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Műhely

PhD disszertáció védések a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán
Bakos István
2006. szeptember 22-én került sor Zsúgyel János, a Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
egyetemi adjunktusa „Az Európai Unió regionális politikája és hatása a területi
kiegyenlítődésre” című PhD disszertációjának nyilvános vitájára.
A disszertáció alapjául szolgáló kutatásokban a jelölt azt vizsgálta, hogy az Európai Unió
regionális politikája mennyiben járult hozzá a területi fejlettségi különbségek mérsékléséhez. A
kutatás keretében bemutatásra került az Európai Unió regionális politikája célrendszere
kialakulásának folyamata, illetve az egyéb közösségi politikákkal való kapcsolatrendszer. Ezt
követően az Európai Unió területi konvergencia folyamatának elemzése történt meg a régiók,
valamint a tagállamok szintjén.
A kutatás eredményeit összefoglaló tézisek megállapítják, hogy az Európai Unió regionális
politikájának célrendszere ellentmondásos, mivel a többi politikai célokkal, különösen a
költségvetési politika céljaival kölcsönös függésben alakult, ezért a regionális konvergencia
folyamatához való hozzájárulás mértéke csak korlátozott lehetett az elmúlt időszakban.
A disszertáció kvantitatív elemzései alapján az a következtetés adódik, hogy a regionális
konvergencia alapvetően a gazdasági növekedés korszakaihoz kötődik, s a regionális politika
hatása csak korlátozott a tagállamok közötti területi kiegyenlítődésre a gazdasági hanyatlás és
stagnálás időszakában. A közösségi regionális politika hatása a régiók szintjén jelentkezik a
legerőteljesebben, mivel a kohéziós politika által kedvezményezett országokban számos régió
erőteljesen javította relatív helyzetét az 1986-1997 közötti időszakban.
A nyilvános vitában a jelölt a disszertáció téziseit summa cum laude minősítéssel védte meg.
A professzor Czabán János CSc által vezetett bizottságban az opponensi feladatokat Gál Zoltán
CSc (MTA Regionális Kutatások Központja Pécs) és Losoncz Miklós CSc (Gazdaságkutató
Intézet Budapest) látta el. A disszertáció témavezetője professzor Kocziszky György CSc volt.
2006. szeptember 26-án került sor a Miskolci Egyetemen Bartha Zoltán Az üzleti tudás
sajátosságai és hozzáférhetőségének körülményei című doktori disszertációjának nyilvános
vitájára.
A dolgozat az üzleti tudás, különösen annak a vállalati és az alkalmazotti kapcsolatokban
megtestesülő részének földrajzi koncentrációját tárgyalja. A koncentráció kimutatására a magyar
ipari parkokba betelepült vállalatok számát, ill. a parkokban alkalmazottak létszámát használja
fel a szerző, és a dolgozatban bizonyítja, hogy az ipari parkok skálafüggetlen topológiával
írhatók le mindkét említett jellemzőjük alapján. A skálafüggetlen eloszlásra jellemző az integrált
csomópontok jelenléte, ezek a csomópontok pedig a tudás koncentráltságát bizonyítják.
A vita során kiderült, hogy a bizottság (melynek elnöke Dr. Szintay István volt, tagjai pedig
Dr. Balaton Károly, Dr. Szakály Dezső, Dr. Czabán János, Dr. Varga József és Dr. Karajz
Sándor) az üzleti tudás sajátosságait kimondó téziseket megalapozó, szintetizáló jellegűnek
tartja (T1, T2, T3). Újszerűnek minősítették az üzleti tudás mobilitását tárgyaló téziseket (T4,
T5), amelyek a rejtett tudást részben immobilnak, tehát munkaerő-jellegűnek nevezik, a kifejtett
tudást pedig tőkejellegűnek, tehát mobilnak. Végül új eredményeket kimondónak találták a T6,
T7 és T8 téziseket, amelyek az üzleti tudás koncentrációjának tesztelésére vonatkozó állításokat
tartalmazzák, a koncentráltság kiaknázásának lehetőségeire adnak tanácsokat, ill. ajánlásokat
fogalmaznak meg az ipari parkoknak a csomóponti szerep erősítésének lehetséges módozataira.
A nyilvános vita tárgyát képező disszertáció, ill. tézisfüzet letölthető a Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Karának honlapjáról (http://www.gtk.uni-miskolc.hu/phd/hirek.htm), ill.

