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„A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése”
c. projekt GTK1 szakmai műhelyének eredményei a főbb
projektelemek kapcsán

A versenyképesség fejlesztése, javítása és mérhetősége igen gyakori a
napjainkban folyó kutatási programokban. Ahhoz, hogy a nemzetgazdaság versenyképességét javítani tudjuk, helyi elsősorban települési szinten szükséges a fejlesztési és fenntarthatósági lehetőségeket feltárni,
mérlegelni, kihasználni és alkalmazni. Projektünkben így célterületként
a gazdaság értékteremtő szektorának számító kkv-t a közintézmények
és a közigazgatási intézményekkel kibővítve határoztuk meg.
A primer kutatásokra való felkészítés részeként a megszervezett szakmai képzések a szakmai elméleti alapok elsajátításán túl, a vizsgálatok
előkészítéséhez és elemzések lebonyolításához nyújtottak segítséget. A
témákhoz jól igazodva, gyakorlati szakemberek bevonásával szerveztük
az összesen 10 db, 25 órás gazdasági, pénzügyi, projekttervezés és projektmenedzsment képzéseket.
A motivációs és csapatépítő tréningek kommunikációs, önismereti
és vezetési készségek fejlesztését, valamint a bevont hallgatók és oktatók tudományos munkára való felkészítését segítette elő. Az összesen 6
darab 25 órás képzés tapasztalt külső szervezetek együttműködésével
valósult meg.
A GTK1 szakmai műhelyben összesen 27 fő vett/vesz részt a megvalósításban a következő struktúrában.
•
18 fő PhD hallgató/demonstrátor
•
8 fő oktató / kutató
•

1 fő adminisztrátor

A kutatás alapvetően két alprogram keretében folyik:

A kis- és középvállalkozások pénzügyi
menedzsmentjének hatékony megoldása
A kkv-k induló és működési forráshiányának finanszírozását és versenyképességének javítására alternatív finanszírozási stratégiák tanulmányozását végeztük el. Célunk volt egyrészt a banki érdekkörök feltárása, a takarékszövetkezetek szerepvállalásának vizsgálata, a „szegények
bankjának”, működésének és hatásmechanizmusának vizsgálata, kiegészítve nemzetközi tapasztalatokkal, mint például az iszlám bankrendszer. A vállalkozási szektor támogatásának egy másik megoldása lehet a
helyi pénzek, pénzrendszerek alkalmazása, melynek révén a helyi vállalkozások élénkítése valósulhat meg. Ehhez számos nemzetközi példa és
egy hazai település tapasztalatai is elérhetővé váltak.
Az alternatív finanszírozási stratégiák működéséről és hazai tapaszta-

latiról szakmai szervezetek, együttműködő intézmények szakembereitől
gyűjtöttünk primer és szekunder információkat. A témában jártas vendégelőadókat hívtunk Sopronból a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karáról, a Pécsi Tudományegyetemről és Budapesti
Corvinus Egyetemről.
A szakirodalmak összegyűjtése és az elméleti háttér megismerését követően helyszíni szemléket bonyolítottunk le további primer adatok összegyűjtéséhez. Mélyinterjúkat, kérdőíves felméréseket, fókuszcsoportos vizsgálatokat végeztünk hazánkban (pl. Sopron, Miskolc, Hajdúnánás), valamint
megismertük a Chiemgauer (Németország), a Credito (Olaszország) helyi
pénzek működését és Törökországban tanulmányoztuk az iszlám bankokat.
Összesen 3 külföldi és 5 hazai helyszíni szemlén vettünk részt.

Közintézmények hatékony finanszírozását elősegítő
módszerek adaptációja a vállalati szférából, hatékony
és fenntartható gazdasági környezetet támogató helyi
közigazgatási rendszer kialakítása
Célunk a közintézmények sajátos körülményei között kialakítható integrált szakmai, pénzügyi menedzsment kialakításának vizsgálata. A vállalati
szinten értelmezhető értékelemzés, kontrolling, és számviteli információs
rendszerek adaptációjának és a költség-haszon elemzés alkalmazhatóságának elemzése. A szolgáltató, igénybevevő, finanszírozó hármas érdekeltségi
rendszerének vizsgálatán túl az igénybevevő méltányos és hatékony finanszírozásba való bevonása.
Elemezzük a közösségi döntéshozatal szintjeit, bemutatjuk a szubszidiari-

tás elvének gyakorlati érvényesítésének lehetőségeit, előnyeit. Értelmezzük a közintézmények és a vállalati szféra kapcsolatrendszerét,
valamint az ezt támogató helyi pénzügyi illetve pénzintézeti rendszer
működtetésének lehetőségeit.
A kitűzött célok a hasonló kutatási témával, illetve tapasztalatokkal
foglalkozó egyetemekkel, egyéb szervezetekkel együttműködve valósulnak meg. Vendégelőadókat hívtunk Budapesti Műszaki Egyetemről (Meyer Dietmar), illetve Bambergből (Dieter Wenzel).
A projekt két altémájában összesen 8 vendégelőadó professzort fogadtunk.
A bambergi és a passaui egyetemen tett látogatások, szakmai csoportmunkák során megismertünk számos nyugati országban a közpénzügyek területén már alkalmazott számviteli információs és kontrolling
rendszereket és adaptációjának menetét.
A kutatási témákhoz kapcsolódóan a következő szakmai rendezvényeket valósítottuk meg:
•
4 workshop kb. 20 – 40 fő részvételével – Kaposváron
•
2 tudományos konferencia 50 – 100 fő részvételével – Sopronban
és Kaposváron
•
1 TDK konferencia – Kaposvár (2 hallgató részvételével a szakmai műhelyből)
•
1 közgazdasági nyári szeminárium – Kaposváron
A kutatási eredményeket saját rendezvényeinken túl több nemzetközi tudományos konferencián is publikáltuk. Többek között Splitben
(Horvátország), Szarajevoban (Bosznia Hercegovina), Csíkszeredában (Románia) és Passauban (Németország). A hazai és külföldi konferenciákon előadott illetve tudományos folyóiratokban megjelenő
tanulmányok száma kb. 22 db.
A hazai konferenciarészvételek során lehetőségünk nyílt vállalkozókkal, egyesületekkel és további a témában kutató intézetekkel kapcsolatot építeni és a kutatások lefolytatásában együttműködni. Így a Balatoni Korona Zrt, Ha-Mi Összefogunk Európai Szövetkezet, Chiemgauer
vállalkozói kör és alapítók, Wir Bank (Svájc) stb.
Lehetőségünk nyílt egy szakmai tanulmányút szervezésre (Frankfurt
– ECB), valamint hallgatóinkat szakmai tanulmányi versenyeken indítani 2 alkalommal.

