városok tekintetében beszélhetünk egy-egy ágazatot képviselő, erőteljes külföldi 

szereplőről és annak vonzásában termelő gazdasági szervezetek csoportjáról. Emellett 

ügyelünk a környezetükben, sokféle ágazatban tevékenykedő, nagyszámú kisebb 

gazdasági szereplőre. A helyi nagyvállalatok jelentősen meghatározzák az adott település 

gazdasági teljesítményét, profilját és egyéb jellemzőit. A kisebb szereplők 

bekapcsolódnak, kihasználják az ebből adódó lehetőségeket vagy ettől függetlenül 

fejlődnek, illetve ezzel egy időben érinthetik őket bizonyos hátrányok is (pl.: munkaerő 

eloszlásának kérdése). Ennek figyelembevétele adja a helyi szintű vállalkozásfejlesztés 

fontosságát és indokoltságát. A dolgozat gyakorlati felmérésében szereplő vállalatok 

majdnem mindegyike a rendszerváltást követő időszakban kezdte meg működését és 

érinti őket a fent felvezetett jelenség. A dolgozat átfogóan vizsgálja a vállalkozások körét 

- annak kérdését, hogy területi szinten a vállalkozásfejlesztés miként valósul meg 
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hatékony módon. Ennek megfelelően a területiség témakörét köti össze a 

vállalkozásfejlesztés témakörével. 

Tovább haladva a vizsgált időszakban, a 2000-es évek fontos momentuma az 

Európai Uniós támogatások megjelenése. A regionális tervezési szintről juthatnak a 

vállalkozások a vissza nem térítendő támogatásokhoz. A 2014-2020-as időszak tervezési 

egységei már a kisebb területek és települések: a megyék, a megyei jogú városok és a 

kistérségek. Ennek hatása lehet, hogy a helyi szereplők érdekei nagyobb szerepet 

kaphatnak. Az Európai Unió eszközrendszerében szereplő, megyei szintű integrált 

területi beruházásoknak és közösségi irányítású helyi fejlesztéseknek1 funkciója, hogy a 

helyi szereplők - vállalkozók, civilek, önkormányzatok - integrált fejlesztési elképzeléseit 

gyűjtsék össze (Finta 2015). Az eszközrendszer alkalmazásának mértéke országonként 

eltér. Véleményem szerint ez azért van így, mert minél alacsonyabb szinten tervezünk, 

annál több szempont és szereplő módosíthatja a tervezés eszközrendszerének 

alkalmazását. Az uniós időszakokra az egyes fejlesztési projektek megvalósításának 

koncepció szintű leírásához olyan jellegű elemzések váltak szükségessé, amik lokális 

szinten történő mélyfúrásokkal mutathatják be a jövő lehetséges forgatókönyveit és az 

ehhez szükséges eszközöket és infrastruktúrát.  

Az Európai Unió mindenkori területi politikája és az európai régiók közti gazdasági 

differenciák mérséklése központi kérdés, ennek érdekében erőteljesen megjelenik a 

lokális szemléletmód. Felmerül a kérdés: az európai környezetben hogyan lehet sikeresen 

vállalkozni? Illetve: a sikeres vállalkozásokat hogyan lehet mérni, továbbfejleszteni? A 

témát feldolgozó művek különböző mutatókból felépített versenyképességi pilléreket 

vizsgálnak (Román 2009; Román 2003b; Szerb 2016; Andrási et al. 2009). Ezzel a 

módszerrel lehet rangsorolni, vagy sokkal inkább összehasonlítani a területen működő 

vállalkozások teljesítményét. Versenyképességi tényező lehet például a 

nemzetköziesedés foka, az innovációs képesség, az új tevékenység beindítására való 

hajlandóság, a stakeholderek vagy a finanszírozási képesség. 

A fenti fejezetekből levonva a következtetést: a vállalkozásfejlesztés kialakulása 

történelmileg levezethető. A gazdaságfejlesztésben megjelenő vállalkozásfejlesztésben 

különböző súlypontok rajzolódnak ki. Ezek a tőke jellegű támogatások - mint az 

adókedvezmények, a pénzügyi eszközök, ipari parkok, vállalkozói körzetek, telephelyek 

kialakítása; a munkaerő jellegű támogatások - mint az oktatás, a képzések és a 

                                                       
1 Integrált területi beruházások: ITI, közösségi irányítású helyi fejlesztések: CLLD. 
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letelepedést elősegítő intézkedések; a környezetet érintő támogatások - mint a városi 

funkciók és a szolgáltatások; végül a szélesebb gazdasági környezetet fejlesztő 

szolgáltatások - mint a nemzetköziesedést elősegítő intézkedések, a felsőoktatás 

fejlesztése és a K+F tevékenységek. Ezt foglalja össze az 5. ábra. A vállalkozásfejlesztés 

kialakulásában megfigyelhető a területi dimenzió. Ez azt jelenti, hogy a lokális szinten 

irányított fejlesztési tevékenységeknek egyre nagyobb szerepe van. 

 

5. ábra: A vállalkozásfejlesztés súlypontjainak megjelenése a gazdaságfejlesztésen 

belül 

 

Forrás: Saját szerkesztés a feldolgozott irodalom alapján. 

Ennek fényében a dolgozat további részeiben áttekintem a helyi 

vállalkozásfejlesztés eszköz- és intézményrendszerét. 

 

1.3. A vállalkozásfejlesztés eszközrendszere  

Az előző alfejezetekből kiderül, hogy nem egyszerű feladat egységesen definiálni 

a vállalkozásokat, a vállalkozáskutatást, a vállalkozásfejlesztést és ebből adódóan a 

vállalkozásfejlesztés eszközrendszerét sem. Emellett viszont fontos foglalkozni a vállalati 

szektor szereplőinek fejlesztésével, hiszen nyilvánvaló, hogy lokális szinten a regionális 

teljesítmény aktív szereplői. Az ehhez szükséges eszközrendszer meghatározása és 

elméleti feldolgozása kiegészítheti a gazdaságtudományt, ezen belül a regionális 

tudományt. Emellett segítheti az átfogó jellegű empirikus vállalkozáskutatásokat. 
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A fejlesztési eszközök és azok kombinációja sokféle lehet, és sok tényezőtől függ. 

Azt hogy egy adott településen, térségben milyen eszközök vannak jelen, függ a gazdaság 

fejlettségi szintjétől, a helyi szereplők hozzáállásától, a rendelkezésre álló anyagi és 

szellemi erőforrásoktól és a kereslettől. A vállalkozásfejlesztés nem egyenlő a 

gazdaságfejlesztéssel, annak egy részét képezi (Reisinger et al., 2016). Feltehető a kérdés, 

hogy teljesen elkülönül-e a vállalkozásfejlesztés eszközrendszere a gazdaságfejlesztés 

eszközrendszerétől. Egyértelmű válaszként mondhatjuk, hogy nem. Mégis vannak olyan 

gazdaságfejlesztő lépések egy adott területen, amelyek a vállalkozásokat alig érintik, 

vagy nem érintik, illetve vannak olyan vállalkozásfejlesztő lépések, amelyek a gazdaság 

egészére csak csekély hatással vannak. Emellett elmondhatjuk, hogy a két terület 

folyamatos hatást gyakorol egymásra. A megvalósult vállalkozásfejlesztések hatással 

vannak a gazdaságra. A gazdaságfejlesztési lépések pedig közvetlenül vagy közvetetten 

hatást gyakorolnak a vállalkozói szférára. Dolgozatom alfejezetében bemutatom azokat a 

szerzőket, akik a vállalkozásfejlesztés eszközrendszerével foglalkoznak. Egyes 

vélemények (Bajmócy 2011) szerint a 2004-ben, az Európai Unióhoz csatlakozó 

országokban a gazdaságfejlesztő tevékenységekben kevéssé meghatározó tevékenység az 

értékelés és a monitoring. A gazdaságfejlesztés következtében a vállalkozói szféra 

javulásának mértéke és a kedvező üzleti környezet változásának időről időre történő 

átfogó vizsgálata hiányos eszközrendszerrel rendelkezik. 

Fontos kiemelni, hogy a vállalatok nem tekinthetőek homogén csoportnak, így a 

rájuk irányuló fejlesztések általában a vállalatok csoportjaira vonatkoznak. Hiszen a 

csoportok különböző beavatkozási módszereket igényelnek, és fejlesztésük során is eltérő 

a kockázat mértéke. 

Ahogy az a dolgozatban említésre került, a vállalkozások az iparág-specifikus 

versenyelőnyök megvalósítói. Adott feltételek esetén kulcsszerepet vállalnak abban, 

hogy egy iparág versenyképes maradjon egy adott területen. Az itt felsorolt feltételek 

adják a vállalkozások környezetét (Bajmócy 2011): 

- Specializált szakképzési, műszaki, főiskolai és egyetemi tananyagok közös 

fejlesztése. 

- Specializált egyetemi kutatóközpontok támogatása. 

- Információgyűjtés iparági egyesületek révén. 

- Szoros kapcsolattartás az infrastruktúrát mű- ködtetőkkel a speciális érdekek 

képviselete érdekében (pl. adatközlés, logisztika). 
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- Képzések menedzserek részére szabályozási, minőségügyi és vezetési 

témákban. 

- Együttműködés a kormányzattal annak érdekében, hogy a szabályozás 

korszerűbbé váljon és innovációra ösztönözzön. 

- Helyi vizsgálati és minősítő szervezetek alapítása. 

A feltételek megléte egy fejlődő gazdaságban érezhető. A vállalati szektor 

konstruktív módon mutatkozhat meg például közös fellépéssel iparági vásárokon és 

delegációkban, együttműködéssel a kormányzati exporttámogatási erőfeszítésekben vagy 

klaszterre alapozott kereskedelmi társulás létrehozásával.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy mekkora szerepe van a cégek életében 

annak a jogi, politikai és szociális környezetnek, amelyben a vállalkozás működik és az 

infrastruktúrának, mely a vállalatokat körülveszi. A megfelelő körülmények biztosítása 

biztos alapot jelenthet a működésben, kiszámítható gazdasági környezetben, melynek 

alapja a bizalom, a vállalkozó kedv is nagyobb. Általánosságban az alábbiak szerint 



51 

 

foglalhatjuk össze a vállalkozásfejlesztés eszközrendszerét és jelenleg kiemelt pilléreit és 

akcióit Európában: 

 

4. táblázat: A vállalkozásfejlesztési akciók 

Az Európai Bizottság kiemelt fellépései 

1. pillér: 

Oktatás 

Vállalkozói ismeretek oktatása, az üzleti vállalkozások alapításának 

támogatását hangsúlyozó képzés 

A vállalkozói ismeretek oktatásának elterjesztése  

A vállalkozói ismeretek oktatásának minőségbeli javítása 

A vállalkozói ismeretek felsőfokú oktatása 

2. pillér: 

Környezet 

Vállalkozásbarát környezet kialakítása 

Finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés könnyítése 

Új vállalkozások támogatása, növekedésük segítése 

Digitalizálás lehetőségeinek kihasználásában való segítségnyújtás 

Vállalkozások átruházásának megkönnyítése 

Csődbe ment vállalkozások megmentése 

Adminisztratív terhek könnyítése 

3. pillér: 

Munkaerő 

Példaképek állítása a társadalomban és meghatározott csoportok 

megszólítása és integrálása 

Példa értékű vállalkozások kihangsúlyozása 

Nők, idősek, migránsok, munkanélküliek és fiatalok megszólítása 

 

Forrás: Saját szerkesztés, EC 2013 alapján. 

A 4. táblázat Európai Unió szinten értelmezi az eszközrendszert és az akciókat. 

Ehhez ad inputot az Európai Bizottság közleménye, amit az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 

készítettek elő egy cselekvési terv formájában. Ez a „Vállalkozás 2020” című 

dokumentum, melyben elkülönülnek a vállalkozásfejlesztés pillérei, akciói és eszközei. 

Ez a táblázat a kiemelt lépések összefoglalását tartalmazza. Láthatjuk, hogy az oktatás, a 

környezet és a munkaerő területei vannak megnevezve fő pillérként. 

Az oktatásban a vállalkozói ismeretek tanítását és az üzleti vállalkozások indítását 

hangsúlyozó képzéseket támogatja az Európai Bizottság közleménye. Erre alapozva első 



52 

 

akcióként hoz létre egy páneurópai kezdeményezést, aminek fontosságát azzal támasztja 

alá, hogy azon keresztül elérhetővé válna egy európai vagy nemzeti szintű szakértelmi 

bázis, amit hatáselemzések készítésével, tudással, módszertanok kidolgozásával, illetve a 

gyakorlati szakemberek tapasztalatainak megosztásával lehet hatékonyan reprezentálni. 

Második akcióként egy OECD-vel való közös keret létrehozását kezdeményezi, aminek 

elsődleges funkciója az, hogy orientálja és ösztönözze a vállalkozóképző iskolák, 

valamint a szakoktatási és szakképzési intézmények fejlődését. Harmadik akcióként a 

vállalkozói egyetemre vonatkozó orientációs keret elterjesztését fogalmazza meg, illetve 

azt, hogy megkönnyíti a keret használata iránt érdeklődő egyetemek közötti 

információcserét, fokozatosan elterjeszti a felsőoktatási intézmények körében. A 

negyedik akció az egyetemek által alkalmazott sikeres vállalkozásfejlesztési 

mechanizmusok támogatása, valamint az olyan ökoszisztémák támogatása, melyeknek 

célja a vállalkozásfejlesztés, valamint az egyetemek és az üzleti világ között alakultak ki. 

A vállalkozásbarát környezet kialakításában a finanszírozási forrásokhoz való 

hozzáférés könnyítése az első kiemelt akció. Ennek keretében az EC olyan programok 

finanszírozását javasolja, amelyeknek célja az európai mikrofinanszírozási szegmens 

fejlesztése. Támogatni szeretné tehát az olyan kezdeményezéseket, amiknek feladata a 

társadalmi változás és innovációs programok terjesztése vállalati vagy egyén szinten. A 

központi alapokból mikrofinanszírozási forrásokat bocsát ki a tagállamok és a régiók 

részére. Valamint kialakítja a KKV-k által kibocsátott részvények és kötvények 

kereskedelmére szakosodott fórumok uniós rendszerét, annak érdekében, hogy 

megkönnyítse a KKV-k tőkepiachoz való közvetlen hozzáférését. A második kiemelt 

akció az új vállalkozások támogatása és növekedésük segítése. Ennek elérése érdekében 

az EC népszerűsítő tevékenységet végez. Terjeszti a tagállamok bevált módszereit, 

felülvizsgálja a megtévesztő marketinggyakorlatokat tiltó szabályok hatékonyságát és 

érvényességét. Különböző szemináriumok révén segítséget nyújt a tagállamoknak ahhoz, 

hogy integrált támogatási rendszereket és konkrét intézkedéseket dolgozzanak ki az új 

vállalkozók, különösen a fiatal vállalkozók számára. Ebbe kiemelten bevonja az oktatási 

és képzési szolgáltatókat az ehhez kapcsolódó integrált stratégiák kidolgozásába. A 

harmadik akció a digitális lehetőségek minél hatékonyabb kihasználásának támogatása. 

Ennek keretében az EC elősegíti egy tudásalap kialakítását a fő tendenciákról és innovatív 

üzleti modellekről a digitális ágazatban. Európa szintű tájékoztató kampánnyal tudatosítja 

a KKV-kban, hogy milyen előnyökkel jár az információs és kommunikációs technológia 

és létrehozza az európai internetes vállalkozások és az európai mentorok hálózatát. Az 
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internetes vállalkozások számára egyedi kezdeményezéseket indít. Ilyenek például a 

vezető internetes vállalkozók klubja vagy az induló vállalkozások európai partnersége, 

azzal a céllal, hogy összehozza a világszínvonalú internetes vállalkozókat, és megerősítse 

az internetes vállalkozói kultúrát Európában. Másik példa az internetes tehetségek 

támogatása szabadon hozzáférhető online tanfolyamok kialakításával, mentorálási 

platformok létrehozásával és készségfejlesztéssel. Ezzel erősíti a kompetenciákat és 

készségeket, azaz az új piacokon elérhető siker érdekében növeli a digitális készségek, a 

tudományos és kreatív készségek, valamint a vezetői és a vállalkozói készségek 

kialakításának és elsajátításának intenzitását. A harmadik hangsúlyos akció a 

vállalkozások átruházásának kérdése köré épül. Az EC javaslata szerint szükséges 

összegyűjteni és definiálni, hogy mik azok a leghatékonyabb programok és bevált 

gyakorlatok, amik megkönnyítik a vállalkozások átruházását. Ehhez szükség van a 

vállalkozások bővítésére irányuló intézkedések kidolgozására, az Európában 

rendelkezésre álló programok feltérképezésére és a gátló tényezők definiálására. A 

negyedik akció a csődbe ment, tisztességes vállalkozások krízismenedzsmentjének 

fejlesztését tűzi ki célul. Az EC nyilvános konzultációt indít annak érdekében, hogy 

megismerje az érdekeltek nézeteit az üzleti kudarccal és a fizetőképtelenséggel 

kapcsolatos új európai megközelítésről szóló közlemény kérdéseiről. Többek között arról, 

hogy a becsületes vagyonbukottak hogy kapjanak második esélyt, valamint a 

„rehabilitációhoz szükséges idő” lerövidítéséről és egységesítéséről. A vállalkozói 

környezet pillérének utolsóként megfogalmazott akcióterve az adminisztratív terhek 

csökkentése, a világosabb és egyszerűbb szabályok lefektetése. Ennek elérése érdekében 

az EC olyan jogalkotási javaslatot terjeszt elő, amely eltörli a KKV-k által a belső piacon, 

határon átnyúló üzleti tevékenység folytatásához benyújtandó nyilvános dokumentumok 

terhet jelentő hitelesítési követelményét. Valamint munkacsoportot hoz létre annak 

értékelésére, hogy a vállalkozóknak milyen sajátos szükségleteik vannak olyan 

kérdésekkel kapcsolatban, mint például az egyszerűsítés, a tevékenység nemzetközivé 

tétele vagy a finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés. Végül intézkedik annak 

érdekében, hogy több vállalkozás kapjon segítséget az un. SOLVIT2 hálózat révén, ha az 

egységes piacon a hatóságok megsértik jogaikat. 

A harmadik pillér a munkaerő, amin belül a példaképek állítását a társadalomban, 

illetve meghatározott csoportok megszólítását és integrálását hangsúlyozza a 

                                                       
2 Solutions to problems with your EU rights 
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dokumentum. Az első akció az „új felfogás elterjesztése”; vagyis, hogy a vállalkozók 

példaképként jelennek meg a társadalomban. Ennek hangsúlyozására a „KKV-k hete” 

keretében Európa-szerte bevezeti az „EU vállalkozói napját” a középfokú oktatás utolsó 

évét végző tanulók számára. A további akciók a társadalom különböző szereplőire 

irányulnak. A nők esetében egész Európára kiterjedő, online mentori, tanácsadói, oktatási 

és üzleti hálózati platformot hoz létre női vállalkozók számára. Az idős vezetőknek 

segítséget nyújt az új vállalkozók vezetéséhez, valamint támogatja a vállalkozók közötti 

kölcsönös, és a generációk közötti mentorálást a létfontosságú készségek cseréje 

érdekében. A tagállamok bevált gyakorlatai alapján kezdeményezéseket javasol a 

bevándorló vállalkozók vonzására. A munkanélkülieket érintve elindít egy olyan 

mikrofinanszírozási eszközt, amely a kiszolgáltatott csoportokat fogja szolgálni, többek 

között olyan személyeket, akik már elvesztették, vagy akiket az a veszély fenyeget, hogy 

elvesztik munkahelyüket. Valamint különböző feltáró elemzéseket végez az egyéni 

vállalkozás kérdéseivel kapcsolatban.  

A fenti bemutatásból leszűrhető, hogy a „Vállalkozás 2020” című dokumentum 

tekinthető egy egységes Európa-szintű, a hatékony vállalkozásfejlesztést célul kitűző 

akciónak. A bemutatott tervekben megjelennek a vállalkozásfejlesztési eszközök. A 

beavatkozások egyik kiemelt része a felsőoktatási intézmények és azok környezete. A 

bemutatott akciók és tervek többsége megvalósítási folyamatban van, 2013 és 2014 között 

kezdődtek. 

A vállalkozásfejlesztés eszközeinek csoportosításában alapvető szempont lehet a 

pénzügyi és nem pénzügyi eszközök elkülönítése. Kállay-Imreh (2004) a kis- és 

középvállalkozások fejlesztésében felmerülő külső finanszírozó pénzügyi eszközöket 

sorolja fel: 

- adósságfinanszírozásra szánt eszközök – kölcsönök, hitelek, kötvények; 

- faktoring tevékenység; 

- eszköz alapú finanszírozás (lízing, bérlet); 

- tőkefinanszírozás; 

- garancia, kezesség. 

A nem pénzügyi vállalkozásfejlesztési eszközök tekintetében különböző szinten 

lehet beavatkozni a vállalatok életébe. Makro szintű beavatkozásról akkor beszélünk, ha 

egy adott régió vállalkozáspolitikáját elemezzük. Ezen belül kitérünk olyan speciális 

fontosságú területekre, mint a kisvállalkozás politika, az üzleti környezet alakítása vagy 

a szabályozások rendszere. Makroszinten kell még megemlíteni az oktatási rendszer 
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szerepét. Azt, hogy az adott területen alakuló oktatási rendszerben mennyire erősödnek 

vagy gyengülnek a vállalkozásorientált elvek. Mezo szinten értelmezzük azon helyi 

szolgáltatások összességét, amelyek a vállalkozásokat célozzák. A különböző fejlesztő 

szolgáltatások származhatnak profitorientált és közhasznú szervezetektől egyaránt.  

A mikro szintű vállalkozásfejlesztési beavatkozások olyan szolgáltatások, amelyek 

az egyes vállalkozások működésére közvetlenül hatnak. Ennek csoportjai a következők: 

- Oktatási és képzési programok: Szirmai (1997) szerint előnyük, hogy ezeket 

a vállalkozások általában üzleti szolgáltatásként fogják fel. A képzések 

sikerfaktora abban rejlik, hogy a szolgáltató intézmény mennyire tudja a 

képzést az azt igénybevevő vállalkozások igényeire szabni. A 

vállalkozásfejlesztő képzések sikertelensége abból fakad, hogy túl 

általánosak és nem veszik figyelembe az egyes vállalkozások egyedi eseteit, 

problémáit. A vállalkozásfejlesztést célzó oktatások hozzáadott értéke, hogy 

a tapasztalatcsere folytán és a közös tanulságok leszűrésével hatékonyabban 

és gyakorlatorientáltabban lehet körbejárni egy-egy tudományos témát. 

- Külső szakértői szolgáltatások és tanácsadás: a szakértői szolgáltatások során 

különféle területek szakemberei – számvitel, pénzügy, marketing  - 

menedzselik az adott vállalkozás előrelépését. A tanácsadói tevékenység 

során a felhasználó vállalkozás problémáinak, szükségleteinek letisztázása és 

a kapcsolódó megoldások definiálása történik meg. Ezekben a 

szolgáltatásokban szintén fontos az általánosítás elkerülésének figyelembe 

vétele. Emellett kulcskritériumként jelenik meg a tanácsadó szakértő 

professzionalizmusa. 

- Kereskedelemfejlesztési szolgáltatások: ennél az eszköznél a piaci 

mechanizmusok kiépítése és beindítása történik meg egy közvetítő szervezet 

segítségével. A különböző formában működő kereskedelmi ügynökségek a 

vállalatok értékesítését segítik ezzel növelve a vállalatok és a saját pénzügyi 

stabilitásukat. 

- Információszolgáltatás: ennek a vállalkozásfejlesztési eszköznek fontos 

kritériuma, hogy a célcsoport igényeihez igazodjon. Vagyis olyan információ 

szolgáltatása történjen meg, amire igényt tartanak a vállalkozások és értékes 

lehet működésük szempontjából. 

- Üzleti kapcsolatokat fejlesztő szolgáltatások: ennek az eszköznek mára több 

kialakult és köznyelvben használt formációja létezik. Az üzleti kapcsolatokat 
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fejlesztő szolgáltatások elsődleges céljai között kell szerepelnie - legalább az 

azokat igénybevevő vállalkozások körében - a hatékonyság növelésnek. Az 

ilyen eszközöket három fő típusra lehet bontani. Az alvállalkozói 

kiszervezések, más néven outsourcing nagyban növelheti egy 

kapacitásgondokkal küszködő kisvállalkozás működésének 

eredményességét. A franchising esete hasonló. Itt a termelés vagy szolgáltatás 

jogának eladásával történik meg a kapcsolatépítés. Az üzleti klaszterek 

kapcsolati hálókat képeznek, melyekben különböző mérethatékonyságból és 

érdekérvényesítésből adódó előnyök realizálhatóak.  

Imreh (2005) szerint az alábbi tevékenységek lehetnek a vállalkozásfejlesztés 

közvetlen eszközei3: 

- vissza nem térítendő pénzügyi támogatás; 

- hitel; 

- egyéb pénzügyi eszközök; 

- együttműködések, hálózatok kialakításának ösztönzése; 

- képzés, oktatás; 

- tanácsadás; 

- üzleti inkubáció; 

- információszolgáltatás; 

- külpiacra jutás támogatása; 

- infrastruktúra fejlesztése. 

A fentiek közvetlenül szolgálják egy vállalkozás fejlődését. Számos eszköz, 

módszer létezik, amellyel a helyi vállalkozási hajlandóságot, aktivitást ösztönözni lehet. 

Ilyen a gazdasági tevékenységekre alkalmas területek kijelölése (településrendezés, 

településfejlesztés), ipari parkok létrehozása; a vállalkozói infrastrukturális környezet 

(iroda, telephely, kommunikációs infrastruktúra) kiépítése, biztosítása, akár inkubátorház 

formájában; a vállalkozási ismeretek átadása, a vállalkozóvá válás segítése (már működő 

vállalkozások és új vállalkozások részére differenciáltan); vagy egyéb szolgáltató és 

tanácsadó tevékenységek, beleértve a pályázati vagy egyéb speciális segítségnyújtást. A 

helyi vállalkozás indítását, bővítését megfelelő helyi beruházásösztönző és -képző 

tevékenységek is segíthetik. Ide tartozik az előnyös üzleti környezet kialakítása - például 

egyablakos ügyintézés, vállalkozásbarát szabályozási környezet - de a helyi beruházások 

                                                       
3 A teljesség igénye nélkül. 
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fontosságára irányuló szemléletformáló tevékenységek is. A „külső” beruházások 

megfelelő feltételekhez kötése - helyi adottságokhoz illő tevékenység, helyiek 

foglalkoztatása, helyi beszállítók alkalmazása, megtermelt nyereség adott részének 

térségbe való visszaforgatása - is szerves részét képezheti a helyi vállalkozói réteg 

fejlődésének” (Czene et al. 2010). 

A vissza nem térítendő pénzügyi támogatásokon belül is csoportosíthatóak a 

vállalkozásfejlesztési tevékenységek, annak érdekében, hogy még konkrétabb fejlesztési 

akciók rajzolódjanak ki. Közvetlen támogatási célként említhetjük az induló 

vállalkozások létrehozásának ösztönzését támogató lépéseket és a vállalatok által végzett 

különböző tárgyú beruházások támogatását. A statisztikák is alátámasztják, a kis- és 

középvállalkozások gazdasági és társadalmi jelentősége minden fejlett gazdaságban 

meghatározó (Béza et al. 2007). Ezért az állam abban is érdekelt, hogy a KKV-k 

gazdaságilag minél erősebbé, életképesebbé váljanak. A KKV-k fejlesztése állami 

beavatkozással ma már a legtöbb országban a gazdaságpolitika részévé vált. A vissza nem 

térítendő állami támogatások rendszere olyan gazdaságpolitikai célokhoz kapcsolódik, 

mint a vállalkozások környezet-kímélőbbé tétele, új munkahelyek teremtése. A 

támogatások nagy része a beruházásokhoz kötődik, de mára már megjelentek a kezdő 

vállalkozásokat támogató EU-s és állami pályázatok is. A beruházási támogatások 

átvállalják a beruházási összeg bizonyos százalékát - ennek mértéke függ a beruházás 

nagyságától és a támogatás mértékétől. A következő tárgyú beruházások állnak 

legtöbbször a támogatások középpontjában:  

- munkahelyteremtő beruházás; 

- környezetvédelmi beruházás; 

- elmaradott régió felzárkózását segítő projektek; 

- versenyképességet erősítő beruházások és szolgáltatások; 

- energiahatékonysági fejlesztések; 

- innováció, K+F fejlesztése; 

- informatikai infrastruktúra javítása. 

A támogatásokra pályázatokat kell benyújtaniuk a vállalkozásoknak, amelyeket az 

illetékes pályázatot meghirdető minisztérium munkatársai, vagy a minisztériumok által 

felhatalmazott közhasznú társaságok bizonyos időközönként elbírálnak, majd sikeres 

pályázat esetén a megítélt összeget folyósítják. Ennek lebonyolítása kihívást jelenthet egy 

KKV szintű szereplőnél. Fentről jövő koordinációval vagy kívülről jövő tanácsadással 

végzik el a vállalati szereplők legtöbbször ezeket a lépéseket. 
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A gazdaságfejlesztési eszközök csoportosításában szintén megjelennek a 

vállalkozások fejlesztését közvetlenül szolgáló eszközök (Kullmann 2009). A 

kedvezmények, a támogatások, a pénzügyi eszközök, az egyedi eszközök és a vállalkozói 

infrastruktúra elsődleges gazdaságfejlesztési területként fogalmazódik meg. 

Természetesen ezek mindegyike hat a vállalkozások működésére, és vannak benne 

közvetlen és közvetett eszközök. A felhasznált dokumentum szerzője szerint például a 

pénzügyi eszközökre nehéz magyarázatot adni „Jellemző rájuk, hogy elsősorban kis- és 

középvállalkozások fejlesztésére alkalmasak, többnyire visszaforgatják a támogatást (a 

kamattámogatás kivételével), és bevonják a pénz- és tőkepiacok forrásait (egyes 

kedvezményes hitel illetve kockázati tőke konstrukciók kivételével). A legegyszerűbb 

definíció talán úgy adható, hogy pénzügyi eszköz mindaz, amelynek kedvezményezettje 

vállalkozás, és amely nem adókedvezmény vagy vissza nem térítendő támogatás” 

(Kullmann 2009, 60).  

A helyi gazdasági tevékenységek folytatásának támogatása során a pénzügyi 

ösztönzők is kiemelt szerepet kapnak. Több, az alkalmazásukra vonatkozó „szabályt” 

érdemes megemlíteni, mint például, hogy ezek az ösztönzők korlátozott ideig álljanak 

rendelkezésre (önállósodás felé terelés), ne alanyi jogon, hanem bizonyos kritériumok 

teljesülése révén lehessen őket igénybe venni, valamint mértékük csökkenő legyen az idő 

elteltével. 

A pénzügyi ösztönzők közé sorolhatóak (Czene et al. 2010, 24): 

- „közösségi hitel-alap létrehozása; 

- helyi befektetési alap felállítása; 

- iparűzési adókedvezmények helyi vállalkozásoknak; 

- helyi pénzhelyettesítő és cserekereskedelmi rendszerek kialakítása és 

támogatása; 

- közösségi bank létrehozása; 

- mikrofinanszírozás különböző formái.” 

A vállalkozásfejlesztés közvetlen eszközei legtöbbször a vállalkozások helyi üzleti 

és intézményi környezetében vannak jelen. Lengyel (2002) összefoglalja az intézményi 

környezetet, ami a helyi vállalkozások fejlesztési eszközeinek keretét adja. Ebben 

(Malecki 1997) alapján négy intézményi tényezőcsoportot jelenít meg.  

- Vállalkozási környezet: a vállalkozási környezet fő elemei közé tartozik a 

műszaki kultúra, az életminőség szintje, a sikeres vállalkozói modellek és a 

helyi közösségi infrastruktúra.  
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- Technológia: a technológia azoknak a technikáknak és eszközöknek az 

összessége, amiknek a tudásparkok, a kormányzati K+F alapok, a vállalati 

K+F részlegek, a helyi cégek innovatív hálózatai vagy együttműködései és a 

technológiai transzfer ügynökségek adják az intézményi keretet.  

- Üzleti támogatások: az üzleti támogatások tartalmazzák az üzleti oktatási 

programokat, az iparági egyesületeket, az inkubátorházakat, a 

munkaerőképző szervezeteket, a műszaki oktatási intézményeket és a 

vállalati hálózatokat. 

- Pénzügyi források: a pénzügyi források a helyi pénzintézeteket, az üzleti 

angyalok hálózatait, a magán és kormányzati kockázati tőkealapokat 

tartalmazzák. 

Az intézményi tényezők csoportosításában a materiális és immateriális 

vállalkozásfejlesztési eszközöket tartalmazó intézmények és hálózatok egyaránt 

megtalálhatóak. A bemutatás alapján ezek a tényezők nélkülözhetetlenek a vállalkozások 

versenyelőnyeihez. A helyi gazdaság helyzetfelméréséhez célszerű a négy 

tényezőcsoportról külön-külön egy SWOT analízist készíteni. A dolgozatban használt 

eszközrendszert összekötöttem az intézményi tényezőcsoportokkal és az analíziseket 

elvégzem a kapott primer és szekunder adatok alapján. 

Vállalkozások fejlesztése és kutatása kapcsán számos kutatócsoport jött létre 

Magyarországon az elmúlt időszakban. A csoportok rendszeres versenyképességi 

helyzetelemzést és a fejlesztési lehetőségek kiértékelését végzik, figyelembe véve a 

vállalkozásokat körülvevő aktuális piaci folyamatok és jelenségek hatásait. A Corvinus 

Egyetemen működő Versenyképességi Kutató Központ 2004 óta készít jelentéseket a 

hazai vállalatok alakulásáról (Corvinus - VKK 2004). A dolgozatom vizsgálatában 

szereplő vállalatok Győr és környékéhez kötődnek, ezért érdemes megnézni az említett 

kutató központra alapozott vidéki vállalatokat vizsgáló elemzéseket, amelyek a 

vállalkozásfejlesztésre koncentrálnak. A vállalkozásfejlesztési lehetőségek és területek 

kutatása kapcsán Kadocsa (2012) elemző bemutatása átfogó kérdéskört és 

eszközrendszert mutat be. A megkérdezett vállalatok és az elemzők szekunder adatai 

alapján értékelésre kerülnek a következő területek: a mikro és makro környezet és a piac, 

illetve az elterjedt menedzsment módszerek sajátosságainak hatásai. Emellett az 

innovációs környezet vizsgálatára is sor kerül. 

Az elemzés két szempontot vizsgál. Első szempont a vidéken működő 

vállalkozások versenyképességével és fejlesztési lehetőségeivel foglalkozik. A 



60 

 

versenyképesség vizsgált tényezői közül kiemeli az árbevétel változását, az export arányt, 

a vállalkozás teljesítményében a nyereségi szintet, a kapcsolt szolgáltatásokat és a 

minőséget. Foglalkozik emellett még az induló vállalkozások lehetőségeivel, a közelmúlt 

megvalósult és tervezett beruházásaival, valamint az új termékek és technológiák 

bevezetésével. Második szempontként a vállalkozások versenyképességének 

összehasonlító elemzésére kerül sor. Ebben a kérdések főként a piaci pozícióra és piaci 

viselkedésre; a műszaki, termelési terület adottságaira; a vezetési tevékenység 

módszereire és a gazdasági helyzet témaköreire irányulnak. Ez alapján fogalmazódnak 

meg az elemzés tanulságai, melyekben megjelennek a vállalkozások által értékelt, 

leginkább fejlesztésre szoruló területek. Ezek az exportpiacokon való megjelenés, az 

állami megrendelésekben történő értékesítés, az elosztási csatornákhoz való közelség és 

az integrált információs rendszerek használata. Az elemzés szerint szintén fejlesztésre 

szoruló kategóriába került a lobbizás és a piaci részesedés növelése. Jelen dolgozat 

szempontjából hasznosnak bizonyul a fejlesztésre szoruló területek definiálása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részben az eddig feldolgozott szakirodalom alapján, részben pedig saját 

tapasztalatok alapján az 5. táblázatban összegyűjtött területekre és a hozzájuk kapcsolódó 

eszközökre fókuszálok a továbbiakban. Véleményem szerint ezek meghatározóak 

lehetnek egy lehatárolt területen zajló vállalkozásfejlesztés vizsgálata során.4 Ez a 

dolgozatban használt helyi vállalkozásfejlesztési eszközrendszer, amit a későbbi 

elemzésekben követek. 

 

                                                       
4 A sorrend nem tükröz fontossági szempontokat. 
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5. táblázat: Vállalkozásfejlesztési eszközök csoportosítása 

Eszközcsoportok Eszközök 

Pénzügyi eszközök 
hitelek, kölcsönök, pályázati 

támogatások 

Működéshez szükséges infrastruktúra  
telephely kínálat, ingatlan kínálat, 

eszközök 

Oktatás, képzés, tanácsadás 

felsőoktatás, speciális képzések, 

szakképzés, tanácsadói 

szolgáltatások 

Együttműködések, hálózatok platformjai kamarákkal, innovációs és kutató 

központokkal való együttműködés 

Információszolgáltatás 

tájékoztatás a fejlesztési 

lehetőségekről, egységes 

kommunikáció 

Üzleti inkubáció 
start-up cégek létrehozásának 

lehetőségei 

Forrás: Saját szerkesztés a feldolgozott szakirodalom alapján. 

 

1.3.1. Pénzügyi eszközök 

Vállalkozás alapításánál és működtetésénél az egyik legnagyobb probléma a 

megfelelő nagyságú kezdőtőkéhez vagy tőkéhez való hozzájutás. Ennél a kérdésnél nem 

mindegy, hogy kicsi, közepes vagy nagy vállalkozásról van szó. Egy adott vállalkozás 

mérete és életkora alapján mások és mások az eszközök. 

Az alfejezetben a vállalkozások működését segítő, eddig ismert és leggyakrabban 

felhasznált pénzügyi eszközöket gyűjtöm össze. 

A pénzügyi eszközök jelenlétét vizsgálom a disszertáció empirikus részében is. 

Ehhez három csoportot különböztettem meg:  

1. csoport: Hitelből való finanszírozás. 

2. csoport: Befektetők általi finanszírozás. 

3. csoport: Pályázatokból történő finanszírozás. 
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Az eszközcsoportok ismertetése végén a felhívom a figyelmet a rendszerek, hatások, 

alkalmazások és a mérhetőség gondjaira. 

 

1. csoport: Hitelből való finanszírozás 

Egy vállalkozás hitelképességét általánosan a vállalkozás gazdálkodása, pénzügyi 

helyzete, a tulajdonosok minősítése és a fedezetek összértéke határozza meg. Alaposan 

kidolgozott üzleti koncepcióval, üzleti tervvel, szakmai tapasztalattal, önerővel és a hitel 

mögé felajánlható fedezettel kell rendelkeznie az adott vállalkozásnak ahhoz, hogy hitelt 

kapjon. A vállalkozói hitelek bírálatánál nem csak a cég pénzügyi mutatóit, a mérlegét, 

eredmény kimutatását és piaci helyzetét vizsgálja át tüzetesen a bank, sok egyéb esetben 

nem egyértelműen számszerűsíthető mutatók is vizsgálat alá kerülhetnek (Bélyácz 2007). 

Ilyenek például a beszállítókról, a partnerekről, a tevékenységi ágazatról és az ügyvezető 

személyéről szerzett, sokszor szubjektív alapokra épített információk, illetve az ezek 

alapján végzett kockázat elemzések. Több bank is figyelembe veszi például azt az 

értékelési szempontot, hogy regisztrálja, hogy az adott ügyvezető hány cégben van jelen 

tulajdonosként, képviselőként vagy tagként. Ehhez kapcsolódó értékelési folyamat annak 

vizsgálata, hogy ezekben a cégekben mikor volt utoljára ügyvezető váltás? Ehhez képest 

mennyi idős a cég? Illetve az előző ügyvezetők mennyire érintettek és ők milyen vagyoni 

háttérrel rendelkezhetnek? 

Vállalkozói hiteleket általában a következő célokra veszik fel a vállalkozások: 

- beruházás finanszírozása; 

- fejlesztés finanszírozása; 

- forgóeszköz hitel célok; 

- átmeneti likviditási probléma megoldása. 

A hitelek fajtáit számos szerző csoportosítja. Több helyen fellelhető az a 

megállapítás is, hogy a hazai hitelpiacon, a vállalati hitelezésen belül növekedik a KKV-

k részaránya (Bethlendi 2009; Csubák 2003; Kessides et. al 1989; Tardos 2014). Ezek 

alapján a következő vállalkozások által igénybe vett hitelfajták jellemezhetőek: 

Beruházási- és fejlesztési hitel: Fedezet szempontjából a beruházási kölcsönnél a 

fedezet a cég jelenéből adódik, ezzel szemben a projektfinanszírozásnál a megvalósítandó 

projekt cash flow-ja, a jövőbeni megtérülése az alapvető szempont. 

Igénylése akkor ajánlott, ha 

- a vállalkozás vezetése a növekedést vagy a tevékenység bővítését tervezi; 
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- a vállalkozás vezetése az új telephely létesítését vagy meglévő telephely 

fejlesztését, felújítását, korszerűsítését, bővítését tervezi; 

- a vállalkozás vezetése bővíteni, korszerűsíteni kívánja az eszközállományt 

(gépe, berendezések, további eszközök); 

- más banknál fennálló hiteleink kiváltására keres kedvező megoldást (Antal-

Pomázi 2011). 

Jelenleg népszerűek az olyan államilag támogatott hitelek, mint az MNB 2,5%-os 

Növekedési hitel, a Széchenyi beruházási hitel, valamint a Közép-Magyarországon kívüli 

beruházásnál az Új Széchenyi beruházási hitel. Továbbá a bankok saját forrású beruházási 

hitelei is jó megoldást kínálnak. 

2. csoport: Befektetők általi finanszírozás 

Informális tőkebefektetők: családok, barátok, munkatársak: Számos olyan cég van, 

főként magas növekedési potenciálúak, ahol szükségessé válhat a külső források 

felhasználása. Miután az alapítók önfinanszírozási lehetőségei kimerültek, a 

legkézenfekvőbb megoldás a családi, baráti, munkatársi körben körülnézni. Az informális 

befektetők csoportjába azok tartoznak, akik nem hoznak létre külön formális szervezetet 

vagy céget ahhoz, hogy azon keresztül valósítsák meg a befektetést, hanem közvetlen, 

direkt módon, számos alkalommal még írásban sem rögzítve támogatják a többnyire 

kezdő vállalkozásokat. 

Üzleti angyalok, kockázati befektetők: Az üzleti angyalok olyan magánszemélyek, 

akik amellett, hogy tulajdonrészt vásárolnak meglévő vagy alapítás alatt lévő cégben, 

még a működésben is aktív, segítő szerepet játszanak. Ezen személyekre jellemző, hogy 

meglehetősen vagyonosak, rendszerint felsőfokú, legtöbbször gazdasági végzettségűek, 

emellett vállalatirányítási, menedzsment és szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek. Az 

üzletiangyal-befektetés előnyei között szokták említeni, hogy a klasszikus családi, baráti 

befektetésekhez képest jóval magasabb összeget bocsájtanak a vállalkozók 

rendelkezésére. Az üzleti angyalok be tudják tölteni azt a finanszírozási rést, amelyet a 

tulajdonosok már nem tudnak, a kockázati tőkések pedig nem akarnak pénzelni. 

Magyarországon ez jellemzően a 10-30 millió forint közötti tartomány. Nem 

elhanyagolható az a segítség sem, amit sok éves vállalkozási és szakmai tapasztalatukkal 

nyújtani tudnak. Az üzleti stratégia kiválasztása, a menedzsment kiválasztása, az 

alkalmazottak képzése, további ügyfelek, beszállítók és vevők felkutatása, és végül, de 

nem utolsó sorban újabb pénzügyi források feltárása azok a területek, ahol egy üzleti 

angyal leginkább aktivizálhatja magát. A kialakult kapcsolati háló felhasználása szintén 
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fontos lehet a formálódó cég számára az alapításhoz, működéshez szükséges erőforrások 

beszerzése szempontjából. Az üzletiangyal-befektetések egyik legnagyobb nehézsége a 

befektetők és a vállalkozók egymásra találása. (Makra-Kosztopulosz, 2004, 2006). Az 

üzleti angyalok befektetéseiknél természetesen a legfontosabb szempontként értékelik a 

várható hozamot. Emellett fontos szempont még a befektetett tevékenység üzleti 

potenciálja, a támogatott vállalatvezető személyes kvalitása, az innovatív termék, a 

kiszállási lehetőségek, a vállalkozás helyzete, az iparág jellemzői, az üzleti terv 

sikeressége, a vállalat életciklusa és a földrajzi elhelyezkedés. Béza et al. (2007) szerint 

a következő fontossági sorrendben nyújtanak segítséget az üzleti angyalok5: 

- kapcsolatok kiépítése, erősítése és felhasználása; 

- aktív vezetői részvétel; 

- ellenőrző tevékenység;  

- új ügyfelek felkutatása;  

- új befektetők felkutatása; 

- tanácsadás Menedzsment kiépítése;  

- marketing; 

- munkatársak kiválasztása;  

- nincs közreműködés;  

- K+F tevékenység; 

- operatív irányítás.  

3. csoport: Pályázatokból történő finanszírozás 

A támogatások nagy része a beruházásokhoz kötődik, de mára már megjelentek a 

kezdő vállalkozásokat támogató EU-s és állami pályázatok is. A beruházási támogatások 

átvállalják a beruházási összeg bizonyos százalékát (ennek mértéke függ a beruházás 

nagyságától és a támogatás mértékétől). A következő beruházások állnak a támogatások 

középpontjában (Béza et. al. 2007): 

- munkahelyteremtő beruházás; 

- környezetvédelmi beruházás; 

- elmaradott régió felzárkózását segítő projektek; 

- versenyképességet erősítő beruházások és szolgáltatások; 

- energiahatékonysági fejlesztések; 

- innováció, K+F fejlesztése; 

                                                       
5 Sorrendben értendő: a legelső helyen álló tevékenység a leggyakoribb. 
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- informatikai infrastruktúra javítása. 

 

1.3.2. Működéshez szükséges infrastruktúra 

A működéshez szükséges infrastruktúra egy eszközalapú támogatás, közvetetten ez 

is tőketámogatás (Rechnitzer - Smahó 2011). A telephelykínálat, az ingatlankínálat és az 

eszköz kínálat egy településen mindig irányítva van. Egy adott város telephelykínálatát a 

település vezetése által meghatározott iparterületek, vállalkozói körzetek alapján tudjuk 

feltérképezni. A telephelyek, ingatlanok és üzleti területek szabályozásának intézményi 

háttere településenként eltérhet. Az illetékes szervezetek bonyolítják a rendezési tervvel 

kapcsolatos változtatásokat és mérlegelik azok hatásait. Városrendezési körzeteket 

határolnak le, kialakítják a közművek területeit. Ügyelnek a környezet- és kulturális 

örökségvédelemre. Felügyelik és tervezik a helyi közlekedést. (Dusek et. al 2014). Egy 

városban a következő területek definiálhatóak (34/2015.[XII.18.] önk. rendelet): 

- városrendezési körzetek; 

- közhasználatú magánterületek; 

- beépítésre szánt területek; 

- országos közút, vasút, reptér, közművek, hulladékkezelők, vízi bázisok és 

védőterületük; 

- árterek; 

- kikötőhelyek; 

- környezetvédelem területei: például levegőtisztaság védelmi területek, 

tájképvédelmi területek; 

- kulturális örökség védelem területei; 

- belvárosi intézménytelkek; 

- lakó, pihenő, korlátozott sebességű területek; 

- kutatási joggal rendelkező területek. 

Ezek a területek adják a helyi vállalkozások működéséhez szükséges 

infrastruktúrát. A telephelykínálatot, az ingatlankínálatot és az eszközöket. Az ipari 

parkok a gazdaságfejlesztés egyik fontos eszközeként a vállalkozások fejlesztésére is 

jelentős hatással vannak. Az ipari parkokat többféleképp értelmezik és definiálják. Az 

ipari parkokat széleskörűen elterjedt fogalomként kezeli Buzás - Lengyel (2002). 

Tipizálási szempontjai a következők: 

- Ipari parkban folyó fő tevékenység szempontja alapján (EESC 2006). 
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- Ipari parkok különböző társadalmi rétegekben vett értelmezése alapján 

(Kecskés 2014). 

- Ipari parkok az új trendek szerint értelmezések alapján (Lengyel et al. 2002; 

Benko 1991). 

Fontos jellemzője az ipari parkoknak, hogy a technológiai és a tudományos 

parkokat általában külön értelmezik. Ezekben a hagyományos jellemzők mellett 

erőteljesebben jelenik meg a tudományos szervezetekkel - például egyetemekkel - való 

együttműködés. Másrészt erőteljesebben jelenik meg a vállalkozások K+F tevékenysége 

és annak hatékony menedzselése és mérése.  

Ezen szempontok figyelembe vételével a disszertáció egy általánosabb és 

gyakorlatiasabb ipari park értelmezést használ. Ipari parkok azok a gazdasági területek, 

amelyek az „Ipari Park” cím elnyerésének a feltételeit teljesítik. A feltételeket az ipari 

parkokról szóló 297/2011-es kormányrendelet tartalmazza. Az ipari park törzsterülete 

legalább 10 hektár nagyságú, a hatályos településrendezési terv vagy az önkormányzat 

képviselőtestületének határozata szerinti iparterület, ami rendelkezik a termőföld 

végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedéllyel, 

ha a terület vagy annak egy része termőföldnek minősül. Az Ipari parkok pályázhatnak a 

„Tudományos és Technológiai Park” címre (23/2013 [II. 1.] korm. rend.). 

Az ipari parkok funkciói magukban hordozzák a vállalkozásfejlesztésre utaló 

tényezőket. A gazdaság fejlődésével párhuzamosan az ipari területek is fokozatos 

változáson mennek keresztül. Ez az ipari parkok esetében is megfigyelhető. Az ipari 

parkok domináns tevékenységei ki kell, hogy szolgálják az ott működő vállalkozásokat 

és az ott működő vállalkozások tulajdonságai alapján alakulnak. Mondhatjuk tehát, hogy 

minden ipari park különbözik más ipari parkoktól és egy adott ipari park is folyamatosan 

változik. A következő felsorolás az ipari parkok funkcióit gyűjti össze a tipizálással 

foglalkozó összefoglaló tanulmány alapján (Kecskés 2014): 

- technológiai centrum; 

- innovációs centrum; 

- tudományos park; 

- szolgáltató park;          

- üzleti park; 

- kereskedelmi park; 

- logisztikai terület; 

- termelő terület; 
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- innovációs központ; 

- vállalkozási övezet; 

- inkubátor (alapító központ); 

- üzleti inkubátor központ; 

- klasszikus üzleti inkubátor; 

- virtuális üzleti inkubátor; 

- ipari hasznosításra előkészített terület; 

- export feldolgozóipari zóna; 

- klaszterek, hálózatok területe. 

A felsorolt funkciók egyszerre jelenhetnek meg az ipari parkokban. Az ipari 

parkokkal kapcsolatos megállapításokat alapul véve elmondható, hogy a győri 

Nemzetközi Ipari Parkban a tudományos park funkció kevésbé hangsúlyosan jelenik meg. 

Tudományos parknak az a park tekinthető, ami felsőoktatási intézmény vagy valamilyen 

kutatóközpont közelében helyezkedik el. Fő feladata a közvetítés. Összeköti a tudományt 

a gyakorlattal. Másként fogalmazva: összeköti az alapkutatási eredményeket az 

alkalmazott kutatási eredményekkel, ezzel is segítve azok piaci hasznosulását. A 

technológiai parkok a legfejlettebb technológiákat hasznosító cégeknek adnak otthont, 

ahol a termelésé a fő szerep, a kutató tevékenység eredményeit hasznosítják a termelés 

során - ellentétben a tudományos és kutató parkokkal, ahol a kutatás-fejlesztés az 

elsődleges. Elsősorban innovatív nagyvállalatok tömörüléseként fogható fel (OECD 

2011). 

A tudás és az információ felértékelődésével párhuzamosan, a tudományos parkok 

és a különféle inkubációs intézmények egyre magasabb arányt képviselnek a fejlett 

gazdaságokban. Ezeknek elsődleges célja a tudás és a különféle erőforrások 

megosztásának biztosítása (Nurutdinova 2012). Ez a megközelítés arra enged 

következtetni, hogy a tudományos parkok az ipari parkok sajátos típusai, ám e parkok 

esetében az ipari termelőtevékenység háttérbe szorul, és helyette a tudás agglomerációja 

kerül előtérbe. Hazánkban ezt a „trendet” vették figyelembe, amikor a parkokról szóló 

kormányrendeletben már nem csak ipari parkokat említenek, hanem a tudományos és 

technológiai parkok definícióját is megadják (Kecskés 2014). A rendelet szerint 

tudományos és technológiai parknak minősül az az ipari park, ami elsődlegesen tudás 

intenzív, technológiai innovációval foglalkozó vállalkozások fejlődésének elősegítésére 

jött létre vagy ilyenként működik. (23/2013.[II. 1.] korm. rend.). 
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„Az ipari parkok egy-egy térség gazdasági fejlődésének elindítói lehetnek, 

amennyiben az ott működő vállalkozások tartós versenyelőnyeinek javulásához hozzá 

tudnak járulni. Lényeges, hogy a parkban levő vállalkozások a parkon belül egymással, 

illetve a parkon kívüli helyi vállalkozásokkal és helyi intézményekkel kölcsönösen 

előnyös kapcsolatokat tudjanak kialakítani, azaz erősek legyenek a szinergikus hatások 

és megszilárduljanak az agglomerációs előnyök. Egy-egy ipari park akkor lesz tartósan 

sikeres, ha az oda betelepülő cégek többsége növekvő vagy fejlett, illetve a park 

vállalkozásai ’beágyazódnak’ a település, térség gazdaságába. Hosszabb távon egy ipari 

park ’léte’ a helyi gazdaságfejlesztés sikerességétől függ, azaz egyetlen park sem 

működhet sokáig szigetszerűen.” (Lengyel 2002) Az ipari parkoknak ki kell elégítenie a 

helyben felmerülő vállalati igényeket. Azok a cégek élveznek előnyöket a piaci 

versenyben, amelyek helyben, olcsón tudnak hozzáférni a teljes értékű infrastruktúrához, 

a speciális tudású és tapasztalatú, felkészült munkaerőhöz és speciális szolgáltatásokhoz. 

Emellett a beszállítóik is helyben vannak. Emiatt a kormányzatok és önkormányzatok a 

gazdaságfejlesztési programjaikban világszerte törekednek a földrajzi koncentrációból 

adódó vállalkozásokat kiszolgáló előnyök biztosítására. 

 

1.3.3. Oktatás, képzés, tanácsadás 

A következő eszközcsoporton belül a felsőoktatást, a speciális képzéseket, a 

szakképzést és a tanácsadói szolgáltatásokat emeltem ki. Ezek az eszközök egy helyi 

vállalkozói környezet immateriális értékeit, miliőjét adják. Különbséget tudunk tenni az 

alapján, hogy profitorientált vagy nem profitorientált szervezet nyújtja az oktatást, a 

képzést és a tanácsadást. A vállalkozásfejlesztési tevékenységet végző intézmények 

között az oktatási intézmények limitáltan tudnak bekapcsolódni a pénzügyi eszközökkel 

kapcsolatos tevékenységekbe. Tevékenységükből adódóan miliő jellegű támogatásokkal 

kapcsolatos tevékenységek terén viszont kiemelt szerepük van. Az oktatás, a képzés és 

tanácsadás immateriális vállalkozásfejlesztési eszközökként foghatóak fel. Egyre több 

helyen megfigyelhető a középszintű oktatásban a gazdasági ismeretek oktatása. Ez annak 

a felismerésnek a következménye, hogy a gazdaság körforgásában ugyanúgy részt 

vesznek a magánszemélyek, mint a vállalati vagy az állami szektorban.. Naponta 

végeznek gazdasági tranzakciókat, melyekhez ismeretek szükségesek. Hatékony 

megoldás, hogy egyre több középfokú oktatási intézményben tanulnak a diákok alapfokú 

szintű gazdasági ismereteket. Ez viszont nem minden intézményre igaz. A 
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gimnáziumokban és a nem gazdasági jellegű szakközépiskolákban jelenleg is hiányzik a 

gazdaság ismeretének átadása. Ezekben az oktatási intézményekben tanuló diákok egy 

része úgy kerül a felsőoktatásba és később a munkaerőpiacra, hogy nincsenek alapvető 

gazdasági ismereteik. Ha gazdasági jellegű felsőoktatásban folytatják tanulmányaikat, 

ezek a hiányosságok ott pótolhatóak; azonban azok, akik nem tanulnak tovább vagy nem 

gazdasági jellegű felsőoktatásban teszik ezt, nem kapnak elég ilyen információt. 

Megfelelő humán-erőforrás nélkül nem lehet hatékony gazdaságfejlesztést 

megvalósítani. Így a vállalkozásfejlesztés sem hatékony. Az oktatási intézmények 

legfontosabb szerepe az, hogy olyan kompetencia összetételű és minőségű humán-

erőforrást képezzenek, ami összhangban van a helyi vállalatok munkaerő keresletével. 

Ennek nagyon alapvető feltétele a helyi gazdaság szereplőivel való folyamatos 

kapcsolattartás. Az oktatási intézmények akkor járulnak hozzá legjobban a helyi 

gazdaságfejlesztéshez, ha az általuk kiképzett humán-erőforrás olyan kompetenciákkal 

rendelkezik, amire az adott munkaerőpiacon a vállalatoknak kereslete van.  

Emellett kiemelném, hogy ezek alapján érdemes megfogalmazni a következő 

prioritásokat: 

- Helyi szinten az egyetem együttműködéseinek erősítése elengedhetetlen a 

kormányzati, szak- és felnőttképzési, valamint a gazdasági szereplők és 

vállalkozók irányába. Egy felsőoktatási intézmény ezúton tud aktív szereplője 

legyen a város fejlődésének. 

- A felsőoktatási képzések keretében a munkaerőpiac-orientált kompetenciák 

és vállalkozások képviselőinek fejlesztése hatékonyan megvalósuló célként 

definiálható. 

- A felsőoktatási képzés kooperatív duális rendszerűvé vagy jellegűvé alakítása 

szintén fontos tényezője a város fejlődésének. 

A tanácsadás ebben a csoportban szerepel, mégis elkülönülő területet képvisel az 

oktatástól és a képzésektől. Vállalkozásfejlesztésben létrejövő tanácsadás létrejöhet a 

többi eszközcsoporton belül is. Tehát ez átfogó jelleggel jelen van a 

vállalkozásfejlesztésben. Azért soroltam az oktatás és képzés kategóriájába, mert a 

tanácsadás, mint tevékenységi forma, az oktatáshoz és a képzéshez hasonlít leginkább. 

A vállalkozások tanácsadás iránti igénye nagyban függ a vállalkozás vezetésétől, a 

vállalati kultúrától, a tanácsadó személyétől és az előző tapasztalatoktól. Ennek 

lélektani hátterét kontrollcsoportos vizsgálatok során figyelik, amelyeknek keretében 

a csoport megfogalmazza a tanácsadóval szemben realizált fenntartásait. A 
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vállalkozásokat érintő tanácsadások témaköreit többféle módon csoportosíthatjuk. A 

teljesség igénye nélkül a következő tanácsadásokat veheti igénybe a vállalati szektor 

(Tokár-Szalai 2015): 

Stratégiai tanácsadás: 

- stratégia; 

- szervezetfejlesztés; 

- fúziók felvásárlások; 

- piackutatás; 

- marketing; 

- pénzügyi szolgáltatások. 

Operatív tanácsadás: 

- üzleti folyamatok; 

- változáskezelés; 

- projektvezetés; 

- ellátási lánc irányítás. 

Outsourcing tanácsadás: 

- tevékenység kihelyezése; 

- tevékenység kiszervezése. 

HR tanácsadás: 

- fejvadászat; 

- oktatás; 

- jövedelem, juttatások, jutalmazás; 

- outplacement. 

IT tanácsadás: 

- általános IT tanácsadás; 

- rendszerfejlesztés. 

A tanácsadások csoportosíthatóak a szolgáltatást nyújtó cégek fő típusai mentén 

is. Ezek alapján alakultak ki a menedzsment tanácsadó cégek, az IT tanácsadó cégek, 

az adótanácsadó cégek és a befektetésekkel kapcsolatos tanácsokat adó cégek (Aranda 

2003). A viszonylag új keletű és egyre nagyobb hangsúlyt kapó akadémiai tanácsadás6 

                                                       
6 Más néven Academic consulting. 
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a felsőoktatási és egyéb tudományos intézmények és a gazdasági szereplők 

együttműködéséből ered. Kiindulópontja, hogy az egyetemeken megszerezhető tudás 

és kutatási tevékenység alapozza meg az ipari újításokat, előrelépéseket. Ennek 

kapcsán a felsőoktatási intézmény nyújt tanácsadói szolgáltatást az őt körülvevő 

társadalmi és gazdasági szereplőknek. Tudományos szakemberek és csoportok 

kutatásait közvetíti, illetve az egyetem által nyújtott technikai lehetőségeket 

hasznosítja. Erre formalizálódott példát találunk általában a nagy múltú nyugati 

egyetemeken (Oxford University 2016). Ez különféle hatásokat fejt ki a felsőoktatási 

intézményekre és a gazdasági szereplőkre. Egy felsőoktatási intézmény más módon 

működik, mint egy profitorientált tanácsadó cég. Az ebben rejlő piaci réseket 

realizálva lehet az akadémiai tanácsadásban rejlő lehetőségeket kihasználni. Az 

akadémiai tanácsadást három csoportra lehet osztani (Perkmann - Walsh 2008): 

- Lehetőség vezérelt: ebben nagyobb hangsúlyt kap az alkalmazott kutatások 

szükségessége. 

- Kutatás vezérelt: az alap- vagy elméleti kutatásokhoz inkább köthető. 

- Kereskedelem vezérelt: az akadémiai tanácsadás különböző funkciói és az 

igénybevevő vállalkozások közti különbségek kapnak hangsúlyt. 

 

1.3.4. Együttműködések és hálózatok platformjai 

A kamarák, az innovációs és kutató központok funkciója a klaszterek élénkítése. 

Egy vállalkozás többi vállalkozással kialakított kapcsolatrendszerét gyakran a 

klaszterekben értelmezzük. A klaszternek többféle meghatározása létezik, azonban az 

mindegyikben közös, hogy a gazdasági tevékenységek térbeli koncentrációját jelentik 

(Lengyel - Deák 2002). A gazdasági tevékenységeket pedig a vállalkozások végzik. A 

klasztereket tehát vállalkozások térbeli koncentrációjaként is definiálhatjuk.  

A szakirodalomban a klaszter fogalma a vizsgálatok dimenziójától és módjától 

függően változhat. A 6. táblázatban ezek a fogalmi megközelítések láthatóak: 

 

6. táblázat: Klaszterértelmezési szempontok 

Szerző Év Fogalmi megközelítések 
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Porter 1990 

A klaszterek bizonyos működési területen belül 

tevékenykedő, egymással kapcsolatban álló vállalatok és 

intézmények földrajzi tömörülései, amelyekben jelen van 

a versenyszempontból fontos iparágak széles skálája. 

Faragó 1994 

A klaszter résztvevői szervezetileg egymástól 

függetlenek, és sajátos vásárlói, beszállítói, K+F stb. 

kapcsolatban állnak egymással. 

Dőry 1998 

Beszállítói kapcsolatokat és az ipari együttműködéseket 

elemezve lehet a klaszteresedési folyamatokat 

azonosítani. 

Roelandt - 

Hertog 1998 

A klaszterek a termelési hálózatoknak a közös értéklánc 

mentén történő kapcsolódását jelenti. 

Dőry 1999 

A külföldi sikerpéldák hatására az ipari klaszterek 

kormányzati támogatása és ösztönzése egyre inkább 

megfigyelhető. 

Grosz 2000 

Alapvetően termékalapon (értéklánc mentén) 

szerveződött, a különböző gazdasági szereplőket, 

intézeteket és nonprofit szervezeteket magában foglaló, 

területileg koncentrált kooperációs hálózatot értünk 

klaszter alatt. Jelentős mértékben hozzájárul nemcsak az 

abban résztvevők, hanem az egész régió 

versenyképességének növekedéséhez. 

Lengyel - Deák 2002 

A klaszterekre alapozva alapvetően kétfajta 

gazdaságfejlesztési módszert különböztethetünk meg. Az 

első a Porter-féle klaszter-alapú gazdaságfejlesztés, 

melyben az államnak és az önkormányzatoknak egyetlen 

feladata van, létrehozni a klaszterek számára kedvező 

környezetet, ezenkívül nem kell más folyamatokba 

beavatkozni. A másik mód a klaszter politika, mely 

szerint nemcsak a klaszter az egyetlen gazdaságfejlesztési 

eszköz, a klaszter csak kibővíti a korábban alkalmazott 

eszközök körét.  
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Forrás: Saját szerkesztés, Dőry 1998; 1999; Faragó 1994; Porter 1999; Roelandt - 

Hertog 1998; Steiner 1998; Lengyel - Deák 2002 alapján. 

Feltehető a kérdés, hogy miért is jó a vállalkozásoknak, ha klaszterben végzik 

tevékenységüket, illetve hogyan tudja mindez segíteni a helyi gazdaságfejlesztést. A 

klaszter előnyei a következők lehetnek:  

- a tranzakciós és szállítási költségek csökkennek; 

- pontosabb és gyorsabb az információáramlás; 

- a homogénebb piaci környezetnek köszönhetően gyorsabban lehet 

alkalmazkodni; 

- a helyi társadalom támogatása erőteljes a vállalatok környezetében; 

- a tudás cseréje intenzívebb. 

A mikro, kis- és középvállalkozások egy-egy regionális vagy lokális klaszterben 

tömörülnek, mivel kisebb kiterjedéssel rendelkeznek, mint a globális vállalatok. Ez 

erősíti egy adott terület helyi vállalkozói szellemét és ösztökéli a regionális fejlesztést 

abban, hogy minél több vállalkozás induljon be és hosszú távon dinamizáló hatást 

gyakoroljon a helyi gazdaságra. A hálózatok klasszikusan alulról szerveződő 

platformjai a klaszterek, melyeknek értelmezésében Grosz (2000) kiemeli, hogy az 

alapvetően termékalapon (értéklánc mentén) szerveződött, különböző gazdasági 

szereplőket magukban foglaló klaszterek, intézeteket és nonprofit szervezeteket is 

koncentrálnak a kooperációban. A vállalkozói szemlélet erősödését több példán 

láthatjuk a klaszterekben. A vállalati szinten erősödő és lokális szinten terjedő 

vállalkozói szemlélet vizsgálata hosszabb időre nyúlik vissza. A földrajztudományhoz, 

később pedig a regionális tudományhoz is köthető. Lehatárolt területen működő 

vállalkozások erősödését szemléltető esettanulmányokat találhatunk Európában és az 

USA-ban a XX. században (Hadjimichalis 2011). 

Nyílt kérdés napjainkban, hogy a területfejlesztési lépések valóban a KKV-k 

által követett irányok alapján jönnek létre, vagy ez a jelenség fordítva történik (Hudson 

1999). Az Európai Unióban számtalan KKV fejlesztésekkel kapcsolatos beavatkozás 

született például a LEADER és LEDA programokon keresztül. Emellett 2008-ban az 

Európai Bizottság bemutatta az Európai kisvállalkozói intézkedéscsomagot, amelyben 

olvasható az Európai Unió azon kijelentése, hogy a jövőbeli fejlődés a KKV szektoron 

alapul. A folyamatosan változó piaci környezetben a kisebb vállalkozások szerepe 

megnőtt és kialakult az a vélemény, hogy potenciálisan a KKV szektor járulhat hozzá 

a foglalkoztatás és területi jólét magasabb szintjének eléréséhez. A 2008-ban az 
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Európai Unió által kijelentett tézisek a neo-liberalizmus nagy gazdasági válsága előtt 

hangzottak el. A globális válság okozta zavar közepette ezek a történések 

előzményként tekinthetőek. A KKV szektor, az államigazgatás és pénzügyi 

intézmények kapcsolatát illetően a helyi vezetésnek mára fel kell ismernie a kisebb 

vállalkozások alapfunkcióit, melyek már a neo-regionalizmusban megjelentek: a helyi 

foglalkoztatói szerepet és a területi jólét javítását. 

 

1.3.5. Információszolgáltatás  

Fontos kiemelni, hogy a kis- és középvállalkozások, illetve a 

mikrovállalkozások a városok potenciális munkahelyteremtői. Éppen ezért elsődleges 

feladat, hogy megteremtsék a városok a vállalatok alapításának megfelelő környezeti 

és támogatási feltételeit. Szükséges lehet például olyan szervezetek létrehozása, 

amelyek elősegítik az együttműködést a vállalkozások, illetve a partnerek és a 

vállalkozások között.  

Mit tehet az állam, illetve az önkormányzat a fent bemutatott együttműködési 

platformok létrejötte érdekében? Az első lépést mindig a vállalatoknak kell 

megtenniük. Ehhez viszont az államnak és az önkormányzatoknak kell olyan 

feltételeket biztosítani (pl. konferenciák, különböző szakmai programok), hogy a 

vállalkozások felismerjék: előnyösebb számukra, ha együttműködnek. 

 

1.3.6. Üzleti inkubáció 

Ahogy az a dolgozat elején említésre kerül, egy adott helyen lévő vállalkozói 

szemlélet egy a történelem során, hosszú ideig, organikusan kialakuló jelenségnek 

tekinthető, amely az adott hely területi tőkéjét építi.  Ezzel szemben az üzleti inkubáció 

egy felülről jövő, irányított, helyi gazdaságfejlesztést célul kitűző jelenség (Czakó 2014). 

Széles eszköztárral rendelkezik, amely elsősorban a technológiaorientált kisvállalkozás-

fejlesztési tevékenységeket foglalja magában. Üzleti inkubátoroknak nevezzük az olyan 

szervezeteket, melyek induló vállalkozásokat támogatnak, különböző szolgáltatások 

nyújtásán keresztül (Bajmócy 2004). Ezek a szolgáltatások lehetnek a vállalkozások 

forrásainak előteremtésében való segítség (eszközfejlesztés, ingatlanfejlesztés, kockázati 

tőke), különböző, induló vállalkozásokra specializálódott menedzsment technikák 

szolgáltatása, az inkubátor kapcsolati tőkéjének rendelkezésre bocsátása.  
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Az inkubátorokat három módon lehet csoportosítani. Megkülönböztethetőek 

először is az általuk nyújtott szolgáltatások vagy materiális források kombinációi, típusai 

szerint. Második megkülönböztetési mód az egyes inkubátor központok működési 

struktúrája. Végül kategóriákba sorolhatóak az egyes inkubátorok a hozzájuk kapcsolódó 

ügyfelek típusai szerint. Az inkubátor tevékenységek célja, hogy a start-up 

vállalkozásoknak egy olyan környezetet teremtsenek, amelyben az adott vállalkozás úgy 

dönt, hogy hosszú távon is érdemes az adott vállalkozási tevékenységet folytatnia. Az 

inkubációs tevékenység sikerét területi szinten lehetséges mérni. Ezzel kapcsolatos 

kutatások különböző területeket érintően születtek. Egy általános felmérésnek tekinthető 

1997-es tanulmány szerint az inkubációs tevékenység által támogatott vállalkozások 

87%-a hosszú távú működést tudhat maga után (Lawrence 1997). Az inkubátor házakat, 

központokat, szolgáltatókat az különbözteti meg a többi vállalkozásokat támogató 

szervtől,7 hogy kifejezetten start-up cégeket céloznak meg és a kezdeti szakaszban 

mentorálják őket. A vállalkozásokat a következő módokon támogathatják: 

- az üzleti alapok megteremtésének elősegítése; 

- networking tevékenységek ösztönzése; 

- marketing tevékenység menedzselése; 

- magas szintű Internet elérés; 

- a számfejtési és pénzügyi tevékenységek menedzselésében való segítség 

- kedvezőbb hozzáférés a bankok szolgáltatásaihoz és a pályázható 

támogatásokhoz; 

- a tárgyalástechnika és belső kommunikáció fejlesztése; 

- felsőoktatás erőforrásaival való összekötés; 

- stratégiai partnerségek kiépítésében való segítség; 

- befektetők felkeresése és kockázati tőkekezelés; 

- üzleti tréningek tartása; 

- tanácsadás; 

- management réteg kiemelkedésének és munkájának segítése; 

- üzleti etika folyamatos figyelembe vétele; 

- technológiai feltételek biztosítása; 

- szabadalmak menedzselése. 

                                                       
7 Technológiai parkok, kisvállalkozásokat támogató szervek, kamarák. 
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A támogatott vállalkozások minden esetben az inkubátor házak által megszabott 

kritériumok alapján kerülhetnek be egy inkubációs támogatás alá. Ezen kritériumok fő 

szempontja általában az adott vállalkozási tevékenység innovációs szintje. Tehát, hogy a 

start-up ötlet mennyire újszerű, illetve mennyire újszerű termékhez vagy szolgáltatáshoz 

kapcsolódik. 

Az üzleti inkubátor központokról elmondható, hogy általában valamilyen központi 

gazdaságfejlesztő szervezet támogatása által jönnek létre. Európát tekintve ezek lehetnek 

vállalkozási tevékenységeket támogató uniós források. Emellett rengeteg példa létezik 

olyan tevékenységekre, melyek állami források által támogatottak. Az ilyen 

gazdaságfejlesztő szervezetek lehetnek egyetemek és kormányzati, megyei, városi 

szervek. A tulajdonosi kör sok esetben természetesen a magántulajdonosokat is 

tartalmazza. Sok olyan eset feldolgozható, ahol az adott inkubátor ház létrejötte egy 

kormányzati területfejlesztési stratégia keretei között valósul meg. Központilag irányított 

állami program keretében megvalósuló, adott országban működő inkubátorokat célzó, 

rendszeres finanszírozásra elenyésző példa található. A központi forrásból létrehozott és 

valamilyen központi szervhez köthető inkubátor házak általában Európában 

elterjedtebbek. Ennek a modellnek az ellentétje a privát tőkéből létrehozott és privát 

tulajdonosok által működtetett inkubátorházak. Jellemzően az Amerikai Egyesült 

Államokban, de Európában is találhatunk erre példát. 

Egy tágabb értelemben vett meghatározás szerint (Hansen et al. 2000) az inkubátor 

fogalma a következő: az inkubátorok olyan szervezetek, melyek felgyorsított módon 

segítik a start-up vállalkozások fejlődését, olyan eszközök és szolgáltatások biztosítása 

révén, mint a fizikai környezet, tőke, kultúra, coaching, közösségi szolgáltatások és 

hálózati kapcsolatok. Ez a meghatározás az üzleti inkubáció eszköztárán belül a vállalati, 

profitorientált, értékhozó inkubációs formációkra fókuszál. A hivatkozott szerzők Barrow 

(2001) csoportosítását tanulmányozzák, ahol az értékhozzáadó képesség alapján történik 

a kategorizálás. Ezek alapján kiemelésre kerül három vállalati és kettő nem vállalati 

csoport. „A nem vállalati inkubátor csoportok közül egyedül az egyetemi inkubátorok 

képesek a legmagasabb értékhozzáadásra. A vállalati inkubátorok csoportjában a 

profitorientált kockázati tőkés és a vállalatközi fejlesztőtőkét nyújtó inkubátorcsoportok 

hozzák a legnagyobb értéket. A harmadik, profitorientált ingatlanfejlesztő inkubátortípus 

szintén értékhozónak minősül, ám csekélyebb mértékben, mint az előző kettő.” 

Az előző pontok a vállalkozásfejlesztés súlypontjait és eszközeit rendszerezték a 

feldolgozott szakirodalom alapján. A helyi szintű vállalkozásfejlesztési szolgáltatások 
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jelentősége azért növekedik, mert az adott környezet, miliő és az abban jelenlévő területi 

tőkeértékek adják a vállalkozásfejlesztés színterét. 

 

6. ábra: A vállalkozásfejlesztés eszközeinek érvényesülési színtere 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

Ez a színtér részben egyfajta visszacsatolásként is felfogható: egy olyan környezet, 

ami részben a tőkére, munkaerőre és a piacépítésre közvetlenül vagy közvetetten irányuló 

támogatáshoz kapcsolódik. Részben pedig azt a miliőt, immateriális területi tőkeértékek 

csoportját adja, ami ösztönzi a vállalkozásokat a hatékonyabb, versenyképesebb 

működésre. Ezt nevezhetjük innovációs miliőnek, termelési kultúrának, genius loci - hely 

szellemének vagy a hely imázsának is. A kettős értelmezés miatt indokolt azokról az 

intézményekről szót ejteni, amelyek ennek a miliőnek alakító bázisát adják. 

 

1.4. A vállalkozásfejlesztés intézményei 

A vállalkozásfejlesztés eszközrendszere mellett fontos kérdés, hogy kik és milyen 

módon vesznek részt a tevékenységben. A disszertációban elsősorban azokat a 

résztvevőket azonosítom, aki meghatározó szerepet játszhatnak egy város gazdaságában,8 

így a vállalkozásfejlesztési tevékenység megvalósításában: 

                                                       
8 A sorrend nem tükröz fontossági szempontot. 
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- állam; 

- helyi önkormányzat; 

- nonprofit szervezetek; 

- oktatási intézmények, egyetemek; 

- gazdaságfejlesztő szervezetek. 

 

1.4.1. Az állam szerepe a vállalkozásfejlesztésben 

A közgazdaságtanban a nemzeti kibocsátás optimalizálása és növekedésének 

fenntartása az állami szektor feladata. Ebben megjelenik az is, hogy az állam feladata és 

mindenkori célja az optimális vállalkozásfejlesztési rendszer elérése és fenntartása. Egy 

ország adórendszere és vállalkozásfejlesztési rendszere szorosan összefügg, hiszen az 

állami kiadások alakítása összefügg a nemzeti szintű vállalkozásfejlesztés 

hatékonyságával. Egy ország mindenkori vezetése számos felületen végez 

beavatkozásokat egy ország vállalkozásfejlesztési rendszerébe (Kállay 2014). 

A gazdaságfejlesztési politika egy adott állam hitvallását, értékrendjét jelképezi. 

Ennek részeként az innovációs politika a gazdasági szereplők fejlesztésével kapcsolatos 

irányokat, terveket adja meg. Magyarország gazdaságfejlesztési politikája és az abban 

foglalt programok és területek követik az Európai Unió irányait. Ebben foglalt aktuális 

súlypontként itt is meg kell említenünk a K+F szerepét. A magyar innovációs politika 

összhangban van a foglalkoztatási, versenyképességi, környezetvédelmi és energiaügyi 

politikával. Ezen felül ugyanúgy saját problémaként kezeljük azt, hogy az éves GDP 

arányában mért K+F költések Európában elmaradnak Amerikától és Japántól. Az Európát 

elhagyó kutatók és felfedezők aránya pedig magas. A szerepvállalásunkra közvetlen 

példa a Horizont 2020 keretprogram, ami 79 milliárdos költségvetéssel gazdálkodik 2014 

és 2020 között K+F és innováció területeken. Magyarország részvétele az Európai Unió 

számos konkrét kötelezettségvállalásának teljesítésére törekszik. A program a társadalom 

előtt álló valós kihívásokra összpontosít, egyszerűsíti a hozzáférést az innovációt 

támogató forrásokhoz, bevonja a kkv szektort, megerősíti a pénzügyi eszközöket, 

támogatja az innovációval kapcsolatos közbeszerzést, elősegíti az együttműködéseket, 

valamint támogatja a társadalmi innovációval kapcsolatos kutatásokat (H2020 2014). Ezt 

az értékrendet uniós tagként képviseli Magyarország is és törekszik a megfelelő jogi 

intézményrendszer és vállalkozásfejlesztési rendszer megteremtésére. Magyarország 

esetén fontos a folyamatos kitekintés az Európai Unió gazdaságilag erősebb országaiba a 
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vállalkozások támogatásának céljából. A Magyarországon működő Európai Uniós 

pályázati rendszer folyamatos fejlesztése a nemzetközi jó modelleket kell, hogy kövessék. 

Adórendszer: az állam adórendszere a gazdaságfejlesztési politika eszköze. A 

vállalkozások teljesítménye alapján kirótt adók mértéke más és más hatással bír az egyes 

országok nemzetgazdasági kibocsátásaira. Ennek mértékét általában úgy határozhatjuk 

meg reálisan, hogy összevetjük a vállalkozások által befizetett adók mértékét a 

vállalkozás által kibocsátott GDP-vel. A posztszocialista államok esetén megfigyelhető 

egy méretkategóriákat elkülönítő jelenség. A rendszerváltást követően a beérkező 

multinacionális cégek gazdaságilag erősek voltak, hosszú múlttal rendelkeztek és sok 

esetben adókedvezményt élveztek. Ennek eredménye, hogy a már eleve magas 

termelékenységű multinacionális cégek által kibocsátott GDP alacsony arányát képezik 

az adott nagyvállalat által megfizetett adók. Míg a rendszerváltást követően létrejött, 

aránylag fiatal mikro-, kis- és középvállalkozói szektor szereplői által kibocsátott GDP 

magas arányát a kifizetendő adók összege teszi ki (Pitti 2010). Ennek eredményeként 

értelmezi Papp (2012) a „kényszeres csalás” jelenségét. Ez alatt a szerző azt érti, hogy a 

rendszerváltás óta alakuló, duális jellegű piaci környezetben a mikro-, kis- és 

középvállalkozások úgy maradnak versenyképesek, ha csalnak. Ezt úgy vezeti le 

tanulmányában, hogy e-beszámolók alapján összeveti egy nagyvállalat által kibocsátott 

GDP és az adózás után megmaradt profit mértékét, illetve két, építőipari vállalkozás által 

kibocsátott GDP és az adózás utáni eredmény mértékét. A nagyvállalatnál 45,2% a 

megmaradt profit, a kisvállalkozásoknál 5-12%. Ebben az az evidencia is látszik, hogy a 

nagyvállalkozások erősebbek, az egy termelő egységre jutó profit jóval magasabb, mint 

a kisvállalkozásoknál. Nemzetközi összehasonlításoknál nem tekinthetünk el a 

rendszerváltásnak a ma is erőteljesen érezhető hatásától. Egy vállalkozás esetében fontos 

szempont a kor. Azon országokban, ahol az ott létrejövő és több évtizede vagy évszázada 

működő többgenerációs közepes vagy kisebb gazdasági szereplők teret kaptak, másképp 

viselkednek a vállalkozások az adott adórendszerben.  

Az adórendszerek és a jövedelem újraelosztás nemzetközi összehasonlításánál az 

adott országok történelmi hátterét és az időszerűséget nem hagyhatjuk figyelmen kívül. 

Ugyanez elmondható az országok gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési 

politikájának tervezésénél. Az országos szintű vállalkozásfejlesztési tevékenységeket sok 

esetben értékelik azok a szakirodalmi dokumentumok, amelyek az országok rendszereit 

elemzik. Magyarország esetén két hangsúlyos időpont figyelhető meg. Az egyik a 
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szocialista rendszer és annak hatásai, a másik pedig a válság előtti és az azt követő 

időszakot magába foglaló időszak. A jelen idő értékeléseiben ez a két időszak szerepel. 

 

1.4.2. A helyi önkormányzatok szerepe a vállalkozásfejlesztésben 

Akárcsak az állami szerepvállalásnál, itt is a vállalkozásokat érintő fejlesztési 

programokat és az adórendszert kell megemlítenünk. Mindezt helyi szinten értelmezzük.  

A települési szinten beszedett iparűzési adókról és mértékükről a helyi 

önkormányzatok döntenek. Ennek megfelelően, azok a települések róhatják ki, amelyek 

önkormányzattal rendelkeznek. A vállalkozásokat érintő helyi adók legelterjedtebb fajtái: 

- iparűzési adó; 

- építményadó; 

- gépjármű adó; 

- idegenforgalmi adó; 

- kommunális adó. 

A helyi adók kivetésének célja a település gazdaságának erősítése. Az adók 

újraosztásának célja az adott település versenyképességének és életszínvonalának 

növelése. 

A helyi önkormányzatok aktív gazdaságfejlesztési tevékenységében különböző 

beavatkozások azonosíthatóak. Az uniós csatlakozásnak és a település szintű fókusz 

egyre erőteljesebb térnyerésének köszönhetően, a rendszerváltástól kezdve láthatóak a 

helyi vállalkozásokat érintő fejlesztések súlypontjai. A feldolgozóipar támogatása és a 

külföldi működő-tőke vonzása után a szükséges infrastruktúra kiépítése következett, ami 

a helyi kormányzati koordináció alapján történt meg. Elmondható, hogy a 90-es évek 

közepéig jellemzően hangsúlyos volt a külföldi befektetések keresése és egyes 

szervezetek újjászervezése. Napjainkra az önkormányzati gazdaságfejlesztő 

tevékenységek két fő célja a kedvező üzleti környezet és az élhető lakókörnyezet 

kialakítása (Bajmócy 2011). Ezen belül tapasztalhatjuk leginkább a különböző 

önkormányzati beruházásokat, az önkormányzat által fenntartott vállalkozások 

működtetését, az önkormányzat által nyújtott közösségi szolgáltatások kínálatát. A 

településeken rendelkezésre álló források csökkenésével ezek a tevékenységek limitáltak 

lehetnek. Itt is meg kell említeni, hogy a helyi vállalkozások csoportjai nem tekinthetőek 

homogén tömegnek. Fejlesztésük helyi szinten is más és más feltételrendszert igényel. 
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1.4.3. Nonprofit szervezetek szerepe a vállalkozásfejlesztésben 

A nonprofit szervezetek olyan szereplői a társadalomnak és a gazdaságnak, 

amelyeknek célja nem a profitszerzés, hanem a társadalmi és gazdasági igények 

kielégítése úgy, hogy a keletkező profitot nem a szervezet tagjai között osztják fel, hanem 

a tevékenységbe forgatják vissza. A szervezetek tevékenységét és szerepét inkább a 

társadalmi folyamatokhoz kötik az emberek. Ennek ellenére a nonprofit szektor 

szervezeteinek tevékenységüktől függetlenül nem elhanyagolható gazdasági szerepe is 

van (Reisinger et al. 2016).  

Bizonyos közjavak előállítása nem tartozik a nyereséges tevékenységek közé, így a 

felmerülő speciális igényeket már nem tudja az állam, illetve a piac kielégíteni; szükség 

van civil/nonprofit szervezetekre, amelyek képesek az átlagot meghaladó kereslet 

kielégítésére. A haszonérdekelt szolgáltatókkal szemben az emberek sok esetben 

bizalmatlanok; úgy érzik, hogy ezek a szervezetek a profit realizálása érdekében 

kihasználják tájékozatlanságukat, így az emberek többsége szívesebben veszi igénybe 

nonprofit szervezetek szolgáltatásait. Nem elhanyagolható a szektor GDP-hez való 

hozzájárulásának mértéke sem. A nonprofit szektor redisztribúciós szerepe is fontos (Kuti 

1998), ami elsősorban az adományosztó alapítványokra jellemző, melyek fő feladata a 

társadalmi források újraelosztása. Támogatást a társadalom bármely szférájától 

kaphatnak, és bármely szférájának adhatnak, tehát mindkét oldalon a társadalom és a 

gazdaság összes szereplője szerepet játszik, csak a pénz strukturálódik át.  

A nonprofit szektor másik gazdasági jelentősége, hogy foglalkoztatóként is 

megjelenik, ezáltal növeli a munkakínálatot. Hazánkban Nyugat-Európához képest 

kevesebb a szektor által foglalkoztatottak száma, de így is eléri a 2–3%-os arányt (KSH 

2013). A rendszerváltás óta folyamatosan nőtt a szektorban foglalkoztatottak száma, 

ezáltal egyre jelentősebb humán tőke felett rendelkeznek. Bár hozzá kell tenni, hogy a 

legutóbbi statisztikák szerint kismértékű csökkenés következett be, ami betudható a 

szektor mérete csökkenésének is. Elsősorban a munkaerőpiacról kiszorultak, a hátrányos 

helyzetűek vagy a tartós munkanélküliek kisebb hányadának képesek megoldást nyújtani 

(Zám é.n., 3). 

A KSH felosztása szerint a gazdaságfejlesztő nonprofit szervezetek az alábbi 

tevékenységeket látják el: 

- általános és országos gazdaságfejlesztés; 

- helyi, regionális gazdaságfejlesztés; 
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- gazdasági vállalkozások támogatása; 

- garanciaalap, felelősség- és hitelbiztosítás; 

- közhasznú gazdasági tevékenység; 

- idegenforgalom, turizmus fejlesztése, támogatása; 

- konkrét gazdasági ágazat fejlesztése; 

- szociális foglalkoztatás biztosítása; 

- munkanélküliek, álláskeresők részére nyújtott szolgáltatások nyújtása; 

- közhasznú foglalkoztatási szolgáltatások nyújtása; 

- többcélú és egyéb gazdaságfejlesztés. 

Az általános gazdasági szerep mellett kiemelendő a kimondottan 

gazdaságfejlesztési céllal létrejövő szervezetek tevékenysége, amelyeknek aránya az 

utóbbi időben jelentősen nőtt (KSH 2014). Ezek kapcsolódnak be leginkább a 

vállalkozásfejlesztésbe, hiszen ügyfélkörüket legnagyobb arányban a vállalkozások 

adják. Elmondható, hogy a gazdaságfejlesztő szervezetek bevétele sokkal nagyobb 

arányú, mint a szervezetek súlya a szektoron belül. Ennek alakulása látható a 7. ábrán. 

 

7. ábra: A gazdaságfejlesztő szervezetek számának és bevételeiknek aránya a 

szektoron belül, %, 1993–2014 

 

Forrás: Saját szerkesztés KSH (2014) alapján. 

 

A gazdaságfejlesztők tevékenységükből adódóan inkább fizetett 

foglalkoztatottakkal dolgoznak, az önkéntesek aránya nem éri el a 2%-ot, míg a 
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foglalkoztatottak kicsivel több, mint egynegyede ezeknél a szervezeteknél dolgozik. Ez 

látható a következő ábrán. Ez azt jelenti, hogy közel 33 ezer fő dolgozik ma hazánkban 

teljes vagy félállásban a gazdaság fejlesztéséért a nonprofit szférában.  

 

8. ábra: A gazdaságfejlesztő szervezetek humánerőforrása, 2003–2013 

 

Forrás: KSH, 2013. 

 

A fentiek alapján látható, hogy a nonprofit szféra szerepe sokrétű a 

gazdaságfejlesztés területén, tevékenységük nem elhanyagolható egy-egy térség, 

település gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési irányainak vizsgálatakor. A 

nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatások számbavétele és humán erőforrás 

adatai informatív jelleggel szolgálhatnak a vállalkozásfejlesztési tevékenységet ellátó 

további szereplők számára.  

 

1.4.4. Oktatási intézmények, egyetemek szerepe a vállalkozásfejlesztésben 

Az oktatás a vállalatok makro környezetében jelenik meg. A gazdasági, politikai, 

infrastrukturális és társadalmi adottságok fontos kulcseszközei a helyi felsőoktatási 

intézmények. Az oktatási intézményeket tudás-transzfer szervezeteknek nevezzük. 

Alapvető szerepük a humán erőforrás mindenkori képzésében, illetve a gazdaságban 

hasznosítható új tudás megalkotásában és áramoltatásában van (Bajmócy 2011). Egy 

térség versenyképességének fontos befolyásoló intézményei a tudás-transzfer 

szervezetek, amelyek az információáramlás és a kommunikáció gyorsulásával, illetve a 
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szervezetközi együttműködések erősítésének szélesedő lehetőségeivel egyre nagyobb 

teret nyernek a vállalkozásfejlesztésben.  

Az oktatási programok értéke a munkaerő piaci kereslettől függ. Minél nagyobb 

szüksége van a vállalkozásoknak egy adott szakmára, annál értékesebb az a program, ami 

a legdirektebb módon készíti fel hallgatókat. A vállalatok munkaerő keresletének 

jellemzői Magyarországon erőteljesen megjelennek már a középszintű oktatásban. Ez 

annak köszönhető, hogy a szakképzésre van a legnagyobb szükség.  

A felsőoktatási intézmények klasszikusnak tekinthető funkciói a hallgatók képzése 

és az oktatók foglalkoztatása. Ahogy arra a bevezetésben is utaltam, az egyetemek 

versenyképességének megtartásában alapvető jövőképként nőtte ki magát a gazdasági és 

társadalmi környezetbe való minél szélesebb beágyazódás. Az országos felsőoktatási 

ágazat stratégiájában harmadik misszióként jelenik meg a tudományos kutatási 

eredmények tényleges innovációvá konvertálása, ezen belül pedig a felsőoktatás és az 

ipar kapcsolatának mélyítése (Ágazati stratégia 2015). Az imént felsorolt célok 

elérhetetlenek lennének az egyetemek és a gazdasági szereplők közötti kiforrott és 

sokrétű együttműködések folyamatos ösztönzése nélkül. 

Az egyetemek más gazdasági szereplőkkel való viszonyát és kapcsolatrendszerét 

számos modellel próbálták az utóbbi időben bemutatni hazai példa alapján (Rechnitzer - 

Kecskés 2015) és nemzetközi eseteket feldolgozva (Fekete 2015). Az alapvetően elsőnek 

tekinthető, oktatási bázist magában foglaló együttműködési modell a Triple-Helix 

(Etzkowitz - Leydesdorff 1996; 2000). Ennek üzenete, hogy az egyetemek - ipar - 

kormányzat hármas egységet alkotva és egymással együttműködve tevékenykednek a 

gazdaság fejlődése, az innováció és a versenyképesség növelése érdekében. Itt 

azonosíthatjuk be a vállalkozások helyét is az ipart képviselve. A modellt értelmezi 

globális, országos és városi viszonylatban Filep et al. (2013) kiemelve az egyetemek és a 

vállalatok közti együttműködést. Annak végső célját, a foglalkoztatottság és a regionális 

gazdasági növekedésben definiálják a szerzők. a Mivel a Triple-Helix modell elsősorban 

az egyetemek ipari, gazdasági kapcsolatait helyezi előtérbe, úgy is értelmezhetjük, hogy 

az egyetemek felelősséggel tartoznak saját megfelelő működésükért, továbbá a társadalmi 

és gazdasági folyamatokért. Vallaeys (2014) kiemeli, hogy mindennek azért van realitása, 

mert az egyetemek nem elszigetelt intézmények, hanem olyan szereplők, amelyek az 

oktatási, kutatási tevékenységükkel, szolgáltatásaikkal és együttműködéseikkel hatással 

vannak a környezetükre. Mindezt az alábbiak szerint írja le a szerző: 

- oktatással: a vállalkozások által alkalmazott humán erőforrásának minősége; 
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- kutatással: a vállalkozások és a társadalom által hasznosítható kutatásokat és 

kutatási eredmények mértéke; 

- társadalmi, gazdasági együttműködéseikkel: vállalati és társadalmi szféra 

problémáinak megoldásában való részvétel; 

- működésükkel: a felsőoktatási intézmény érintettjei számára való megfelelés 

- szolgáltatásaikkal: a felsőoktatási intézmény partnerei és érintettjei számára 

való megfelelés. 

Egyetemi - vállalati kapcsolatok fajtái és előnyei 

Az egyetemi - vállalati kapcsolatra fókuszálva, elmondhatjuk, hogy azok különböző 

formában valósulnak meg. Átfogó jellegű szakirodalmak vizsgálatával össze lehet 

gyűjteni, hogy az egyes vállalati szereplőkkel milyen kapcsolatokat alakíthatnak ki az 

egyetemek (Inzelt 2004; European Commission 2011; Reisinger et al. 2016). 

A lehetséges kapcsolódási fajták első értelmezési szintje az egyének közötti 

kapcsolatok. Ez alatt azt érthetjük, hogy mind a vállalkozás, mind pedig az egyetem 

részéről bizonyos személyek között létrejön az együttműködés vagy az interakció. Ez a 

következő formákban valósul meg: 

- megbeszélések: előre egyeztetett időpontban vagy ad hoc jelleggel; 

- vállalati szakemberek előadásai az egyetemeken; 

- oktatók előadásai a vállalatoknál; 

- hallgatók részvétele a vállalat működésében: szakmai gyakorlat, duális 

képzés; 

- közös kutatási, fejlesztési tevékenység, közös szellemi tulajdon; 

- közös kiadványok, publikációk. 

Az egyének szintjén értelmezett együttműködések nagy számban, alulról 

szerveződő módon, sokszor észrevétlenül vannak jelen az érintett szervezeteknél. Sok 

esetben az intézményi szintű együttműködések alapjai lehetnek.  

A következő értelmezési szint egyének és intézmények között jön létre. Ez alatt azt 

értjük, hogy az egyik szervezet intézményi szinten vesz részt az együttműködésben, míg 

a másik félt egy személy képviseli. Ebben az esetben a következő lehetséges kapcsolatok 

jöhetnek létre: 

- egyetemi oktatók alkalmazása szakértőként vagy meghatározott projektekre 

a vállalatoknál; 

- vállalati munkatársak alkalmazása az egyetemeken; 

- vállalati munkatársak továbbképzése az egyetemeken; 
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- közös kutatási és fejlesztési tevékenység, közös szellemi tulajdon; 

- közös kiadványok, publikációk; 

- közös kurzusok indítása: Bsc, Msc, PhD szinteken; 

- ösztöndíjak, díjak kiválasztott hallgatók számára; 

- diplomamunkák írásának bírálata; 

- bizottságokban való részvétel: záróvizsga bizottság, TDK bizottság, egyéb 

versenyek bíráló bizottságában való rézvétel. 

Ennél a szintnél már nagyobb horderejű együttműködési fajtákról beszélünk. 

Megjelenik a tőke és az emberi erőforrás szükségessége. Előnye viszont, hogy az 

együttműködések elvárt pozitív eredménye nem csak az egyének szintjén érezhető. 

Az egyetemi-vállalati kapcsolatokat a legmagasabb szinten, az intézményi szinten 

értelmezzük, amikor az együttműködés a két szervezet vezetése között jön létre. Ennek 

lehetőségei a következők: 

- egyetemi berendezésekhez, helyiségekhez való hozzáférés biztosítása; 

- vállalati berendezésekhez, helyiségekhez való hozzáférés biztosítása; 

- közös szervezeti egységek létrehozása és fenntartása; 

- közös infrastruktúra-fejlesztés; 

- vállalati beruházások az egyetemi kutatóhelyeken; 

- kutatási szerződések intézmény szintjén; 

- közös kutatási projektek; 

- szabadalmak megvásárlása; 

- life-long-learning feltételeinek kiépítése és fenntartása egyetem és vállalat 

között; 

- egyetemi programok finanszírozásához való hozzájárulás; 

- egyetemi szervezetek működéséhez való hozzájárulás; 

- hallgatói csoportok támogatása; 

- együttműködési megállapodás megkötése adott tématerületeken; 

- közös marketing felületek: web alapú felületek, kiadványok, 

rendezvények…stb.  

Az intézményi szintű együttműködések elvárt pozitív eredményei a szervezet 

egészére hatnak. Látható, hogy megjelenik az infrastruktúra, mint az együttműködés 

tárgya, illetve eszköze. A fenti bemutatásból levonható a következtetés, miszerint a 

felsorolt együttműködési fajták több szinten értelmezhetők és különböző mértékben 

hatnak az együttműködő felekre.  
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Együttműködésekről akkor beszélhetünk, ha a felek előnyt realizálhatnak azokból. 

A következő listában látható, hogy melyek a felsőoktatási-vállalati együttműködési 

tevékenységek érezhető előnyei a vállalatok, az egyetemen dolgozók és a hallgatók 

szemszögéből (Reisinger et al. 2016). 

Érezhető előnyök az együttműködő vállalat szemszögéből: 

- új tudás a szervezetben; 

- az egyetemi kínálat befolyásolása: olyan diplomákat kaphatnak a végzettek, 

melyek a tudás mellé kapcsolati tőkét is adnak; 

- közös konferenciák; 

- hallgatók gyakorlaton történő foglalkoztatása: potenciális munkaerő; 

- speciális egyetemi berendezésekhez való hozzáférés; 

- munkatársak bevonása oktatásba; 

- presztízs; 

- társadalmi kapcsolatok fejlesztése. 

Érezhető előnyök az egyetemen dolgozók - oktatók, kutatók - szemszögéből: 

- szakmai, gyakorlati tapasztalatok; 

- költségmegtakarítás, nőnek a saját bevételek: állami finanszírozási teher 

csökkenhet; 

- a gazdaság elvárásai megismerésre kerülnek; 

- hallgatóknak szakmai gyakorlati helyek biztosítása, duális képzés 

- közös projektek; 

- közös konferenciák; 

- speciális vállalati berendezésekhez való hozzáférés; 

- képzési színvonal nő; 

- presztízs mind az intézmények, mind az akadémiai szféra számára; 

- kutatási eredmények tudományos elismertségén túl szakmai megbecsültség 

is. 

Érezhető előnyök a hallgatók szemszögéből: 

- szakmai, gyakorlati tapasztalatok; 

- duális képzés; 

- piaci mechanizmusok megismerése; 

- piaci kutatásokban való részvétel; 

- elméleti tudás gyakorlatba való átültetése; 

- speciális vállalati berendezésekhez való hozzáférés; 
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- vállalati szakemberekkel való találkozás; 

- szakmai és soft skill kompetenciák fejlesztése. 

Vállalkozásfejlesztési tevékenységet végző intézmények között, az oktatási 

intézmények limitáltan tudnak bekapcsolódni a pénzügyi eszközöket nyújtó 

tevékenységekbe. Tevékenységükből adódóan, immateriális eszközökhöz kötődő 

tevékenységek terén viszont kiemelt szerepük lehet. 

Felsőoktatási intézmény vállalkozásfejlesztő tevékenysége 

Jelenleg a magyarországi felsőoktatási intézmények a központi és intézményi 

stratégiák célkitűzései mentén kell, hogy alakítsák saját fejlesztési ívüket. Ezek a 

következők (Ágazati stratégia 2015): 

- Gyakorlatorientált oktatás: A gazdaság és az oktatás kapcsolatának erősítését 

szolgáló programok elősegítik a megfelelő munkaerő utánpótlást. 

- idegen nyelvű képzés: A felsőoktatási intézmények nemzetköziesítését 

erősíti. 

- Duális képzés: A képzéseken résztvevő hallgatók az elméleti ismereteiket az 

oktatásban, a gyakorlati ismereteiket pedig a gazdálkodó szervezeteknél 

szerzik meg. 

- K+F szolgáltatások: A felsőoktatási intézmények által nyújtott K+F 

tevékenységeknek különböző irányai vannak. Ezeknek pontos meghatározása 

emeli a szolgáltatások hatékonyságát és azok kereslethez igazítását. 

- K+F együttműködések: Az együttműködéseknek különböző szintjei és 

területei vannak. Ezeknek meghatározása a vállalkozói réteg szereplőin és a 

felsőoktatási intézményen egyaránt múlik. 

- Gazdasági és társadalmi beágyazottság: A cél a felsőoktatás helyi 

gazdaságfejlesztésben gyakorolt hatásának erősítése. Ennek elérése 

érdekében a gazdasági szereplők becsatlakoztatása a felsőoktatást érintő 

döntéshozatalba; a felsőoktatás szellemi termékeinek és fejlesztési 

szolgáltatásainak becsatornázása a gazdasági környezetbe; különböző ágazati 

együttműködésekben való részvétel.  

Vállalati kapcsolatok szerkezete 

Felmerülhet a kérdés, hogy Magyarországon milyen sajátosságokat kell figyelembe 

venni, amikor az egyetem és a vállalati szektor hatékony interakcióinak jellemzőit 

szeretnénk megvizsgálni. Inzelt (2004) szerint a tudásalapú gazdaság kialakításában az 

egyetemi-vállalati kapcsolatok korlátozottan vesznek részt. Megjegyzendő azonban, 
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hogy a tudásalapú gazdaságnak is vannak területi dimenziói. A Magyarországon 

kialakuló tudásalapú gazdaság nem ugyanolyan jellegű, mint a nyugat-európai 

országokban. Létezik olyan aktuális, Európa szintű mérés, ami Magyarországot az 

innovációt imitáló országok csoportjába sorolja (Capello 2014). Ennek oka lehet, hogy a 

magyar gazdaságra - különösen a vidéki területeken - inkább a termelő tevékenység a 

jellemző. A nagyvállalatok esetében a fejlesztések sok esetben más székhelyen, 

országokban történnek. Ez véleményem szerint azonban nem azt jelenti, hogy itt nincs 

tudáson alapuló gazdaság. Ezeket a jellegzetességeket azonban figyelembe kell venni 

magyar nemzetgazdaságban alakuló egyetemi-vállalati együttműködések vizsgálatánál és 

kiépítésénél. Ebben párhuzamot látok azzal a nézőponttal, hogy a Magyarországon 

bevezetésre kerülő fejlesztési folyamatokat nem feltétlenül lehet kiépíteni úgy, hogy a 

nyugati példákat követjük. Ennél hatékonyabb input a sajátos jellemzők ismerete. 

Egy felsőoktatási intézmény nem kizárólag az új tudás szolgáltatásában tud hasznos 

szerepet betölteni, hanem közvetlen módon meg tudja találni azokat a piaci réseket, 

amikben a meglévő szolgáltatásokat tudja nyújtani a vállalati környezet igényeit 

kielégítve. Bajmócy (2005) az egyetemek mellé létesülő számos intézményt sorolja fel, 

melyek egyrészt segíthetik az egyetem tudományos tevékenységének terjedését; emellett 

pedig a falaik között létrejövő egyetemi-ipari kapcsolatok láthatóvá válnak a helyi 

gazdaság fejlődésében. 

A következőkben külföldi modellek mentén vizsgálom meg a vállalati kapcsolatok 

szerkezetét. Kiválasztott országokban a legszembetűnőbb oktatási-ipari kapcsolatokat 

mutatom be. 

 

Németország - Egyetemi szinten központosított együttműködések 

Előzetes kutatásaim során a válaszadók leginkább a németországi Bréma városához 

hasonlították Győrt (Czakó - Poreisz 2014). A városban működő felsőoktatási 

intézmények közül a Brémai Egyetem hozható párhuzamba a Széchenyi István 

Egyetemmel leginkább. Különösen abban, hogy az intézmény köré ott is sikerült kiépíteni 

egy olyan kutatásfejlesztési bázist, aminek később beindult a gazdaságra gyakorolt 

katalizátor hatása. Emellett megemlíthetjük, hogy viszonylag fiatal intézmény, átlagos 

hallgatószámmal, a K+F tevékenység a helyi vállalati szféra szereplőivel együttműködve 

jött létre, a helyi igényeket kiszolgálva. A Brémai Egyetem weboldala külön „Information 

for Entreprises” menüpontban mutatja be a felsőoktatási-ipari együttműködési 

tevékenységeket (Uni-bremen 2016). Azokat a következő területek mentén csoportosítja: 
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- Tudás és technológia transzfer: rugalmas tanácsadás és segítségnyújtás a 

szabadalmak, az új termékek, a közös kutatási projektek, a kapcsolatteremtés 

az egyetemi HR és a vállalati HR között, a start-up vállalkozások és a 

vállalkozások alapításának jogi háttere témákban. 

- Továbbképzési lehetőségek: a vállalkozásban dolgozóknak egyrészt 

lehetőségük van az alapvető képzéseken való részvételre, de emellett az 

egyetem lehetőséget nyújt saját tanrend kialakítására is. A vállalkozások 

képviselői tehát saját, testreszabott képzési programot állíthatnak össze 

meglévő kurzusokból, illetve felmerülő igény szerinti új kurzusokból. Ennek 

elvégzése után az intézmény által kiállított tanúsítvány szerezhető. Így a 

vállalkozások vezetői az élethosszig tartó tanulás lehetőségével tudják 

motiválni a dolgozókat. 

- Foglalkoztatottak és toborzás: ez a lehetőség foglalja magában a különböző 

állásbörzéken való megjelenéseket, egy ún. toborzási portált és a stratégiai 

szövetségek megkötését. 

- Partnerkapcsolatok: három kapcsolatot nevez meg az egyetem. Ezek a közös 

K+F projektek, a stratégiai partnerkapcsolatok és a speciális 

partnerkapcsolatok.  

- Egyetemi infrastruktúra bérlése, egyetemi szolgáltatások: ebben kiemeli a 

kollégiumi szobabérlés lehetőségét. 

- Marketing tevékenység az egyetemen: itt sorolja fel az egyetem a különböző 

marketing eszközöket - flyer, poszter, marketing team, stb. - amiken keresztül 

a cégek komplett marketing stratégiát tudnak elindítani a piaci ár értéke alatt. 

- Egyetem, mint ügyfél: az egyetemnek van egy központi beszerzési osztálya, 

aminek az elérhetősége ebben a menüpontban van megadva. Ezen keresztül 

tudnak bejelentkezni a cégek. 

Mindegyik almenüpontban található egy kontaktadat, amin keresztül a vállalkozások 

felvehetik a kapcsolatot az illetékes személyekkel. 

Látható, hogy ebben az esetben az egyetemen egy teljesen centralizált vállalati-

egyetemi együttműködési jelenséget látunk. Ennek előnye, hogy az egyetem iránt 

érdeklődő vállalatok intézményi szinten megtalálják, hogy kihez forduljanak. 

 

Franciaország - Akadémiák által közvetített együttműködések 
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Intézményesített oktatási-ipari együttműködéseket leginkább az alap-, illetve 

középszintű oktatási intézmények működésén, az ún. akadémiák együttműködésein 

keresztül láthatunk. A vállalkozások és az akadémiák együttműködési szerződéseket 

kötnek, amik ütemezve tartalmazzák a mindkét fél számára előnyös konkrét 

tevékenységeket és programokat. Franciaországban ez egy régóta működő, jól kiépült 

rendszerben zajlik (Horváth, 2014). Az oktatási intézmények számára lehetőséget biztosít 

arra, hogy az elvárásoknak megfelelő munkaerőt képezzenek. A vállalatok 

véleményezhetik az oktatást, javaslatokat tehetnek, közreműködhetnek annak érdekében, 

hogy a képzés valóban megfelelő irányba haladjon. Ennek kiemelt akciói a következők: 

Rendszeres tájékoztatás, közös konzultációk: a vállalatok az akadémiákon keresztül 

rendszeresen tájékoztatni tudják a felsőoktatás érintettjeit a működésükkel kapcsolatos 

aktuális információkról. Az oktatási intézmények rendszeres tájékoztatást nyújtanak az 

általuk szervezett képzési, kutatási egyéb lehetőségekről. 

Fiatalok informálása: az együttműködések közös célja, hogy a fiatalok kellő 

információval rendelkezzenek arról, hogy egy-egy állás milyen részekből áll. Ezzel az 

ipari szereplők és a felsőoktatás aktívan részt vesz a karrierkeresés folyamatában. Ehhez 

kapcsolódó konkrét tevékenységek: 

- pályaválasztási mentorok tanácsadása; 

- munkaköröket ismertető céglátogatások; 

- tematikus találkozók szervezése; 

- felszerelések adományozása a vállalat által; 

- mindezek kommunikációja. 

A vállalatok és oktatási intézmények által közösen vezetett, speciális együttműködés 

a középiskolai szinten végző tanulók számára kidolgozott, kis létszámú vagy egyéni, 

speciális program. Egy ún. „baccalaureat professionnel” -re vagyis szakmai alapképzésre 

készíti fel a tanulókat. Ez három részből áll:  

1. A tanulók részt vesznek a vállalatok által szükségesnek vélt órákon az oktatási 

intézményben 

2. Vállalat specifikus képzéseken vesznek részt a vállalatnál 

3. Meghatározott időszakot eltöltenek a vállalat adott részlegén (kereskedés, gyártás, 

logisztika, stb.) Ezért a francia minimálbér 30%-ának megfelelő juttatást 

kapjanak. 



92 

 

Az időszak végén levizsgáznak az érintett tanulók. A feldolgozott példa szerint ez 2 éves 

intervallumot foglal magában. Ezzel megadva az esélyt arra, hogy a tanulók szakmai 

tapasztalatra tegyenek szert, illetve, hogy a vállalat megfelelő munkaerőt találjon. 

A bemutatott példa azért tekinthető félig centralizáltnak, mert az oktatási 

intézményeket működtető akadémiák a vállalati szektorral „együttműködő fél”, nem 

pedig az oktatási intézmények. Ezáltal az oktatási intézmény érintetté és nem pedig 

alanyává válik az együttműködésnek. Annak ellenére, hogy ez a példa nem egyetemi 

szint, látható ennek az előnye, ami a vállalatoknál érezhető leginkább. A vállalkozók az 

akadémiákon keresztül választhatnak, hogy melyik intézménnyel milyen együttműködési 

platformot kívánnak kiépíteni. Ez tehát egy felülről irányított, de intézményi szinten nem 

centralizált együttműködési szerkezetnek tekinthető. 

 

Lengyelország - Science centerek által közvetített közérthető együttműködések 

Formalizált ipari-felsőoktatási együttműködést figyelhetünk meg Poznanban. A 

Volkswagen gyár országos szinten leginkább a Poznani Műszaki Egyetemmel áll direkt 

kapcsolatban. A szakember-utánpótlás biztosításán túl az együttműködés fókuszában a 

gyakorlatorientált oktatás feltételeinek megteremtése, a szakmán túli képességek 

fejlesztése és a többnyelvűség fejlesztése állnak. 

A kooperáció elemei: 

- közös kutatási és fejlesztési projektek; 

- egyetemen szervezett közös előadások, workshopok; 

- gyakornoki-, trainee- és doktorandusz programok; 

- ösztöndíjak; 

- nyelvtanfolyamok; 

- a vállalkozások kutatóival és vezetőivel szervezett szakmai rendezvények; 

- Science Centerek. 

Utóbbiak a Science Centerek9: a felsőoktatáshoz szorosan kapcsolódó központok 

működése a közérthetőséget elősegítő módszereken alapul. A Science Centerek a 

felsőoktatási és ipari együttműködés intézményei, amik alkalmazkodnak a fejlesztési 

térségek profiljához (járműipar, IT, orvostudomány, stb). Több esetben 

állami/önkormányzati alapítású központok. Átfogó feladatuk a helyi ipari igényekhez 

                                                       
9 A példában feldolgozott intézmények: Politechnika Poznanska - Poznan; Katowice Science Centre - 

Katowice; Copernicus Science Centre - Varsó; Experiment Science Centre - Gdynia; Hewelianum Centre 

- Gdansk; Mill of Knowledge Innovációs Központ - Torun; Miasto Kultury - Lódz. 
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igazodó közösségi szolgáltatások ellátása. Átfogó céljuk a fejlesztési térségek és 

társközpontok versenyképességének a növelése. 

A következő, felsőoktatási-ipari együttműködéshez köthető tevékenységeket végzik: 

- A felsőoktatás által biztosított lehetőségek (ld.: kooperáció elemei) 

közérthető közvetítése és szervezése a gazdasági szereplők és a társadalom 

felé. 

- A térség innovációs eredményeinek közérthető módon való bemutatása. 

- A térség gazdaságában rejlő potenciálok közérthető megismertetése, 

folyamatos kommunikációja. 

- A térség felsőoktatásában fellelhető tudományterületek megismertetése, 

folyamatos kommunikációja. A felsőoktatási intézmények tudományos 

eredményeinek és céljainak szélesebb körű megismertetése. Mindez 

közérthető módon megismerteti a helyi társadalommal az adott terület 

tudományos profilját, másrészt erősíti, népszerűsíti az egyetem kutatói 

tevékenységét. 

- Pályaválasztást és pályaorientációt elősegítő szolgáltatások nyújtása (pl.: 

céglátogatások szervezése a diplomázó hallgatók számára) annak érdekében, 

hogy a helyi munkaerő kínálat és kereslet hosszabb távon közelítsen 

egymáshoz. 

- A felsőoktatási intézmény társadalmi és közönségkapcsolatainak bővítése. 

Lengyelországban hét darab Science Center működik, egymástól különböző 

profillal. Ezeknek aktív működése a felsőoktatási intézmények szintjén vett vállalati 

kapcsolatokat decentralizálttá teszi. 
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Mindezek alapján itt jegyezném meg, hogy a dolgozatban a vállalkozásfejlesztést 

közösségi beavatkozásként értelmezem. Kállay-Imreh (2004) ugyanígy, a helyi 

gazdaságfejlesztés részeként értelmezi a vállalkozásfejlesztés jelenségét. Ebben a 

kontextusban a kis és középvállalkozások fejlesztését vizsgálja a szerzőpáros. A 

dolgozatomban a felsőoktatási intézmények vállalkozásfejlesztő szerepét elemzem. A 

vállalkozásfejlesztés intézményeit sorba lehet állítani az alapján, hogy mennyire direkt 

kapcsolatot alakítanak ki az egyes vállalkozásokkal. Ebben a sorrendben az egyetemek 

szerepe szélesebb körű és összetettebb, mint egy nonprofit vállalkozásfejlesztő 

szervezeté, emellett viszont direktebb és lokálisabb, mint a helyi önkormányzatoké vagy 

az államé. Ez persze nem zárja ki azt, hogy a beavatkozó intézményeknek direkt 

kapcsolata legyen az egyes vállalkozásokkal. Ezt illusztrálja a 9. ábra. 

 

9. ábra: Vállalkozásfejlesztés intézményei a vállalkozásokkal való kapcsolat jellege 

szerint 
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Forrás: Saját szerkesztés. 

Erre a sorrendre hivatkozva jutottam arra az álláspontra, hogy a 

felsőoktatási intézmények vállalkozásfejlesztő szolgáltatásaival szemben mutatott 

igény vizsgálatánál a nagyvállalatok körét is bevonom a vizsgálati mintába. 

 

2. Vállalkozásfejlesztés városi szinten 

A következő fejezet illusztrálja, hogy egy gazdaságilag erős magyar város miként 

alkalmazza az előző fejezetben felvázolt vállalkozásfejlesztési eszközrendszert. Ahogy 

erre a bevezetésben is kitértem, Győr megfelelő mintaterületnek bizonyul. Az itt 

megfigyelhető vállalkozói réteg speciális fejlődése kapcsolatba hozható a területi 

tőkeértékekkel. Ahogy Rechnitzer (2016) fogalmaz, a város adott ipari és történelmi 

háttérrel rendelkezik ahhoz, hogy az ide köthető vállalkozásokat megvizsgáljuk a 

fejlesztési, támogatási tevékenységek szempontjából. 

A fejezet esettanulmányszerűen elsőként bemutatja a mintaterület azon jellemzőit, 

melyek a dolgozat szempontjából releváns információt hordoznak magukban. Ezt 

követően kitér arra, hogy miért időszerű a mintaterületen foglalkozni a helyi 

vállalkozásfejlesztés kérdésével. Ebben megfogalmazza azokat a problematikus és 

aktuális területeket, melyeknek hatékonyabbá tételéhez szükséges a helyi 

vállalkozásfejlesztés vizsgálata. Ezután a mintaterületen működő, vállalkozásfejlesztő 
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funkciót betöltő eszközrendszer bemutatása következik. Végül az esettanulmányból 

leszűrt javaslatok és következtetések olvashatóak.  

A városra vonatkozó szekunder jellemzők mellett, egyrészt a jelenlegi fejlesztések 

dokumentumai, másrészt a közelmúltban kidolgozott kutatási eredmények adják a fejezet 

háttéranyagát. Mindezek fontos dokumentumok a vállalkozásfejlesztési tevékenységek 

szempontjából.  

A fejezet felvezeti a dolgozat empirikus vizsgálatát. Az előző fejezetben felvázolt 

kérdések, problémák részben megválaszolásra kerülnek már ebben a részben. 

 

2.1. A mintaterület jellemzői 

Győr Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő régiójának - a Nyugat-

Dunántúli régiónak - a központja, illetve Győr-Moson-Sopron megye megyeszékhelye. 

Ki kell emelni, hogy a 2010-es évek elején jelentős járműipari beruházások indultak el 

nemzetgazdasági forrásból és külföldi működő tőkéből egyaránt. Ennek következtében 

ebben az időszakban jelentősen növekedett a tárgyi eszközök beszerzésére és 

korszerűsítésére fordított összegek nagysága. Így az egy lakosra jutó beruházásokat 

tekintve 2011-re már Közép-Magyarországot is megelőzve, a Nyugat-Dunántúl állt a 

régiós rangsor élén. 2013-ban a kiskereskedelmi forgalom bővülése ebben a régióban volt 

a legszámottevőbb. A Nyugat-Dunántúli régió azon régiók egyike, amelyekben az iparági 

ágazatok szervezeti részaránya jelentős. Az egy főre jutó külföldi befektetések 

tekintetében Közép-Magyarországgal egy szinten van a régió 3,9-3,4 millió forint/fős 

értékekkel. Ez jóval meghaladja magyarországi átlagot, ami 1,8 millió forint/fő. Az ipari 

termelések export/import aránya a Nyugat-Dunántúli régióban a legmagasabb, 85,6%-os 

export szinttel. Ugyanakkor a GDP százalékában mért K+F ráfordítások terén a régió az 

alacsonyabb értékeket képviseli, egy szinten Észak-Magyarország régióval (0,6%). A 

K+F létszám viszont itt gyarapodott a legdinamikusabban, 18%-os növekedést mutatva 

az előző év értékéhez képest (KSH 2015). 

A régióban tehát sok szempontból fejlődést mutat a gazdaság szerkezete. Kritikus 

pontok tapasztalhatóak leginkább a régió perifériára szoruló, gazdaságilag kevésbé 

dinamikusabb megyéiben. A győri vállalkozásszerkezet szempontjából a járműipari 

súlypontú gazdasági fejlődés katalizátor hatásai a közepes méretű és kisebb 

vállalkozásokat is érintik.  
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A Nyugat-Dunántúli régió vásárlóerő paritáson mért, egy főre jutó GDP-je az EU27 

átlagértékéhez képest 65%, az országos átlag százalékában 101,4% (KSH 2015). A 

Nyugat-Dunántúli régió átlag feletti mutatói Győr-Moson-Sopron megyéhez köthetőek 

leginkább. Itt központosul a régió megvalósult tőkebefektetéseinek 88%-a. 2011-es 

adatok alapján Győr-Moson-Sopron megye az ország gazdaságilag legfejlettebb megyéje. 

A fővároson kívül az egyetlen magyar megye, ahol az egy főre jutó GDP az EU27 

átlagának 75%-a fölötti. Meg kell említenünk azt is, hogy jelentős vállalkozói szféra 

található a várost körülvevő szűkebb és szélesebb agglomerációban is. A régióban 

regisztrált vállalkozások számára jellemző, hogy napjainkig is növekvő tendenciát mutat. 

Meg kell azonban jegyezni azt az országos trendet, hogy a növekedés mögött a regisztrált 

önálló vállalkozások növekedő és a társas vállalkozások csökkenő aránya figyelhető 

meg:  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra: Regisztrált vállalkozások száma (Nyugat-Dunántúl) 

 

Forrás: Saját szerkesztés KSH (2017) alapján. 
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Az alábbi felsorolásban olyan mutatókat emeltem ki, amelyek Nyugat-Dunántúl 

esetén kiemelkedőek az országos átlaghoz képest (GYMSKIK 2013, KSH 2017): 

- foglalkoztatási arány;  

- munkanélküliségi ráta; 

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete; 

- ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma; 

- egy lakosra jutó beruházás; 

- egy lakosra jutó ipari termelés; 

- egy lakosra jutó építőipari termelés; 

- regisztrált társas vállalkozások arányának csökkenése. 

Győr esetében a városfejlesztési stratégiában láthatóak az önkormányzat által 

felvázolt irányvonalak, melyekben megjelennek a helyi vállalkozók és kiemelt szinten 

jelenik meg az egyetem és az azzal kapcsolatos fejlesztési irányok (GYMJV 2015). Győr 

város víziójáról elmondható, hogy a 2014-2020-as időszaknál hosszabb távra tekint előre. 

„Győr 2030-ban az erős közép-európai régió európai jelentőségű sikeres, meghatározó 

szellemi és gazdasági-szolgáltató központja” (Szokolay 2010). Győr és térsége a hazai 

járműgyártás jelentős központjává vált. Kiépült szolgáltatói rendszerrel és folyamatosan 

bővülő gazdasági bázissal rendelkezik. A város fejlődési iránya és üteme sajátosnak 

bizonyul az innováció folyamatos jelenlétének és az alkalmazkodó városi funkcióknak 

köszönhetően (Rechnitzer 2013). Ez a folyamat a 2000-es évekre alakult ki. Az 1990-es 

évek elején a járműipari befektetők részére, városi környezetben lett biztosítva a kiépített 

ipari infrastruktúra a Nemzetközi Ipari Parkban. Emellett a rendelkezésre álló szakképzett 

munkaerő és a műszaki munkakultúrában felnőtt társadalom is jelen volt a térségben a 

több évtizedes múlttal rendelkező vagon- és gépgyártási tevékenységnek köszönhetően. 

A magyar megyei jogú városok viszonylatában, 2013-ban a legtöbb iparűzési adót 

Győrött szedték be -16,3 milliárd forintot - ami a 23 város bevételéből 15%-os arányt 

jelent. Az iparűzési adó folyamatosan növekedő tendenciát mutat. A legmagasabb bruttó 

átlagbért (255 ezer forintot) Győrött keresték a dolgozók 2013-ban. (KSH 2013). 

A város 2015-ben 10%-al csökkentette az iparűzési adóját. Ennek pozitív hatása 

realizálódott az adóbevételekben. Ezt mutatja a 7. táblázat. 

 

7. táblázat: Győr vállalkozásokat érintő adóbevételeinek alakulása az 

iparűzési adó csökkentés után 
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Adónem 
2015. évi 

teljesítés (e Ft) 

2016. évi 

teljesítés (e 

Ft) 

Iparűzési adó 19 317 130 21 915 677 

Építményadó 3 064 510 3 216 326 

Idegenforgalmi adó 119 498 138 612 

Összesen: 22 970 832 25 754 978 

 

Forrás: Saját szerkesztés a közzétett adatok alapján. 

A győri járműipari körzetet érintő 2014-es mérési eredmények alapján elmondható, 

hogy a vállalatok sorában a külföldi, illetve hazai tulajdonosi kör keveredése alacsony 

arányban fordul elő. Jelentős vállalkozói szféra található a várost körülvevő szűkebb és 

szélesebb agglomerációban is. A teljes mértékben külföldi tulajdonban lévő 

vállalkozások aránya 21% (GYIK jelentés 2014). A külföldi érdekeltségű vállalkozások 

köthetőek Németországhoz, Ausztriához, Hollandiához, Franciaországhoz, Izraelhez, 

Luxemburghoz, Olaszországhoz és Svájchoz. Czakó-Dőry (2016) mérései szerint 

azoknál a vállalatoknál, amelyek külföldi érdekeltséggel rendelkeznek elmondható, hogy 

a vállalati nyereség visszautalása két domináns módon történik. Az első csoportnál a 

nyereség 100%-ban a külföldi vállalatnál marad, a másik domináns csoportnál a vállalati 

nyereség 100%-ban visszaszáll az itthoni leányvállalatra. 2013-as adatok szerint a 

városban többen beszélik a német nyelvet, mint az angolt (2013 KSH). 2016-ban az Audi 

Hungaria Motor Kft. bevezette az angolt, mint hivatalos munkanyelvet a vállalati 

működési folyamatokba. A város területén érezhető a nemzetközi jelenlét. Ez számos 

formában megjelenik, az egyetem Audi karától kezdve a turizmus és vendéglátásban 

végbemenő rohamos bővülésig. Külföldi vendégéjszakák alapján 2016-ban Győr a 

nyolcadik leglátogatottabb magyar város (KSH 2016). Győr növekvő gazdasága továbbá 

megmutatkozik abban, hogy Győr-Moson-Sopron megye élen jár a vállalkozások öt éves 

túlélési rátájának,10 illetve a gyorsan növekedő vállalkozások arányának tekintetében.11 

A Győrben és vonzáskörzetében végzett vállalkozásfejlesztési beavatkozások 

vizsgálatánál figyelembe kell venni a fent említett jellemzőket. Ezzel egy időben viszont 

meg kell említeni azt is, hogy a kedvező és nemzetközi hatókörű gazdasági helyzetben 

különböző módon érvényesülnek a nagyvállalatok, a KKV szektor szereplői és a 

                                                       
10  A vállalkozások túlélési rátája kiemelkedő értéket mutatva, 41,2% volt a megyében (KSH 2014). 
11 A gyorsan növő vállalkozások száma 2014-ben, kiemelkedő értéket mutatva 0,7% volt a megyében (KSH 

2014). 
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mikrovállalkozások. Ez a jelenség kihívásokat állíthat az egyes vállalkozás csoportok elé. 

2014-es adatok szerint, Győrben a munkanélküliségi ráta elérte a 3% alatti értéket (KSH 

2014). Ebből is következtethetünk arra, hogy a legnagyobb kihívás jelenleg a megfelelő 

munkaerő felderítésében, idevonzásában, megtalálásában és megtartásában nyilvánul 

meg. A következő pont a gazdaságilag erős város jelenségét köti össze az elméleti 

fejezetben feldolgozott témakörökkel. 

 

2.2. A vállalkozásfejlesztés fontossága a mintaterületen 

A következő pontokban azokat az érveket foglalom össze, amelyek alátámasztják 

azt, hogy a mintaterületen időszerű a vállalkozásfejlesztés mélyebb elemzése. 

A vállalkozásfejlesztés kialakulása történelmileg levezethető, különböző 

súlypontok rajzolódnak ki. Egy gazdaságilag növekedő mintaterületen a 

vállalkozásfejlesztés kialakulásában megfigyelhető a területi dimenzió fontossága. 

Győrben az egyre növekvő vállalkozói réteg kiszolgálása és továbbfejlesztése egyre több 

fejlesztő intézményt is érinthet. A növekvő gazdaság újabb és újabb kihívás elé állítja a 

helyi szereplőket. 

A vállalkozáskutatás és a vállalkozásfejlesztés megjelenik a területi tőke 

koncepciójában. A vállalati szektor a nemzetgazdaság kibocsátását közvetlenül végzi. A 

kérdés az, hogy a vállalkozásfejlesztési tevékenység miként járulhat hozzá a 

leghatékonyabb módon a területi értékteremtéshez. Egy gazdaságilag növekedő területen 

- Győrben - történő vállalkozáskutatások támogatják a területi fejlettségbeli 

jellegzetességek feltárását és részletesebb meghatározását. 

A hatékony helyi vállalkozásfejlesztéssel szembeni igény területenként és 

időszakosan is változik. Mivel Győr egy növekvő gazdasági körzet központja, a 

vállalkozások profilja egyre sokszínűbb. Megfigyelhetőek a konkrét csoportspecifikumok. 

Emellett megfigyelhetőek olyan általánosítható, időszakos kihívások, mint például a 

megfelelő munkaerőhiány. 

A 2000-es évek fontos momentuma az Európai Uniós támogatások megjelenése. 

Eleinte regionális tervezési szinten juthattak a vállalkozások a vissza nem térítendő 

támogatásokhoz. A 2014-2020-as időszak tervezési egységei már a kisebb területek és 

települések: a megyék, a megyei jogú városok és a kistérségek. Ennek hatása lehet 

egyrészt, hogy a helyi vállalkozások érdekei nagyobb szerepet kaphatnak. Másrészt 
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pedig, hogy a vállalkozásfejlesztést betöltő eszköz- és intézményrendszer helyi szinten 

felértékelődik. A helyi közösségi szereplők - például egyetemek - közvetlenebb módon is 

betölthetik a vállalkozásfejlesztési funkciókat. 

A K+F tevékenységek és a nemzetköziesedés támogatása jelenleg kiemelkedő 

stratégiái irányok. A rendszerváltás után, a Magyarországon - így a Győrben - létrehozott 

vállalkozások abban a fejlődési stádiumban vannak, ahol a nemzetközi piacra való lépés 

és az intenzív K+F tevékenység tudná a vállalkozás versenyképességét jelentősen 

megnövelni. Ez a trend látható az országos gazdaságfejlesztésben és az Európai Uniós 

támogatások elosztásában is. Ennek kapcsán a felsőoktatási intézmények sajátos szerepet 

tudnak vállalni. Győrben az egyetemhez köthető vállalkozói célközönség mérése ehhez 

adhat információkat. 

 

 

 

 

 

2.3. Vállalkozásfejlési eszközrendszer Győr városában 

 

2.3.1. Pénzügyi eszközök a vizsgált területen 

A dolgozatban definiált vállalkozásfejlesztési eszközrendszerben elsőként az olyan 

pénzügyi eszközöket szerepeltettem, mint a hitelek, a kölcsönök és a pályázati 

támogatások. Már a rendszerváltást megelőzően megkezdődött Győrben a kereskedelmi 

bankok fióknyitási hulláma, ami aztán a 2008-as gazdasági válság alatt sem veszített 

dinamikájából. Győrre alapvetően jellemző, hogy követi az országos trendet. Fővárosunk 

után az egyik legnagyobb pénzügyi központ, ha a takarékszövetkezetek és a kereskedelmi 

bankok fióktelepeinek jelenlétét vesszük figyelembe (Rechnitzer 2016). Biztosítások 

terén is elmondható ugyanez a trend. A pénzügyi tanácsadói szolgáltatásokkal vagy 

befektetési tanácsokkal kapcsolatban már más a helyzet. Az utóbbi években figyelhető 

meg a fővárosban régóta működő menedzsment és adótanácsadó cégek Győr felé 

fordulása. A dolgozat későbbi vizsgálataira való tekintettel itt megjegyzendő, hogy a 

felsőoktatási intézmények tevékenységükből adódóan nem nyújtják a disszertációban 

bemutatott pénzügyi szolgáltatásokat (hitelek, befektetők, vissza nem térítendő 
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támogatások). Azokkal kapcsolatos közvetítői, szakmai tanácsadói tevékenységben 

viszont részt vehetnek. 

 

2.3.2. Működéshez szükséges infrastruktúra a vizsgált területen 

A működéshez szükséges infrastruktúrán belül a vállalkozásfejlesztő eszközök: a 

telephelykínálatot, az ingatlankínálatot és az ehhez kapcsolódó eszközök menedzselését 

definiáltam a disszertáció elméleti feldolgozásában. Ezeket vizsgálom a továbbiakban: 

Ezeket Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata esetén a Településfejlesztési 

Főosztály - Városfejlesztési Osztály és Főépítészi Csoport szabályozza a város Rendezési 

tervében. A csoport a feladatok elvégzése során bonyolítja a Rendezési tervvel 

kapcsolatos módosításokat és mérlegeli azok hatásait. Menedzseli a városrendezési 

körzeteket, a közművek területeit. Ügyel a környezet- és kulturális örökségvédelemre. 

Emellett a csoport 15 éves prognózisokat készít személygépkocsi, teherautó és busz 

forgalom terén. 

Győrben a Településfejlesztési Főosztály – Városfejlesztési Osztály és Főépítészi 

Csoport közvetlen kapcsolatban nem áll vállalkozókkal, mégis fontos szerepet kap a helyi 

gazdaságfejlesztésben. Ez leginkább abban mutatkozik meg, hogy ez a csoport felel Győr 

Építési Szabályzatának elkészítéséért. A szabályzatban a következő ipari és kereskedelmi 

területek megengedett építési szerepköreit határozza meg a csoport (GYÉSZ 2015): 

- kereskedelmi és szolgáltató övezet; 

- jelentős mértékben zavaró hatású ipari övezet; 

- egyéb ipari övezet; 

- mezőgazdasági övezet; 

- nagy bevásárlóközpontok és nagykiterjedésű, kereskedelmi célú különleges 

övezet; 

- vásárok, kongresszusok, kiállítások különleges övezetei; 

- kutatás-fejlesztés célú különleges övezetek. 

A Győri Nemzetközi Ipari Park területére különleges szabályozás vonatkozik. A 

vállalkozások és a parkot működtető önkormányzati egységek között folyamatos az 

egyeztetés és a párbeszéd. Ezen kívül fontos feladat az ipari park szomszédságában 

működő Audi Hungaria Motor Kft. építési folyamataiban megjelenő szabályozás 

elvégzése. Győrben elsődleges cél egy erős, több lábon álló, versenyképes gazdaság 

kialakítása és megtartása. Győrben az Audi jelenléte meghatározó; a városnak 
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ugyanakkor kedvező és élhető környezetet kell biztosítania. Gondoskodnia kell a 

vállalkozások megközelíthetőségéről és a működés feltételeinek megfelelő kialakításáról. 

A Győri Ipari Park 1992 óta biztosít magas szintű infrastruktúrát nagybefektetők és 

kisebb vállalkozások számára egyaránt. Egy stratégiailag tudatosan, a közlekedési 

fővonalak közelében elhelyezett, alapítása óta nagymértékben kiterjedt terület kínál olyan 

üzleti környezetet, ami a stabil működés biztonságát és az üzleti fejlődés lehetőségét 

nyújtja a cégeknek.  

A Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. Győr Megyei Jogú Város  

Önkormányzatának tulajdonában lévő cég, amely hosszú ideje sikeresen nyújt 

gazdaságfejlesztési tevékenységet. Az Audi Hungaria Motor Kft. jelenléte az ipari 

tevékenységek összetételén látszik. A Győri Nemzetközi Ipari Park az elmúlt időszakban 

lehetőséget biztosított a járműiparral kapcsolatos iparágak letelepedésére is. Emellett 

folyamatosan elérhető más iparágak számára is. A város által fejlesztett 191 hektárnyi 

területen állandó prioritás a megfelelő környezet teremtése kis- és középvállalkozások 

számára is annak érdekében, hogy a járműipar beszállítói hálózata fejlődhessen. 

 

2.3.3. Oktatás, képzés, tanácsadás a vizsgált területen 

Az oktatás, képzés és tanácsadás területén a felsőoktatást, speciális képzéseket és, 

szakképzést, illetve a tanácsadói szolgáltatásokat, mint vállalkozástámogatási eszközöket 

neveztem meg a dolgozat elméleti részében. Ezek jelenlétét vizsgálom a mintaterületen. 

Előzetes kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy a szakmunkásképzés, a 

műszaki felsőoktatás és az általános idegen nyelvű képzések a legfontosabb tényezők a 

város gazdaságfejlesztése szempontjából (Reisinger et al. 2016). A következőkben 

feltérképezésre kerültek azok az oktatási intézmények és speciális oktatási programok, 

amelyek a helyi szakemberképzéshez járulnak hozzá Győrben. Kiemelve a felsőoktatási 

szintet és a középszintű oktatást. Ezzel rendszerszerű elemzés és rövid összefoglaló 

készül azokról a Győrben működő oktatóhelyekről, amelyek a szakmai, speciális 

kompetenciákat oktatják az ott tanulóknak. 

A győri felsőoktatás területén, a Széchenyi Egyetemen megfigyelhető egyfajta 

útfüggőség is, ami kihat az intézmény jövőbeli terveiben megfogalmazott társadalmi és 

gazdasági beágyazódás szélesítésére.  

Rechnitzer - Hardi (2013) a következő fejlődési irányokat emeli ki a Széchenyi 

István Egyetem életében: 
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- multinacionális vállalatokkal való együttműködés; 

- fejlődő kis- és középvállalkozásokkal való együttműködés; 

- informatikai és kommunikációs szolgáltatások; 

- új képzési irányok; 

- nemzetközi együttműködések (Bécs - Pozsony - Győr;) 

- K+F műszaki és egyéb területeken. 

Felmerül a kérdés, vajon miért ezeken a fejlődési pályákon mozog az intézmény? 

Az egyetem jogelődjénél, a közlekedési és távközlési irányokban szakosodott főiskolánál 

már beindultak azok formalizált vagy félig formalizált egyetemi-vállalati kapcsolaton 

alapuló folyamatok, amelyek lehetővé tették, hogy a főiskola profiljában működő 

vállalkozásoknak a megfelelő hallgatói munkaerő álljon a rendelkezésére. A speciális 

irányokban működő, intenzív vállalati kapcsolatokat az egyetem aztán a további 

működésében is prioritásként kezelte. Ennek köszönhetőek a mára kialakult intézményi 

részlegek, amelyek példamutató együttműködési formákat tesznek lehetővé közelebb 

hozva ezzel a vállalati kört a hallgatói körhöz. Ezen együttműködések minél szélesebb 

körben való alkalmazása egyre nagyobb teret kap, mind az intézmény falain belül, mind 

pedig a város működésében (Czakó 2015b). Az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar 

közvetlen teret nyújt az egyetemi-ipari együttműködéseknek. Ez alapvetően hozzájárul 

ahhoz, hogy a gyár munkaerejének jelentős része az egyetemről jön (SZE-AHJK 2016). 

A Karon kínált oktatási portfólió a következő területekből áll: 

- anyagtudomány és technológia; 

- belső égésű motorok; 

- járműfejlesztés; 

- járműgyártás; 

- logisztika és szállítmányozás; 

- környezetmérnök. 

Az oktatási tevékenység és a hallgatók fejlesztése laborokkal és a képzéshez 

szükséges eszközökkel ellátott. A kutatási potenciál folyamatosan növekszik, 

köszönhetően a kar tevékenységéhez kötődő kutatócsoportok eredményességének. Az 

egyetem aktív része a város-egyetem- Audi Hungaria Motor Kft hármas K+F 

együttműködéseinek, amivel Czakó (2014) foglalkozik területelemző értekezésében. Az 

Audi Hungaria Motor Kft közvetlenül érintett abban, hogy a műszaki tudományok iránt 

érdekeltté tegye a leendő munkavállalókat. Mint azt a logisztikai folyamatok elemzése is 

mutatja, a speciális szakmai tudás kulcskritérium az Audi Hungaria Motor Kft toborzási 
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és betanítási folyamataiban. Másrészt pedig a letelepedés éveiben elemzett demográfiai 

adatok mutatják, hogy egy adott területen a munkaképes korú lakosság száma egy 

statikusabb jellegű változó. Ezt egy külföldi nagyvállalatnak, amely a foglalkoztatottak 

arányát tekintve a legnagyobb Győr és környékén, figyelembe kell vennie a megfelelően 

hatékony működés biztosítása érdekében. Az Audi Hungaria Motor Kft ezzel a céllal 

végez olyan tevékenységeket és tart fenn olyan intézményeket, melyek hasznossá 

válhatnak a vállalat számára. Ezek közül a következő két, intézményesített példát emeljük 

ki. 

Az egyetemi kutatócsoportok egyike a SZEngine, ami az Audi és a Győri Széchenyi 

István Egyetem 2008-ra visszanyúló együttműködéséből született. A csoport által végzett 

kutatói tevékenység közvetlen szponzoráltja az Audi Hungaria Motor Kft -nek. Ennek 

köszönhetően már születtek olyan eredmények, amelyek az Ingolstadtban elhelyezkedő 

központnak is hasznossá válhatnak. Ez mutatja, hogy a K+F tevékenység Győrben is 

működik egy kooperatív tevékenység hasznos eredményeként. Kiemelkedő ebben a 

felsőoktatás szerepe. Kiemelendő és újszerű törekvés a Mobilis Interaktív Kiállítási 

Központ kialakítása. Ez egy olyan - főként a járműiparra és a közlekedésre fókuszáló 

tudományos - játszóház, ami az interaktív játékok, a rendhagyó, természettudományos 

bemutatók révén megkedvelteti a műszaki- és természettudományokat a látogatókkal. A 

fiatal generáció ezen benyomások alapján fogékonyabbá válik ezekre a területekre, mely 

segíthet az ilyen irányú pályaválasztásban is (Mobilis 2016). 

A további felsorolásban a város által működtetett középszintű oktatóhelyek által 

nyújtott képzések és elsajátítható kompetenciák jellemzőit gyűjtöttem össze: A Győri 

Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolája és Kollégium 

szakmai képzései és az azokkal kapcsolatos képzési programok hosszú tradícióval 

rendelkeznek (jaisz.hu 2016).  

Ezeket a következők: 

- középfokú szakképzések; 

- felnőttképzések; 

- vállalati együttműködéseken alapuló speciális képzések. 

A Győri Műszaki Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari 

Szakközépiskolájában az alábbi irányok felé orientálódhatnak a tanulók (págisz. 2016):  

- erősáramú elektrotechnikus; 

- automatizálási technikus; 

- elektronikai technikus. 
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A Győri Műszaki Szakképzési Centrum Gábor László Építőipari Szakképző 

Iskolájának gyakorlatorientált tanműhelyi képzései a következő szakmákra készítik fel a 

diákokat (muhelyiskola 2016): 

- asztalos; 

- bútorasztalos; 

- burkoló; 

- festő, mázoló, tapétázó; 

- festő, díszítő, mázoló és tapétázó; 

- kárpitos; 

- kőműves; 

- kőműves és hidegburkoló; 

- szárazépítő. 

Szintén az építőipari szakmákra készíti fel a tanulókat a Hild József Építőipari 

Szakközépiskola (hildszki 2016).  

A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium a 

közép és felnőttképzési szintek mellett már szakiskolai szinten is biztosítja a 

gyakorlatorientált szakmai képzéseket folyamatosan együttműködve a vállalati 

partnerekkel (lukacssuli 2016). 

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakközép Iskolája és 

Kollégiuma szintén nyújt szakiskolai képzéseket. Villanyszerelő, elektronikai műszerész, 

elektromos gépszerelő, női szabó, fodrász és kozmetikus szakmákat kínál az intézmény 

(kliszi 2016). 

A Krúdy Gyula Gimnázium intézményi szinten részben kínál szakmai képzéseket 

idegenforgalmi és vendéglátó területeken. (krudy.gyor 2016). 

A képzési és kutatási igények szisztematikus számbavételét elvégezve további 

következtetéseket lehet levonni a keresett kompetenciákat illetően, illetve a városban 

kialakítandó innovációs és tudástranszfer tevékenységekben. A fenti kitekintésben 

összegyűjtött szakmai, speciális kompetenciák a helyi gazdasági szereplők által a 

legjobban keresett értékek. Ezeknek elsajátítása a felső vagy középszintű oktatásban 

közvetlen pozitív hatással bírhat a helyi vállalkozások fejlődésére. A disszertáció 

gyakorlati részében ezen kompetenciák vizsgálata az interjús mérések részét képezi. 

A tanácsadás értékelésénél elsősorban a pénzügyi tanácsadás kiemelendő. Győrben 

a pénzügyi szolgáltató piac lassabb ütemben fejlődött, mint a gazdaság. A fővároshoz 

viszonyítva is kisebb a pénzügyi szolgáltatások piaca. Vállalkozói szempontból azonban 
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megemlítendő, hogy különböző pénzügyi és adóügyi lépésekkel csökkenthető a 

vállalkozások költsége. Az adótervezés és annak menedzsmentje versenyképességet 

növelhet egy vállalaton belül. A tudatos adótervezés egy vállalat jövőbeni jövedelmezőbb 

működését segítheti elő. A vállalatok vezetőinek döntési szerepe van az alkalmazható 

adótervezési eszközök megismerésében, kiválasztásában és alkalmazásában. Ehhez 

azonban, kiemelten a rendszerváltás után létrejött, magyar tulajdonban lévő vállalkozások 

esetén, szemléletváltásra van szükség.  

Fontos, hogy a vállalatok vezetői tulajdonosi és befektetői szemléletmóddal is 

vizsgálják meg a lehetséges pénzügyi eszközöket. Ezek a folyamatok Győrben kevésbé 

fejlődtek ki, mint a fővárosban. Magyarországra a rendszerváltás után amúgy is jellemző 

volt, hogy olyan diverzifikált könyvelési és adó-tanácsadási kínálat alakult ki, amely 

képes volt a vállalkozások minden méretének és típusának szolgáltatást nyújtani. Az 

egyes adózási típusokra szakosodott könyvelő cégek számára sokkal könnyebb 

elsajátítani a számviteli és adózási jogszabályok tartalmát, követni a változásokat, mint 

az üzletvitellel foglalkozó vállalkozó számára. A kilencvenes évek elején néhány ezer cég 

szakosodott arra, hogy magas szinten alkalmazza a számviteli és adózási szabályokat. A 

piac működését jól jellemzi, hogy 2000-re a hazai KKV-k mintegy háromnegyede veszi 

igénybe könyvelő cégek szolgáltatásait (KFI 2000). Ezek a vállalkozások úgy jutottak 

hozzá professzionális szolgáltatáshoz, hogy nem kell ennek feltételeit a saját 

szervezetükön belül kiépíteniük. Ennek pozitív nemzetgazdasági hatásai voltak, hiszen 

nem nehéz elképzelni, hogy mennyi időt, energiát és adózással kapcsolatos 

többletproblémát jelentene az, ha a vállalkozások mindegyike maga próbálná teljesíteni 

számviteli és adózási feladatait. Elmondható, hogy a kisvállalkozások tömegesen kezdték 

el alkalmazni a kihelyezés vagy outsourcing néven ismert menedzsmentmódszert (Kállay 

2002).  

Ez egy spontán, állami beavatkozás nélküli folyamat volt, amit a keresleti és a 

kínálati oldal üzleti érdekei irányítottak. Fontos érv ez amellett az álláspont mellett, hogy 

a kisvállalkozás-fejlesztés piaci alapon tud igazán tömegesen kialakulni és működni. Ki 

kell emelni, hogy a számvitel- és adótanácsadás, valamint a hitelfinanszírozás terén a 

kisvállalkozásoknak azért volt és máig is van kereslete a szerződéses szolgáltatókkal 

szemben, hogy eleget tehessenek törvényi kötelezettségeinek, elvégezzék a mindenkori 

működésükhöz szükséges adóügyi, adminisztratív teendőket. Kisebb részben alakult ki a 

kereslet annak érdekében, hogy a menedzsmentben felhasználja az adóügyi 

szolgáltatásokat a fejlesztésben, az abból szerezhető információt a vállalat tervezésébe 
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implementálja. Míg Győr-Moson-Sopron megyében az 1000 főre jutó vállalkozások 

száma Pest megye után a második helyen áll (KSH 2010). Ebből is arra lehet 

következtetni, hogy a pénzügyi szolgáltatások kereslete kevésbé növekedik, mint a 

gazdaság. Ha megnézzük a nemzetközi pénzügyi és adótanácsadó cégeket, azok 

többségükben a fővárosban szolgálják ki a helyben működő, jórészt közép- vagy 

nagyvállalati ügyfélköreiket. Győrben ennek a szolgáltatásnak a piaca szintén szorosan 

köthető az itt működő multinacionális cégekhez; a kisebb vállalkozások viszont kevésbé 

veszik igénybe ezeket a megoldásokat. 

 

2.3.4. Együttműködési platformok a vizsgált területen 

Az együttműködések és hálózatok platformjai eszközcsoporton belül a kamarákkal, 

innovációs kutatóközpontokkal való együttműködést vizsgálom a mintaterületen. 2016-

ban teljes körű, győri, többek között vállalkozásfejlesztő funkciót betöltő szervezetek 

együttműködésének vizsgálatában vettem részt (Reisinger et al. 2016). Ennek eredménye 

alapján a megkérdezett szervezetek szolgáltatásai öt fő kategóriába sorolhatóak. Két 

esetben alkategóriák is meghatározhatóak. A dolgozat 2. sz. melléklete mutatja be, hogy 

a szervezetek szolgáltatásai hogyan csoportosíthatóak. Megállapítható, hogy a 

kereskedelmi vagy gyártási tevékenység minőségét vagy volumenét javító szolgáltatások 

és a tanácsadás (stratégiai, számviteli, pénzügyi, egyéb) tevékenységek fordulnak elő a 

legtöbb szervezetnél.  

A helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztési szolgáltatások jellemzőit elemezve, a 

kutatás eredményeinek egyike egy SWOT analízis volt, ami már önmagában informatív 

Győr vállalkozásfejlesztési kínálatát tekintve. Ez azonban egyelőre leíró jelleggel készült 

el. Ennek tételeit tovább csoportosítva stratégiai irányvonalakat lehet megfogalmazni. Ha 

a SWOT analízis módszertana mentén továbbhaladunk, akkor a fejlesztő stratégiát 

választva a gyengeségek és a lehetőségek pontjait kell párosítani. Ez alapján kirajzolódott 

stratégiai pontokat a 8. táblázat tartalmazza: 

 

8. táblázat: Stratégiai következtetések a SWOT analízis alapján 

Gyengeségek: 

- Kommunikációs felületek hiánya. 

Lehetőségek: 

- Kapcsolatok építése a 

gazdaságfejlesztő szervezetek 

között. 
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- Gyenge a kommunikáció 

intenzitása, a szervezetközi 

kapcsolatok. 

- Eseti, ad hoc jellegű 

kapcsolattartás. 

- Stagnáló szervezetek. 

- A szervezeteket összefogó szerv 

hiánya. 

- Átfedések. 

- Hiányzó speciális szolgáltatások 

vagy területek: (business 

coaching, generációváltás, célzott 

munkaerő keresés, mikro 

szereplőknek nyújtott 

szolgáltatások). 

- Az együttműködések során a 

személyes kapcsolatok 

dominálnak főként, emiatt a 

gazdaságfejlesztő szervezetek 

szolgáltatásai nem jutnak el széles 

körben és egységesen a vállalati 

szféra összes szereplőjéhez. 

 

- Kommunikációs csatornák 

kialakítása mind a 

gazdaságfejlesztő szervezetek 

között, mind a szervezetek és a 

vállalkozások között. 

- A folyamatos párbeszéd 

lehetőségének biztosítása. 

- A határon átnyúló kommunikáció 

erősítése. 

- Külföldi vállalatok megszólítása, 

kapcsolatépítés. 

- Vállalkozás specifikus 

szolgáltatások kialakítása. 

- Kritikus területek felismerése a 

helyi gazdaságban. 

- Szinte mindegyik szervezet 

kapcsolatban áll valamilyen 

formában a Széchenyi István 

Egyetemmel. 

 

 

Stratégiai irányvonalak: 

- Szervezeteket átfogó, azokat összetartó funkció kialakítása. 

- Egy részletes, városi vállalati térkép elkészítése segítené a megkérdezett 

szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségbeli fejlődését, azzal, hogy 

rendszerezi a városban működő vállalkozásokat. 

- Egy vállalkozásokat széles körben, de közvetlenül megszólító, közvetítő és 

egyben koordináló intézmény tevékenysége segítene a megkérdezett 

szervezetek által nyújtott szolgáltatások hatékonyabbá tételében. 

Összegzés: 

Szervezetek feletti szervezet kialakítása          Differenciálás a szolgáltatásokban 
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Forrás: Saját szerkesztés Reisinger et al. (2016) SWOT tételeit felhasználva. 

 

A SWOT elemzés és a fejlesztő stratégiai irányvonalak arra engednek 

következtetni, hogy a helyi felsőoktatási intézmény sajátos és hiánypótló szerepet tud 

betölteni a vállalkozásfejlesztésben. A társadalmi és gazdasági beágyazódás növelésével 

együtt jár a funkcióbővülés: főként összekötő, közvetítő, képző, szolgáltató, speciális 

problémákat felismerő és K+F tevékenységet végző funkciókkal. Ez a folyamat 

elkezdődött a Széchenyi István Egyetemen. A továbbiakban ennek részleteit vizsgálja a 

dolgozat a vállalkozások szemszögéből. 

 

2.3.5. Információszolgáltatás a vizsgált területen 

Az információszolgáltatáson belül a tájékozódás fejlesztési lehetőségeit és az 

egységes kommunikáció szintjét definiáltam a dolgozat elméleti részében.  Ezek 

jelenlétének elemzése olvasható a továbbiakban. 

Az elméleti részben levezetésre került, hogy hangsúlyosan megjelennek olyan 

területi értékek, amelyek a vállalkozásfejlesztési folyamatokban, különösen a vállalati 

kapcsolatrendszert serkentő tevékenységekben, eszközként funkcionálhatnak. Ezek a 

következők: 

- cégek külső kapcsolatait segítő magánszolgáltatások elérhetősége; 

- K+F eredmények transzferét segítő magánszolgáltatások elérhetősége; 

- K+F-et és tudástranszfert segítő stratégiai szövetségek és más kooperációs 

hálózatok; 

- PPP a szolgáltatásban és a tervezésben; 

- természeti és kulturális erőforrások felelős irányítása gazdasági szereplők 

bevonásával. 

- K+F-et közvetítő ügynökségek, szervezetek 

- fogékonyságot, befogadóképességet fokozó eszközök 

2016-os eredmények alapján a tudáshoz való hozzáféréssel kapcsolatban, 

legnagyobb arányban a beszállítókkal, megrendelőkkel vagy versenytársakkal kötött 

együttműködési célok miatt motiváltak a vállalkozások. Ezt mutatja a 11. ábra. 

 

11. ábra: A vállalatok tudáskeresletének motiváló tényezői 
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Forrás: Czakó - Dőry (2016). 

 

A felsőoktatási intézményekkel és kutatóintézetekkel, mint a K+F transzferét 

elősegítő ügynökségekkel való együttműködési hajlandóság átlagos értéket mutat a többi 

motiváló tényezőhöz képest. Az országos adatokkal való összehasonlítás alapján 

kimondható, hogy a megkérdezett győri járműipari körzetben működő vállalkozások 

bevételük arányában magasabb szinten költenek K+F-re. Kis arányban belföldi 

egyetemekkel és főiskolákkal állnak kapcsolatban. Leginkább K+F és innováció terén 

van együttműködés. Ez látható a 12. ábrán. 

12. ábra: A vállalkozások kapcsolata a felsőoktatási intézményekkel és kutató 

központokkal12 

 

Forrás: Czakó - Dőry (2016). 

                                                       
12 Az ábrán a betűméretek a válaszok alapján fontossági sorrendet tükröznek. 
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A vállalkozások inkább a konkrét tényezőkben látják az együttműködést 

akadályozó tényezőket. Ez azt a következtetést vonhatja maga után, hogy már olyan 

szintű tapasztalatuk van az egyetemekkel és kutatóintézetekkel való együttműködések 

terén, hogy konkrét okokat, gyengeségeket tudnak megnevezni (Czakó - Dőry 2016). 

 

2.3.6. Üzleti inkubáció a vizsgált területen 

Az üzleti inkubáción belül a start-up cégek létrehozásának lehetőségeit vizsgálom 

a mintaterületen.  

Mivel a dolgozat fő témája nem az üzleti inkubáció, a teljesség igénye nélkül a 

városban működő, inkubációs tevékenységet folytató szervezetek vizsgálati eredményeit 

foglalom össze a következőkben. Előzetes kutatási eredmények beszámolnak arról, hogy 

az induló vállalkozások támogatása még fejlesztésre szorul Győrben. Ezt a tevékenységet 

jelenleg végző intézményrendszer hatékonyabbá tétele szükséges (Reisinger et al. 2016). 

Győrben az Innonet Nonprofit Kft, a Pannon Novum Nonprofit Kft, a Győr-Moson-

Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Győr és Vidéke Ipartestület nyújt 

vállalkozások indításával kapcsolatos szolgáltatásokat vagy tájékoztatást. A felsorolt 

szervezetek általában valamilyen Európai Uniós fejlesztési projekt keretében végzik 

ezeket a tevékenységeket. Felvetődik a kérdés: azért szorul fejlesztésre az inkubáció - 

mint vállalkozásfejlesztési tevékenység - mert még nem ágyazódtak be az ilyen jellegű 

szolgáltatások a város gazdaságában, vagy azért, mert a szolgáltatás iránti kereslet nem 

alakult ki? 

 

2.4. Javaslatok és következtetések a vállalkozásfejlesztési 

eszközrendszer vizsgálata alapján 

Összefoglalva a fejezetet: Győrben megfigyelhetőek az elméletben feldolgozott 

vállalkozásfejlesztési tevékenységek. Ezeknek súlypontjai különböző mértékben vannak 

jelen. Ebben az összefoglalásban a kritikus pontokat emelem ki. A működéshez szükséges 

infrastruktúra terén elmondható, hogy a város mellett lévő ipari park dominanciát képez 

a tőke jellegű támogatásokban. Ez a terület azonban a nagyvállalati vagy az erős 

középvállalati szektort célozza meg. A kisebb vállalkozások számára igénybe vehető 

ingatlan vagy terület kínálat a város egyéb ipari körzeteiben áll rendelkezésre. A 

képzések, tanácsadások és további vállalkozásfejlesztési szolgáltatások ad hoc módon 
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jelennek meg a nonprofit gazdaságfejlesztési szervezetek kínálatában. Ezek a szervezetek 

kisebb vállalkozásokat is megszólítanak, de nem állnak egymással kapcsolatban. A 

formalizált K+F jellegű együttműködések és az inkubációs tevékenység szintje alacsony 

a vizsgált területen. . Ez köszönhető annak, hogy a kínált szolgáltatások nagyban függnek 

az éppen aktuális, Európai Unió által támogatott fejlesztési program tematikájától és a 

forrás rendelkezésre állásától. 

Ezek a megállapítások alátámasztják azokat a műveket, melyek Győr tudásrégióvá 

válásának feltételrendszerét azonosítják. Megjelenik egy alapvető probléma, a nyitottság 

kérdése, aminek felépítése hosszú folyamat eredménye lehet (Rechnitzer 2016, 246). 

 

3. Vállalkozások igényfelmérése a vállalkozásfejlesztési 

eszközök iránt 

A helyi vállalkozásfejlesztés célja a vállalkozások teljesítményének javítása adott 

területen működő intézmények beavatkozásával. A fejlesztési beavatkozások iránti 

igények különböző módon merülnek fel az egyes vállalkozásoknál. Éppen ezért nem 

mindegy, hogy a beavatkozó intézmények gazdaságfejlesztő és vállalkozásfejlesztő 

funkcióit milyen keretben értelmezik. A területi tőke megközelítése megfelelő annak a 

kérdésnek a megválaszolásában, miszerint mennyire elegendő az általános vállalati 

tulajdonságok ismerete a hatékony vállalkozásfejlesztési portfólió kialakításánál? Illetve: 

melyek azok a látható és láthatatlan tényezők, amik szerepet játszhatnak egy sikeres 

fejlesztési beavatkozásban? A dolgozat saját kutatása tehát ezeket a kérdéseket járja körbe 

egy beavatkozó szervezet - az egyetem - szemszögéből. A saját kutatásomban azt 

vizsgálom, hogy az egyetemnek, mint a vállalkozói miliőt befolyásoló egyik fontos 

intézménynek milyen a kapcsolata a vállalkozásokkal és ennek a vállalkozás támogató 

intézménynek a hatása a Győri Térségben hogyan illusztrálható. 

Ehhez érdemes továbbvizsgálni azokat a speciális jellemzőket, amelyek a 

vállalkozásfejlesztési szolgáltatások iránti keresletben felmerülhetnek. Ebben a 

fejezetben empirikus vizsgálat alá esik a vállalkozások igényének vizsgálata a konkrét 

egyetemi szolgáltatások iránt, illetve ezt elmélyítve a fejlesztési tapasztalatok elemzésére 

kerül sor. 

A kutatás adatfelvétele 
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Az empirikus vizsgálat során elsőként a konkrét szolgáltatások felé mutatott 

vállalkozói igényt vizsgálja a dolgozat egy kérdőív feldolgozásában.  Ezt követően félig 

strukturált, szakértői interjúk eredményeinek bemutatása történik, amelyben a 

fejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatok és az együttműködésről alkotott vélemények 

elemzése történik. Az eredmények a dolgozat elméleti kerete mentén kerültek kvalitatív 

tartalmi kiértékelésre. A szakértői interjúk formái személyes interjúk, illetve kerekasztal-

beszélgetések.  

A 9. táblázat a kutatás során alkalmazott eljárások és módszerek felhasznált adatait 

foglalja össze. Látható a megkérdezettek köre, a mintavétel nagysága és a mintavétel 

módja. 

9. táblázat: A kutatás adatgyűjtése 

Eljárások formái Időszak 
Megkérdezettek 

köre 

Minta 

nagysága 

Adatgyűjtés 

jellege 

kérdőíves mérés 2015 
vállalatvezetők, Győr 

és környéke 
154 primer 

személyes interjú, 

kerekasztal 

beszélgetés 

2015-2016 
vállalatvezetők, Győr 

és környéke 
11 primer 

Forrás: Saját szerkesztés. 

Az adatfelvétel alapvető kritériuma volt, hogy olyan vállalkozások vegyenek részt 

a mintában, ahol a tudatos fejlesztési tevékenység feltételezhető. Az interjúalanyok 

összegyűjtésénél a fejlesztési tevékenység megtörténtének utána lehetett nézni. A 

kérdőívben szereplő mintánál a pénzügyi és létszámadatokból tudtam következtetni arra, 

hogy az adott vállalat képes a fejlesztési tevékenységre. Másik alapja a feltételezésnek az 

volt a kérdőívek esetén, hogy az adott válaszadó kitöltötte a kérdőívet. Ez azt mutatja, 

hogy a konkrét fejlesztési szolgáltatások témája iránt érdeklődést mutatott, tehát a 

fejlesztés napirenden lévő, tudatos eleme a vállalkozásnak. 

 

3.1. Vállalkozások és konkrét szolgáltatások kapcsolatának elemzése - kérdőíves 

eredmények 

Az elméleti felvezetésben feldolgozott helyi gazdaságfejlesztési és 

vállalkozásfejlesztési eszközök rendszerezésében feltételezésre kerül, hogy a 
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vállalkozásfejlesztési beavatkozások közvetlenül befolyásolják a vállalkozások fejlődését. 

Ezt azzal próbálja igazolni a dolgozat, hogy meghatározott vállalkozói mintában megnézi, 

hogy a vállalkozások egyes attribútumai befolyásolják-e a konkrét vállalkozásfejlesztési 

szolgáltatások iránti igényt. 

A gazdaságfejlesztéssel és vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek számára 

sok esetben kérdéseket vet fel, hogy az általuk kínált szolgáltatások miként találkoznak a 

piaci igényekkel. Ez azért fontos kérdés, mert a szolgáltatások gyakorlati haszna úgy lehet 

a legnagyobb, hogy azok értékteremtő hatása érvényesül. 

A kérdőívben a Széchenyi István Egyetem által tervezett és kínált szolgáltatásokat 

értékeltem, amelyekkel a vállalati szférát tudná megcélozni, mint regionális szinten 

kiemelkedő és széles hatókörrel rendelkező, koordináló szervezet. A kérdőíves 

lekérdezésben megszólítottam azt a vállalkozói kört, ami alkalmazza vagy potenciálisan 

alkalmazhatja az egyetemi kutatások eddigi eredményeit, irányait, illetve véleményt tud 

formálni a vállalkozásfejlesztést elősegítő szolgáltatások különböző területeiről. Ezzel 

szisztematikusan számba vettem a képzési és kutatási igényeket és ezek összefüggései 

alapján fogalmaztam meg előrejelzéseket és javaslatokat a Győr tágabb vonzáskörzetében 

jelenlévő helyi vállalkozásfejlesztésben. Ennek részleteit a következő alfejezet fejti ki. 

Azért is a Széchenyi István Egyetemre jutott a választás, mert a piacon érvényesíthető 

vállalkozásfejlesztési tevékenység jelen van az intézményben, különösen jelenleg alakuló 

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ funkcióiban. További indok, hogy az 

egyetem az oktatási tevékenységgel és a megfelelő munkaerő utánpótlás előteremtéssel 

széles hatókörű szereplőként vesz részt a helyi gazdaságfejlesztésben és egyben a 

vállalkozások fejlődésében. 

 

3.1.1. Minta, elemzési dimenziók, adatfelvétel, elemzés módszertana 

A kiválasztott minta Győr és tágabb vonzáskörzetében tevékenykedő 

vállalkozások. Az a vállalkozói réteg, aminek tagjai gazdaságilag kellően erősek ahhoz, 

hogy részt vesznek egy egyetemi-vállalati együttműködésben, ismerik az egyetem 

tevékenységét és alkalmazzák a kutatási eredményeket. Az elemzési dimenziók 

kialakításánál elsődleges célként jelenik meg annak vizsgálata, hogy előre definiált 
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attribútumok13 az eredményekben mennyire befolyásolják a kérdőívben megjelenő 

szolgáltatások iránti igényt. Ezek a kategóriák a következők:  

- vállalkozás alakulásának ideje; 

- vállalkozás helye; 

- vállalkozás ágazata; 

- vállalkozás mérete (önbesorolás alapján). 

A kérdőív (3. sz. melléklet) a következő dimenziókra bontható: 

- Vállalkozás általános információi: vállalat neve, alakulásának ideje, 

gazdasági formája, székhelye, iparág, tulajdonosi köre, külföldi érdekeltség, 

kategóriák. 

- Egyetem szolgáltatásaival kapcsolatos kérdések: a vállalati szereplők 

nyilatkoztak arról, hogy saját fejlődésük szempontjából mennyire tartják 

fontosnak a különböző humán képzési területeket; különböző képzési 

formákat; különböző szempontokat az egyetemi K+F együttműködésekben. 

Ebben a részben kiemelt kérdés a duális képzési területek értékelése. 

Kategóriák érvényesülésének vizsgálata. 

- Az intézmény kutatási eredményeinek ismerete és értékelése: a kutatási 

eredmények ismerete; érdeklődési körök felmérése; kiadványok ismerete; 

közös kutatási együttműködések iránya; gyakorlatorientált, közös 

képzésekben való együttműködés iránya. Kategóriák érvényesülésének 

vizsgálata. 

A kérdőív kitöltése a legtöbb esetben névvel együtt történt. 

Az adatfelvételt illetően egy olyan bázis elérése volt a cél, ahol a nagyvállalatok, a 

KKV szektor képviselői és a mikrovállalkozások egyaránt jelen vannak. A kutatás azon 

céljának megfelelve, hogy egy felsőoktatási intézmény lehetséges vállalkozásfejlesztő 

szolgáltatásai kerülnek kiértékelésre, bevonásra kerültek mindazok a cégek, akik az 

egyetemmel valamilyen kutatási együttműködésben már részt vettek. Ez a sokaság lett 

kiegészítve azokkal a vállalkozásokkal, akiknél az előző évi eredményüket figyelembe 

véve, az e-cégjegyzék szerint rendben működtek. 

Az elemzésben felhasznált mintáról a következőket kell megjegyezni: 

- A kérdőívet 160 cégképviselő töltötte ki. A válaszok nagy arányban 

feldolgozhatónak minősültek: N=154. Ez a minta nem tekinthető 

                                                       
13 Későbbiekben kategóriák, amelyek a minta eloszlását is szemléltetik. 
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reprezentatívnak. A kérdőíves felmérés célja nem a véletlenszerű mintavétel 

volt, hanem egy pilot jellegű, mélyebb véleményfeltárás. Nem volt cél 

továbbá a Győr és környékében működő vállalkozások általános vélemény 

felmérése.  A vállalkozói mintavételnél alapvetően kevésbé indokolt a 

véletlenszerű mintavétel, mint a társadalmi lekérdezéseknél. Egy jól 

lehatárolt vállalkozói csoport kialakítását láttam szükségesnek, ami megfelel 

az itt részletezett adatfelvételi kritériumoknak és így sajátosságokat mutathat 

ki a csoportban meghatározott kategóriákban. A mérésben használt 

adatfelvételi módszer követi a kutatási területen alkalmazott módszereket 

emellett összhangban van a nemzetközi szinten is gyakran használt, 

kiválasztott csoportot vizsgáló, elméleti eredményeket produkáló vállalati 

felmérésekkel.14 

- A mintában kiemelt figyelmet kaptak továbbá azok a vállalkozások, amik az 

egyetem közelében vannak és potenciálisan együttműködhetnek azzal. A 

regionális adatok összefoglalásában is látható, hogy a K+F ráfordítások 

aránya országos összehasonlításban alacsony szinten áll a Nyugat-Dunántúli 

régióban. Ez a jelenség nemzetközi összehasonlításban Magyarországra is 

jellemző. 

- Dolgozatban alkalmazott statisztikai adatelemzési módszerek: kereszttáblás 

elemzés, faktoranalízis, főkomponens analízis. 

 

3.1.2. Eredmények bemutatása: a vállalkozások általános adatai 

A válaszadók 85%-a adta meg a vállalkozás nevét. A válaszadók 51%-a adta meg 

a vállalat alakulásának évét. A kutatásban résztvevő vállalkozásokat 1989 és 2015 között 

alapították. Mivel sokkal több esetben kaptam meg a vállalatok nevét, mint az alapítási 

évet, az e-cégjegyzékben jobban lekövethetővé vált a mintában névvel együtt szereplő 

vállalkozások alapítási éve. A vállalatok gazdasági formájánál szintén kisebb arányban 

érkeztek be a válaszok. Itt 50%-os válaszadási arány mellett 76%-a Korlátolt Felelősségű 

Társaság, 18%-a Részvénytársaság, 4% Betéti társaság. A válaszadók között szerepelt 

Nonprofit szervezet is. Ez az információ is utólag korrigálható a névvel megadott 

vállalkozások esetében. 

                                                       
14 Journal of Entrepreneurship c. folyóiratban reprezentált mintanagyságokkal megegyező a dolgozat 

mintájának nagysága. 
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A kutatás nem csak győri székhellyel rendelkező cégeket célzott. Az elsődleges 

szempont a győri működés volt. székhely szerint a minta 5 csoportra osztható. A 

válaszadók legnagyobb része (37,7%-a) győri székhellyel rendelkezik. Másik jelentős 

része (20,8%-a) a Győr közeli és tágabb vonzáskörzetben elhelyezkedő kisebb 

városokban, településekben van bejegyezve. Ezek között van Csorna, Bábolna, Öttevény, 

Oroszlány, Hanságliget, Nyúl. Ezután következik a nagyobb településeken székhellyel 

rendelkező vállalkozások csoportja. Itt 20,1%-ban szerepelnek a kutatásban azok a 

vállalatok, amelyeknek székhelye valamelyik megyeszékhelyhez vagy regionális 

jelentőségű középvároshoz köthető. Ezek a városok többek között Sopron, Pápa, 

Mosonmagyaróvár. A válaszadók 21,4%-a budapesti és annak környékében lévő, 

budaörsi vagy szentendrei székhellyel rendelkezik. A válaszadók fennmaradó része 

külföldi székhelyű vállalkozás. 

A mérésben szerepelt vállalatok zömében a gépiparban és azon belül is a 

járműiparban végeznek tevékenységet (40 említés). Ezt követi közel azonos szinten a 

fémipar (24 említés) és az építőipar (20 említés). A többi iparág közel azonos mértékben 

szerepel. Az ábrán nem látható, de egyes esetekben említett tevékenységként jelent még 

meg a közösségi szolgáltatások, a turizmus és a munkaerő közvetítés is. 

A külföldi tulajdonú vállalatok legtöbb esetben német és osztrák érdekeltségűek, de 

a külföldi tulajdonosi körökben megjelenik az USA és Dánia is. A külföldi érdekeltségű 

vállalatoknál a külföldi tulajdonlás aránya 60-80% között mozog. 

Az általános információk után a vállalkozások méretkategóriába sorolták be 

magukat. Ezt a lekérdezési szempontot azért tartottam fontosnak, mert a mikro-, kis-, 

közép és nagyvállalkozás méret kritériumait több tényező alapján határozzák meg. 

Általában a foglalkoztatottak száma és a bevétel a két fő tényező, de rengeteg olyan 

vállalkozás van, ami csak az egyiknek tesz eleget. Ezért ennek a kérdésnek a 

megválaszolását a vállalkozások képviselőire bíztam. Utólag ezeket a válaszokat is 

lehetett korrigálni az előző éves cégjegyzékben bejegyzett adatok alapján. A fenti ábrán 

szereplő eloszlás megfelel a mintavétel kritériumaiban megfogalmazottaknak. A három 

méretkategória - mikrovállalkozások, KKV szektor szereplői, nagyvállalatok - jelentős 

mértékben szerepelnek a mintában. A KKV szektor szereplői nagyobb arányban 

szerepelnek, mint a másik két kategória. Ennek a kutatás szempontjából nincs torzító 

hatása, mert az elemzés sajátosságokat keres, és súlyozza a válaszokat. A méretkategóriák 

eloszlása tehát a következő ábrán látható: 
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A legnagyobb arányban a KKV szektor képviseltette magát (48,7%) a kutatásban. Ezután 

a mikrovállalkozások (29,9%), majd a nagyvállalatok (21,4%) képviselői következtek a 

kutatásban.  

Attribútumok mentén kialakított kategóriák 

A fent leírt általános adatokat vállalati kategóriákba rendeztem a következők szerint. 

Ezen attribútumokra utalok a dolgozat bevezetésében is. Ahogy azt a dolgozat elején 

felvezettem, ezek adják a későbbi statisztikai elemzés független változóit. A kapcsolódó 

vizsgálatokat az 4. sz. melléklet táblázatai részletezik. 

- Vállalkozás alakulásának ideje: 

1: 2004 és az előtt: 71,4% 

2: 2004 után: 28,6% 

- Vállalkozás helye: 

1: Győr: 37,7% 

2: Győr-Moson-Sopron megye plusz Győr 50 kilométeres körzete: 20,8% 

3: Budapest: 21,4% 

4: Egyéb: 20,1% 

- Vállalkozás ágazata: 

1: Ipar és építőipar: 69,5% 

2: Szolgáltatás: 30,5% 

- Vállalkozás mérete (önbesorolás alapján): 

1: Mikrovállalkozás: 29,9% 

2: Kis- és középvállalkozás: 48,7% 

3: Nagyvállalat: 21,4% 

A dolgozatban szereplő kutatás külön kitért a méretkategóriák vizsgálatára is. 

Ezért indokoltnak tartottam ezen attribútum mentén való eloszlás további vizsgálatát. A 

10. táblázat a tulajdonosi körre vonatkozó információkat szemlélteti a méretkategóriák 

alapján: 

 

10. táblázat: Méretkategóriák szerinti tulajdonlási formák 

Tulajdonlási körök: mikrovállalkozások KKV-k nagyvállalatok 

1. magánszemélyek 90% 72% 13% 

2. hazai pénzügyi befektetők 3% 5% 24% 

3. hazai vállalatok 0% 9% 21% 
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4. külföldi magánszemélyek 8% 9% 24% 

5. külföldi pénzügyi befektetők 0% 0% 5% 

6. külföldi vállalatok 0% 4% 13% 

  100% 100% 100% 

Forrás: saját szerkesztés. 

A kérdőív hat tulajdonosi körre kérdezett rá. A nagyvállalatok mind a hat 

kategóriából képviseltetik magukat; a KKV-k közül nem volt olyan, aminek a tulajdonosa 

külföldi befektető. A mikrovállalkozásoknál pedig nem volt olyan vállalkozás, aminek 

hazai vállalatok, külföldi pénzügyi befektetők vagy külföldi vállalatok lennének a 

tulajdonosai. Itt érvényesül az a tendencia, hogy minél nagyobb egy vállalat, annál 

nagyobb a tulajdonosi köre. Az is megfigyelhető, hogy míg a mikrovállalkozások és a 

KKV-k a legnagyobb arányban hazai magántulajdonban vannak, addig a nagyvállalatok 

hazai pénzügyi befektetőkhöz, illetve külföldi magánszemélyekhez kötődnek. 

 A 11. táblázat a leggyakoribb tevékenységi területeket mutatja: 

11. táblázat: Leggyakrabban jelölt tevékenységi területek 

mikrovállalkozások 

1. helyen: Gépipar-Járműipar 

2. helyen: Fémipar 

3. helyen: Építőipar és Kereskedelem 

KKV-k 

1. helyen: Gépipar-Járműipar 

2. helyen: Gépipar 

3. helyen: Élelmiszeripar 

Nagyvállalatok 

1. helyen: Gépipar-Járműipar 

2. helyen: Fémipar 

3. helyen: Építőipar 

Forrás: saját szerkesztés. 

A gépipar-járműipar és a fémipar mindhárom kategóriában az első helyeken 

szerepel. Az építőipar megjelenik a mikrovállalkozásoknál és a nagyvállalatoknál. 
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3.1.3. Az egyetem szolgáltatásaival kapcsolatos kérdések 

A kérdőív következő részében az egyetem szolgáltatásainak fontosságát értékelték 

a válaszadók. Ezek alapján értékelték a szolgáltatásokat a különböző képzési területeken, 

a képzések új formáiban és a K+F együttműködésekben saját sikerük szempontjából. 

Ahogy azt a dolgozat elején említettem, ezek adták az elemzés függő változóit. 

A függő változókat a 4. sz. melléklet 26. táblázata listaszerűen összefoglalja. A 

következő táblázat illusztrálja, hogy a válaszadók milyen fontossági értéket15 adtak meg 

ezekhez a szolgáltatásokhoz. Itt látható, hogy a szolgáltatások mindegyike 2,5-nél 

magasabb átlagértéket kapott. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen mindegyik területen 

fontosnak tartják a válaszadók a gyakorlatorientált képzéseket. Emellett láthatjuk azt is, 

hogy az átlagérték a gazdasági képzések területén a legmagasabb. Ezt szorosan követik a 

gépészmérnöki, villamosmérnöki és informatikai oktatásra specializált képzések és a 

járműmérnöki képzések.  

 

12. táblázat: Képzési szolgáltatások értékelése 

HUMÁN KÉPZÉSEK TERÜLETEI 

fontosnak tartom  (1: egyáltalán nem;  5: maximálisan) 

Megnevezés: Átlag: 

gazdaságtudományi oktatásra specializált, 

gyakorlatorientált képzés 3,8 

gépészmérnöki, informatikai és villamosmérnöki 

oktatásra specializált, gyakorlatorientált képzés 3,7 

járműmérnöki oktatásra specializált, 

gyakorlatorientált képzés 3,3 

építész-, építő- és közlekedésmérnöki oktatásra 

specializált, gyakorlatorientált képzés 3,2 

az állam- és jogtudományi oktatásra specializált, 

gyakorlatorientált képzés 3,1 

Forrás: saját szerkesztés. 

A humán képzések formáiban azok az újszerű és hatékony módszerek lettek 

kiemelve, amelyek egyrészt a hallgatók kényelmét és információ ellátását szolgálják, 

                                                       
15 Likert-skála (1-5 intervallum) alapján. 
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másrészt pedig hatékonyságot eredményeznek egy felsőoktatási intézmény működésében 

is. A következő táblázaton látható, hogy a szakmai idegen nyelven történő oktatást 

értékelték a legfontosabbnak a válaszadók. Ezek az oktatási megoldások hozzájárulnak a 

hallgatók kényelméhez, hiszen az általános idegen nyelv tanulásán felül találkozhatnak 

azokkal a szakmai kifejezésekkel, szóhasználatokkal, amikkel a nemzetközi piacokon 

működő vállalatoknál tudnak majd érvényesülni. A képzés új formáinak szükségességét 

is magas átlagszámmal értékelték a válaszadók. 

 

13. táblázat: Képzési formák értékelése 

HUMÁN KÉPZÉSEK ÚJ FORMÁI 

fontosnak tartom  (1: egyáltalán nem;  5: maximálisan) 

Megnevezés: Átlag: 

szakmai idegen nyelvű képzések 4 

képzés új formái: online oktatás, e-learning 3,7 

idegen nyelven elvégezhető diplomák 3,6 

rövidebb időtartalmú speciális oktatási 

programok, tréningek 
3,4 

Forrás: saját szerkesztés. 

Az egyetemi K+F együttműködések területén olyan értékelendő lehetséges 

szolgáltatások lettek felsorolva, amiket az egyetem tud nyújtani a környezetében lévő 

vállalati réteg számára. Ezzel a kérdéssel tulajdonképpen egy igényfelmérés készült arról, 

hogy a válaszadók melyik K+F együttműködési területeket vagy formákat tartják 

szükségesnek és fontosnak. Az átlagszámok mutatják, hogy a felsorolt K+F 

együttműködési területek mindegyikét fontosnak értékelték a válaszadók. A közös 

kutatási projektek, a befektetőket vonzó együttműködések és a közös fejlesztési 

tevékenységek kapták a legmagasabb értékeket. Ennek oka lehet, hogy a kisebb 

projektszintű együttműködéseknél a vállalatok rugalmasabban tudják a kapacitásukat 

rendelkezésre bocsátani, illetve a lehetséges befektetők vonzásában és a közös fejlesztési 

tevékenységek folytatásában látják leginkább az együttműködés kedvező hatásait. 
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14. táblázat: Egyetemi-vállalati együttműködések értékelése 

VÁLLALATI K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

fontosnak tartom (1: egyáltalán nem.  5: maximálisan) 

Megnevezés: Átlag: 

közös kutatási projektek 4,1 

befektetők vonzásának növelését segítő 

szolgáltatások 
4,1 

fejlesztési folyamatokban való közreműködés 4,1 

mérési, elemzési szolgáltatások 3,9 

üzleti tevékenységhez szükséges infrastruktúra 

biztosítása 
3,9 

laboreszközök rendelkezésre bocsátása 3,6 

adminisztrációs tevékenységet segítő 

szolgáltatások 
3,5 

Forrás: saját szerkesztés. 

A válaszadók beszámoltak arról is, hogy melyik területen értékelik a 

legfontosabbnak a duális képzések bevezetését, fejlesztését és fenntartását. A jelölések 

összegzése a 13. ábrán látható: 

 

13. ábra: Duális képzések 
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Forrás: saját szerkesztés. 

A bemutatott rész lezárásaként fontos megemlíteni, hogy a kapott értékek nem 

feltétlenül rangsort reprezentálnak, hiszen a felsorolt szempontok mindegyike fontos a 

felsőoktatási intézmények működésében. A következő részben mégis megvizsgálom a 

kategóriákra bontott rangsorokat, illusztrálva azt, hogy mennyire rajzolódnak ki az egyes 

csoportoknál az igénybeli sajátosságok. 

A fent levezetett, általános értékelések arra engednek következtetni, hogy nincs 

olyan szolgáltatása az egyetemnek, amelyet a vállalkozások szükségtelennek vagy 

kevésbé fontosnak értékeltek saját sikerük szempontjából. Emellett láthatjuk, hogy 

vannak különbségek az értékelt szolgáltatások között. Ezeknek elemzése a vállalati 

kategóriák szempontjából sokkal érdekesebb eredményeket adhat. 

 

Attribútumok vizsgálata a képzések és szolgáltatások területén 

A vállalkozói attribútumok16 és a saját vállalati siker szempontjából fontosnak tartott 

szolgáltatások17 közötti kapcsolatot a 4. sz. melléklet szemlélteti. Ez a táblázat összesen 

64 kereszttábla adataiból számított asszociációs együtthatókat tartalmaz. Ezek az 

együtthatók az egyes vállalati attribútumok18 és a szolgáltatások fontosságára adott 

válaszok közötti kapcsolatokat mutatják. Vagyis az ötfokozatú Likert-skálán adott 

válaszokat itt nem mennyiségi, hanem minőségi ismérvként értelmeztem, ami ugyan 

alacsonyabb mérési szintet jelent a sorrendi vagy mennyiségi skálánál, de jól képes 

kimutatni azokat a válaszokat, amelyeknél nagyobb a jelentősége a felsorolt 

vállalkozásdemográfiai jellemzőknek-attribútumoknak.  

Az elemzésben a Cramer-féle asszociációs együtthatót néztem meg. Az eredmények 

értelmezése a következő módon történt: minél magasabb a vállalkozói attribútumok és a 

szolgáltatások fontossága közötti kapcsolat szorosságát jelző Cramer-féle asszociációs 

együttható, annál szorosabb köztük az összefüggés. Tehát annál inkább vélhetjük úgy, 

hogy az adott vállalati attribútum és az adott szolgáltatás iránti igényszint között 

összefüggés van. 

A dolgozat 26. táblázata mutatja, hogy extrém szoros kapcsolat sehol sincs, de 

értelmezhetők az asszociációs együtthatók közti sorrendek vagy az egymáshoz képesti 

                                                       
16 Független változók. 
17 Függő változók. 
18 Alakulás ideje, méret (önbesorolás alapján), elhelyezkedés és ágazat. 
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különbségek is. A dolgozat témája szempontjából azonban elegendőnek tartottam 

kiemelni a magasabb19 Cramer-féle együtthatóval ellátott szolgáltatásokat és megnézni 

az azokhoz tartozó attribútumot. Így megkaptam arra a hipotézisre a választ, hogy melyik 

attribútum differenciálja a legjobban az igényeket. 

A következő szolgáltatásoknál figyelhetők meg a szorosabb kapcsolatok:   

- laboreszközök rendelkezésre bocsátása (vállalkozás ágazata); 

- rövidebb időtartalmú speciális oktatási programok, tréningek (vállalkozás 

mérete); 

- mérési, elemzési szolgáltatások (vállalkozás ágazata); 

- járműmérnöki oktatásra specializált, gyakorlatorientált képzések (vállalkozás 

ágazata); 

- építész-, építő- és közlekedésmérnöki oktatásra specializált, 

gyakorlatorientált képzések (vállalkozás ágazata). 

Legkisebb kapcsolat: a képzés új formáinak alkalmazása: online oktatás, e-learning. 

Az attribútumok általános érvényesülésének további elemzéséhez főkomponens 

analízisre került sor. Ennek eredményeit a 4. sz. melléklet 28. és 29. táblázatai 

tartalmazzák. Az adatbázisról elmondható, hogy a KMO teszt értéke nem túl magas, de 

0,5 feletti, tehát alkalmas volt a főkomponens elemzésre. A Bartlett teszt alapján pedig 

egyértelműen alkalmas volt. A főkomponensek Varimax rotáció után rajzolódtak ki. A 

korrelációk alapján az első komponensbe a mérnöki oktatásra specializált 

gyakorlatorientált képzések és a befektetők vonzásának növelését segítő szolgáltatások 

kerültek. A második komponens értelem szerűen a mérési, elemzési szolgáltatásokat, a 

laboreszközök rendelkezésre bocsátását és a tevékenységhez szükséges infrastruktúra 

biztosítását tartalmazza. A harmadik komponens az idegen nyelven elvégezhető 

diplomákat, az online oktatást, e-learninget és a szakmai idegen nyelvű képzéseket 

foglalja magában. A negyedik komponens a gazdasági és jogi oktatásra specializált 

képzések és az adminisztrációs tevékenységet segítő szolgáltatások csoportja. Az ötödik 

komponens pedig a közös kutatás és fejlesztés csoportja. 

A rövidebb időtartalmú speciális oktatási programok, tréningek kérdésre adott 

válaszok sajátosak, nem hasonlítanak más kérdésekre. A kialakult komponenseken 

látszik, hogy hasonlítanak a kérdőívben szereplő kérdéscsoportokra. Különösen látható 

ez a második komponensen. Vagyis jól elkülönültek azok a tényezők, amelyeket intuitíve 

                                                       
19 A 26. táblázat kiemelt értékei mutatják: gyenge sztochasztikus kapcsolat figyelhető meg a magasabb (C 

> 0,25) értéket kapott pontokban. 
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egymáshoz hasonlónak éreztem. Ez az eredmény nagyban hozzájárul a dolgozat első 

hipotézisének teszteléséhez és egyben a válaszadás hitelességét is jelzi. 

 

Szolgáltatási portfólió kialakításának kérdése 

Az értékeléseket tovább vizsgáltam a méretkategóriák mentén. Ennek oka, hogy a 

vállalkozásfejlesztési beavatkozásokat sok esetben differenciálják a vállalkozások mérete 

szerint.20 Véleményem szerint a felsőoktatási intézmények esetén ez a módszer nem 

feltétlenül alkalmazható. Ennek tesztelésére a méretkategóriák által felállított fontossági 

sorrendeket vizsgáltam. Ezeket az 5. sz. mellékletben látható listák mutatják. A kapott 

átlagértékek alapján elmondható, hogy humán képzések területén a 

mikrovállalkozásoknál alacsonyabb fontossági szint rajzolódik ki, mint a többi 

méretkategóriánál. Az újszerű képzési formáknál: rövidebb időtartamú tréningek, online 

oktatás, idegen nyelvű képzések esetén viszont a mikrovállalkozásoknál jöttek ki a 

legmagasabb értékelések. K+F együttműködések esetén a nagyvállalatoknál láthatóak a 

legmagasabb értékelések. 

Ha az 5. sz. melléklet listáinak fő sorait vizsgáljuk, akkor a humán képzéseken belül 

a gazdaságtudományi, gépészmérnöki képzések láthatóak az első helyeken mindhárom 

méretkategória esetén. Az újszerű képzési formák terén érdekes sajátosságok rajzolódtak 

ki. Míg a nagyvállalatok az idegen nyelvű képzéseket és diplomákat értékelték az első 

helyeken, addig a mikrovállalkozások magasabb fontossági szinteket jelöltek be a 

rövidebb időtartalmú, speciális képzéseknél, illetve az e-learning és online képzési 

formák alkalmazásánál. A KKV-k esetén a mikro- és a nagyvállalkozások 

szempontjainak a keveredése látható. Első helyen vannak a szakmai idegen nyelvű 

képzések, ezt követik a rövid, tréningszerű képzések, majd az online és e-learning formák, 

és végül az idegen nyelven szerezhető diplomák. Ebben az esetben tehát érvényesülnek a 

méretkategóriák. Ezzel azt az általános feltételezést is alá lehet támasztani, hogy mivel a 

mikrovállalkozásoknál kevésbé fellelhetőek a továbbképzési tevékenységek és az új 

technológiai eszközök, ezért itt nagyobb igény merülhet fel ezen a területen. Mivel a 

nagyvállalatoknál ezek az eszközök jobban rendelkezésre állnak, más jellegű igénykörrel 

                                                       
20 Az említett jelenség megfigyelhető pénzügyi eszközök érvényesítése esetén (pl.: pályázatoknál), 

Megfigyelhető továbbá a vállalati versenyképesség szakirodalmának eloszlásában (pl.: Chikán-Czakó 

2006: nagyvállalatok versenyképessége, Szerb 2016: MKKV szektor versenyképessége). Véleményem 

szerint a felsőoktatási intézmény széleskörű szolgáltatásai miatt mindhárom méretkategóriára érdemes 

kitérni a vizsgálatban.  
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fordulnak a vállalkozásfejlesztési tevékenységek felé. A K+F együttműködések területén 

sok hasonlóságot figyelhetünk meg a méretkategóriák között. Árnyaltan viszont 

kirajzolódnak a különbségek. A befektetők vonzását elősegítő szolgáltatások a 

mikrovállalkozásoknál és a KKV csoportnál is az első helyen szerepel. A befektetők 

vonzását elősegítő együttműködés egyfajta közvetítő funkció a vállalati szektor és a 

befektetői szektor között. A nagyvállalatoknál ennek a funkciónak a fontosságát 

megelőzték a közös kutatási projektek és a fejlesztési folyamatokban való 

közreműködések. Ez is azt az evidenciát mutatja, hogy a mikro és KKV szektor 

feltehetően kevésbé rendelkezik befektetői háttérrel, mint a nagyvállalati minta. A fenti 

vizsgálatokat a 15. táblázat összegzi: 

 

15. táblázat: Méretkategóriák alapján kialakítható portfóliók 

  
Oktatási portfólió 

Újszerű oktatási 

formák portfóliója 

K+F együttműködési 

portfólió 

Nagyvállalatok 
gazdaságtudomány, 

gépészet, informatika 

szakmai idegen 

nyelvű képzések, 

idegen nyelvű 

diplomák 

közös fejlesztési 

folyamatok, közös 

kutatások 

KKV-k 
gazdaságtudomány, 

gépészet, informatika 

szakmai idegen 

nyelvű képzések, 

speciális tréningek 

befektetők keresése, 

közös fejlesztési 

folyamatok 

Mikrovállalkozások 
gazdaságtudomány, 

gépészet, informatika 

speciális tréningek, 

online oktatás, e-

learning 

befektetők keresése, 

közös kutatások 

Forrás: Saját szerkesztés az 5. sz. melléklet alapján: első és második helyen 

említett szolgáltatások. 

Ez alapján kimondható, hogy a méretkategóriák nem minősülnek egységesen 

differenciáló tényezőnek. Csak egy-egy szolgáltatásnál. Ebből azt a következtetést vonom 

le, hogy a szolgáltatásokkal szembeni igény nem a feltétlenül a vállalkozások mérete 

alapján változik. Ennek ellenére számos vállalkozásfejlesztési funkcióval rendelkező 

intézmény esetén általában a vállalkozások mérete alapján differenciálják a különböző 

vállalkozásfejlesztési portfóliót. Mivel a felsőoktatási intézmények vállalkozástámogató 
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funkciója széleskörű, a direkt vállalati egyetemi interakciók esetén a portfólió kialakítása 

vállalati szinten kell, hogy érvényesüljön.  

A duális képzések méretkategóriás vizsgálatát is elvégeztem. Majd azokon belül 

megnéztem, hogy a kérdőívben megjelölt szakok milyen gyakorisággal szerepelnek. A 

14. ábra ezeket a gyakoriságokat mutatja az egyes méretkategóriákban szereplők 

számának arányában. 

 

 

14. ábra: Duális képzésre jelölt szakok a méretkategóriák szerint 

 

Forrás: saját szerkesztés. 

A méretkategóriák közti hasonlóságot vizsgálva látható a fenti ábrában szemléltetett 

dominancia gépészmérnök és informatikus szakok területén. A különbségek tekintetében 

megfigyelhetőek bizonyos nagyvállalati sajátosságok. Nagyobb arányban jelölték az 

építőmérnök képzés esetén bevezetendő duális képzések szükségességét, mint a 

mikrovállalkozások és a KKV-k képviselői. Emellett alacsonyabb számú említés volt 

megfigyelhető részükről a közlekedésmérnöki képzések esetén. A mikrovállalkozások 

sajátosságait nézve az építészmérnöki és járműmérnöki képzéseknél alacsonyabb arány 

figyelhető meg, míg a közlekedésmérnöki és informatikus duális képzések ebben a 

méretkategóriában kapták a legmagasabb arányú jelöléseket. A járműmérnöki duális 

képzések a KKV-k kategóriájában kapták a legnagyobb arányú jelölést. A Széchenyi 

István Egyetem jelenleg járműmérnök szakon indít duális képzést. A jövőben indítható 
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duális képzések területeihez a következő ábrán látható általános elemzés a valós 

igényeket mutatja. A méretkategóriák közti különbségek ebben az esetben sem 

rajzolódnak ki élesen. Ebből szintén arra következtethetünk, hogy ha a vállalkozások 

keresleti szempontjait veszsük figyelembe, akkor az MKKV szektor is bekapcsolható bázis 

a duális képzési folyamatokba. Véleményem szerint egy rugalmasabb csoportot 

képviselnének a kisebb méretű vállalkozók. 

 

3.1.4. Az intézmény kutatási eredményeinek ismerete és értékelése 

A kérdőív harmadik fő része a Széchenyi István Egyetem által eddig elvégzett 

kutatási eredmények és irányok ismeretének szintfelmérése és a jövőbeli kutatási 

együttműködési irányok megfogalmazása. 

Ebben a részben elkülönülő kutatási területeket soroltam fel a kérdőívben. Illetve 

figyelembe vettem az Egyetem elmúlt években végzett kutatási munkái tematikáit: 

- műszaki fejlesztéseket, innovációt, új termékeket feldolgozó kutatások; 

- járműipart feldolgozó kutatások; 

- társadalmi rétegeket elemző kutatások; 

- Győr város területi értékeit feldolgozó kutatások; 

- Győr város gazdaságát feldolgozó kutatások; 

- egyetemi szolgáltatások fejlesztését célzó kutatások. 

Az eredmények általános feldolgozás során Győr várossal kapcsolatos kutatási 

területek összevontan kerültek megfogalmazásra a feldolgozás megkönnyítése 

érdekében. 

Elsőként a válaszadók nyilatkoztak arról, hogy melyik területen találkoztak már 

kutatási eredményekkel; melyik területen érdeklődnek a kutatási eredmények iránt; 

milyen területen vennének részt kutatási együttműködésekben és milyen területen van 

kapacitásuk részt venni kutatási együttműködésekben. A kapott említéseket és azok 

összegzését a következő táblázat mutatja. Az eredmények összegzése alapján 

kirajzolódik, hogy sokkal nagyobb a jelölési arány annál a kérdésnél, ami az 

együttműködési kapacitásra kérdez rá. Ez azt mutatja, hogy a válaszadók erős 

együttműködési hajlandóságot és kapacitást is mutatnak az egyetemmel való közös K+F 

tevékenységek terén. 
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16. táblázat: Egyetemi alapkutatások értékelése 

Területek: 

Találkozott 

már 

kutatási 

eredmények

kel: 

Érdeklődik 

a kutatási 

eredmények 

iránt: 

Kutatások

ban 

együttműk

ödne: 

Képes lenne a 

K+F 

együttműködésr

e: 

Műszaki fejlesztéseket, 

innovációt, új termékeket 

feldolgozó kutatások 

65 78 84 92 

Járműipart feldolgozó 

kutatások 
23 35 49 50 

Társadalmi rétegeket 

elemző kutatások 
14 27 33 27 

Győr város területi értékeit 

és gazdaságát feldolgozó 

kutatások 

22 33 46 56 

Egyetemi szolgáltatások 

fejlesztését célzó kutatások 
17 39 62 70 

Forrás: saját szerkesztés. 

Ebben a részben megkérdeztem azt is, hogy olvasták-e már a válaszadók a 

Széchenyi István Egyetem évente megjelenő K+F tevékenységet bemutató kiadványát. A 

válaszadók 70%-a nem olvasta a kiadványt. Ez arra enged következtetni, hogy bár a K+F 

tevékenység szükségességét saját vállalati szempontból fontosnak tartják a vállalkozások. 

Az egyetemi K+F tevékenység klasszikus kommunikációja ennek az igénynek nem 

képezi szerves elemét. Ezek alapján azt a következtetést vonom le, hogy az egyetemi K+F 

tevékenység hatékony kommunikációját a megvalósult, értékteremtő egyetemi-vállalati 

együttműködések kell, hogy megelőzzék. 

Méretkategóriák érvényesülése alapkutatások ismerete területén 
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Mivel az általános elemzés leginkább azt mutatja, hogy a válaszadók képesek, 

tehát kapacitással rendelkeznek a közös K+F tevékenység területén, ezt a kérdést 

vizsgáltam meg a méretkategóriák szempontjából. A kérdőívben megfogalmaztam a 

kérdést, hogy az egyetemmel milyen témájú kutatásokban tudnának részt venni a 

vállalkozások? Megnéztem tehát, hogy a mikrovállalkozások, a KKV-k, illetve a 

nagyvállalatok melyik kutatási területhez és mekkora arányban mutatnak fel érdeklődést 

vagy kapacitást a K+F együttműködésekre. Emellett pedig, hogy megfigyelhetőek-e 

ezekben a válaszokban a méretkategóriák közti különbségek, illetve hasonlóságok. A 

következő ábrán látható, hogy érdekes különbségek bontakoznak ki a méretkategóriák 

között. A legszembetűnőbbek a nagyvállalatok csoportjának sajátosságai. A 

mikrovállalkozások és a KKV-k egymáshoz hasonló értékeket mutatnak. A 

mikroválalkozások és a nagyvállalatok diagram vonalára tekintve láthatóak az ellentétes 

irányú K+F kapacitások-képességek. A nagyvállalatok csoportja nagyobb arányban jelöli 

meg a műszaki fejlesztéseket és járműipart feldolgozó kutatásokat. Míg a Győr város 

értékeivel és gazdasági szerkezetével kapcsolatos kutatásokat a legalacsonyabb arányban 

jelöli kutatási területként. A mikrovállalkozások csoportja ennek az ellentétje és a városi 

értékeket és gazdasági szerkezetet érintő K+F együttműködésekben nagyobb arányú 

képességet-kapacitást mutat.  

 

15. ábra: Méretkategória sajátosságok az alapkutatásban: kapacitás a különböző 

témájú kutatásokban való együttműködésre 

 

Forrás: saját szerkesztés. 
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A kutatási területek elemzésénél erősen megfigyelhetőek a méretkategória 

sajátosságok. Ez a kérdéskör szintén felveti az egyetem - mint képző, K+F és egyéb 

szolgáltatást nyújtó intézmény - célcsoport-specifikus kommunikációjának 

szükségességét. 

A kérdőívben kapott eredmények alátámasztják a kutatási téma mélyebb 

vizsgálatát. Ezt az interjúkból levont eredmények elemzésében végeztem el. 

 

3.2. Vállalkozások együttműködési tapasztalatainak vizsgálata - interjúk elemzése 

Ahogy az már említésre került, az interjú elemzés a vállalkozásoknál végbemenő 

fejlesztések tapasztalatait és a fejlesztéseket eredményező együttműködésekről alkotott 

véleményeket tartalmazza. Az interjúkból leszűrt információs bázis három részre 

osztható.  Az elemzés egyik része az interjún résztvevő vállalkozások fejlesztési 

projektjeinek - mint felvezető információ- rendszerezését tartalmazza. A másik rész az 

együttműködések vizsgálatát tartalmazza. Ennek egyik szempontja az együttműködéseket 

vizsgálja a K+F és a tudástranszfer területén. Az együttműködések vizsgálatának másik 

szempontja az együttműködési képesség, kompetenciák vizsgálata. Annak a kérdése, hogy 

a vállalkozások mennyiben képesek együttműködni egy fejlesztő intézménnyel, illetve 

milyen kompetenciákra van szükségük ahhoz, hogy sikeresen tudjanak működni. A 

következőkben kiemelésre kerül az is, hogy a vállalkozások miben látják a 

működéseikben tapasztalható nehézségeket és ennek megoldásában miként képzelik el a 

kínálati oldalon lévő vállalkozásfejlesztési szolgáltatások szerepét. 

Ahogy azt a dolgozat elején felvezettem a kutatás témájából adódóan legfőbb 

súlypontként tekintek az interjúkra, mert az itt kapott eredmények szoft elemekkel bírnak. 

Ezért indulok ki az interjúkban kapott eredményekből és ezekhez rendelem hozzá a 

kérdőívben levont következtetéseket. Ezt megint csak a dolgozat alapfeltevéseivel tudom 

megindokolni: az interjúk feldolgozásában lehetséges, hogy a vállalkozásfejlesztési 

szolgáltatások megítélése nem csak városgazdasági, illetve vállalatgazdasági 

szempontokon múlik, hanem olyan konkrét szoft tényezőket neveznek meg a válaszadók, 

amelyek területi tőketényezők. Így tudom majd gyengíteni vagy erősíteni a kérdőíves 

megállapításokat. 
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3.2.1. Fejlesztések rendszerezése 

Tizenegy kiválasztott vállalkozás vett részt a lekérdezési folyamatban.21 A kisebb 

vállalkozások esetében szempont volt, hogy a tulajdonosok képviseljék a vállalkozást. A 

nagyobb vállalatok esetében a felső vezetői körből kerültek ki a beszélgetések alanyai. A 

felkért vállalkozások vezetői, képviselői rövid egyeztetést követően általában készséggel 

álltak a rendelkezésre, de az interjúalanyok között voltak olyanok, akik nem tértek ki az 

összes kérdésre. Ennek oka leginkább az volt, hogy nem minden témára jutott idő. A 

vállalkozások képviselőinek válaszadási készsége alapján lettek alakítva a témakörök. 

A kiválasztott cégek többsége a rendszerváltást követően jött létre és azóta is 

működik. Az elkészített szakértői interjúk után a válaszok egy részét közzétett adatok 

alapján ki lehetett egészíteni. Az interjúban résztvevő vállalkozások általános adatait a 

17. táblázat foglalja össze. 

17. táblázat: Interjúk során elemzett vállalkozások általános adatai (tevékenység, 

külföldi tulajdonosi háttér, alkalmazottak száma, bevétel) 2014-es adatok alapján 

Vállalkoz

ás 

sorszáma 

Év Szektor 
Külföldi 

tulajdon 

Alkalmaz

ottak 

száma 

(2014) 

Árbevétel

22 (Mrd 

Ft) 

Fejlesztése

k száma 

Összköltség

23 (Mrd Ft) 

1. 1992 járműipar/gépipar nincs 1839 1,5 4 5 

2. 1993 járműipar/gépipar van 1683 108,25 2 10 

3. 1993 járműipar/gépipar van 951 55,44 4 3,2 

4. 1990 
Hulladékfeldolgoz

ás 
nincs 403 46,13 7 2 

5. 1992 
Bútorgyártás, 

kereskedés 
nincs 43 0,88 6 0,2 

6. 1995 

Ipari 

gyártásfejlesztés, 

elektronikai 

eszközgyártás 

van 393 15,96 2 0,6 

                                                       
21 Az interjúzás közvetlen megkeresés és egyetemi találkozó keretében történt. Részleteit a 6. sz. melléklet 

tartalmazza. 
22 2014-es mérlegadatok szerint. 
23 Az interjúalanyok által beszámolt fejlesztési folyamatok publikált összköltségeinek összege + 

interjúalanyok által elmondott összegszerű információk (tárgyidőszak: elmúlt 5 év) 
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7. 199324 járműipar/gépipar nincs 188 1,96 6 0,4 

8. 1996 járműipar/gépipar nincs 149 1,62 6 0,5 

9. 1997 Nyomdaipar nincs 58 0,87 2 0,3 

10. 1994 Műanyagipar nincs 40 0,30 1 - 

11. 1992 Elektronika nincs 10 0,14 0 0,02 

Forrás: Saját szerkesztés az interjúelemzés alapján. 

Az általános vállalati adatok megadása során minden interjú alany a saját 

cégtörténetét mutatta be. A főbb képviselők a fejlesztési pontok mentén haladtak és 

legtöbb esetben kitértek a fejlesztésekre és a vállalati sikereik okára.  

Az interjúkon résztvevők közül a legnagyobb vállalat (Vállalkozás1.) egy 

járműipari cég. A cég jelenlegi formájában 1992 óta működik, de jogelődjei és 

tevékenysége sok éves múltra tekint vissza, ezzel gazdagítva a város járműipari múltját. 

2014 évben munkavállalóinak átlagos száma 1839 fő volt. A vállalat sikere nagyrészt a 

hosszú időre visszanyúló cégtörténetben rejlik. Az elmúlt öt évben K+F fejlesztésekről, 

szakember utánpótlást biztosító fejlesztésekről, minőségbiztosítással és 

környezetgazdálkodással kapcsolatos fejlesztésekről, termékbővítésről, illetve 

telephelyfejlesztésekről számolt be a vállalat képviselője.  

Vállalkozás2. egy külföldi tulajdonban lévő leányvállalat, ami Győr és környékén 

működik. Tevékenységi körét a járműiparban végzi. 1993 óta működik Magyarországon 

és az előző évben 1638 főt alkalmazott. A vállalat anyavállalata valamennyi földrészen 

megtalálható, ahol jelentős autóipari fejlesztés, autógyártási aktivitás tapasztalható. A 

Magyarországon működő leányvállalat a nyugat-dunántúli régió több pontján képviselteti 

magát. A vállalathoz tartozó részlegek 50 km-es távolságon belül helyezkednek el 

egymástól, az M1-es autópálya mentén. A vállalat képviselője kiemelte, hogy a cég 

erőssége a Bécs-Budapest-Pozsony háromszögben való földrajzi elhelyezkedés, ami 

megteremti a nemzetközi beágyazottságot. Ezt támasztja alá az, hogy a vállalat 

folyamatosan bővülő vásárlói köre globális kiterjedésű. A vásárlók körében 

kiemelkednek a német ügyfelek. A cég képviselője a stratégia sikereként definiálja, hogy 

a vállalkozás megteremtette azt a környezetet, amiben a német precizitással átszőtt igény 

találkozik a magyar mérnöki múlttal kialakított kínálattal. Az elmúlt 5 évben a vállalat a 

telephelybővítéssel és az eszközbeszerzéssel kapcsolatos fejlesztéseket emelte ki. 

Mindezt közel 10 milliárd forintos összköltséggel.  

                                                       
24 A vállalat jogelődje 1993-ban alakult. Jelenlegi formájában 2001 óta működik. 
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A következő vállalat (Vállalkozás3.) szintén egy globális anyavállalat tulajdonában 

van. Szintén a járműiparban tevékenykedik. A győri gyártóponton 1993-ban kezdődött 

meg a tevékenység. Az interjún résztvevők kiemelték, hogy az alapítás óta az 

alaptevékenység nem változott. A vállalat erőssége abban rejlik, hogy független 

beszállítóként nemcsak a Győrhöz kötődő járműipari szereplőknek szállít be. Az országos 

cégjegyzék adatai szerint az alkalmazottak száma 951 fő volt 2014-ben. Az előző években 

felvázolt fejlesztések keretében a csarnokbővítést, az ellátási láncban való előbbre jutást 

és a gyártásvolumen, illetve a foglalkoztatottak növelését végezte el a vállalat. A cég 

működésében jelen van az egyetemi együttműködés. Egy olyan felsőoktatási 

intézménnyel, amelyben a cég tevékenységéhez köthető szakképzés van jelen. 

Vállalkozás4. már távolabb esik méret szempontjából az előzőekben 

bemutatottaktól. A hulladékfeldolgozással foglalkozó, magyar tulajdonban lévő 

középvállalkozás 2014-ben átlagosan 403 munkavállalót foglalkoztatott. A vállalat 1990-

ben jött létre és számos ponton képviselteti magát országszerte. Külföldi telephellyel nem 

rendelkezik. Ez egyrészt a cég tevékenységéből adódik, másrészt a vállalat így is 

rendelkezik széles külföldi vevőkörrel. A vállalat képviselője kiemeli, hogy a 

cégtörténetben megtörtént a generációváltás. A jelenlegi vezetés célja a folyamatos 

fejlesztés. A fejlesztési területek leginkább a hulladékfeldolgozáshoz és -kezeléshez 

kötődnek a környezettudatos működés és az új újrahasznosítási módszerek céljából. 

Emellett a vállalat vezetője beszámolt különböző eszközbeszerzési, telephely bővítési és 

korszerűsítési, illetve anyaggazdálkodási fejlesztésekről. A fejlesztések egy részét 

konzorciumban végzik a cég partnerei, kutató intézmények és vidéki felsőoktatási 

intézmények bevonásával. 

Vállalkozás5. egy családi tulajdonban lévő, Győrben működő cég. Legutóbbi 

fejlesztéseinek céljai a korszerű eszközök beszerzése, a vállalatirányítási rendszer 

kiépítése és a munkahelybővítés voltak. A vállalkozás képviselője nem számolt be 

felsőoktatási intézménnyel való együttműködésről. 

A következő vállalat (Vállalkozás6.)  2014-ben 393 főt foglalkoztatott átlagosan. 

Az 1995-ben alapított cég külföldi anyavállalattal rendelkezik. Fő tevékenysége az ipari 

gyártásfejlesztés és az elektronikai eszközgyártás. A mélyinterjún résztvevő cég a 

külföldi anyavállalat tevékenységéhez szükséges fejlesztési feladatokat látja el. Először 

„Low Cost” centerként látta el a supporting szerepet, mára pedig „Manufacturing 
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Centerként”25 funkcionál. Az elmondott fejlesztések is ennek kialakítását szolgálták. 

Főként telephelyfejlesztés és gyártástechnológia-fejlesztés került az eddigi projektek 

középpontjába. Felsőoktatási intézménnyel ad hoc jellegű együttműködéseket tudott 

megemlíteni a vállalat képviselője. 

Vállalkozás7. egy magyar tulajdonban lévő, előző mérlegeredményei alapján 188 

főt foglalkoztató, járműiparban és gépiparban tevékenykedő cég. A tulajdonos 1993-ban 

kezdte el felépíteni a vállalatot. A vállalkozás az alapítást követően leváltotta az általa 

gyártott terméket és az 1990-es években piacra lépő autóipari vállalatok vonzáskörébe 

felzárkózva kezdte meg jelenlegi tevékenységi körét. A vállalatvezető a fejlesztések 

kapcsán telephelybővítésről, folyamatos minőségfejlesztésről és a gyártó tevékenység 

bővítésének folyamatos előkészítéséről számolt be. Ez rendszeres fejlesztést igényel. A 

vállalat a beszállítói láncon való előbbre jutás érdekében folyamatos fejlesztési 

hullámokat alkalmaz. Ezekben a cél a lehető legjobb minőségi és mennyiségi paraméterek 

elérése. A vállalat képviselője nem számolt be hosszabb távú vállalati-egyetemi 

együttműködésről. 

Vállalkozás8. egy hasonló paraméterekkel rendelkező, szintén magyar családi 

tulajdonban lévő, járműipari profilú cég. Ebben az esetben a jelenlegi vezetés már 

második generációs. A vállalat Győr és környékén rendelkezik telephelyekkel. A 

foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 149 fő. Az elmúlt időszakban folyamatos 

fejlesztési tevékenységről számolt be a vállalat vezetése. Ezek kapcsolódnak a munkaerő 

különböző irányú fejlesztéséhez, az innovációs eredmények hasznosításához, a 

szolgáltatások fejlesztéséhez, a belső információs-kommunikációs rendszer kiépítéséhez 

és fejlesztéséhez, eszközbeszerzéshez és a kapcsolódó technológiák kifejlesztéséhez. 

Ebben az esetben a vállalat hosszú távú együttműködésről tud beszámolni, konkrét 

személyeket kiemelve a partnerintézményben. 

A soron következő vállalkozás (Vállalkozás9.) 58 főt foglalkoztatott 2014-ben. 

1997 óta a nyomdaiparban tevékenykedik. Fejlesztések szempontjából a vállalat 

                                                       
25 LowCost Center: LowCost Center alatt a vállalat azt a meghatározást értette, miszerint a gyártó 

vállalat működési stratégiájának első számú célja a mindenkori költségek csökkentése. Az ebből adódó 

hatékonyság realizálása. 

Manufacturing Center: Amellett, hogy a vállalat megtartja a költségtakarékosság elvét. Azzal, hogy 

Manufacturing Centerként definiálja magát, arra enged következtetni, hogy a mindenkori költségek 

levágása mellett előtérbe került az értékteremtés és a gyártási tevékenység gazdagítása, a minőségi 

feltételek fenntartása. Ebbe a váltási kommunikációba illeszkedik bele a további növekedéshez 

szükséges feltételek kiépítése és a saját gyártású termék növelése. 
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képviselője több fejlesztési lépést bemutatva számolt be eszközbeszerzésről és a gyártási 

folyamatok automatizálásáról. A vállalat magyar tulajdonban van. A fejlesztések 

összköltsége eléri a 300M Ft-ot. A felsőoktatási intézményeket, mint ügyfeleket említette 

a vállalat képviselője. 

Vállalkozás10-ben a munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 48 fő. A 

vállalkozás 1994-ben jött létre. Családi tulajdonban van. A képviselő egy tárgyidőt 

megelőző, 2006-os fejlesztésről számolt be, melynek során a gyártási technológiát 

korszerűsítették. Nem érkezett információ egyetemi-vállalati együttműködésre 

vonatkozóan. 

Az interjúkon részt vett legkisebb méretű vállalkozás (Vállalkozás11.) egy 10 fős 

családi vállalkozás, ami 1992 óta működik. Elektromos rendszerek kiépítésével és 

elektronikai eszközök kereskedelmével foglalkozik. A vállalat képviselője egy új 

kereskedelmi egység megnyitásáról számolt be. Ennek folyamata és költségei több éve 

fennállnak. Ezt 20M Ft-ra becsülte a cég képviselője. Nem érkezett információ egyetemi-

vállalati együttműködésre vonatkozóan. 

Az interjúkon résztvevő cégek 1990 és 1998 között alakultak. A tizenkét 

résztvevőből öt vállalkozás tevékenykedik járműipar, gépipar iparágban, négy van 

külföldi tulajdonban. A legnagyobb vállalat alkalmazottainak létszáma 1683 fő, a 

legkisebb vállalaté 10 fő. Éves bevétel tekintetében a legnagyobb vállalat előző évi 

bevétele meghaladja a 100 milliárd forintot, a legkisebbé pedig 15 millió forint. Az utóbbi 

adat pontosításra került az előző éves mérlegadatok szerint. A megkérdezettek közül nem 

mindegyik szereplő győri székhelyű. A megalakulás évét tekintve elmondható, hogy a 

magyar tulajdonban lévő vállalatok az 1990-es évek elején jöttek létre.  

Az interjún résztvevők által képviselt cégek megfeleltek a dolgozatban 

megfogalmazott kiválasztási kritériumoknak. Az interjúalanyok sorában megjelennek a 

nagyvállalatok, a KKV szektor és a mikrovállalkozások is. A bemutatott cégtörténetekben 

hangsúlyosan megjelent a rendszerváltás és az azt megelőző időszak. Ez azt mutatja, hogy 

annak ellenére, hogy a válaszadók között voltak második generációs cégek, az időszak 

még mindig jelentős része működésük kezdetének.  

Következő észrevételem, hogy az interjúalanyok a következő sorrendiség mentén 

haladva vezették le a legszükségesebb fejlesztési területeket: 

1. humán erőforrás fejlesztés; 

2. gyártó tevékenység bővítése, fejlesztése; 

3. eszközbeszerzés; 
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4. telephelybővítés; 

5. új termék fejlesztése. 

A fejlesztések és a vállalkozások adatainak rendszerezésében a további 

megállapításokat emelem ki: 

- Az interjúkon résztvevők több szempontból csoportosíthatóak. Jogelőd 

szempontjából voltak olyan válaszadók a csoportban, akik a rendszerváltást 

megelőző időszakban is nagyvállalati környezetben tevékenykedtek, tehát 

hosszabb múltra tekintenek vissza, mint a többi szereplő, aki a rendszerváltást 

követően új tevékenységként kezdte a vállalkozás jelenlegi profilját. 

Tulajdonosi kör szempontjából láthatóvá vált, hogy azok a vállalkozások, 

amelyek külföldi tulajdonban vannak, rendelkeznek egy olyan globális 

szervezeti háttérrel, ahonnan bizonyos működési mintákat, rutinokat 

átvehettek. Tevékenység és a fejlesztés célja szempontjából abszolút eltérés 

mutatkozott meg a fejlesztések jellegében. A külföldi háttérrel rendelkező 

vállalatoknál megfigyelhetőek a magasabb volumenű fejlesztések. 

- Néhány interjúalany összegszerűen és tudatosan számolt be a fejlesztésekről, 

megjelölve annak közzétett forrását. Általában a nagyobb vállalatokat 

képviselők. Ez alátámasztja az általános megítélést, miszerint egy nagyobb 

vállalat egy nagyobb kaliberű fejlesztés során sokkal tudatosabban kezeli a 

fejlesztés tényét és annak következményeit. 

- Az interjúk elemzése során jelentős észrevétel, hogy a fejlesztések 

levezetésében szinte mindenhol megjelent egy kulcs személy (előző üzlettárs, 

családtag, rokon, barát, előző munkáltató, együttműködő intézmények 

képviselői: Vállalkozás1, 3, 4, 7, 10, 11, 4, 8). Főként a külföldi háttérrel 

rendelkező, illetve a járműiparban tevékenykedő vállalkozások körében 

megfigyelhető volt az is, hogy a nagyobb piaci szereplőkhöz alkalmazkodva, 

őket követve végezték el az általuk említett fejlesztéseket (Vállalkozás1, 2, 3, 

8). Ez azt a következtetést vonja maga után, hogy a fejlesztési 

tevékenységeknek szerves részét képezi a személyes kapcsolatok erőssége, a 

bizalom és a mintakövetés. Ezzel párhuzamos a kérdőíves eredmények azon 

megállapítása, miszerint nem kizárólag a vállalati attribútumokon, 

adottságokon múlik a fejlesztési igény. 

- Az interjúkból levonható további következtetés, hogy az alanyok fejlesztési 

képessége nem egy szinten van. Nem mindenki van tudatában a fejlesztési 
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tevékenységének.  Bizonyos alanyoknál a publikált fejlesztések mentén 

kellett haladni. Ugyanezeknél az alanyoknál megfigyelhető volt, hogy a 

lehetséges együttműködési formáknál vagy az egyetem jellemzésénél 

kevésbé tudtak konkrét tényezőket felsorolni. Az együttműködési képesség 

hiánya megfigyelhető azoknál a vállalkozásoknál, ahol a fejlesztés kevésbé 

tudatos. Ezt alátámasztja a kérdőív vizsgálati eredménye: a vállalati 

adottságok nem határozzák meg kizárólagosan a fejlesztési szolgáltatások 

iránti igényt.  

- A felsőoktatási intézményekkel való kooperáció szintje megjelenik az 

interjúalanyoknál. Ezen együttműködések hossza és jellege nagyban függ a 

tevékenységtől. 

 

3.2.2. Együttműködések a K+F és a tudástranszfer területén 

Az interjúk és a beszélgetések másik felében a vállalatok fejlesztése érdekében 

történő együttműködésekre tértünk ki. Az interjúalanyok között, főleg a nagyobb 

vállalatokon belül külön szervezeti egység foglalkozik a fejlesztésekkel. Itt rendszeres 

egyetemi és egyéb nonprofit szervezettel való együttműködésekről számoltak be az 

interjúalanyok. Az egyetemet érintő vélemények a következő témakörök alapján 

csoportosíthatók: 

- felsőoktatási intézmény szolgáltatásai iránti igények; 

- vállalkozásfejlesztéshez köthető együttműködések. 

 

 Felsőoktatási intézmény szolgáltatásai iránti igények 

Az interjúk során feldolgozott eredmények erősítik azt következtetést, ami már a 

kérdőív első eredményeinél megfogalmazódott: az egyetemi szolgáltatások mindegyikét 

fontosnak tartották a válaszadók. A következőkben is látható, hogy a szolgáltatások 

értékelésében a különbségek egyén szintjén rajzolódtak ki. Azon hozzászólásokat 

dolgoztam fel itt, amiket az egyetemi együttműködés kapcsán osztottak meg az 

interjúalanyok. Az egyetemmel szemben megnevezett elvárások fő területei 

párhuzamosak a kérdőívben értékelt szolgáltatások csoportjaival: a szakmai utánpótlás, 

a gyakornoki programok, az oktatásba való bevonás és a továbbképzés-képzés és a K+F 

együttműködések. 
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Oktatás és képzés területén a megkérdezett alanyok egy része konkrét igényeket 

tudott megfogalmazni az egyetemmel szemben. Ennek oka, hogy a vállalatok munkaerő 

igénye nagy arányban a szakképzett dolgozókból áll. A szakképzett munkaerő 

szükségessége mellett azt is kiemelték, hogy az egyetemi képzések fő célja kell, hogy 

legyen az alapvető konstrukciós képességek, készségek feltárása és fejlesztése. Tehát 

„minél jobban ismeri a felsőoktatási intézmény a vállalatoknál lévő munkakörnyezetet, 

annál jobban fel tudja készíteni a hallgatót arra, hogy ott boldogulni 

tudjon”(Vállalkozás7.). Ehhez elengedhetetlen az egyetem és a vállalkozások folyamatos 

együttműködése. Az egyetemen elsajátítható kompetenciákból két domináns terület 

került bemutatásra: 

1. Mérnök képzés esetében: Vállalkozás2. képviselője megnevezte azokat a konkrét 

szoftvereket, amiket a hallgatóknak ismerniük kell. Követelményként jelenik meg 

műszaki ábrázolás és a műszaki nyelv ismerete. Szükséges a gyakorlatorientált látásmód. 

Fontos az, hogy gyakorlati kérdések megoldásával ne a munkaerőpiacon találkozzon 

először a hallgató. 

2. Kommunikáció terén: több interjúalany is kitért a kommunikáció fontosságára, a 

tárgyalóképes idegen nyelvtudás szükségességére. „Minimum 2 nyelv - angol mindenképp 

szükséges, plusz egy fő nyelv német, francia, spanyol, orosz” (Vállalkozás8.). Az idegen 

nyelv fontossága a kérdőívben kapott fontossági sorrendekben is látszik (5. sz. melléklet). 

Ezt a kiemelt eredményt erősíti a kérdőív azon következtetése, miszerint az egyetemi 

K+F tevékenység hatékony kommunikációját a megvalósult, a vállalkozások számára 

értékteremtő egyetemi-vállalati együttműködések kell, hogy megelőzzék. 

Az interjú során többször is említésre került, hogy a jelenlegi munkaerő piaci 

jellemzők alapján a keresett kompetenciákat, készségeket sok esetben nehéz megtalálni. 

Ennek megoldására több vállalatnál kiépültek a betanítási folyamatok. Ettől függetlenül 

az oktató intézmények hatékonyságát és munkaerő piaci kereslethez való 

alkalmazkodását egyöntetűen fontosnak vélték az interjúalanyok. 

A felsőoktatási intézmények kiemelt szolgáltatásai között egységesen megemlítésre 

került az olyan komplex gyakorlatorientált programok hatékonysága, mint a practing 

gyakorlatorientált mérnökképzési program. A Széchenyi István Egyetemen működő 

együttműködési programban a hazai és a nyugat-európai járműipari, szállítmányozási, 

gépipari szakma meghatározó cégei vesznek részt. A cél a gyakorlati jártassággal is 

rendelkező mérnökök felkészítése, a hallgatók ismereteinek bővítése, a modern 

technológiák és a cégek napi tevékenységének megismertetése. Az interjún résztvevők 
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közül többen is voltak, akik a practing programban vettek részt, illetve jónak tartják a 

programot. A practing program egy viszonylag személyre szabott szolgáltatás. A 

felsőoktatási intézmények ügyelnek arra, hogy a megfelelő hallgatót küldjék a megfelelő 

céghez. Ezt alátámasztja a kérdőív eredményeiben megfogalmazott következtetés: 

kizárólag a méretkategóriák és a vállalati adottságok alapján nem lehet differenciálni a 

helyi vállalkozásfejlesztési szolgáltatások portfólióját. Egy felsőoktatási intézmény esetén 

vannak olyan szolgáltatások, melyek jellemzői vállalat specifikusan kell, hogy 

alakuljanak.  

Az interjúkon résztvevők beszámoltak az általuk keresett munkaerőről és a 

felsőoktatási intézmények szerepéről. Ebből leszűrhető, hogy a keresett kompetenciák 

csak részben kapcsolódnak a Széchenyi István Egyetem képzési programjaihoz. A 

legtöbbször említett területek a gépészmérnök, villamosmérnök, gazdasági és 

informatikai irányok. A győri Széchenyi István Egyetemhez kevésbé köthető oktatási 

irányok, amik ugyancsak hangsúlyosan keresettek a fizikai munkaerő és az egyéb 

speciális, anyagmérnök és kohómérnök irányok. Voltak olyan szereplők, akik vidéki 

egyetemekkel való együttműködésekről számoltak be (Vállalkozás2. Vállalkozás4. 

Vállalkozás3.). 

A fent említett irányokra alapozva általában duális képzések is indulnak. Ezek 

keretében a vállalatok is részt vesznek. A válaszadók a felsőoktatási képzéssel 

kapcsolatban kritikusan kiemelték azt a jelenséget, hogy sok felsőoktatási 

intézményekben országszerte indulnak a járműmérnöki szakok duális képzési 

programokkal. Ez nem biztos, hogy hatékonyságot fog eredményezni, hiszen nem minden 

egyetemi város tekinthető járműipari központnak. Az interjúkon résztvevők többsége 

magától kitért arra, hogy a duális képzést helyben tudja elképzelni, mert abban kritikus 

tényező a távolság. A duális képzés terén a válaszadók érzékelték a Széchenyi István 

Egyetem részéről jövő törekvéseket. Voltak, akik beszámoltak arról, hogy tervezik az 

együttműködést. Eddigi tapasztalataikra hivatkozva megjegyezték, hogy a vállalatnál 

eltöltendő kötelező időből és az egyetemen eltöltendő kötelező időből adódóan a 

hallgatóknak majd összességében több időt kell fordítania a képzésre. „De ez adja a 

duális képzés értéktöbbletét”(Vállalkozás10).  A kérdőíves adatok elemzésében 

kirajzolódott, hogy a duális képzési folyamatokba az MKKV szektor is bekapcsolható, 

mivel a duális képzések iránt érdeklődést mutatott a megkérdezett mikrovállalkozások és 

KKV-k köre. Véleményem szerint egy rugalmasabb csoportot képviselnének a kisebb 

méretű vállalkozók a duális képzésekből adódó időbeosztás esetén is. 
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A résztvevő vállalkozásokon belül több olyan vezetői pozícióban dolgozó fiatal is 

van, akik a győri Széchenyi István egyetemről kerültek be a vállalat életébe. Erről 

alakított vélemény szerint egyrészt a felsőoktatási intézménynek kell kinevelnie a 

megfelelő munkaerőt; másrészt pedig a vállalatnak is elő kell teremtenie azokat a pénzbeli 

és nem pénzbeli javadalmazási elemeket, amelyekre ennek a generációnak leginkább 

szüksége van. (Vállalkozás4. hangsúlyozta ezt leginkább). 

A válaszadók szerint az elképzelhető felsőoktatási együttműködések másik fő 

területe a K+F tevékenység. Az elhangzott K+F együttműködési felületek a következők: 

- közös munkacsoportok, workshopok, konferenciák, rendezvények; 

- közös képzések; 

- K+F megbízások az egyetem felé. 

Többen említették azt is, hogy ha jól definiált lehetőség és tér lenne rá, akkor 

lennének olyan tevékenységhez szorosan kapcsolódó vizsgálatok, amelyekhez igénybe 

vennék az egyetem szolgáltatásait. Ehhez konkrét eszközöket is képesek voltak 

megnevezni, speciális vizsgáló berendezések és szoftverek formájában (Vállalkozás2. 

Vállalkozás3.). Az egyes fejlesztési lépések ad hoc módon jelennek meg. Voltak olyan 

válaszadók, akik kijelentették, hogy ha egy helyi egyetemen a speciális mérőeszközök 

rendelkezésre állnának, akkor nem a különböző piacorientált mérnöki irodákhoz 

fordulnának, amiknek elhelyezkedése sok esetben távol esik a győri telephelytől, illetve 

drágább díjszabásban mozognak, mint egy felsőoktatási intézmény (Vállalkozás9., 

Vállalkozás7., Vállalkozás10.). A vállalatok közül többen is voltak, akik beszámoltak 

K+F tevékenységükről és meg tudták nevezni az ehhez szükséges eszközöket. A K+F 

tevékenységeiket a vevői követelmények alapján alakítják termékek vagy szolgáltatások 

bevezetésekor, telephelybővítés-kapacitásbővítés esetén, új piacokon való megjelenés 

terén, illetve konstrukciós vagy folyamatbeli változtatások esetén. Ehhez erre alkalmas 

laboratóriumokat és mérnökirodákat vesznek igénybe. Megnevezett konkrét eszközök 

például (Vállalkozás3): 

- próbatesteken végrehajtott kifáradási határfeszültség vizsgálat; 

- dilatométeres vizsgálatok; 

- hő- és áramlástani szimuláció (hőkezelés, hűtés); 

- maradó feszültség szimuláció; 

- 3D printer alumíniumra. 

Az oktatásba való bevonás és a továbbképzés-képzés terén innovatív javaslatként 

merült fel egy olyan lehetőség, amelynek keretében egy-egy tantárgyat vesznek fel az ott 
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dolgozók és nem kell részt venniük egy komplett képzési programon. Volt olyan 

válaszadó, akinél ez az ötlet a nyugat-európai anyavállalat vezetősége részéről 

fogalmazódott meg. Nyugat-Európában ez a minta működik, ennek implementálási 

lehetőségeivel kapcsolatban érdeklődött több interjún résztvevő is. Ez újszerű 

gondolatnak minősül. „Ez az egyetem keretein oktatott órákon belül is értéket teremthet, 

hiszen a gyakorlati tapasztalattal rendelkező behallgatók megoszthatnák tapasztalataikat 

a hallgatókkal és az oktatókkal egyaránt” (Vállalkozás3.). 

Egy esetben történt konkrét példa, amely párhuzamba lett állítva a magyar 

felsőoktatási intézményekkel. Az egyik interjúalany a Southampton University 

kommunikációjában emelte ki azt, hogy a vállalati partnerek direkt módon, erőteljesen 

megjelennek az egyetemi kiadványokban, kommunikációs felületein. „Kívülről is látszik, 

hogy a felsőoktatási-vállalati együttműködések kommunikációja irányított stratégia 

mentén halad”. (Vállalkozás7.) Ez az egyetem kiépült infrastruktúrával és ehhez 

kapcsolódó, komplett szolgáltatáscsomaggal rendelkezik, melyet szisztematikusan 

kontakt személyekhez köt. Ez teszi elérhetővé a vállalatok széles körében a kollektív 

együttműködés lehetőségét. 

Az egyetemi képzési és K+F szolgáltatásokkal kapcsolatos információk szerint, az 

interjú alanyok több területen láttak konkrét lehetőségeket. Elmondásuk szerint a 

hatékony szakmai utánpótlást segítő szolgáltatások, a gyakornoki helyek, a közös K+F 

tevékenység, az egyetemi oktatásba való bevonás, a továbbképzések és egyéb képzések 

mind megvalósítható felsőoktatási vállalati együttműködések lennének, amennyiben az 

együttműködéshez szükséges keretek meg lennének teremtve. Általánosságban 

elmondható, hogy a hatékony kommunikációt és annak eszközeit (folyamatos 

kapcsolattartás, rendezvények népszerűsítése, képzések népszerűsítése) emelték ki 

leginkább, mint ennek a keretfeltételnek a legalapvetőbb elemét. Az interjúkon és 

workshopokon megszólított alanyok kitértek a külföldi tapasztalatokra is. Egyöntetű 

véleményként jelent meg, hogy a munkaerő probléma enyhítését megcélozva, szakképzés 

és szakmai utánpótlás terén lenne a legnagyobb szükség az együttműködésre, ami a 

vállalati kollégák képzésében nyilvánulna meg. Alapvető következtetés, hogy a 

legszűkebb keresztmetszet az információ hiánya. Ezek alapján elmondható, hogy a 

hatékony kommunikáció két funkciót tölthet be: a felsőoktatási intézmény által nyújtott 

lehetőségek elérhetővé tételét, illetve a mintakövetés növelését - a már együttműködő 

vállalkozások követését. 
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3.2.3. Vállalkozásfejlesztéshez köthető együttműködések 

Voltak olyan interjúalanyok, akik felismerték, hogy a vállalat régóta végez saját 

tevékenységi körben K+F tevékenységet. Ezt hatékonyabbá téve rendszeresen adott 

megbízásokat az egyetemnek. Ez a költség az innovációs járulék egy részét képezte. Az 

innovációs járulék fizetési kötelezettsége azokat a közép- és nagyvállalatokat érinti, 

amelyek itthon rendelkeznek székhellyel és a számvitelről szóló törvény hatálya alá 

tartozó gazdasági társaságok körébe tartoznak. Volt olyan időszak, amikor a fizetendő 

járulék csökkenthető volt a saját tevékenység körében végzett K+F költségekkel, illetve 

a saját tevékenységhez megrendelt K+F szolgáltatások költségével. Így az egyetemekkel 

történő együttműködés innovációs járulékot csökkentő tételnek minősült. Ekkor a cégek 

közvetlenül is érdekeltté váltak abban, hogy képesek legyenek együttműködni 

egyetemekkel és más kutató intézetekkel. A felülről jövő szabályozásra hivatkozva 

elhangzottak olyan vélemények is, amelyek szerint az egyetemi-vállalati 

együttműködésekhez nagyban hozzájárultak az 1990-ben induló Phare-programok által 

támogatott gazdaságfejlesztési és felzárkóztatási folyamatok. Jelenleg az ehhez hasonló 

direktebb jellegű folyamatok kevésbé érzékelhetőek a vállalkozások környezetében. 

Ahogy azt az elemzés már többször is említette, a vállalatok sikeres működésével 

szembeni legnagyobb kihívást jelentő tényezőként a munkaerőhiány problémája lett 

kiemelve. A munkaerőhiány azonban az együttműködési képességet is gátolhatja, hiszen 

sok esetben nincs meg az az ember a cégnél, aki egy együttműködés alanya lehet. A 

vállalatvezetők elmondása szerint a megfelelő munkaerő hiányának szélesebb értelemben 

vett oka, hogy a képzés sok esetben nem átgondolt. Itt a képzés olyan általános 

problémáját emelték ki, mint a munkaerőigény és a kiadott diplomák típusa közti 

összhang hiánya. A vállalatvezetők elmondása alapján jelenleg Győrben külön energia 

befektetést igényel a munkaerő megszervezése és a kellő tudással való ellátása. „Hiányzik 

a vállalat központú nézőpont.”(Vállalkozás3). A rendszerváltás után, amikor a 

vállalkozások többsége Győrben elkezdett működni, jelentős telepítési tényező volt a 

nemzetközi ipari park kiépült infrastruktúrájával és a régi Rába-gyárból megmaradt 

szakképzett helyi munkaerő. Az akkori befektető felismerte a megfelelően szakképzett 

munkaerőt, amely a szakmai alaptevékenységhez kapcsolódott. Az elmúlt 20 évben az 

ilyen jellegű helyi emberi forrás jelentősen lecsökkent. A válaszadók kimondták, hogy 

további fejlődésüknek már lassan gátja kezd lenni az, hogy a munkaerő elfogyott akár 

mérnöki, akár fizikai jellegű dolgozók terén. A válaszadók egy része konkrét 
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feladatköröket és szereplőket emelt ki. „A város a további vállalati sikerekhez úgy tudna 

hozzájárulni, hogy valamilyen formában támogatja a munkaerő 

migrációt”(Vállalkozás11.). Azok a vállalkozások, melyek CNC munkaerőt és fizikai 

dolgozókat keresnek, hasonló helyzetben vannak. Az interjú során elhangzott, hogy ez a 

kritikus pont az egész város sikerére is hatással lehet, illetve a vállalkozások egészének 

sikerére, hiszen a jelenlegi helyzetben egymástól csábítgatják el a munkaerőt. Lehetséges 

megoldásként említették a válaszadók, hogy lehetnének olyan országos szintű 

kampányok, melyek idecsábítják a munkaerőt azokról a területekről, ahol 20% körüli a 

munkanélküliség. Ezek ösztönöznék az embereket arra, hogy idejöjjenek. Másik, ezzel 

kapcsolatos kritikus feltételként említették, hogy a lakhatási körülményeket is 

egyensúlyozni kéne. Az a munkaerő, amely a magas munkanélküliségű területekről 

jönne, nem biztos, hogy meg tudná finanszírozni a győri és környékbeli ingatlan árakat. 

Erre adott lehetséges megoldásként felvázolták a válaszadók a központi forrásból épülő 

kulturált, apartmanszerű munkásházak lehetőségét. Munkaerő terén külön nehézségként 

emelték ki a válaszadók a férfi munkaerőhiányt. Egyes interjúalanyok említették, hogy 

tervben van egy női munkaerőt váró kampány a vállalatnál. Ennek nem minden pontjával 

értenek egyet az interjúalanyok, mert az is elhangzott, hogy a nehéz fizikai munkaköröket 

kevésbé tudja elvégezni a női munkaerő (Vállalkozás3., Vállalkozás5.).  

Az együttműködési kompetenciákkal kapcsolatos vélemények alapján több 

vélemény is utalt arra, hogy akkor jó a helyi gazdaságfejlesztés és a vállalkozásfejlesztés, 

ha a gazdasági szereplők több szempontból is látják benne saját vállalatuk fejlődési 

területeit. Tehát a városi intézmények közvetetten, de érezhetően támogatja a vállalati 

beruházásokat, a támogatásokat, a humán és termelő infrastruktúra javulását, a 

hálózatosodást és a foglalkoztatás növelését. 

 

3.2.4. Konkrét fejlesztési területek és feltételek azonosítása 

Az előző pontokban a dolgozat kigyűjtötte azokat az interjúkon elhangzott 

véleményeket, amelyek a vállalati képviselők elvárásait alkotják egy felsőoktatási 

intézménnyel, illetve a helyi együttműködési kompetenciákkal szemben. Ebben a 

pontban elsőként az említett fejlesztési területeket gyűjtöm össze. A válaszadók ezekről 

beszámoltak és kifejtették, hogy hogyan lehet implementálni őket egy felsőoktatási 

intézménnyel való együttműködési folyamatba. Ezt követően felsorolom az előző 

pontokban említett együttműködési feltételeket.  
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Itt jegyezném meg, hogy a félig irányított beszélgetések során az alanyok saját 

működésük szempontjából megfogalmazott fejlesztési területeket és az azokhoz szükséges 

működési feltételeket sorolták fel. Mindezt a felsőoktatási intézménnyel való 

együttműködés tükrében. Ezt is alátámasztja a kérdőíves eredményekből levont 

következtetés: nem kizárólag a vállalati adottságokon vagy a méretkategóriákon múlik a 

fejlesztési igény. Felsőoktatási intézmények esetén a személyre szabott szolgáltatás 

portfólió kialakítása tűnik a leghatékonyabb vállalkozásfejlesztési módszernek. 

A résztvevők között alapvetően két csoport rajzolódott ki: az első csoportot azok 

alkották, aki rendelkeznek kiépített fejlesztési stratégiával, az ahhoz szükséges feltétel 

rendszerrel, üzleti szemlélettel és a költséggazdálkodással. Tudatában vannak a fejlesztési 

tevékenységeknek. Tudják, hogy milyen irányban fejlődhetnének. A második csoportban 

a fejlesztések ad hoc módon történnek, nem kapcsolódik hozzájuk tervezési, 

megvalósítási és utóellenőrzési folyamat.  

Fejlesztési területek 

A következő fejlesztési területek lettek megemlítve: 

- humán erőforrás képzésében való közreműködés; 

- új piacok keresésében, volumennövelésben való közreműködés; 

- új termék kifejlesztésében való közreműködés; 

- meglévő termék innovációjában való közreműködés; 

- tevékenység hatékonyságának növelésében, folyamat innovációban való 

közreműködés; 

- telephelybővítésben, eszközbeszerzésben való közreműködés; 

- hálózatosodást segítő tevékenységek; 

- kommunikációs tevékenység fejlesztése. 

Humán erőforrás képzésében való közreműködés: már az előző fejezetben is 

említtetésre került, hogy voltak olyan résztvevők, akik kiépítették a saját képzési, 

betanítási rendszerüket, mégis kihangsúlyozták az egyetem kiemelkedő szerepét. Sok 

esetben működik a „make or buy” stratégia. Tehát a vállalat vagy megveszi, vagy 

kiképezi, megcsinálja a saját munkaerejét. A munkaerőpiac helyzetéből kifolyólag sok 

olyan eset van, amikor a szükséges munkaerőt nem tudja megvenni a vállalkozás a piacon, 

mert vagy nincs, vagy nem lehet megfizetni. Így inkább felvételre kerülnek a 

tapasztalatlan kollégák és évek múlva lesz belőlük egy mérnök. Volt olyan résztvevő, aki 

előzőleg a vállalat fejlesztési anyagának egy részét megosztotta az egyetemmel 

(Vállalkozás1.). Ebben a vállalat által igényelt HR kompetencia profil látható.  
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16. ábra: Kompetencia profil 

 

Forrás: Rába Fejlesztési Intézet (2014). 

A profil megmutatja, hogy a vállalatnak milyen kompetenciákra van kereslete 

annak érdekében, hogy elérje a fejlesztési stratégiában kitűzött célokat. A 16. ábrán 

látható, hogy a tervezőmérnök és fejlesztőmérnök végzettségek kulcspontjai a vállalat 

munkaerejének. A gyártástechnológia terén dolgozóknak el kell tudniuk végezni a 

forgácsolás, öntészet és összeszerelés tevékenységeket. A vállalati működés terén ennél 

a vállalatnál dolgozóktól elvárás az üzleti szemlélet, a költséggazdálkodás, a 

projektvezetés és az autóipari folyamatok ismerete. Speciális ismeretek terén a vállalat a 

következőkkel kapcsolatban követel meg speciális kompetenciákat: fogaskerék, 

zajcsökkentés, mechatronika, szimuláció, tribológia. Ezen kívül elvárás még, hogy a 

vállalatnál dolgozók ismerjék a járműpiacot, folyamatos benchmarkingot legyenek 

képesek folytatni és így mindig a legfrissebb piaci trendek ismeretében legyenek. A 

végtermékekkel foglalkozóknak teljes körű járműismerettel kell rendelkezniük. 

Mindehhez szükség van a kiváló kommunikációs és szociális kompetenciákra. 

Vállalkozás1. tehát az egyetemmel egy olyan együttműködési folyamatot kezdett el, ami 

a tudásátadáson alapul. Mindez egyrészt alátámasztja azt, hogy a kérdőívben az oktatási 

tevékenység vizsgálatára is szükség volt26, illetve illusztrálja azt, hogy a vállalkozásoknak 

                                                       
26 A specializált, gyakorlatorientált képzéseket egységesen magas fontossági sorrenddel illették a 

válaszadók. 
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az egyetem alapvető tevékenységei terén is szükségük van a közvetlen együttműködésre, 

annak érdekében, hogy a saját oktatási tevékenységüket csökkentsék. Ez nyilván 

anyagilag is tehermentesíti a vállalkozásokat. 

Az interjúkból le lehetett szűrni egy általános kompetencia rangsort. A 

kompetenciák közötti sorrend felállításánál több válaszadó is megjegyezte, hogy az 

általuk felállított sorrend kifejezetten friss diplomások, szellemi dolgozók esetén 

releváns. Más jellegű sorrendet csinálnának nem friss diplomás, tapasztalattal rendelkező 

fizikai munkaerő esetén. 

- szakmai ismeretek; 

- tanulás elsajátítása; 

- szociális kompetencia, kommunikációs készség; 

- kulturális tudatosság, kifejezőkészség, digitális kompetencia.: a munkaerő 

egy speciális rétegét teszi ki a vállalaton belül; 

- kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia. 

A HR fejlesztés általános formája a különböző tréningek, tréning sorozatok tartása. 

Ennél a fejlesztési tevékenységnél külön kiemelték a résztvevők közül, hogy vannak 

olyan tréning témák, ahol nem feltétlenül a munkáltatónak kell elmondania, megosztania 

az alkalmazottakkal az ott tanultakat. Példaként említették meg a munkahelyi 

viselkedéssel, etikettel és megjelenéssel kapcsolatos tréningeket. Ezekben a témákban 

sokszor hasznosabb, ha egy harmadik, szakértő fél tanítja a célcsoportot. Ezt az 

információt párhuzamba állítom azzal a kérdőívekben kapott eredménnyel, amit a 

főkomponens analízis adott: a tréningek egy sajátos csoportját képezték a válaszoknak. A 

megadott válaszok alapján a tréningek nem kapcsolódtak az egyik csoporthoz sem. Ezek 

az eredmények megerősítenek abban a következtetésben, hogy a rövidebb időtartamú 

tréningek egyéni vállalkozói igénytől függnek. Azoknak célcsoportjait nem lehet 

tipizálni. Tehát a tréning tematikák kialakítását meg kell, hogy előzze a vállalkozóknál 

felmerülő problémakör megfogalmazása. 

Új piacok keresésében, volumennövelésben való közreműködés: Az interjún 

résztvevők közül volt olyan, aki tevékenységéből adódóan rendszeresen dolgozik az 

egyetem kutatási és oktatási tevékenységei keretében született kiadványok 

elkészítésében. Emellett számos országosan is elismert tudományos folyóirat és könyv 

kiadásában is részt vett már. Ezzel párhuzamosan - mint állandó partner - egyetem által 

szervezett rendezvények, workshopok és konferenciák aktív résztvevője. 
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Új termék kifejlesztésében való közreműködés: Voltak olyan cégek, ahol a 

tevékenységből adódóan az új termékek kifejlesztése folyamatos. Fontos tényező itt is a 

humán erőforrás rendelkezésre állása. Emellett jelentős lépés a hatékony működést 

eredményező outsourcing tevékenységek lehetőségének felismerése és a szükséges 

informatikai potenciál és infrastruktúra folyamatos fejlesztése. Egy új termék 

kifejlesztése esetén a vállalatban dolgozók kompetenciái közül a szaktudás a 

legfontosabb. 

Meglévő termék innovációjában való közreműködés: A cégek másik részét 

képviselik azok a vállalkozások, akik nem fejlesztenek saját terméket, mert külföldi 

anyavállalatok leányvállalataként nem tartozik a feladat- és jogkörükhöz. Ezekben az 

esetekben a termék innováció meglévő termékekre terjed ki. Mérnöki tevékenységet 

igénylő termék innovációk esetén kiemelték, hogy a fejlesztő mérnökök folyamatos 

kapcsolatot tartanak az ügyfelekkel. Elsődlegesen a vevői igényeket építik bele a 

termékfejlesztésbe és emellett a legyárthatóságot is figyelembe veszik. 

Folyamat innovációban való közreműködés: A tevékenység hatékonyságának 

növelése a legtöbb vállalkozásban megfigyelhető volt. Ennek kapcsán említették, hogy 

jelentősége egyre inkább növekedik a cégen belül. A leányvállalatok esetében 

megfigyelhető volt, hogy a fejlesztési eredményeket folyamatosan kommunikálják a 

központ felé. Emellett minden fejlesztési lépést engedélyeztetni kell a vevővel hosszú 

engedélyeztetési folyamat során. Folyamat innovációnál említésre került még az 

informatikai potenciál. Az informatikai eszközök minden résztvevőnél folyamatos 

fejlesztés alatt állnak. A weboldal hiánya sok esetben két okhoz köthető. Egyrészt a 

mikrovállalkozások nem törekedtek arra, hogy tudatos marketingkommunikáció 

keretében saját weboldallal rendelkezzenek. Másrészt vannak olyan cégek, amelyek az 

anyavállalatuk központi korlátozása alapján hazai weboldallal nem rendelkezhetnek. Az 

interjúalanyok közül az utóbbi eset volt megfigyelhető (Vállalkozás3.).  Ha azt vesszük 

figyelembe, hogy a vállalat hogy értékesíti a termékeit, akkor a weboldal nem értékesítési 

eszköz, mert a termékek központilag, az anyavállalaton keresztül vannak allokálva az 

ügyfelekhez. 

A komplex innovációs, gyártástechnológiával kapcsolatos fejlesztéseknél a 

modernizáció jelent meg fő célként. Az eredményeket a következőkben sorolták fel a 

résztvevők: 

- további növekedés; 
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- kiépített technológiai, technikai peremfeltételeinek; 

- funkcióbővítés; 

- megerősített rugalmassági potenciál a volumennövekedés/-csökkenés vagy 

terméksokféleség áthidalására; 

- kedvezőbb keretfeltételek az operatív teljesítménymutatók eléréséhez; 

- fejlesztett know-how, teljesítménymérés és szoftverek; 

- versenyképesebb árak; 

- magasabb nyereség; 

- piacbővülés; 

- vevői elégedettség. 

Telephelybővítésben, eszközbeszerzésben való közreműködés: A résztvevők 

mindegyike beszámolt telephely fejlesztési, illetve eszközbeszerzési lépésekről a 

vállalatok cégtörténetében. Ezek közül voltak olyanok, amik a meglévő tevékenységhez 

kapcsolódtak és voltak olyanok, amelyek egy új tevékenységhez kötődtek. Meglévő 

tevékenységekhez kapcsolódó telephely bővítés esetén például a irodai, gyártó vagy 

logisztikai épületek kialakítása, raktárhelyiségek bővítése sorolható ide. Új 

tevékenységekhez kapcsolható telephelybővítés esetén az új termékek gyártására 

alkalmas épület és eszközbázis. Az új tevékenységhez köthető fejlesztések sok esetben új 

üzletágként fogalmazódtak meg a vállalatok életében. A telephely bővítési és 

eszközbeszerzési projektek esetében a résztvevők beszámoltak arról, hogy az adott 

fejlesztés mennyi plusz munkahelyet teremtett. Az ilyen jellegű fejlesztési akcióknál 

kevésbé tudták elképzelni az egyetem lehetséges szerepét. 

Hálózatosodást segítő tevékenységek: A vállalati kapcsolatok bővülését elősegítő 

fejlesztések esetén is megkülönböztethetjük a résztvevők több csoportját. Voltak olyanok, 

akik nem említettek ehhez hasonló konkrét akciót. Voltak, akiknél elkülönült részleg 

foglalkozik a vállalati kapcsolatokkal és a hálózatosodást segítő lépésekkel. A harmadik 

csoport pedig, ahol a résztvevők beszámoltak ezzel kapcsolatos fejlesztési lépésekről, 

viszont ezek nem tudatos módon történtek. Ahol külön egység foglalkozik a 

hálózatosodással és a kapcsolatok erősítésével, ott a szoros kapcsolatot ápol Győr és a 

régió oktatási, képzési és munkaügyi szervezeteivel. A hálózatosodást elősegítő egység 

olyan szolgáltatásokat nyújt az érintett tagok számára, amik segítik a vállalkozások 

fejlesztésének érdekében létrejövő együttműködéseket: 
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- szakképzéssel kapcsolatos észrevételek igények összefogása; 

- közös érdekképviselet az oktatási intézmények és egyéb felé; 

- kapcsolattartás az oktatási és egyéb intézményekkel; 

- együttműködési lehetőségek, igények és képességek közvetítése; 

- nemzetközi és belföldi üzleti kapcsolatok elősegítése; 

- kiállításokon való egységes megjelenés; 

- közös marketing tevékenység; 

- közös arculat, közös honlap; 

- információszolgáltatás; 

- pályázatfigyelés; 

- fogyasztói közösség egységes megszólítása; 

- munkakínálat egységes megszólítása. 

Kommunikációs tevékenység fejlesztése: A vállalatvezetők szerint a sikeres 

vállalkozáshoz tanulás, kockázat, szerencse és jó reklám-kommunikáció kell. Az 

utóbbival kapcsolatban egyre több kihívás és alternatív megoldás jelenik meg a piacon. 

A növekvő versenyben egyrészt alkalmazkodni kell az online média megjelenéséhez, 

másrészt észre kell venni a jó példákat. Emellett a vállalati kommunikáció fejlesztése 

terén kiemelték azt is, hogy a piaci változásokra gyorsan kell reagálni. 

A kommunikációban kiemelt másik terület a társadalmi érdekeket figyelembe vevő 

működés. Ezek a fejlesztési akciók, azoknál a vállalatoknál lettek megemlítve, ahol a 

társadalom és környezettudatosság erősen kötődik a vállalat tevékenységéhez 

(Vállalkozás1. 6.). 

A felsorolt fejlesztési területeket az interjúkon résztvevő vállalkozások saját maguk 

fogalmazták meg. Ezek a területek a kérdőívben szereplő egyetemi K+F együttműködések 

területeiként is felfoghatóak.27 Megfigyelhető tehát egy keresleti-kínálati disszonancia, 

aminek párhuzamba állítása fontos inputot adhat a formalizált felsőoktatási-ipari 

kapcsolatok hatékony kialakításához. Emellett ki kell emelni, hogy tevékenységüktől 

függően a vállalkozások igényei konkrét termékre, innovációs folyamatra, eszközökre, 

szakmai tudásra utaltak. Ezt erősíti az interjúban kapott asszociációs vizsgálati 

eredmény, amelyben a tevékenység bizonyult az egyetlen differenciáló tényezőnek. A 

felsőoktatási intézménnyel szembeni igények tehát alapvetően tevékenység függőek. 

 

                                                       
27 Kivéve humán képzések, amelyek az egyetem alaptevékenységét képezik. 
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Együttműködési feltételek 

A következő listában az interjúalanyok által említett együttműködési területek 

feltételeinek összefoglalása olvasható: 

- kommunikáció; 

- személyes kapcsolatok; 

- külföldi mintakövetés; 

- speciális igények felismerése; 

- támogató jogi és gazdasági környezet. 

Ezek a feltételek nem jelennek meg a kérdőívben, de adalékként fontos inputjai az 

empirikus kutatásomnak. Ezek a tényezők láthatatlan tőketényezőként értelmezhetőek.
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4. A területi tőke új aspektusai 

 

4.1. Hipotézisek értékelése, kutatási kérdések megválaszolása 

A dolgozatban megfogalmazott hipotézisek tesztelését és az azokhoz kapcsolódó 

új tudományos eredményeket a következőkben vezetem fel: 

 

H1: A vállalati attribútumok erősen differenciálják a szolgáltatások iránti igényt: 

A dolgozat elméleti részében feldolgozott területi tőke koncepciónál a szerző, Camagni 

(2009) tőketényező gyűjtemény funkcióját emeli ki a mátrixnak, mintsem gazdasági 

mérési eszköz funkcióját. Ezt erősíti Rechnitzer (2016), aki a területi tőkét alkalmassá 

teszi arra, hogy térben és időben is használható legyen, például Győr esetén. Ezzel egy 

időben a vállalkozásfejlesztés témakörének feldolgozásában kirajzolódik a helyi 

vállalkozásfejlesztés fontosságának növekedése. Ezt jól reprezentálja például Fischer-

Nijkamp (2009) a helyi vállalkozói fejlődés meghatározó intézményeinek 

összegyűjtésével és jellemzésével. Ez mind rávezet arra a következtetésre, hogy egy adott 

hely speciális tőke tényezői a helyi szintű vállalkozásfejlesztési beavatkozások 

színtereként is definiálhatóak. A dolgozat saját vizsgálatai mindezzel párhuzamba 

állíthatóak. A kérdőíves elemzésénél megfogalmazott alapvető vállalkozásdemográfiai 

jellemzők - attribútumok (vállalkozás alakulásának ideje, vállalkozás helye, vállalkozás 

ágazata, vállalkozás mérete önbesorolás alapján) mellett az interjúkban megemlített 

területi tőke elemek nagyban szerepet játszottak a vállalkozásfejlesztési szolgáltatások 

iránti igényekben és a fejlesztések alkalmazásában. Így elmondható, hogy a területi tőke 

elemek befolyásolják a vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokkal szemben felmerülő 

igényt, illetve alakítják azok sikerességét. Ez támasztja alá azt, hogy a Cramer-féle 

együtthatókban nem kaptam extrém szoros kapcsolatot. A dolgozatban alkalmazott 

elemzés emellett külön kitért a méretkategóriák vizsgálatára is. Ennek oka, hogy a 

vállalkozásfejlesztési beavatkozásokat sok esetben differenciálják a vállalkozások mérete 

szerint. Véleményem szerint a felsőoktatási intézmények esetén ez a módszer nem 

feltétlenül alkalmazható. Ennek tesztelésére a méretkategóriák által felállított fontossági 

sorrendeket vizsgáltam. Az attribútumok általános érvényesülésének további 

elemzéséhez főkomponens analízisre került sor. A kialakult komponenseken látszik, hogy 

hasonlítanak a kérdőívben szereplő kérdéscsoportokra. Különösen látható ez a második 
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komponensen. Vagyis jól elkülönültek azok a tényezők, amelyeket intuitíve egymáshoz 

hasonlónak éreztem. Ezek az eredmények nagyban hozzájárulnak a dolgozat első 

hipotézisének teszteléséhez és egyben a válaszadás hitelességét is jelzi. Ez is illusztrálja, 

hogy a fejlesztési folyamatokban a területi tőke elemek: a kollektív kompetenciák, az 

együttműködési képesség, a viselkedési modellek és a K+F-et dinamizáló félig formális 

szövetségek jelentős részét képezik a sikeres helyi vállalkozásfejlesztésnek. Bár a 

vállalkozásfejlesztési beavatkozások konkrétan definiálható, közvetlen szolgáltatások, a 

dolgozat kutatása is azt erősíti, hogy nem kizárólag ezeknek a beavatkozásoknak a 

sikeressége van hatással a különböző a vállalkozások különböző helyzetére. 

 

H2: A vállalati igényt a vállalkozásfejlesztési beavatkozások mellett a területi tőke 

koncepcióban szereplő immateriális tényezők is befolyásolják: Az interjúkban említett 

tényezők a területi tőke elemekhez köthetőek, mert hozzájárulnak az együttműködési 

képesség növeléséhez, elősegítik a hosszú távú kapcsolatokat - stratégiai szövetségeket a 

felek között. Ez a kollektív kompetenciák javulásához vezet és kialakulnak az 

együttműködésekben követendő viselkedési modellek. Ezek a tényezők megtalálhatóak 

az átfogó jellegű területi tőke koncepciókban (Camagni 2009, Rechnitzer 2016). Az, hogy 

az interjúkban ezek a tényezők egységesen megjelentek, mutatja, hogy a vállalkozások 

ösztönösen követik ezeket a tényezőket. Ezzel kapcsolódnak be „genius loci”-ba,28 ami a 

területi tőke outputjaként fogható fel. Ez indokolja a vállalkozásfejlesztés és a területi 

tőke elméletek összekapcsolását. Jelen dolgozat ezzel kiegészíti a vállalkozásfejlesztés 

témakörét. A kérdéses területek (pl.: Miért nem lehet fejleszteni egységesen minden 

vállalkozást egy adott területen?) problematikájának vizsgálatában lehetséges segítséget 

nyújthat a területi tőke átfogó koncepciója. 

 

H3: Az iparági különbségek határozzák meg leginkább a vállalkozásfejlesztési 

szolgáltatások iránti igényeket: A dolgozat elméleti része felvezeti azt a mára már 

elfogadott tényt, hogy a vállalkozások és a vállalkozók fogalmi megközelítései 

szerteágazóak. A dolgozat elméleti részében igyekeztem összegyűjteni a 

vállalkozásfejlesztés és a területi tőke témájából adódóan relevánsnak tekinthető, 

kapcsolódó értelmezési szempontokat. Bár törvénybe foglalt szabály, Kállay-Imreh 

(2004) azonban kimondja azt is, hogy a vállalkozások méretbesorolásában is többnyire 

                                                       
28 Rechnitzer 2016 által elnevezve. 
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követjük az európai sztenderdeket. Ennek tudatában kell lenni a témakörben elvégzett 

mérések esetén. A dolgozat gyakorlati elemezésénél az attribútumok meghatározásakor 

szinte magától értetődően felmerült, hogy a tevékenység alapján kategorizált csoportok 

mutatják majd a legnagyobb igénybeli különbségeket a mintában. Ez a feltevés tehát a 

dolgozatban alkalmazott minta esetében is teljesült. A laboreszközök rendelkezésre 

bocsátásával; a mérési, elemzési szolgáltatásokkal; a járműmérnöki és az építész, építő és 

közlekedésmérnöki oktatásra specializált, gyakorlatorientált képzésekkel szemben 

mutatott igényben az ágazat bizonyult a legerősebben differenciáló attribútumnak. Meg 

kell azonban említeni, hogy extrém szoros kapcsolat itt sem volt tapasztalható. Ennek a 

feltevésnek a teljesülése többek között megerősíti azokat az álláspontokat, amelyek 

szerint a területi sorrendiség felállítása vállalkozói adatok alapján nem biztos, hogy 

eredményes inputja a regionális tudományoknak. 

 

H4: A felsőoktatási intézmények által végzett tevékenységeket a nagyvállalatok 

jobban ismerik, mint a mikro, kis és középvállalkozások, H5: A duális képzéseket a 

nagyvállalatok jobban igénylik, mint a mikro-, kis- és középvállalkozások: Mivel azonos 

módszertannal azonos eredményeket kaptam a két kérdéskörben, ezért a két hipotézist 

együtt értékelem. A kérdőívben feldolgozott adatokban kimutathatóak a méretbeli 

különbségek, de ez inkább a tréning és a rövidebb idejű képzések terén mutatkozik meg. 

Ez azzal a vélekedéssel erősíthető, hogy mivel a mikrovállalkozásoknál kevésbé 

fellelhetőek a továbbképzési tevékenységek és az új technológiai eszközök, ezért náluk 

nagyobb igény merülhet fel a tréningek irányába. Erősíthető továbbá Kadocsa (2012) 

felvetésével, miszerint a kisebb vállalkozások fejlesztése szerteágazó. Emellett a duális 

képzésekkel és az egyetemi kutatásokkal szembeni igény esetén a válaszadási gyakoriság 

alapján nem volt tapasztalható méretkategóriabeli eltérés az érdeklődés vagy az ismeretek 

szintjében. Az interjúkban tapasztalt eredményeket ez is erősíti. Itt a kisebb szereplőknél 

volt különösen tapasztalható, hogy nem voltak tudatában fejlesztési tevékenységüknek. 

Ez gátló tényezője lehet az olyan formális keretekben megnyilvánuló fejlesztési 

lehetőségekbe való bekapcsolódásnak, mint a duális képzések vagy a gyakornoki 

programok. A H4, H5 hipotézisek értékelése jól mutatja a dolgozatban megfogalmazott 

vállalkozáskutatási problematikát: minél kisebb vállalkozások fejlesztési lehetőségeit 

vizsgáljuk, annál szerteágazóbbá válik a témakör. 

A fentieket a 18. táblázat foglalja össze: 
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18. táblázat: A dolgozat hipotézisei és tézisei 

Hipotézisek 
Vizsgálati 

módszer 
Eredmény Teljesült Tézisek 

H1: A vállalati 

attribútumok erősen 

differenciálják a 

szolgáltatások iránti 

igényt. 

Asszociációs 

vizsgálat. 

Méretkategóriás 

vizsgálatok. 

A kérdőívben az 

asszociációs 

elemzésben nem 

alakult ki szoros 

kapcsolódás. 
A 

méretkategóriák 

részletesebb 

vizsgálatában 

sem mutatkozott 

meg számottevő 

különbség. 

Nem 

T1: A 

vállalkozásfejlesztési 

beavatkozások 

önmagukban nem 

befolyásolják a 

vállalkozások 

fejlesztési 

szolgáltatások iránt 

mutatott igényét. 

 

H2: A vállalati sikert 

a 

vállalkozásfejlesztési 

beavatkozások 

mellett a területi tőke 

koncepcióban 

szereplő 

immateriális 

tényezők is 

befolyásolják. 

Esettanulmány és 

interjú beszámolók 

elemzése. 

Az interjúkban 

említett tényezők 

a dolgozatban 

használt területi 

tőke 

koncepcióban 

megjelennek. 

Igen 

T2: A 

vállalkozások 

sikerességében a 

vállalkozásfejlesztési 

beavatkozások 

mellett megjelennek 

a területi tőke 

immateriális 

tényezői. 

T3: A 

vállalkozásfejlesztési 

szolgáltatások és a 

területi tőke elemek 

együttesen 

befolyásolják a 

vállalkozások 

fejlesztési 
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szolgáltatások iránt 

mutatott igényét. 

 

H3: Az iparági 

különbségek 

határozzák meg 

leginkább a 

vállalkozásfejlesztési 

szolgáltatások iránti 

igényeket. 

Asszociációs 

vizsgálat. 

Méretkategóriás 

vizsgálatok. 

A 

megfogalmazott 

attribútumok 

közül az ágazat 

bizonyult az 

egyetlen 

differenciáló 

tényezőnek. 

Igen 

T4: A vállalkozások 

iparági különbségei 

jobban 

differenciálják a 

vállalkozásfejlesztési 

szolgáltatások iránti 

igényt, mint a 

méretük, a koruk 

vagy az 

elhelyezkedésük. 

H4: A felsőoktatási 

intézmények által 

végzett 

tevékenységeket a 

nagyvállalatok 

jobban ismerik, mint 

a mikro, kis és 

középvállalkozások. 

Méretkategóriás 

vizsgálatok. 

A felsőoktatási 

intézmények 

szolgáltatásaiban 

a célcsoport 

kiválasztásánál 

nem elsődleges 

tényező a 

vállalkozások 

mérete. 

Nem 

T5: A mintában 

vizsgált mikro- és 

KKV vállalkozások 

ugyanolyan 

érdeklődést és 

részvételi 

hajlandóságot 

mutatnak a duális 

képzések iránt és 

ugyanolyan 

ismertségi szintet 

mutatnak az 

egyetemi kutatások 

iránt, mint a 

nagyvállalatok. 

H5: A duális 

képzéseket a 

nagyvállalatok 

jobban igénylik, 

mint a mikro-, kis- 

és 

középvállalkozások. 

Méretkategóriás 

vizsgálatok. 
Nem 

Forrás: saját szerkesztés. 

A hipotézisek tesztelését követően a tézisek megfogalmazása rávezet a disszertáció 

bevezetésében megfogalmazott általános kutatási kérdések megválaszolására is. 

A dolgozat a következő kutatási kérdésekre kereste a választ:  
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1. Miért eredményesebbek a vállalkozások bizonyos térségekben? Mi a jelenség 

oka?  

A számszerűsíthető, kézzelfogható adatok mellett, a sikeres térségekben jelen 

vannak olyan immateriális elemek, melyeket a 2009-es Camagni-féle területi 

koncepció átfogóan szemléltet és a település szintű területi tőke kutatás 

(Rechnitzer 2016) „genius loci”-nak nevezett jelensége. Ezen elemek közös 

jellemzője, hogy a területen élő szereplők érzik őket, tudatában vannak és ezeknek 

tükrében alakítják mindenkori működésüket. Követik a helyi területi tőke által 

képviselt szellemiséget, kódot, ami megfejthetetlen, de mégis jelen van egy adott 

helyen. 

2. Kimutatható-e a vállalkozásfejlesztési eszközök szerepe egy sikeres térség 

vállalkozásainak fejlődésében? 

 Az adott területre kivetített tényleges hatások akkor mutathatóak ki, ha 

operacionalizálunk - az átfogó jellegű statisztikai mutatók mellett konkrét 

interakciók kvalitatív kiértékelésére is sor kerül. 

3. Milyen módon befolyásolják a területi tőke elemei a vállalkozásfejlesztési 

beavatkozások sikerességét?  

Feltételezésre került, hogy a konkrét vállalkozásfejlesztési beavatkozások 

közvetlenül befolyásolják a vállalkozások fejlődését és a fejlesztési 

beavatkozások iránti igényét. Ugyanakkor a kérdőíves vizsgálat számszerűsített 

eredményei ezt a közvetlen összefüggést nem igazolták. A mintaterület 

esettanulmány szerű feldolgozásából és az interjúkból kiderül, hogy a 

vállalkozások, saját fejlődésüket értékelve sokkal inkább tudatában vannak a 

területi tőke elemei közül az együttműködési képességet növelő személyes 

kapcsolatok, stratégiai szövetségek, a kollektív kompetenciák és a viselkedési 

modellek jelenlétével.  

4. Mennyire befolyásolják a vállalkozások attribútumai a vállalkozásfejlesztés iránti 

keresletet?  

A kutatásban meghatározott attribútumok nem mutattak szoros kapcsolódást a 

szolgáltatásokkal szemben támasztott igényekkel. Ebből arra következtettem, 

hogy a vállalkozásfejlesztési beavatkozások - bár közvetlen, látható tényezők - 

mégsem bírnak közvetlen hatással a vállalkozások sikerességére. Azokat 

megszűrik az előző pontban felsorolt közvetett, láthatatlan területi tőke elemek. 
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5. Milyen módon tudnak eredményesen részt venni a fejlesztési folyamatban a 

vállalkozásfejlesztés esetleges szereplői?  

A helyi vállalkozásfejlesztés megvalósítói úgy tudnak hatékony szolgáltatást 

nyújtani, hogy a fejlesztési folyamatokban figyelembe veszik az adott területen, a 

célcsoport - vállalkozások - megítélésében jelenlévő tőke elemeket. 

 

4.2. Új, újszerű tudományos eredmények összefoglalása 

A dolgozat átfogó célja volt, hogy feltárja a területi tőke és a helyi 

vállalkozásfejlesztés összefüggéseit. 

Az első fejezetben két témakört dolgoztam fel: rendszereztem a területi tőke 

koncepcióval kapcsolatos megállapításokat, módszereket és kritikai észrevételeket, 

illetve érveket sorakoztattam fel amellett, hogy a helyi vállalkozásfejlesztés miért kap 

egyre nagyobb fontosságot a helyi gazdaságfejlesztésen belül. 

A második fejezetben összefoglalt helyzetképben feltártam, hogy egy gazdaságilag 

erős magyar város miként alkalmazza a helyi vállalkozásfejlesztés eszközrendszerét. A 

mintaterület vállalkozásfejlesztő funkciót betöltő szervezeteinek vizsgálatában követtem 

a dolgozat elméleti részében összegzett vállalkozásfejlesztési eszközcsoportokat. Ezek 

mentén bemutattam azokat a beavatkozó szervezeteket, amelyek a vállalkozásokat 

közvetlenül szólítják meg, együttműködés céljából. Emellett felvázoltam egy előző 

kutatási eredményt, melynek során ezen szervezetek értékelik a mintaterület helyi 

gazdaságfejlesztését. Ebből sikerült leszűrnöm a vállalkozásfejlesztésre vonatkozó olyan 

megállapításokat, amik felvezették a harmadik fejezetet. 

A harmadik fejezetben természetesen figyelembe vettem a dolgozat fő elméleti 

dimenzióit. A dolgozat első feltételezése, hogy a vállalkozásfejlesztési beavatkozások 

közvetlenül befolyásolják a vállalkozások fejlődését és a fejlesztési beavatkozások iránti 

igényét. Ezt a kérdést megválaszolhatjuk magunktól is: természetesen nem. Ezt azonban 

tudományosan alá lehet támasztani. Ebben segít a területi tőke koncepciója. Ezek alapján 

egy olyan empirikus mérési folyamatot prezentálok a dolgozatban, ahol a különböző 

vállalkozásfejlesztési eszközök szükségességének értékelése mellett kirajzolódnak azok 

a tőketényezők, amelyeket egy-egy vállalkozásfejlesztő, beavatkozó intézmény 

önmagában nem képes befolyásolni vagy előteremteni egy szolgáltatás nyújtásával. A 

mérési folyamat kérdőíves eredményei számtanilag alátámasztják azt, hogy a vállalkozói 
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tulajdonságok és a szolgáltatások szükségessége között nincs összefüggés.29 Az 

interjúkban azonban elhangzottak olyan befolyásoló tényezők, amelyekre az imént 

utaltam.  A Camagni-féle területi tőke koncepció ezen tényezők beazonosítására is jól 

alkalmazható. A további új, illetve újszerű tudományos megállapításokat a következő két 

téma köré csoportosítom 

 

4.1.1. Felsőoktatási intézmény vállalkozásfejlesztési beavatkozásai 

Rechnitzer - Hardi 2013-ban összefoglalja a Széchenyi István Egyetem fejlődési 

irányait. Ezek között elsődleges célként jelenik meg a vállalatokkal való együttműködés. 

Fischer-Nijkamp (2009) a regionális berendezkedés elemeként értelmezi az oktatást és 

benne a felsőoktatást. Ebben a relációban az egyetem az oktatás mellett hatékony 

szolgáltatást tud nyújtani Tokár-Szalai (2015) által rendszerezett tanácsadói 

tevékenységek terén. Emellett betölthet egyfajta együttműködési platform funkciót. Ezt 

erősíti Reisinger et al. (2016), Vallaeys (2014), Bajmócy (2011) és Fekete (2015) 

dolgozatban kifejtett munkái. Ezen kívül további direkt szolgáltatásokat nyújthat. Ilyenek 

például a mérések, laboreszközök, laborhelyiségek rendelkezésre bocsátása. 

 

Vállalkozásfejlesztés - széleskörű gazdasági és társadalmi beágyazódás 

Az egyetem közvetlen és közvetett szolgáltatásokkal hat a vállalkozásokra. 

Közvetett szolgáltatáskén foghatóak fel azok az együttműködések, amikben az 

egyetemmel együttműködő partner a vállalkozások egyike. Közvetett szolgáltatása az 

egyetemnek a képzési tevékenység, amely során a vállalkozói szféra jövőbeli 

munkabázisát adja. A dolgozatban a felsőoktatási intézmények, mint 

vállalkozásfejlesztési funkcióval bíró, beavatkozó szereplők jellemzésénél kitérek arra, 

hogy az egyetemek versenyképességének megtartásában alapvető feladattá vált a 

társadalmi és gazdasági környezetbe való beágyazódás szélesítése. A 

vállalkozásfejlesztés ezt a feladatot szolgálja. 

 

A felsőoktatási intézmény vállalkozásfejlesztési beavatkozásainak befolyásoló 

tényezői 

                                                       
29 Az ágazat kategóriájában enyhén kirajzolódik. (ld.: H3) 
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A dolgozatban feltételezésre került, hogy az egyetem által alkalmazott 

vállalkozásfejlesztési beavatkozások közvetlenül befolyásolják a vállalkozások fejlődését 

és a fejlesztési beavatkozások iránti igényét. Ha ez így lenne, akkor a konkrét 

vállalkozásfejlesztési szolgáltatások iránti igényt erősen differenciálnák a vállalkozások 

jellemzői. Ugyanakkor a kérdőíves vizsgálat eredményei ezt a közvetlen összefüggést 

nem igazolták. A statisztikai elemzésben a meghatározott vállalkozói attribútumok 

asszociációs vizsgálatában extrém szoros kapcsolat sehol sem volt megfigyelhető. Az 

esettanulmány és az interjúk alapján egységesen ki lehet emelni olyan kulcstényezőket, 

amelyek a vállalkozások fejlesztési tapasztalataiban, véleményében és 

eredményességében jelentősek: képesség az együttműködésre, K+F-t és tudástranszfert 

elősegítő stratégiai szövetségek, kollektív kompetenciák, viselkedési modellek. Ezeket 

olyan területi tőke elemként lehet értelmezni, amelyek fontos szerepet játszanak a vizsgált 

interakcióban. 

 

17. ábra: Felsőoktatási intézmény-területi tőke elemek és vállalkozások kapcsolata 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

A dolgozatban a 17. ábrán megnevezett három dimenzió kapcsolatát vizsgáltam. A 

fent levezetett elemzések alapján elmondható, hogy olyan széleskörű intézmények, mint 

a felsőoktatási intézmények esetén a területi tőketényezők befolyásolják a 

beavatkozásokat. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy az a felsőoktatási 
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intézmény tud sikeresen érvényesülni ezen a területen, amely tudatában van a 

tőketényezőknek. Ennek feltárására alkalmas a dolgozatban alkalmazott kutatási 

folyamat. 

 

A felsőoktatási intézmény szolgáltatás portfóliójának kialakítása 

A fenti megállapítások fényében kimondható, hogy a felsőoktatási intézmények 

vállalkozásfejlesztési portfóliójának sikeres kialakításában a tőketényezők felismerése 

elengedhetetlen. A méretkategóriák részletesebb vizsgálatában sem mutatkozott meg 

számottevő különbség. Emellett voltak olyan szolgáltatások (duális képzés, practing 

program) amelyekben köztudott, hogy a kisebb vállalkozások nem vesznek részt. A 

mintában vizsgált mikro és KKV szereplők viszont erős érdeklődést mutattak e területek 

iránt. A terület gazdaságára jellemző statisztikai adatok mellett a vállalkozásokat érdemes 

egyéni szinten kezelni és alulról épülő kapcsolatrendszerekben gondolkozni. Ennek 

indokait a dolgozatban sikerült feltárni azzal, hogy a megállapított minta attribútumai 

mentén nem lehetett törvényszerűséget megfigyelni a szolgáltatások iránt mutatott 

szükségletben. Ez a jelenség még inkább megfigyelhető volt a méretkategóriák 

vizsgálatában. 

 

A felsőoktatási intézmény és a területi tőke kapcsolata 

Ahogy azt a dolgozat második fejezetében felvezettem, a speciális irányokban 

működő, intenzív vállalati kapcsolatokat az egyetem már főiskolaként is prioritásként 

kezelte. A mára kialakult, példamutató együttműködési formákat lehetővé tevő 

intézményi részlegek és az egyetem jelenlegi törekvései függenek Győr speciális területi 

tőke állományában fellelhető járműipari tradíciótól, de függenek a jelenleg tapasztalható 

gazdasági felíveléstől is. Másrészről az egyetem a kereslet orientált, vállalkozásokat 

fejlesztő együttműködési törekvéseivel a területi tőketényezőkre képes felhívni a 

figyelmet, erősítve ezzel azokat. 

 

4.1.2. Vállalkozásfejlesztés és a területi tőke 

Jelen dolgozatban a területi tőkével kapcsolatos módszerek közül a kvalitatív 

szempontot képviseltem Giffinger - Handlmayer - Kramar (2010), Bodor-Grünhut (2014) 

Rechnitzer (2016) és Batabyal - Nijkamp (2013) szerzőkkel összhangban. Szakirodalmi 

szintézis alapján megtörtént a vállalkozásfejlesztés és a területi tőke összefüggéseinek 
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elemzése. Ezt a kapcsolatvizsgálatot illusztrálta a dolgozat saját kutatása. Így a Camagni-

féle területi tőke koncepció új értelmezési szempontokat kapott. 

Területi tőke, mint a vállalkozásfejlesztés színtere 

A vállalkozástámogatás és a vállalkozásfejlesztési eszközök egy adott 

környezetben, miliőben érvényesülnek. Minden környezetnek megvan a sajátos területi 

tőke készlete, azokkal a tőketényezőkkel, amik az adott terület specialitásait adják. A 

területi tőke ezért kapcsolatba hozható minden olyan, regionális tudományban jelenlévő 

témakörrel, ami egy lehatárolt területet érint. Ilyen témakör a helyi gazdaságfejlesztés és 

azon belül a helyi vállalkozásfejlesztés is. A területi tőke fogalomrendszere rendelkezik 

akkora kiterjedésű háttérirodalommal, hogy annak feldolgozása és rendszerezése 

megfelelő inputot adjon a hatékony helyi vállalkozásfejlesztés kérdéskörében. 

Területi tőke, mint univerzálisan alkalmazható regionális témakör 

Ahogy azt az 1.1. fejezetben megállapítottam, mivel a területi tőke Camagni-féle 

koncepciójával kapcsolatos megállapítások száma folyamatosan növekedik, érdemes 

megnézni, hogy ezek milyen értelmezésben, kontextusban helyezik el a területi tőke 

fogalmát. A dolgozatban általánosnak tűnő, de mégis újszerű megállapításként azt 

emelném ki, hogy a területi tőke koncepció regionális tudományban betöltött 

alkalmazhatósága pont emiatt magas szintű. Mivel a mátrix elsődleges funkciója, hogy 

teljes tőkeképet adjon a rivalizálás és a tárgyiasultság dimenziója mentén, elmondható, 

hogy a benne foglalt egyes tényezők30 kiemelésére és területi kontextusának 

illusztrálására a mátrix számos lehetőséget ad. 

Területi tőke, mint a vállalkozásfejlesztési eszközök sikerességét befolyásoló 

tényező 

Ha a vállalkozásfejlesztést keresleti-kínálati szempontból közelítjük meg, akkor 

térben és időben le tudunk határolni konkrét beavatkozó intézményeket, amelyek, konkrét 

szolgáltatásokat nyújtanak, illetve azt a vállalkozói „tömeget”, akiket a szolgáltatások 

érintenek vagy érinthetnek. A szolgáltatások sikerességében befolyásoló tényezőként 

értelmezhető a területi tőke. Azon hagyományok, szokások, szemléletmódok, viselkedési 

modellek, együttműködési hajlandóságok összességeként, amiket a kiválasztott 

vállalkozások tudatosan vagy tudattalanul magunkban hordoznak működési helyük 

specifikumai miatt.  

                                                       
30 Az 1.1. fejezetben olvasható, Camagni-féle területi tőke koncepciót feldolgozó szakirodalom 

vizsgálatából levonható a következtetés: azegyes tényezők önmagukban is külön elméleti témakört 

képviselnek. 
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Területi tőke, mint a vállalkozásfejlesztési beavatkozásokat katalizáló jelenség 

A dolgozat elméleti részében feltárt összefüggések alapján újszerű megállapításnak 

tekinthető, hogy az egyes vállalkozások köré koncentrálódott területi tőketartalmak adják 

a vállalkozásfejlesztési beavatkozások környezetét. Azok mértéke és típusa javíthatja, 

vagy éppen ronthatja a közvetlen vállalkozásfejlesztési eszközök hatékonyságát. 

Mindezek alapján a dolgozatban egy olyan vizsgálati modellt szemléltetek, amely 

alkalmassá válik a következőkre: 

- a vállalkozásfejlesztési beavatkozások lehetséges célcsoportjának 

vizsgálata, helyzetfelmérése 

- a vállalkozásfejlesztési szolgáltatások iránt felmerülő helyi igény, 

elégedettség vagy vélemény mérése 

- az intézményi együttműködésekben, interakciókban megjelenő 

kulcstényezők definiálása 

- adott területre jellemző területi tőke elemek és a vállalkozásfejlesztési 

beavatkozások kapcsolódási pontjainak szemléltetése 

A modellt a területi tőkekatalizátor modelljének neveztem el. Ennek három 

dimenziója van: a látható formában megjelenő helyi vállalkozásfejlesztési 

beavatkozások, a közvetetten jelen lévő területi tőke-elemek és a vállalkozások fejlődése. 

A modell lényege, hogy szemlélteti a területi tőke elemek vállalkozásfejlesztési 

beavatkozásokra mért hatását, azok kapcsolatait. A modell felépítését és 

alkalmazhatóságát a dolgozatban elvégzett kutatás alátámasztja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra: A területi tőke katalizátor modellje 
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Forrás: Saját szerkesztés: Reisinger et al. (2016) kínálati térképével szemléltetve. 

 

Vizsgálati modell alkalmazhatósága 

A területi tőke katalizátor modellje alkalmazható egy vállalkozásfejlesztést 

megvalósító szereplő szolgáltatásai esetén.31 A modell alkalmazható továbbá több 

vállalkozásfejlesztést megvalósító szereplő szolgáltatásai esetén. 

A modell dimenzióinak kapcsolata 

Ahhoz, hogy a vállalkozások fejlődjenek, a helyi vállalkozásfejlesztést is fejleszteni 

kell, a területi tőke elemeket pedig figyelembe venni. Ebben a körfogásban érvényesül a 

három dimenzió egymásra gyakorolt push-pull hatása: a három dimenzió generálja 

egymást. A helyi vállalkozásfejlesztési beavatkozásokban, felismerve a területi 

tőkeértékeket, a fejlesztő intézmény szolgáltatásai igény hatékonyabbá válnak, a 

vállalkozások fejlődési dinamizmusa erősödhet, ami a területi tőke materiális elemeiben 

mutatkozik meg. Mindez a területi tőke outputjaként értelmezett „genius loci”-ra, a hely 

kódjára pozitív hatást gyakorol.  

 

                                                       
31 A felsőoktatási intézmény esetén (17. ábra). 
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4.3. További kutatási irányok, kutatási korlátok 

Az értekezés készítése közben a további kutatási irányok rajzolódtak ki: 

Városi szintű alkalmazás tesztelése: A nonprofit szervezetek által kínált 

szolgáltatások térképe elkészült. Ennek keretein belül a megvalósító szereplők 

véleményfelmérése is megtörtént az általuk nyújtott szolgáltatások hatékonyságával 

kapcsolatban. Az ehhez tartozó vállalati célcsoport megfelelő lehatárolásával és a modell 

alkalmazásával a keresleti oldal vizsgálatára is sort lehetne keríteni. 

A kutatási módszer gyakorlatban valóhasznosítása: A dolgozatban a 

vállalkozásfejlesztési szolgáltatások iránti igény elemzésére került sor egy olyan vállalati 

célcsoportban, amelynek tagjainál a fejlesztési tevékenység feltételezhető. Az elemzett 

szolgáltatások az egyetem valós és tervezett szolgáltatásai. Vállalkozásokat célzó 

egyetemi szolgáltatások megvalósítása vagy újabb egyetemi szolgáltatások bevezetése 

esetén a dolgozatban alkalmazott mérés áttranszformálható egyfajta monitoring 

tevékenység részévé. Különösen az interjús módszer alkalmazása.  

Kutatási korlátként ki kell emelni a Likert-skálák alkalmazásának méréselméleti, 

illetve tesztelméleti kontextusba helyezett problematikáját, miszerint a preferencia nem 

jelenti azt, hogy a válaszadó az együttműködésben operatív módon is részt venne. 

Természetesen léteznek olyan egyéb korlátok, melyek miatt az egyetemi-vállalati 

együttműködések meghiúsulhatnak. Ezt a kérdéskört viszont a dolgozat témájából 

kifolyólag nem tartom relevánsnak. Az egyetemi-vállalati együttműködések korlátainak 

vizsgálata egy újabb kutatási irány alapja lehet. 

További kutatási korlátként kiemelném még, hogy a téma sajátosságából adódóan 

és a célcsoport folyamatos változása miatt a dolgozatban szereplő mérés rendszeres 

frissítésre és az időben realizálódó változások átvezetésére szorul. Ez általában szükséges 

inputja a survey jellegű vállalkozáskutatásoknak. Itt kell megjegyezni, hogy a 

dolgozatban alkalmazott mérési módszerek célja nem területi rangsor felállítására. Sokkal 

inkább egy konkrét fejlesztési interakció nyomon követésére, az egyéni igények 

elemzésére és az azokhoz igazodó szolgáltatások folyamatos fejlesztésére alkalmas az itt 

bemutatott kutatás. 
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1. sz. Melléklet 

A dolgozatban használt munkadefiníciók: 

Vállalkozás: A vállalkozás különböző formában és méretben jelenik meg az 

erőforrásokat felhasználva és kockázatot vállalva a profitszerzés és az értékteremtés 

elérése érdekében. Egy vállalkozás az adott helyből erőforrásokat (munkaerő, anyagok, 

beszállítók, új piacok, pénzeszközök, tudás stb.) használ fel, majd azokat gyarapítja, 

szélesíti. Amennyiben a későbbi tevékenysége során ezeket bővíti, igények jelentkeznek 

újabb és újabb erőforrásokra. Ezzel a vállalkozások a gazdasági fejlődés és az iparág-

specifikus versenyelőnyök megvalósítói. A vállalkozásoknak is vannak fejlődési 

szakaszai. Itt jelenik meg a vállalkozásfejlesztés, mint tevékenység. A 

vállalkozásfejlesztés keresletét adják a vállalkozások.  

 

Vállalkozásfejlesztés: Az értekezés a vállalkozásfejlesztés alatt minden olyan 

közösségi beavatkozást ért, ami hasznosul egy adott területen működő vállalkozásnál. 

Megvalósítója lehet az állam, az önkormányzat, a nonprofit szervezetek, az oktatási 

intézmények és egy vagy több másik vállalkozás. A hatékony vállalkozásfejlesztési 

beavatkozások eltérhetnek a különböző vállalati fejlettségi szinteken. 

 

Területi tőke: Egy földrajzilag lehatárolt terület speciális tulajdonsága, amely 

vonzza a jövőbeli befektetéseket és a jelenlegi befektetések megtérülésének ütemét 

növeli, más területeken végbemenő befektetések megtérüléséhez képest. A területi tőke 

magában foglalja a helyi eszközöket és potenciálokat, amit a régiók, a városok vagy egyéb 

kiterjedésű területek kihasználnak. Ezeket lehet erősíteni és kihasználni többek között a 

vállalkozói réteg fejlesztésével és támogatásával. 
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2. sz. Melléklet 

19. táblázat: Helyi gazdaságfejlesztési kínálat térképe Győrben: kategóriák 

Kategóriák 

Hány 

szervezet 

nyújtja a 

szolgáltatást? 

A 

szolgáltatást 

nyújtó 

szervezetek 

sorszámai* 

1. Képzés 
1

. képzés 3 2, 3, 5 

2. 

Finanszírozás 

2

.1. 

visszatérítendő 

finanszírozás (hitelezés) 1 2 

2

.2. 

vissza nem térítendő 

finanszírozás (EU-s és 

központi források) 3 2, 8, 9 

3. Mindenkori 

tevékenységet segítő 

szolgáltatások 

3

.1. 

kereskedelmi/gyártási 

tevékenység 

minőségét/volumenét javító 

szolgáltatások 11 

1, 3, 4, 5, 

7, 11, 12, 13, 14, 

15 

3

.2. 

üzleti kapcsolatokat 

erősítő szolgáltatások 6 

1, 3, 8, 10, 

12, 15 

3

.3. 

kezdő vállalkozói 

tevékenységet elősegítő 

szolgáltatások 5 

1, 3, 5, 8, 

15 

3

.4. 

tanácsadás (stratégiai, 

számviteli, pénzügyi, egyéb) 9 

3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11, 12 

4. 

Projektmenedzs-

ment 

4

. projektmenedzsment 3 2, 6, 8 

5. 

Rendezvények 

5

. rendezvényszervezés 3 3, 4, 8 

Forrás: Előzetes kutatás alapján (Reisinger et al. 2016). 
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20. táblázat: A győri gazdaságfejlesztő szervezetek kategorizálása 

 

A szervezet formája 

Szolgáltatás 

megnevezése 

Javasolt 

kategória 

1. Nonprofit Kft. 

inkubálási tevékenység 3.3. 

prototípus-gyártás, 3D 

nyomtatás  3.1. 

co-working rendszer  3.2. 

2. Alapítvány 

mikrohitel program 2.1. 

kombinált mikrohitel 

program 2.2. 

projektmenedzsment 4. 

oktatás 1. 

3. Iparkamara 

szakképzés  1. 

tudásmenedzsment  1. 

tanácsadás 3.4. 

kereskedelemfejlesztés  3.1. 

nemzetközi 

partnerkapcsolatok 

kiépítése 3.2. 

klubfoglalkozások 5. 

konferenciák  5. 

induló vállalkozások 

támogatása  3.3. 

PLATO program: üzleti 

támogatás  3.2. 

4. Ipartestület 

pénzügyi tanácsadás 3.4. 

oktatás és továbbképzés 1. 

rendezvények szervezése 

és lebonyolítása 5. 
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egyéni vállalkozók 

könyvelése 3.1. 

vásárszervezés 5. 

reklámszervezés 3.1. 

5. Ipartestület 

oktatás, 

tanfolyamszervezés 1. 

pályázatokkal, hitelekkel, 

szerződéskötéssel 

kapcsolatos tájékoztatás 3.4. 

számítógépes könyvelés 3.1. 

adóbevallások készítése 3.1. 

üzleti ajánlatok 

kiközvetítése 3.1. 

vállalkozással, 

vállalkozás indításával 

kapcsolatos információk 3.3. 

közgazdasági 

továbbképzés 1. 

jogi képviselet ellátása 3.1. 

6. Önkormányzat - 

Településfejlesztés 

EU-s projektek 

menedzselése 4. 

városfejlesztési stratégiák 

elkészítése 3.4. 

7. Önkormányzat - Városfejlesztés 

rendezési tervvel 

kapcsolatos módosítások 3.4. 

közmű területek 

menedzselése 3.1. 

8. Nonprofit Kft. 

innovációs tanácsadás  3.4. 

inkubációs szolgáltatás 3.3. 

projektmenedzsment 4. 

pályázati tanácsadás 3.4. 

technológiai tanácsadás 3.4. 



187 

 

innovációs projektek 

generálása 4. 

tudás-adatbázisok 

létrehozása 3.2. 

innovációs pályázati 

források elérése 2.2. 

innovációs klub 

működtetése 3.2. 

mérnökszínház 5. 

9. Nonprofit Kft. 

határon átnyúló 

fejlesztések 2.2. 

terület- és 

vidékfejlesztési hálózati 

programok 2.2. 

10. Egyesület  

elemzések készítése 3.4. 

fejlesztési javaslatok 

készítése 3.4. 

nemzetközi 

benchmarking adatbázis  3.2. 

11. Közösségi szolgáltatásokat ellátó 

szervezet 

önkormányzati ingatlan 

vagyon kezelése 3.4. 

társasház ingatlanok 

fenntartása 3.1. 

felszíni parkolók és a 

parkolóházak 

üzemeltetése 3.1. 

12. Klaszter 

közös érdekképviselet  3.1. 

egységes érdekképviselet  3.1. 

nemzetközi és belföldi 

üzleti kapcsolatok 

elősegítése 3.2. 

közös marketing  3.1. 

információszolgáltatás 3.4. 
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pályázatfigyelés 3.4. 

13. Kikötő  logisztika 3.1. 

14. Repülőtér Kft. logisztika 3.1. 

15. Ipari Park 

újonnan betelepülő 

vállalatok számára 

személyre szabott 

szolgáltatások  3.3. 

infrastruktúra üzemeltetés 3.2. 

logisztika 3.1.  

Forrás: Előzetes kutatás alapján (Reisinger et al. 2016). 
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3. sz. Melléklet 

KÉRDŐÍV 

[A zárójelben megjegyzések olvashatóak] 

[I. Általános adatok] 

1. Mi a vállalkozás neve? [Amennyiben névvel együtt töltik ki a vállalatok] 

2. Mikor alakult a vállalkozás? (év) 

3. Mi a vállalkozás gazdasági formája? 

1. Bt 

2. Kft 

3. Rt (Nyrt, Zrt) 

4. Egyéb szervezet 

[A 2-es; 3-as kérdések nem szükségesek, ha névvel együtt töltik ki a vállalatok] 

4. A vállalkozás székhelye Győrben van vagy Győrön kívül?/ Melyik városban 

vagy város közelében van a vállalkozás székhelye? 

5. Milyen iparágban tevékenykedik a vállalkozás? 

1. Gépipar 

2. Gépipar - Járműipar 

3. Fémipar 

4. Faipar 

5. Élelmiszeripar 

6. Építőipar 

7. Energetika 

8. Nyomdaipar 

9. Szórakoztatóipar 

10. Textilipar 

11. Vegyipar 

12. Egyéb: ……………….. 

6. Kik alkotják a cég tulajdonosi körét? 

1. hazai magánszemélyek     

2. hazai vállalatok     

3. hazai pénzügyi befektetők  

4. külföldi magánszemélyek 

5. külföldi vállalatok 
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6. külföldi pénzügyi befektetők 

7. tőzsdei cég    

7. Amennyiben a cég külföldi érdekeltségű, mely országban van az anyavállalat 

székhelye? 

1. Németország 

2. Ausztria 

3. Hollandia 

4. USA 

5. Magyarország 

6. Egyéb, éspedig:…………………………….………… 

8. Amennyiben a cég külföldi érdekeltségű, megközelítőleg hány százalékban jut az 

anyaországba a vállalati nyereség? 

……………..%-ban 

9. Kérjük, sorolja be vállalkozását/Győrhöz kötődő vállalati egységet az alábbi 

kategóriákba: 

1. Mikrovállalkozás 

2. Kis és középvállalkozás 

3. Nagyvállalat  
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[II. Széchenyi István Egyetem szolgáltatásaival kapcsolatos kérdések] 

 

SAJÁT VÁLLALATI 

SIKEREIM 

SZEMPONTJÁBÓL 

FONTOSNAK TARTOM,… 

(1: egyáltalán nem; 

5: maximálisan) 

(10) HUMÁN KÉPZÉSEK TERÜLETEIN…  

…a gazdaságtudományi oktatásra specializált, 

gyakorlatorientált képzéseket 

1   2   3   4   5 

…a járműmérnöki oktatásra specializált, 

gyakorlatorientált képzéseket 

1   2   3   4   5 

…az építész-, építő és közlekedésmérnöki oktatásra 

specializált, gyakorlatorientált képzéseket 

1   2   3   4   5 

…a gépészmérnöki, informatikai és villamosmérnöki 

oktatásra specializált, gyakorlatorientált képzéseket 

1   2   3   4   5 

…az állam- és jogtudományi oktatásra specializált, 

gyakorlatorientált képzéseket 

1   2   3   4   5 

(11) HUMÁN KÉPZÉSEK ÚJ FORMÁIBAN… 
 

…a szakmai idegen nyelvű képzéseket 1   2   3   4   5 

…a képzés új formáinak alkalmazását: online 

oktatás, e-learning  

1   2   3   4   5 

…az idegen nyelven elvégezhető diplomákat 1   2   3   4   5 

…a rövidebb időtartalmú speciális oktatási 

programokat, tréningeket 

1   2   3   4   5 

(12) EGYETEMI K+F 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN… 

1   2   3   4   5 

…a közös kutatási projekteket 1   2   3   4   5 

…a fejlesztési folyamatokban való közreműködést 1   2   3   4   5 

…a laboreszközök rendelkezésre bocsátását 1   2   3   4   5 

…a mérési, elemzési szolgáltatásokat 1   2   3   4   5 

…az üzleti tevékenységhez szükséges infrastruktúra 

biztosítását 

1   2   3   4   5 
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…az adminisztrációs tevékenységet segítő 

együttműködéseket 

1   2   3   4   5 

…a befektetők vonzásának növelését segítő 

együttműködéseket 

1   2   3   4   5 

  

 

13. Ön szerint melyik területen van a legnagyobb szükség a duális képzésre (jelölje 

be a 3 legfontosabb területet) 

1. Járműmérnök 

2. Építészmérnök 

3. Építőmérnök 

4. Közlekedésmérnök 

5. Gépészmérnök 

6. Informatikus 

7. Villamosmérnök 

8. Közgazdász 
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[III. Egyetemi alap kutatási eredmények ismerete] 

14. A felsorolt témakörök közül melyik területén találkozott egyetemi kutatási 

eredményekkel vagy kutatási közleményekkel? (TV hír, online hír, újságcikk, 

tanulmány, könyv, egyéb kiadvány) 

1. Műszaki fejlesztéseket, innovációkat, új termékeket feldolgozó kutatások 

2. Járműipart feldolgozó kutatások 

3. Társadalmi rétegeket elemző kutatások 

4. Győr város területi értékeit feldolgozó kutatások 

5. Győr város általános gazdaságát elemző kutatások 

6. Egyetemi szolgáltatások fejlesztését célzó kutatások 

7. Egyéb témájú kutatások, éspedig: 

………………………………………………….. 

15. A felsorolt témakörök közül melyik egyetemi kutatási eredmények iránt 

érdeklődik? 

1. Műszaki fejlesztéseket, innovációkat, új termékeket feldolgozó kutatások 

2. Járműipart feldolgozó kutatások 

3. Társadalmi rétegeket elemző kutatások 

4. Győr város területi értékeit feldolgozó kutatások 

5. Győr város általános gazdaságát elemző kutatások 

6. Egyetemi szolgáltatások fejlesztését célzó kutatások 

7. Egyéb témájú kutatások:…………………………………………….. 

16. Olvasta-e már a Széchenyi István Egyetem éves jelentését, amely tartalmazza 

az egyetem mindenkori kutatási kapacitását és a kutatási eredmények összegzését? 

1. Igen 

2. Nem 

17. Milyen jellegű kutatásokban működne együtt az egyetemmel? 

1. Műszaki fejlesztéseket, innovációkat, új termékeket feldolgozó kutatások 

2. Járműipart feldolgozó kutatások 

3. Társadalmi rétegeket elemző kutatások 

4. Győr város területi értékeit feldolgozó kutatások 

5. Győr város általános gazdaságát elemző kutatások 

6. Egyetemi szolgáltatások fejlesztését célzó kutatások 
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7. Egyéb témájú kutatások:…………………………………………….. 

18. Milyen témában és milyen formában tudna részt venni vállalata a Széchenyi 

István Egyetemmel a közös gyakorlatorientált képzésben? 

1. Műszaki fejlesztéseket, innovációkat, új termékeket feldolgozó kutatások 

2. Járműipart feldolgozó kutatások 

3. Társadalmi rétegeket elemző kutatások 

4. Győr város területi értékeit feldolgozó kutatások 

5. Győr város általános gazdaságát elemző kutatások 

6. Egyetemi szolgáltatások fejlesztését célzó kutatások 

7. Egyéb témájú kutatások:…………………………………………….. 
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4. sz. Melléklet 

Kérdőíves adatelemzés táblázatai 

Független változók: Attribútumok mentén kialakított kategóriák 

Vállalkozás alakulásának ideje: 

1: 2004 és az előtt: 71.4% 

2: 2004 után: 28,6% 

21. táblázat: Vállalkozások alakulásának ideje, eloszlás 

 

Forrás: saját szerkesztés az adatelemzés alapján. 

Vállalkozás helye: 

1: Győr: 37,7% 

2: Győr-Moson-Sopron megye plusz Győr 50 kilométeres körzete: 20,8% 

3: Budapest: 21,4% 

4: Egyéb: 20,1% 

22. táblázat: Vállalkozások helye, eloszlás 

 

Forrás: saját szerkesztés az adatelemzés alapján. 

 

Vállalkozás ágazata: 

1: Ipar és építőipar: 69,5% 

2: Szolgáltatás: 30,5% 

23. táblázat: Ágazati eloszlás 

 

alakulaskodja

110 71,4 71,4 71,4

44 28,6 28,6 100,0

154 100,0 100,0

1,00

2,00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

helykod

58 37,7 37,7 37,7

32 20,8 20,8 58,4

33 21,4 21,4 79,9

31 20,1 20,1 100,0

154 100,0 100,0

1,00

2,00

3,00

4,00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Forrás: saját szerkesztés az adatelemzés alapján. 

 

Vállalkozás mérete (önbesorolás alapján): 

1: Mikrovállalkozás: 29,9% 

2: Kis- és középvállalkozás: 48,7% 

3: Nagyvállalat: 21,4% 

24. táblázat: Önbesorolás alapján vett méret, eloszlás 

 

Forrás: saját szerkesztés az adatelemzés alapján. 

 

25. táblázat: Függő változók listája: Szolgáltatások 

 

SPSS kód Kérdés: Saját vállalati sikereim szempontjából fontosnak tartom: 

VAR00019 

gazdaságtudományi oktatásra specializált, gyakorlatorientált 

képzések 

VAR00020 járműmérnöki oktatásra specializált, gyakorlatorientált képzések 

VAR00021 

építész-, építő és közlekedésmérnöki oktatásra specializált, 

gyakorlatorientált képzések 

VAR00022 

gépészmérnöki, informatikai és villamosmérnöki oktatásra 

specializált, gyakorlatorientált képzések 

VAR00023 

állam- és jogtudományi oktatásra specializált, gyakorlatorientált 

képzések 

VAR00024 szakmai idegen nyelvű képzések 

VAR00025 online oktatás, e-learning 

agazatkod

107 69,5 69,5 69,5

47 30,5 30,5 100,0

154 100,0 100,0

1,00

2,00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

m eretkodja

46 29,9 29,9 29,9

75 48,7 48,7 78,6

33 21,4 21,4 100,0

154 100,0 100,0

1,00

2,00

3,00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent



197 

 

VAR00026 idegen nyelven elvégezhető diplomák 

VAR00027 rövidebb időtartalmú speciális oktatási programok, tréningek 

VAR00028 közös kutatási projektek 

VAR00029 fejlesztési folyamatokban való közreműködés 

VAR00030 laboreszközök rendelkezésre bocsátása 

VAR00031 mérési, elemzési szolgáltatások 

VAR00032 üzleti tevékenységhez szükséges infrastruktúra biztosítása 

VAR00033 adminisztrációs tevékenységet segítő szolgáltatások 

VAR00034 befektetők vonzásának növelését segítő szolgáltatások 

Forrás: saját szerkesztés az adatelemzés alapján. 

 

26. táblázat: A vállalati kategóriák és a saját vállalati siker szempontjából 

fontosnak tartott szolgáltatások közötti asszociációs együtthatók vizsgálata: 

 

 alakulás éve hely ágazat méret 

 Cramer szignifikancia Cramer szignifikancia Cramer szignifikancia Cramer szignifikancia 

VAR00019 0,173 0,330 0,192 0,148 0,194 0,213 0,157 0,47 

VAR00020 0,109 0,765 0,175 0,293 0,276 0,020 0,139 0,648 

VAR00021 0,091 0,863 0,203 0,086 0,319 0,003 0,115 0,851 

VAR00022 0,141 0,546 0,158 0,485 0,248 0,051 0,214 0,079 

VAR00023 0,142 0,541 0,134 0,765 0,184 0,265 0,158 0,466 

VAR00024 0,087 0,764 0,160 0,227 0,208 0,085 0,206 0,043 

VAR00025 0,066 0,956 0,111 0,932 0,180 0,296 0,166 0,395 

VAR00026 0,220 0,115 0,196 0,128 0,150 0,403 0,181 0,260 

VAR00027 0,152 0,475 0,190 0,170 0,133 0,605 0,235 0,031 

VAR00028 0,106 0,788 0,140 0,701 0,207 0,157 0,155 0,498 

VAR00029 0,091 0,869 0,151 0,577 0,165 0,383 0,177 0,294 

VAR00030 0,176 0,313 0,190 0,159 0,325 0,003 0,208 0,100 

VAR00031 0,168 0,365 0,167 0,384 0,271 0,024 0,148 0,568 

VAR00032 0,169 0,358 0,152 0,566 0,175 0,319 0,170 0,353 

VAR00033 0,077 0,924 0,147 0,612 0,21 0,147 0,163 0,514 

VAR00034 0,136 0,582 0,214 0,050 0,158 0,430 0,133 0,706 

átlag 0,1315  0,1675  0,212688  0,170313  

 

Forrás: saját szerkesztés az adatelemzés alapján. 
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Ez a táblázat összesen 64 kereszttábla adataiból számított eredményeket tartalmaz. 

Például egy ilyen kereszttábla a következő: 

27. táblázat: Asszociációs együtthatók vizsgálata - mintatáblázatok 

 

Forrás: saját szerkesztés az adatelemzés alapján. 

 

 

Forrás: saját szerkesztés az adatelemzés alapján. 

 

  

28. táblázat: Főkomponens analízis - KMO teszt 

 

Forrás: saját szerkesztés az adatelemzés alapján. 

 

A KMO teszt értéke nem túl magas, de 0,5 feletti, tehát alkalmas az adatbázis 

főkomponens elemzésre; a Bartlett teszt alapján pedig egyértelműen alkalmas 

 

 

Crosstab

Count

1 8 22 54 25 110

1 6 11 14 12 44

2 14 33 68 37 154

1,00

2,00

alakulaskodja

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

VAR00019

Total

Sym metric Measures

,173 ,330

,173 ,330

154

Phi

Cramer's V

Nominal by

Nominal

N of  Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null

hypothesis.

b. 

KMO and Bartlett's Test

,640

502,406

120

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling

Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of

Sphericity
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29. táblázat: Főkomponens analízis 

 

Forrás: saját szerkesztés az adatelemzés alapján. 

 

  

Rotated Com ponent Matrixa

,826      

,769      

,558      

,302      

 ,760     

 ,745     

 ,560    ,357

  ,836    

,334  ,659    

 ,363 ,624    

   ,788   

   ,717   

 ,389  ,581   

    ,867  

    ,854  

     ,892

VAR00020

VAR00021

VAR00022

VAR00034

VAR00031

VAR00030

VAR00032

VAR00024

VAR00025

VAR00026

VAR00023

VAR00019

VAR00033

VAR00028

VAR00029

VAR00027

1 2 3 4 5 6

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax w ith Kaiser Normalization.

Rotation converged in 9 iterations.a. 
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5. sz. Melléklet 

 

Fontossági sorrendek rendszerezése 

Sajátosságok a mikrovállalkozások esetén: Átlagértékek: 

Humán képzések terén: 

1. gazdaságtudományi oktatásra specializált, 

gyakorlatorientált képzések 3,53 

2. gépészmérnöki, informatikai és villamosmérnöki oktatásra 

specializált, gyakorlatorientált képzések 3,33 

3. az állam- és jogtudományi oktatásra specializált, 

gyakorlatorientált képzések 3,05 

4. járműmérnöki oktatásra specializált, gyakorlatorientált 

képzések 2,93 

5. építész-, építő- és közlekedésmérnöki oktatásra specializált, 

gyakorlatorientált képzések 2,90 

 (3,12) 

Új képzési formák terén: 

1. rövidebb időtartalmú speciális oktatási programok, 

tréningek 3,85 

2. a képzés új formáinak alkalmazása: online oktatás, e-

learning 3,43 

3. az idegen nyelven elvégezhető diplomák 3,30 

4. szakmai idegen nyelvű képzések 3,00 

 (3,96) 

K+F együttműködések terén: 

1. befektetők vonzásának növelését segítő együttműködések 4,08 

2. közös kutatási projektek 4,05 

3. fejlesztési folyamatokban való közreműködés 3,98 

4. üzleti tevékenységhez szükséges infrastruktúra biztosítása 3,93 

5. mérési, elemzési szolgáltatások 3,80 

6. laboreszközök rendelkezésre bocsátása 3,78 

7. adminisztrációs tevékenységet segítő együttműködések 3,63 

 (3,89) 
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Sajátosságok a KKV-k esetén: Átlagértékek: 

Humán képzések terén: 

1. gépészmérnöki, informatikai és villamosmérnöki oktatásra 

specializált, gyakorlatorientált képzések 3,87 

2. gazdaságtudományi oktatásra specializált, gyakorlatorientált 

képzések 3,78 

3. járműmérnöki oktatásra specializált, gyakorlatorientált 

képzések 3,37 

4. építész-, építő- és közlekedésmérnöki oktatásra specializált, 

gyakorlatorientált képzések 3,19 

5. az állam- és jogtudományi oktatásra specializált, 

gyakorlatorientált képzések 3,08 

 (3,46) 

Új képzési formák terén: 

1. szakmai idegen nyelvű képzések 4,01 

2. a rövidebb időtartalmú speciális oktatási programok, 

tréningek 3,59 

3. a képzés új formáinak alkalmazása: online oktatás, e-learning 3,37 

4. az idegen nyelven elvégezhető diplomák 3,29 

 (3,57) 

K+F együttműködések terén: 

1. befektetők vonzásának növelését segítő együttműködések 4,09 

2. fejlesztési folyamatokban való közreműködés 3,97 

3. közös kutatási projektek 3,90 

4. üzleti tevékenységhez szükséges infrastruktúra biztosítása 3,84 

5. mérési, elemzési szolgáltatások 3,81 

6. laboreszközök rendelkezésre bocsátása 3,30 

7. adminisztrációs tevékenységet segítő együttműködések 3,15 

 (3,72) 
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Sajátosságok a nagyvállalatoknál: Átlagértékek: 

Humán képzések terén: 

1. gazdaságtudományi oktatásra specializált, gyakorlatorientált 

képzések 4,10 

2. gépészmérnöki, informatikai és villamosmérnöki oktatásra 

specializált, gyakorlatorientált képzések 3,82 

3. járműmérnöki oktatásra specializált, gyakorlatorientált 

képzések 3,42 

4. építész-, építő- és közlekedésmérnöki oktatásra specializált, 

gyakorlatorientált képzések 3,42 

5. az állam- és jogtudományi oktatásra specializált, 

gyakorlatorientált képzések 3,37 

 (3,27) 

Új képzési formák terén: 

1. szakmai idegen nyelvű képzések 4,07 

2. az idegen nyelven elvégezhető diplomák 3,76 

3. a rövidebb időtartalmú speciális oktatási programok, 

tréningek 3,65 

4. a képzés új formáinak alkalmazása: online oktatás, e-learning 3,21 

 (3,67) 

K+F együttműködések terén: 

1. fejlesztési folyamatokban való közreműködés 4,42 

2. közös kutatási projektek 4,36 

3. befektetők vonzásának növelését segítő együttműködések 4,16 

4. mérési, elemzési szolgáltatások 4,07 

5. üzleti tevékenységhez szükséges infrastruktúra biztosítása 4,05 

6. laboreszközök rendelkezésre bocsátása 3,92 

7. adminisztrációs tevékenységet segítő együttműködések 3,39 

 (4,05) 
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6. sz. Melléklet 

30. táblázat: Az interjúk adatai 

 

Dolgozatban 

használt sorszám Szervezet neve Cím Honlap 

Interjúalany/wor

kshopon résztvevő 

Interjú 

időpontja 

Interjú 

helyszíne 

Vállalkozás 3. 

Nemak Győr 

Kft. 

 

9027. Győr, 

Nyírfa sor 

u. 2. 

www.ne

mak.com  

Rendesi János 

vezető, tanácsadó, Major 

Hédi vezető – HR és 

kommunikáció 

2014.12.12

.  

9027. 

Győr, Nyírfa sor 

u. 2. 

Vállalkozás 7. 

Qualitative 

Production Zrt. 

9028. 

Győr, 

Rozgonyi u. 

46. 

www.qprt

.hu   

Bogisich Ferenc, 

Ügyvezető Igazgató 

2015.01.12

. 

9028. 

Győr, Rozgonyi 

u. 46. 

Vállalkozás1. Rába 

Járműipari Holding 

Nyrt. 

9027. 

Győr, 

Martin u. 1. 

www.rab

a.hu  

Dr. Lelkes Márk, 

Fejlesztési Intézet Vezető 

2015.02.04

. 

9027. 

Győr, Martin u. 

1. 

Vállalkozás8. 

Borsodi 

Műhely Kft 

9027 

Győr, 

Juharfa utca 

8 

www.bor

sodimuhely.com  

Borsodi Mónika, 

ifj. Borsodi László, 

ügyvezető igazgatók 

2015.06.19

. 

9025 

Győr, Egyetem 

tér 1. 

http://www.nemak.com/
http://www.nemak.com/
http://www.qprt.hu/
http://www.qprt.hu/
http://www.raba.hu/
http://www.raba.hu/
http://www.borsodimuhely.com/
http://www.borsodimuhely.com/
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Vállalkozás4. 

Alcufer Kft. 

9023. 

Győr, 

Mészáros 

L.u. 13. 

www.alc

ufer.hu  

Horváth Ferenc, 

Ügyvezető Igazgató 

2015.06.19

.. 

9025 

Győr, Egyetem 

tér 1. 

Vállalkozás9. 

Palatia 

Nyomda és Kiadó 

Kft. 

9026. 

Győr, Viza 

u. 4. 

www.pal

atia.hu  

Radek József, 

Ügyvezető Igazgató 

2015.06.19

. 

9025 

Győr, Egyetem 

tér 1. 

Vállalkozás11. 

Lichtvill Bt. 

9028. 

József 

Attila utca 

www.lich

tvill.hu 

 

Lichtenberger 

Alajos, ügyvezető 

igazgató 

2015.06.05

. 

9028. 

József Attila utca 

Vállalkozás10. 

Szinflex Plusz 

Kft. 

9027 

Győr, 

Tibormajori 

út 22. 

… 

Sárközi József, 

ügyvezető igazgató 2014.10.12 

9026 Győr 

Egyetem tér 1. 

Vállalkozás2. 

SMR Hungary 

Bt. 

Moso

nszolnok, 

Szabadság 

u. 35. … 

Kalmár Éva, 

Projekt vezető 

2015. 

12.01. 

Mosonszol

nok, Szabadság 

u. 35. 

http://www.alcufer.hu/
http://www.alcufer.hu/
http://www.palatia.hu/
http://www.palatia.hu/
http://www.lichtvill.hu/
http://www.lichtvill.hu/
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Vállalkozás5. 

Ternyák 

Trade Kft. 

9028. 

Győr 

Fehérvári u. 

78. 

www.tern

yak-trade.hu 

 

Ternyák László, 

ügyvezető 

2016.12.15

. 

9028. 

Győr Fehérvári 

u. 78. 

Vállalkozás6. 

SICK 

Fejlesztő, Termelő és 

Kereskedelmi Kft. 

9184 

Kunsziget, 

Fő u. 49. 

www.sick

.com 

 Vidó Imre 

2015.08.01

. 

9184 

Kunsziget, Fő u. 

49. 

Forrás: Saját szerkesztés.

http://www.ternyak-trade.hu/
http://www.ternyak-trade.hu/
http://www.sick.com/
http://www.sick.com/
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