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1. A disszertáció célja 

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 

értelmezésének új aspektusaira. 

2. 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 (2013); Tóth (2013); Tóth (2016) művei alapján. A fejezet második része a helyi 
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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; 
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vállalkozás 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. 

3. A kutatás módszertana 

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 minta legkorábbi alapítási idejére utal. 

Az elméleti részben szakirodalmi szintézist végzek. A témaköröket szakirodalmi 

táblázatokkal foglalom 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 interjúk eredményeihez rendelem hozzá a 

kérdőívben kapott információkat. 
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A dolgozatban alkalmazott kutatási módszereket az 1. ábra foglalja össze. 

 

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. 

4. A hipotézisek rendszere 

A dolgozat saját kutatásában a következő hipotéziseket fogalmazom meg:  

1. táblázat: A dolgozat hipotézisei 
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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 a régebben alapított vállalkozások fontosabbnak tartják az egyetem 

idegen nyelvű képzési szolgáltatásait, mint a fiatalabbak.)  

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. 
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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). 

5. A hipotézisek értékelése 

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 
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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 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,1 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. 

                                                            
1 Rechnitzer 2016 által elnevezve. 
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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 

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 
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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 2. táblázat foglalja össze: 

 

2. 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 

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 
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tényezők is 

befolyásolják. 

tényezői. 

T3: A 

vállalkozásfejlesztési 

szolgáltatások és a 

területi tőke elemek 

együttesen 

befolyásolják a 

vállalkozások 

fejlesztési 

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 

Nem 

T5: A mintában 

vizsgált mikro- és 

KKV vállalkozások 

ugyanolyan 

érdeklődést és 

részvételi 

hajlandóságot 

mutatnak a duális 
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H5: A duális 

képzéseket a 

nagyvállalatok 

jobban igénylik, 

mint a mikro-, kis- 

és 

középvállalkozások. 

Méretkategóriás 

vizsgálatok. 

mérete. 

Nem 

képzések iránt és 

ugyanolyan 

ismertségi szintet 

mutatnak az 

egyetemi kutatások 

iránt, mint a 

nagyvállalatok. 

Forrás: saját szerkesztés. 

6. Következtetések, új tudományos eredmények 

A további új, illetve újszerű tudományos megállapításokat a következő két téma 

köré csoportosítom. 

 

6.1.  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, 
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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 

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. 

2. ábra: Felsőoktatási intézmény-területi tőke elemek és vállalkozások kapcsolata 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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A 2. 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 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. 
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6.2. 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 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 a dolgozat 1.1. fejezetében 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 tényezők2 kiemelésére és 

területi kontextusának illusztrálására a mátrix számos lehetőséget ad. 

Területi tőke, mint a vállalkozásfejlesztési eszközök sikerességét befolyásoló 

tényező 

                                                            
2 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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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.  

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. 
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3. ábra: A területi tőke katalizátor modellje 

 

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.3 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.  

 

                                                            
3 A felsőoktatási intézmény esetén (2. ábra). 
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7. Kutatási korlátok, a kutatás jövőbeli lehetéses irányai 

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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8. The aim of the dissertation 

 The starting point of the dissertation is the examination of economically 

successful areas and the examination of the different capital goods present there, such as 

knowledge capital and economic capital. In the dissertation, I will try to explore the 

elements of a territorial capital and enterprise development tools that play a decisive 

role in the success of businesses in an economically successful region. I will give a 

review and summary of the literature background of regional capital and enterprise 

development and the tools and institutions presented there. This paper outlines the 

model of interpretation of the relationship between a territorial capital and enterprise 

development. Information from surveys conducted in one of the most successful regions 

of Hungary, Győr, will be used in the testing of the model. These are complemented by 

the thesis's own research, which tests the model for a developer institution - the 

university. 

 

 The aim of the dissertation is to explore the institutional context of a 

territorial capital and local enterprise development in order to 

 

- ... provide information on business demand, needs for business development activities 

and services in an economically developed area; 

- ... see what features are observed in a successful region between enterprise 

development interventions and territorial capital elements; 

- ... see how the entrepreneurs as the shapers of the local economy are able to see the 

characteristics of how enterprise development interventions are being used; 

- ... and based on this, suggestions can be made on how to develop and make more 

effective the aspects of the enterprise development toolkit; 

- ... finally, to make statements regarding the role and importance of higher education 

institutions in business development. 

9. The structure of the dissertation 

 

 The first chapter of the thesis contains the analysis of the literature and its 

synthesis. Business development, its tools, its actors, and regional capital - as a 

constantly evolving phenomenon - are brought to bear. In the first part of this chapter, 
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the concept of territorial capital (Camagni (2008)) is also evaluated. This chapter 

summarizes the current critiques and findings related to this concept (Giffinger et al. 

2010; Bodor -Grünhut 2014; Czakó 2015; Rechnitzer 2015 Giffinger-Handlmayer-

Kramar 2010 Jóna 2013; Tóth 2014; Tóth 2016). The second part of the chapter deals 

with local business development. In this the role of enterprise development in local 

economic development is defined as well as the focal points of its development and the 

characteristics of the demand side. This chapter also focuses on the expansion of local 

enterprise development activities and the actors actively involved in it. Based on the 

literature synthesis, the comprehensive toolkit and the possible implementers of 

enterprise development are reviewed. (Enyedi 1997; Smahó 2008; Hadjimichalis 2011; 

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

Milgrom - Roberts 2005) In a deeper analysis of local institutions for enterprise 

development, this chapter details the role of higher education institutions. This also 

takes an international outlook, which examines the models of the relationships between 

universities and corporate actors in the selected areas and their business development 

activities. 

 

 The second chapter summarizes the relevant economic and social 

characteristics of the research field of the dissertation - Győr and its broader area of 

attraction. Győr proves to be a suitable area because of its size, industrial and historical 

background making it possible for businesses in the area to be examined in depth. The 

special development of the town-specific entrepreneurial layer can be related to local 

capital values (Rechnitzer 2016). The activity of Széchenyi István University can give a 

sample of this. The university inevitably affects economic operators. This is not only 

reflected in the actual cooperations of university-enterprise but also in the results of the 

core research programs, in the educational activity and in the university's future goals. 

The documents of on-going development projects are being analysed during the 

presentation of the sample area. It also shows that the extent and quality of the existing 

linkage capital is influenced by the university. The thesis assumes that this phenomenon 

cannot be solely parameterized (measured statistically only) but must be operationalized 

too. So, regular survey research is needed to better understand the impact of local 

business development.  
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 In the third chapter of the dissertation I present the results of a questionnaire 

survey. This is followed by describing the results of a professional interrogation 

process. First, an impact assessment of the specific attributes of the entrepreneurial 

sample is carried out, revealing the demand for the services of the higher education 

institution. The attributes considered (independent variables) are: the time of the 

enterprise's development, place of business, business sector, and size of business (based 

on self-classification). The interviews were designed for a deeper analysis of the 

entrepreneurial experience. Thus, in this chapter, in addition to statistical data, 

operationalized cooperations are also evaluated. In the dissertation, it is assumed that 

enterprise development services have a direct impact on the development of enterprises, 

thus the need for development interventions. If that were the case then the set 

entrepreneurial attributes would clearly differentiate from the demand for services. 

 

 The fourth chapter discusses the demand characteristics that emerge during the 

study: the key factors that play an important role in enterprise development 

interventions. Next, the thesis attempts to model the research process. Finally, the 

hypotheses of the dissertation are evaluated, the theses of the dissertation are formulated 

and the limits of further research directions and research are outlined. The paper 

outlines a possible test method in university-enterprise situations, which can be applied 

more widely. 

10. The methodology of the research 

 

 The examination area of the dissertation is Győr and its catchment area. The 

paper also uses an international outlook. Regarding the temporal delimitation, I consider 

the regime change and the previous period as the starting point. This refers to the 

earliest establishment of the entrepreneurial population in the research. 

 In the theoretical part I carry out a technical literature synthesis. I summarize 

a topic with literature tables. These can be found in the inter-textual section. In the 

second chapter of my dissertation, I apply the case study methodology to the 

development of urban development documents and preliminary research results 

(Reisinger et al., 2016; Czakó - Dőry 2015; Czakó 2016). In the third chapter of the 

thesis I will analyse the results of the questionnaires and interviews based on the above 

mentioned. 
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The research methods used in the dissertation are summarized in the following figure. 

 

4. Figure: Methodology used in the work 

 

 

 

 

 

Source: Own editing 

 The thesis places great emphasis on clarifying the methodological issues and 

the precise use of concepts that appear in theoretical concepts. I will go into more 

details on this at the proper points of the thesis. The working definitions formulated in 

the literature synthesis help with the further understanding of the thesis. 

 The main methodological question of the dissertation is: how to analyse 

demand for business development services? In 2016, an analysis of the supply side was 

carried out in the field of research, the results of which are contained in the second 

chapter of the dissertation (Reisinger et al., 2016). Demand analysis is described in a 

descriptive and analytical way. I examine the specifics in the case of a specific 

intervention, where I use the following: 

 

- Definition of attributes, i.e., independent variables: age of enterprises, time of 

enterprise development, place of business, business sector, size of enterprise 

(based on self-classification). In addition, it provides specific services, that is, 
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the definition of dependent variables. I will examine the differentiating effect of 

the specified attributes in the demand for services. 

- I look at the differentiation character of the attributes comprehensively through 

assimilation, cross-analysis and main component analysis. 

- I highlight the dominant elements of demand in the test sample and in its own 

development reports. 

 

 As far as data recording was concerned, I was targeting a base where large 

companies, SME sector representatives and microenterprises are present. This is the 

reason why the possible business development services of a higher education institution 

are evaluated. On this basis, all the companies who have been involved in some 

research cooperation with the university should be involved. This crowd was 

supplemented with companies that, according to the results of the previous year, were 

working according to the e-business register. So they can be potential cooperating 

partners of the higher education institution. 

 The questionnaire was filled by 160 company representatives. Responses were 

highly probable: N = 154.This sample is not considered representative. As a corporate 

survey, the questionnaire survey was not a random sampling, but a pilot, deeper 

exploration of the results. During the interviews, eleven selected companies participated 

in the query process. During the process, I call for a target group of companies where it 

can be seen that development activities have taken place in the recent period. In the case 

of smaller companies, the owners were to represent the business. For larger companies, 

the subjects of the discussions came from top management. 

11. The system of hypotheses 

 

 The paper formulates the following hypotheses: 

 

3. Table: Hypotheses of the dissertation 

 

H1: Enterprise attributes strongly differentiate the need for services. 
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H2: In addition to business development interventions, corporate success is influenced 

by the intangible factors included in the regional capital concept. 

 

 

H3: Industry differences most closely determine the needs of enterprise development 

services. 

 

 

H4: The activities of higher education institutions are better known to large corporations 

than micro, small and medium-sized enterprises. 

 

 

H5: Dual training is in more demand by large companies than micro, small and 

medium-sized enterprises. 

 

 

 

Source: Own editing 

 For H1, I use specific corporate attributes (independent variables). In the case 

of specific university services, I look at the extent to which these corporate 

characteristics are in line with the different levels of demand for services (e.g., it is 

possible that older companies consider the university's foreign language training 

services more important than the younger ones). 

 For H2, interviews with businesses and personal experiences will give input. I 

observe and systematize how companies refer to the immaterial factors of the territorial 

capital (Camagni 2008, Rechnitzer 2016) in their reports on their development. 

 For H3, I assume that from the age, size, location, and industry sharing it will 

be the last factor that best defines the needs of the listed services. I will deduct this from 

the results of the questionnaire. 

 In H4, I assume that the university's scientific work is better known to large 

corporations than smaller actors. The questionnaire and the results of the interview can 

also be used for this. 
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 In H5, in the same way as in H4, I examine whether the need for dual training 

is influenced by the difference in size of the companies.  

 

12. Evaluation of the hypotheses 

 

The hypotheses formulated in the dissertation were fulfilled as follows: 

 

4. Table: Evaluation of the hypotheses of the dissertation 

H1: Enterprise attributes strongly differentiate the need for services. - Not fulfilled. 

 

 

H2: In addition to business development interventions, corporate success is influenced 

by the intangible factors included in the regional capital concept. - It was satisfied. 

 

 

H3: Industry differences most closely determine the needs of enterprise development 

services. - It was satisfied. 

 

 

H4: The activities of higher education institutions are better known to large corporations 

than micro, small and medium-sized enterprises. - Not fulfilled. 

 

 

H5: Dual training is in more demand by large companies than micro, small and 

medium-sized enterprises. - Not fulfilled. 

 

 

Source: Own editing 

  

H1: Enterprise attributes strongly differentiate the need for services. 

 While enterprise development interventions can be specifically defined as 

direct services, the studies presented in the paper support that not only these 
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interventions have an impact on the needs of different businesses. The elements of a 

territorial capital illustrate the factors that shape the success of enterprise development 

interventions. 

 F1: Entrepreneurship interventions in themselves do not affect the need for 

business development services. 

 

H2: In addition to business development interventions, corporate demand is influenced 

by the intangible factors included in the regional capital concept. 

 The factors mentioned in the interviews can be related to territorial capital 

elements, as they contribute to increasing interoperability, and promote long-term 

relationships - strategic alliances between the parties. This leads to the improvement of 

collective competencies and the behavioural models to be followed in cooperation. The 

fact that these factors are commonly presented in the interviews shows that businesses 

are instinctively following these factors. This is linked to the "genius loci" named by 

Rechnitzer (2016), which is the output of the territorial capital. 

 F2: In the success of businesses, intangible factors of the territorial capital 

appear in addition to business development interventions. F3: The intangible factors of 

territorial capital and the business development interventions effects together the 

success of businesses. 

 

H3: Industry differences most closely determine the needs of enterprise development 

services. 

 In the analysis, when the categories were defined, groups distinguished by 

activity would show the greatest differences. 

F4: Enterprise industry differences are more likely to differentiate the demand for 

enterprise development services than their size, age, or location. 

 

H4: The activities of higher education institutions are better known to large 

corporations than micro, small and medium-sized enterprises. 

H5: Dual training is in more demand by large companies than micro, small and 

medium-sized enterprises. 

 The data processed in the questionnaire can reveal differences in size but this 

is more evident in courses and shorter trainings. There was no discrepancy in the level 

of interest or knowledge on the response frequency. 
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F5: The micro and SME companies surveyed show the same interest and willingness to 

participate in dual training and show the same level of awareness for university 

research as large companies. 

 

13. Conclusions, new scientific results 

 Based on the relationships revealed in the theoretical part of the dissertation it 

can be said that the degree and type of territorial capital concentrations concentrated 

on certain enterprises may multiply or even undermine the effectiveness of direct 

business development tools. 

 Based on this, the dissertation illustrates a test model that is suitable for the 

following: 

- Investigating potential target groups of business development interventions and 

assessing their situation 

- Measuring local demand for enterprise development services 

- Measuring satisfaction with business development interventions and opinions 

- Defining key factors in corporations and interactions 

- Linking territorial capital elements and business development interventions 

 

 The thesis refers to the model as a catalyst model of the territorial capital. It 

has three dimensions: the local enterprise development interventions that appear in 

visible form, the territorial capital elements that are indirectly present, and the different 

attributes of enterprises - different levels of development. 

 The core of the model is to demonstrate the impact of territorial capital 

elements on enterprise development interventions and their relationships. The structure 

and applicability of the model are supported by the research carried out in the thesis. 

 In the thesis, it was assumed that enterprise development interventions have a 

direct impact on the development of enterprises and the need for development 

interventions. At the same time, the results of the questionnaire did not show this direct 

correlation. The results of the examination of the company categories (enterprise 

development time, business location, business sector, size of business on self-rating) 

and the relationship between specific services are summarized in the following sections: 
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- The assimilation study showed that there is no extreme close relationship 

anywhere. The most differentiating category is the industry, which is somewhat 

understandable, as this category differentiates its groups (manufacturing and 

construction, services) by activity. 

- During the general examination of responses, the main components were 

drawn after the Varimax rotation. If you look at the composition of the main 

components, they are much like the grouping of topics in the original queue. 

Responses to shorter trainings have proved to be specific. 

- There was a case (trainings) where the size of the companies determined by 

their self-classification differentiated most from the measured needs. The 

evaluation of the services was further examined by the size of the business (self-

rating) category. The trend in micro and SME groups is that they have shown 

higher demand. They may be less likely to use in-service training and new 

technology tools. Given that these tools are likely to be more available at large 

companies they have a different need for enterprise development activities. 

- The differences in R&D cooperations are tricky. Investors attracting services 

were also the first in micro-enterprises and in the SME group. 

-Cooperation for attracting investors is a kind of intermediary function between 

the corporate sector and the investor sector. In large companies the importance 

of this function was preceded by joint research projects and collaborations in 

development processes. There were no significant differences between issues of 

dual training and knowledge of university research. 

-According to the size of enterprises (self-classification), it can be stated that 

their groups were not considered to be a uniform differentiating factor – only for 

these training services. 

  

 During the interviews business representatives reported on their own 

experiences of their development activities and their total costs over recent years. Based 

on the information received, I can highlight the following results: 

 

- The background of the foreign sample, the corporate venture, has led to more 

and more volume development. 
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- It can be said that a key person (former partner, family member, relative, 

friend, former employer, representatives of cooperating institutions) appeared 

almost everywhere in the process of the developments. This concludes that the 

strengths of personal relationships, trust and behavioural models form an 

integral part of development activities. 

- The development capacity of the participants in the interviews was not on the 

same level. It was due to the fact that not everyone was aware of their 

development activity. At the same time, there was a lack of interoperability. 

Fewer collaborative opportunities have been reported for subjects whose 

development was not necessarily conscious. 

- In addition, it has to be mentioned that in the field of university education and 

R&D cooperation, respondents have been able to see concrete opportunities in 

several ways. Several feasible higher education cooperations have been listed. It 

was emphasized that the establishment of cooperation frameworks is necessary. 

This is where the institutional background (e.g., the launch of a new degree) and 

the more efficient use of communication tools (continuous, managed 

communication, promotion of events, promotion of trainings) were mentioned. 

In addition, the importance of a supportive economic and institutional 

environment was generally emphasized as a fundamental element of creating a 

framework of formal cooperation frameworks. 

 

 These factors can be linked to territorial capital elements: effective 

communication, the necessary institutional background and partially institutionalized 

cooperations contribute to increasing the interoperability, strategic alliances promoting 

R&D, and knowledge transfer. They support the enhancement of enterprise 

development efficiency at local level. This leads to the improvement of collective 

competencies and the behavioural models to be followed in cooperation. The results of 

the interviews was that the elements of a territorial capital, as shown in figure 17, were 

outlined in the opinions and the expressed needs: ability for cooperation, cooperations 

supporting R&D and knowledge transfer, collective competences, and behavioural 

models.  
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 The catalyst model of a territorial capital can be applied to the services of an 

enterprising undertaking for enterprise development. This is supported by the research 

conducted in this thesis. 
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5. Figure: Catalyst model of a territorial capital based on the study of higher 

education institutions 

 

Source: Own editing 

 The model can also be used in the case of services for more than one 

undertaking, which is involved in undertaking development. 

 

6. Figure: Catalyst model of a territorial capital 

 

 

Source: Own editing 
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7. Research barriers, future directions for research 

 

 During the dissertation, further research directions were drawn up: 

 City-level Application Testing: a map of services offered by non-profit 

organizations is completed. Within the framework of this, an opinion poll of the 

implementing actors was also carried out on the efficiency of the services they provide. 

By matching the relevant target group of companies and using the model, you could sort 

the demand side. 

 Practical use of the research method: in the thesis the demand was analysed in 

an enterprise target group where development activities could be assumed. The services 

analysed are the real and planned services of the university. In the case of the 

implementation of planned university services or the introduction of new university 

services, the measurement used in the thesis can be transformed into a kind of 

monitoring activity. 

 As a research constraint, it can be emphasized that due to the specificity of the 

subject and due to the constant change of the target group, the measurement in the thesis 

is subject to regular updates and the transfer of time-realized changes. This is usually a 

necessary input for survey-type business research. 
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