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Tudományos pálya
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 Jelenleg: PhD Alkalmazott Informatika és 
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Tanszék



2017. 10. 12.

2

Tudományos munkák

 Examination of entrepreneurship ecosystem 
in Debrecen from the direction of open 
innovation spaces- diploma angolul

 Vállalkozói ökoszisztéma vizsgálata 
Debrecenben TDK különdíj
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Picture 1: “ HUB” in another environment Source: Own editing, 
2013.
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Picture 2: HUB  in Amsterdam Source: Internet 
source, 2013
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Picture 3: HUB in Bucharest Source: Internet source, 
2013
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Egyetemi kontakt: Dr. Katonáné Kovács Judit

 Termelő vállalatok lean és zöld elvű 
beszerzésmenedzsmentjének vizsgálata és 
fejlesztési lehetőségei Hajdú-Bihar és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben 
Témavezető: Dr. habil Oláh Judit, egyetemi 
docens
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Beszerzésről röviden
 Vállalati működésben nagyon sokféleképpen 

megfogalmazható.
 „‘90-es évek közepéig a beszerzés a 

termeléshez tartozik (hagyományos felfogás). A 
beszerzés feladata, hogy a termeléshez 
szükséges inputigényeket kielégítse.”

 „Kiterjesztett beszerzés értelmezése szerint, a 
beszerzés a tevékenységek elvégzéséhez 
szükséges kiadások vállalati stratégiai célokkal 
való összehangolásáért, kontrolljáért 
felelős.”A beszerzési szervezet feladatköre 
kiszélesedett. (Vörösmarty-Tátrai,  2012)

 Megfelelő anyag vásárlása a megfelelő 
mennyiségben a megfelelő forrásból, melyet a 
megfelelő helyre a megfelelő időben a 
megfelelő áron juttatnak el.

 Kérdés mi a megfelelő?
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Trendek és menedzsmentmegoldások a 
beszerzésben

 Globális beszerzés (Global sourcing): a 
beszerzési tárgyak közös részének, a 
folyamatoknak, a technológiáknak és a 
beszállítóknak az integrálását és 
koordinációját jelenti.

 Elektronikus megoldások: integrált 
vállalatirányítási szoftverek

 Fenntarthatóság, környezeti és 
társadalmi szempontok
◦ Társadalmi felelősségvállalás a beszerzésben: 

figyelembe veszi a beszerzés társadalomra tett 
következményeit, vagy pozitív változást 
eredményet a beszerzési elveken, prioritásokon, 
gyakorlaton keresztül.
 Helyi közösségek
 Diverzitás
 Etika
 Emberi jogok
 Biztonság
 Pénzügyi felelősség
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Zöld beszerzés
 „Azt a tudatos tevékenységet jelenti, amikor a 

vállalat nemcsak a beszállítóktól követeli meg a 
környezettudatosságot, ami anyag-és 
energiahatékonyságot takarhat, hanem a saját 
beszerzési tevékenységével és beszállítóival 
szemben is hasonló elvek betartását várja el.” 
(Vörösmarty-Tátrai, 2012).
◦ Környezetbarát termékek előnyben részesítése
◦ Beszerzési folyamatok környezeti szempontok 

figyelembevételével történő kialakítása
◦ Zöld szempontok beépítése a szállítói kapcsolatok 

menedzsmentjébe
◦ Zöld szempontok beépítése az ellátási láncba

Top 10 kritérium a beszállító környezeti teljesítményére 
(forrás: Handfield et al.,2002)

Legfontosabb kritériumok Legkönyebben értékelhető

Környezeti adatok nyilvánosságra hozatala ISO 14000 minősítés

Második körös beszállító körny. Értékelése Ózon károsító anyagok

Veszélyes hulladékok menedzsmentje Újrahasznosíthatóság

Toxikus hulladékok menedzsmentje VOC§ tartalom

EPA 17 veszélyes anyag lista EPA 17 veszélyes anyag lista

ISO 14001 minősítés Újrahasznosítási tevékenység

Visszutas logisztika Újrahasznosítható vagy csökkentett 
csomagolás

Környezetbarát csomagolás Visszavétel vagy visszutas logisztika

Ózon károsító anyagok Részvétel EPA programban

Légszennyezés Környezeti adatok nyilvánosságra hozatala
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 Jelenleg a kutatás 
 Angol−magyar gazdaságtudományi 

szakfordító szakirányú továbbképzés

Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet! 

Horváth Adrienn
horv.adrienn@econ.unideb.hu


