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A KRTK 2018. évi kutatási és kutatásszervezési célkitűzései 

A KRTK kutatási tevékenységének döntő részét a központhoz tartozó három kutatóintézet 

kutatócsoportjaiban folytatja. 2018. évi kutatási célkitűzéseik illeszkednek a kutatóközpont 

stratégiai céljaihoz, mindezeket a beszámoló intézeti dokumentumai tartalmazzák. A 

következőkben azok acélok kerülnek ismertetésre,amelyek a kutatóközpont szinergiáiban 

rejlő lehetőségeket kihasználva a KRTK központi szervezeteiben és intézetközi 

programjaiban alakultak ki. 

 

KRTK Adatbank 

A KSH-MTA Kutatószoba és a kísérleti labor, valamint 4 nagy kapacitású szerver üzembe 

helyezését követően (2018 február) a legfontosabb terv egy harmadik államigazgatási 

adatkapcsolás végrehajtása, az OEP,az AEEK, az ONYF, az NGM/NFSZ, a NAV és az OH 

regisztereinek felhasználásával, a NISZ segítségével. Az így létrejövő panel adatbázisban 

közel 5 millió ember munkaerőpiaci és oktatási története követhető nyomon 2003 és 2016 

között, havi bontásban. Az adatbázis az oktatási részvételre, a kompetencia-mérésekre, az 

egészségi állapotra, a foglalkoztatásra, a bérekre, a munkáltatók jellemzőire és a különböző 

transzferekre vonatkozó adatokat tartalmaz. Az adatbázis felépítése várhatóan öt ember egy 

éves munkáját fogja igénybe venni. E mellett az Adatbank továbbra is frissíti a rendszeresen 

átvett adatbázisokat és a KSH-val közösen üzemelteti a kihelyezett kutatószobát. 

 

A KRTK központja által kezdeményezett interdiszciplináris kutatócsoportok 

 

A hálózatok gazdaságtana kutatócsoport 2018. évi kutatási tervei között szerepel a 

kapcsolatháló és a munkaerő-áramlás szerepének vizsgálata a munkapiaci folyamatokban és a 

vállalati teljesítményben. Új kutatási témaként a munkaerő-áramlás által hordozott 

tudástranszfer hatását elemzik az iparágakon belüli termelékenységszórásra vonatkozóan, 

valamint vizsgálják a fogyasztói viselkedést a digitális platformokon. 

 

A Határok és határtérségek kutatócsoport 2018-ban a záró periódusához érkező NN OTKA 

kutatás ütemterv szerinti megvalósítására fog koncentrálni. Sor kerül a résztémák 

összegzésére és a kutatást záró közös és egyéni publikációk leadására. Miután az aktuális 

határpolitikai folyamatok következtében halasztódott a kézirat lezárása, a Történelmi 

korszakkötött államhatár történet és határpolitika Magyarországon c. monográfia 

megjelenésére is 2018-ban kerül sor. A kutatás egyik kiemelkedő eredménye egy impakt 

faktoros tematikus folyóirat szám kézirata lesz, ezzel kapcsolatban azonban még nem kaptunk 

befogadó nyilatkozatot a megcélzott Eurasian Geography and Economics c. laptól, amelynél 

idő közben főszerkesztőváltás történt. Ezért lehetséges, hogy át kell pozícionálnunk a 

kéziratokat más folyóirathoz, és kezdeményezni kell a kutatás meghosszabbítását is. A 

kutatást záró kéziratok megvitatására az együttműködő finn partnerintézmény kutatóival 

közös workshopon kerül sor, terveink szerint 2018 júniusában. 

A kutatócsoport több energiát fordít az OTKA utáni finanszírozás biztosítására, ezért hazai 

(NKFIH PD, K, FK) és nemzetközi (H2020, INTERREG) pályázatok elkészítése és 

benyújtása a cél, amelyek a kurrens geopolitikai, európaizációs és határ menti jelenségekre 

http://www.krtk.mta.hu/


2 
 

fókuszálnak. A kutatócsoport fiatal kutatóinak szempontjából fontos, hogy két posztdoktori 

NKFIH-kutatás is támogatást nyert (Az Európai Unió normatív szerepe; Svejki 

kompországok? Geopolitikai identitások Kelet-Közép-Európában). A kutatócsoportnak az év 

végén alakítja ki 2019-től tervezett munkaprogramját. Valószínű, hogy célszerűvé válik a 

csoport átnevezése (például határtudományi és határpolitikai kutatócsoportra). 

A Nemzetközi Összehasonlító Tanulmányok Kutatócsoport2018-ban folytatni szeretné az 

előző években elindított (The Role of State in Varieties of Capitalism című) nemzetközi 

konferencia sorozatot. Idén a konferencia központi témája az egyenlőtlenség kérdése lesz. 

Három fő vonatkozás mentén szervezünk paneleket: területi egyenlőtlenségek, társadalmi 

egyenlőtlenségek, nemzetközi egyenlőtlenségek. Fő kérdések: a gazdasági, társadalmi 

fejlődés eltérő sajátosságai és eltérő üteme, a fejlődés főáramú értelmezésének a viszonya 

alternatív megközelítésekhez, a társadalmi és gazdasági fejlődést támogató és terelő gazdaság- 

és társadalompolitikai eszközrendszerek, a fejlődés fenntarthatósága (környezeti, társadalmi 

és ökológiai szempontból). A kutatócsoport közreműködésével 2018-ban kiadásra kerül az 

előző két konferencia anyagaiból készült tanulmánykötet a Palgrave Macmillan kiadónál. 

További tervünk egy nagyobb szabású OTKA kutatás előkészítése a 2019-es beadási 

határidőre. Ennek témája az alternatív fejlődési modellek a világgazdaságban. 

Az FDI-csoportnak három fő tevékenysége lesz 2018-ban. Egyrészt (2016 után) második 

alkalommal szervezünk workshopot az EIBA (European International Business Academy) -

val és a Corvinus Egyetem Versenyképesség-kutató Központjával közösen. 2018. március 7.-

én, a Corvinus Egyetemen tartjuk a rendezvényt, melynek címe: „Competitiveness of Firms 

and Locations in the Digital Age”. Ezúttal 13 előadás (ebből három FDI-csoportos kutatótól, 

öt pedig külföldi előadóktól) és 35-40kutató vesz részt a workshopon. A workshop célja a 

folyó kutatások eredményeinek ismertetése, és azok külföldi publikálhatóságának elősegítése 

(paper development workshop), ezen felül a PhD-hallgatók kutatásának segítése egy 

párhuzamos szekcióban. Másrészt folytatjuk a Hertfordshire-i Egyetemmel közös 

kutatásunkat, amelynek témája a Magyarországon és Lengyelországban megvalósított, ázsiai 

országokból származó közvetlentőke-befektetések vizsgálata. A kutatás eddigi eredményei 

szerint mind a küldő, mind a fogadó ország (üzleti) kultúrájának lenyomata érzékelhető a 

helyi leányvállalatok működésében. Ennek megfelelően az ázsiai „eredetű” leányvállalatok 

vállalati kultúrája eltérő sajátosságokat mutat a máshonnan érkező befektetők 

leányvállalataiétól. Harmadrészt a 2016. decemberében lezajlott „International new ventures: 

the case of the Visegrad countries” című, a csoport szervezésében lezajlott nemzetközi 

konferencián előadott anyagokból a Society and Economy c. újságban megjelenő különszám 

„munkálatai” folynak tovább. 

 

Fiatal kutatók mobilitásának támogatása 

A KRTK a főigazgatói intézkedési tervre kapott forrásokból folytatja az eddig jól bevált és 

népszerű kezdeményezését, így 2018-ban is külön kerettel támogatja a fiatal kutatók 

részvételét nemzetközi konferenciákon. A kutatási stratégiai célok egyik fontos eleme a fiatal 

kutatók nemzetközi szereplésének, valamint szakmai kapcsolatépítésének elősegítése.  

 

KRTK Nemzetközi szeminárium 

A nemzetközi szemináriumsorozat (Economics with policy - International seminar series) 

keretében 2018-ban is neves külföldi előadók meghívása van napirenden. E 

rendezvénysorozat egyrészt bekapcsolja a kutatóközpontot és a kutatókat a nemzetközi 

szakmai élet vérkeringésébe, segít abban, hogy a legfrissebb nemzetközi kutatási eredmények 

naprakészen eljussanak hozzájuk, továbbá lehetőséget teremt a kutatói kapcsolatépítésre. Az 

előadók és a témák kiválasztásánál az a cél, hogy azok szakpolitikai döntések számára is 
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tanulságosak legyenek. A szakpolitikai következményeket az előadások során meg is vitatják 

a résztvevők. 

 

KRTK Könyvtár 

Az új könyvtár informatikai környezete, a kulturált kutatóhely lehetősége a forgalom 

megnövekedését eredményezte, és bízunk abban, hogy az új infrastruktúra újabb 

lehetőségeket kínál további előrelépésekhez, fejlesztésekhez, az online szolgáltatásaink 

bővítésére, a kutatói igények minél magasabb szintű kiszolgálására. 

Továbbra is célunk, hogy a nyomtatott előfizetéseket felváltsuk a korszerű online 

hozzáférések biztosításával, digitális tartalmak szolgáltatásával. Célunk, hogy az EISZ 

nemzeti program keretében szolgáltatott szakirodalmi adatbázis-előfizetéseinket meg tudtuk 

tartani és akár tartalombővítésre is sor kerüljön. 

Fejlesztjük a könyvtár szolgáltató, kutatástámogató funkcióit és ezáltal továbbra is részt 

veszünk kutatói pályázatok, habilitációs eljárások, MTA doktori pályázatok összeállításában 

publikációs és hivatkozási listák elkészítésével, MTMT és REAL adatbázisok feltöltésével és 

gondozásával.  

 

KRTK Vándorszeminárium 

2018-ban is tervezzük a szemináriumok folytatását. A szervezők olyan tudósok és 

szakemberek meghívását tervezik, akiknél számítani lehet arra, hogy továbbgondolásra 

késztető, izgalmas mondanivalójuk lesz a KRTK kutatók számára. 

 

KRTK Kommunikációs stratégia 

A központ 2018-ben is folytatja a Hírlevél magyar és angol nyelvű kiadását. A hírlevelek 

összeállításánál továbbra is megkülönböztetett figyelmet fordít a műfaj hazai és nemzetközi 

trendjeinek követésére, a legjobb gyakorlatok átültetésére. Tapasztalataik szerint a Hírlevél 

nem csupán a KRTK partnerei számára szolgáltat jól áttekinthető információkat a Központban 

folyó kutatásokról és kezdeményezésekről, de a három intézet munkatársai számára is fontos 

eszköz egymás eredményeinek megismerésére. 

 

2018-ban folytatjuk a KRTK intézeti honlapjainak fejlesztését. Befejezzük a KTI honlap 

2017-ben elkezdett fejlesztési programját és ennek tapasztalatait is felhasználva elkezdjük az 

RKI és a VGI honlapok megújítását. 

 

Folytatjuk a Társadalomtudományi Kutatóközponttal 2017-ben közösen szervezett Academic 

Writing tréning programunkat, amelynek tananyagát kibővítve idősebb már rendszeresen 

publikáló kutatónak is kínálunk lehetőséget nemzetközi publikációs készségeik fejlesztésére. 

 

A Központ és az intézetek vezetői és vezető kutatói számára kommunikációs felkészítő 

tréninget szervezünk annak érdekében, hogy a kutatóközpontban elért és felhalmozott, 

szakpolitikai szempontból is fontos ismereteket minél szélesebb körben, minél hatékonyabban 

el tudjuk juttatni az érdeklődő állampolgárokhoz és a szakpolitikai intézkedések 

megvalósításában résztvevő szakemberekhez. 

 

Pályázatfigyelés 

Akadémiai forrásból megbíztuk a KTI és az RKI egy-egy munkatársát, hogy folyamatosan 

figyeljék és értékeljék a közgazdasági és regionális tudományi területeken kiírt pályázatokat 

és e lehetőségekről tájékoztassák a kutatócsoportokat. 


