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I. Alapadatok, a kutatás rövid bemutatása
Napjainkban több területet is érintő átalakulásnak („csendes forradalomnak”) lehetünk
szemtanúi a nemzetközi fejlesztési együttműködésben. Olyan új országok jelentek meg a
donorok között, akik eddig recipiensek voltak: a kelet-közép-európai országok az Európai
Uniós tagság miatt (is) vállalnak kötelezettséget, azonban számtalan feltörekvő donor (Arab
országok, Brazília, India, Kína) saját érdekei szerint cselekszik. Továbbá mintha már nem
közvetlenül a szegénység csökkentése lenne a cél, hanem a nemzetközi kereskedelemben
való pozíció javítása: az ezredforduló óta a nemzetközi közösség – beleértve: ENSZ,
UNCTAD, Európai Unió, Kereskedelmi Világszervezet, Monterrey Konferencia a fejlesztési
támogatásokról – nyíltan megfogalmazza ezt, valamint az Aid for Trade 2005-ös hivatalos
megjelenése is ezt támasztja alá. Megemlítendő az is, hogy a hagyományos fejlesztési
segélyek mellett már újfajta támogatások is megjelentek, mint például a költségvetéstámogatás. Az Európai Unió is kiemelt szerepet szán ennek nemzetközi fejlesztési
politikájában: egyrészt több joganyagban is szerepel, másrészt önálló iránymutatást adott ki
ezzel kapcsolatban.
A kutatási programmal kettős célom van. Egyrészt célom a nemzetközi fejlesztési
együttműködés legújabb trendjeinek, jellemzőinek feltárása, válaszolva az alábbi
kérdésekre:
-

Milyen jellemzői vannak az új donoroknak, és segélyezési
tevékenységük mennyire hasonlít/különbözik a régi donor
országok tevékenységéhez?

-

Hogyan definiálhatók a nemzetközi fejlesztési
együttműködés céljai, és az Aid for Trade
ebben hogyan jelenik meg?

-

Miért
nyert
teret
a
költségvetéstámogatás és miért lehet jobb a

hagyományos értelemben vett segélyeknél; milyen előnyei és hátrányai vannak a
költségvetés-támogatásnak, valamint az újabb eszközöknek?
Másrészt célom az általános jellemzők feltárásán túl ezek eredményességének, lehetséges
hatásainak kimutatása, melyhez többváltozós statisztikai elemzést, ökonometriai
módszereket használok fel.
II. Helyzetjelentés, folyamatok bemutatása
Az ösztöndíjas időszak első negyedévében (2014. március 1. – május 31.) elsősorban
az első kutatási célkitűzésem („Milyen jellemzői vannak az új donoroknak, és segélyezési
tevékenységük mennyire hasonlít/különbözik a régi donor országok tevékenységéhez?”)
megválaszolására törekedtem. Ennek eredményeként a feltörekvő donorok helyzetének
elemzése egy angol nyelvű folyóiratcikkben is megjelent. A cikket az MTA által elfogadott
tudományos folyóiratok listáján C kategóriás Society and Economy c. folyóiratba küldtem el,
melyet lektorálás után elfogadtak, és a folyóirat 2014. évi 3. számában meg is jelent. A
tanulmányban azt fejtegetem a szakirodalom feldolgozásával és statisztikai elemzéssel
alátámasztva, hogy a feltörekvő donorok mennyiben viselkednek másképp, mint a
hagyományos donorok, valamint öt országot (Kuvait, Izrael, Törökország, Egyesült Arab
Emírségek, Thaiföld) külön is elemeztem. Az eredmények szerint jelentős különbségek
fedezhetők fel, ugyanakkor az a feltételezés nem helytálló, hogy a feltörekvő donoroktól
érkező
fejlesztési
támogatások
kiegészítik
a
hagyományos
donoroktól
érkező
támogatásokat, ugyanis sok esetben a helyettesítő hatás nagyobb mértékben érvényesül. A
kedvezőbb feltételek miatt ugyanis több esetben előfordulhat az, hogy a recipiens ország a
feltörekvő donoroktól érkező támogatásokat részesíti előnyben. A cikk és a szakirodalom
feldolgozása alapján a feltörekvő donorokról egy összefoglaló, másfél órás előadást is
tartottam a Nemzetközi fejlesztési segélyezés c. kurzusomon alapképzésen tanuló hallgatóim
számára.
E kutatás során vált számomra egyértelművé, hogy a feltörekvő donorok közül a magyar –
és többnyire a nemzetközi – szakirodalomban (is) háttérbe szorult arab donorok
segélyezésére szükséges fókuszálni. Annak ellenére keveset foglalkoznak ezekkel az
országokkal, hogy Kuvait például már az 1960-as évek óta nyújt fejlesztési támogatást, és
kiépült intézményrendszerrel rendelkezik. Sőt, Kuvait az OECD Fejlesztési Bizottsága (DAC)
felé is szolgáltatat adatokat, így tevékenységéről számszerű adatokkal is lehet nyilatkozni.
Ezek ismeretében a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága által 2014 őszén megszervezésre
került konferenciára is az arab donorok témájában nyújtottam be a jelentkezésemet még
ebben a negyedévben.
Az első negyedévben a feltörekvő donorok mellett elkezdtem
költségvetési támogatás jellemzőinek feltárását is. Ekkor a
legfontosabb szakirodalmak kerültek feldolgozásra, így
általános képet kaptam a fogalmáról és meghatározásának
nehézségeiről, az egyes altípusairól (általános és ágazati
költségvetés-támogatás), valamint azok előnyiről és
hátrányairól. A kutatás során kiderült, hogy ugyan
relatíve új támogatási formáról van szó, azonban
a magyar szakirodalomban nemigen lehet találni

a

erre vonatkozó elemzéseket, annak ellenére sem, hogy az EU előszeretettel használja ezt a
támogatási formát. Az EU már az afrikai, karibi, csendes-óceáni (ACP) országok számára is
nyújtja ezt a támogatást és a 2000-ben aláírt Cotonou-i egyezmény is tartalmazza azt, hogy
költségvetés-támogatás formájában is lehet forrást biztosítani az ACP-országok számára.
Ezek összefoglalása megjelent a 2014. májusi Nemzetközi fejlesztési segélyezés c.
kurzusomon előadásként. A munkatervnek megfelelően a nyári hónapokban folytattam ezt a
kutatást.
Az első negyedévben ugyanakkor az Aid for Trade program ökonometriai–statisztikai
hatásvizsgálata is megkezdődött, melynek eredményeként egy folyóiratcikk is született
(Külgazdaság). E témában a hatásvizsgálatot már relatíve egyszerűbb volt elvégezni, mert
korábbi kutatásaim és publikációim részletesen foglalkoztak az Aid for Trade programmal,
így a megalapozó elméleti kutatást nem kellett elvégezni, ami a költségvetés-támogatásnál
és a feltörekvő donorok esetében jelentős időt igényelt. Az Aid for Trade hatáselemzése
során szerzőtársammal azt vizsgáltuk, hogy az Aid for Trade mint a kereskedelmet ösztönző
támogatási forma hozzájárul-e az afrikai integrációk belső kereskedelmének
növekedéséhez. Ehhez a Nyugat-afrikai Gazdasági Közösséget (ECOWAS) választottuk,
mint azt az integrációt, amely a sikeresebb integrációk közé tartozik. Összességében negatív
hatás mutatható ki, azaz inkább kereskedelemeltérítő hatása van az AfT-nek a
kereskedelemteremtés helyett. Ugyanakkor felvetettük azt, hogy az általános megközelítés
mellett érdemes donorfüggően is elemezni a folyamatokat. Ennek köszönhetően, az Aid for
Trade hatásainak mélyebb megértése miatt e kutatási részterület folytatásaként határoztam
meg a 2014. szeptemberi European Trade Study Group éves konferenciájára beadott
absztrakt célját (az EU és az USA által nyújtott AfT-támogatások lehetséges hatásainak
összehasonlítása), a kutatás felépítését, illeszkedve a kutatási tervben meghatározott
menetrendhez igazodóan.
Az első negyedévben a kutatás mellett egy saját kutatócsoportot is létrehoztam, melybe
alap- és mesterképzésen tanuló hallgatókat vontam be. A jelentkezés önkéntes volt, így a
kialakult kutatócsoport munkájában valóban olyan hallgatók vettek részt, akiket érdekel a
nemzetközi fejlesztési együttműködés témaköre. A kutatócsoport munkája az első néhány
hétben elsősorban a hallgatók képességeinek felméréséből állt, és májusra sikerült
meghatározni azokat a részterületeket, amelyekben szívesen részt vettek. E felmérésre
szükség is volt, ugyanis több hallgatóról kiderült, hogy bár érdeklődnek a téma iránt, de a
feladatok megoldására adott határidőket nem tudják tartani, így a kezdeti 6 fős
kutatócsoport leapadt, és az év végén 3 hallgatóval dolgoztam aktívan.
A második, három hónapos periódusban (2014. június-augusztus) a kutatócsoport egyik
tagjával a költségvetés-támogatás témakörében mélyültünk el. Az időszakban a
fellelhető szakirodalmat dolgoztuk fel és rendszereztük, amely alapján
a folyóiratcikket megírtuk. 2014. augusztus elejére a
szakirodalmak feldolgozása megtörtént, és egy meglehetősen
bő vázlat állt össze: fogalmi meghatározás, célok,
eredmények, hatások, EU-s szerepvállalás, néhány
statisztikai adat. Mivel egy cikkhez túl sok információ
állt rendelkezésünkre, meg kellett találnunk azt a
fő kérdést, ami köré végül a sok információból
fel tudjuk építeni a cikket. Ekkor döntöttünk

úgy, hogy nem érdemes mélyebb statisztikai-ökonometriai vizsgálatot végezni, hiszen nem
ismert az elméleti háttér, ezért egy leíró jellegű cikk mellett döntöttünk, amelyben a
költségvetés-támogatás létét, előnyeit, hátrányait és EU-s szabályozását elemeztük. Ennek
eldöntése után kezdtük el véglegesíteni a folyóiratcikk szövegét a hallgatómmal (aki végül a
cikk társszerzője lett). A cikk eredményei szerint a költségvetés-támogatás a segély
eljuttatásának módját jelenti, így elsődlegesen a szegénység csökkentése a célja.
Programalapú támogatásként hatékonyabb eszköz lehet, hiszen ezáltal hosszú távú
elköteleződést jelent, és nagyobb biztonsággal érkeznek folyamatosan a költségvetéstámogatás keretében nyújtott pénzek, mint egyéb forma esetében. Ugyanakkor paradox
helyzetre is figyelmesek lettünk: a költségvetés-támogatás logikájának feltárása és a
statisztikai adatok összevetése alapján láttuk azt, hogy azok az országok a legnagyobb
kedvezményezettjei ezeknek a támogatásoknak, amelyeket a költségvetés-támogatás
logikája szerint nem is nagyon kellene támogatni (pl. törékeny országok, gazdaságilagpolitikailag instabil országok). 2014. szeptember második felében sikerült a Külgazdaság c.
folyóirathoz lektorálásra küldeni a cikket. Emellett a hallgatóm és társszerzőm (Pontet
Julianna) érdeklődése olyannyira feltámadt a témakör iránt, hogy úgy döntött, a
költségvetés-támogatás témaköréből írni fog egy tudományos diákköri dolgozatot (erre
végül a sor is került, a következő időszak részében beszámolók róla), amiben már mélyebb
statisztikai elemzés is megjelenik.
A nyári hónapokban további feladat volt az arab donorok tevékenységének mélyebb
megismerése, ehhez a feladathoz szintén bevontam egy hallgatót, aki a statisztikai adatok
összegyűjtésében, az elemzés elvégzésében nyújtott segítséget. E munka eredménye a
harmadik időszakban jelent meg.
Emellett az Aid for Trade elemzése is tovább folytatódott, és az EU-ra gyakorolt hatását
elemeztem. A fő kérdés az volt, hogy az EU-ból érkező támogatások milyen mértékű
kereskedelmet tudnak indukálni a fogadó országok és az EU régi és új tagállamai között.
Korábbi kutatásomat folytattam, és az akkor használt gravitációs modellt finomítottam: a
teljes kereskedelem helyett kizárólag az exportra gyakorolt hatást vizsgáltam (ami az Aid for
Trade elsődleges célja). A fogadó országok szempontjából kedvezőtlen hatások mutathatók
ki: az AfT nincs szignifikáns hatással az EU-ba irányuló exportjukra, azaz ez az eredmény is
abban erősít meg, hogy az Aid for Trade nem a recipiens, hanem sokkal inkább a donor
számára kedvez. E kutatás eredményeiből egy angol nyelvű folyóiratcikk kézirata elkészült,
és angol nyelvi lektorálás után a Transition Studies Review c. folyóirathoz került szakmai
lektorálásra.
Mindemellett az Aid for Trade program ökonometriai–statisztikai hatásvizsgálatát is
tovább folytattam. Az előző időszakban benyújtott folyóiratcikk folyományaként azt
vizsgáltam, hogy az USA-tól és az EU-tól érkező Aid for Trade milyen
hatást
gyakorol
az
ECOWAS
afrikai
integráció belső
kereskedelmének ösztönzésére. A vizsgálat apropóját az
adta, hogy mind az EU, mind az USA deklaráltan
támogatja az afrikai integrálódási folyamatot, így
ennek segélyezési tevékenységében is meg kellene
jelennie. Az ECOWAS-nak pedig kifejezett célja az,
hogy a belső kereskedelmet előmozdítsa a tagok
között. A statisztikai adatokat az OECD

segélyezési adatbázisából, valamint az UNCTAD adatbázisából szereztem. A gravitációs
modell alapján kapott eredmények szerint ugyanakkor egyértelműen kiderült az, hogy sem
az EU-ból, sem az USA-ból érkező AfT-nek nincs szignifikáns hatása az ECOWAS belső
kereskedelmére, és sokkal inkább úgy tűnik, hogy ez a támogatási forma is kötött segélynek
minősül: a donorok exportja növekedne a segélyezett országba. Azaz sokkal inkább a
donorok érdekei a döntők, semmint a recipiens országok érdekei. Az ebből készült
tanulmány 2014. augusztusban elkészült, és megküldtem a 2014. szeptemberi European
Trade Study Group éves konferenciájára. (2014. szeptemberben jelent meg a
honlapjukon.1)
Ebben az időszakban elkészült az oktatási segédanyag váza is, ugyanakkor ennek
véglegesítésére csak a harmadik időszakban került sor.
A záró periódusban (2014. szeptember-december) lényegében az előző időszakokban
elkezdődött kutatások véglegesítése történt meg. Egyrészt szerzőtársammal befejeztük a
költségvetés-támogatásról készült cikket, és beküldtük lektorálásra a Külgazdaság c.
folyóirathoz még 2014. szeptember végén. A lektori vélemény alapján kijavítottuk a cikket,
és október végén megküldtük a szerkesztőségnek. Amiatt, hogy az év végi szám tematikus
szám volt, így a mi cikkünk csak a következő (2015. 1-2) számban jelenik meg.
Az Aid for Trade EU-s hatásait taglaló cikk lektorálási folyamata azonban a mai napig
nem zárult le a Transition Studies Review-nál, annak ellenére, hogy már hónapokkal ezelőtt
beküldtem a cikket. 2014. decemberi e-mailváltásunk során azt az információt kaptam, hogy
szerkesztőségi ellenőrzésen van a cikk. Bízom benne, hogy hamarosan ennek is megszületik
az eredménye.
Az előző félévben kialakult kutatócsoport tagjaival tovább zajlott a munka, és az oktatási
segédanyaghoz készítettek gyakorlati háttéranyagokat a korábbi munkájuk alapján. Ennek
eredményeként egy olyan oktatási anyag készülhetett el, amely gyakorlati ismereteket,
érdekességeket is tartalmaz.
2014. szeptemberben részt vettem a European Trade Study Group müncheni
konferenciáján, ahol az EU és az USA által nyújtott Aid for Trade támogatások hatásairól
tartottam előadást, és ebben az ECOWAS-ra gyakorolt hatásokat boncolgattam. A kutatási
eredményeimet taglaló conference paper a konferencia honlapján megjelent, és bárki
számára elérhető. Ezt a conference paper-t hivatkozta a Danish Institute for International
Studies egy 2014-es jelentésében. A konferencián nem csak európai résztvevők voltak, így
különösen érdekes volt beszélgetni egy ghánai kutatóval – hiszen Ghána az ECOWAS tagja.
2014. novemberben Egerben vettem részt a Pro Scientia Aranyérmesek
Konferenciáján. A konferencián az arab donorok nemzetközi
fejlesztési
együttműködésben
betöltött
szerepéről
tartottam
előadást
(valamint
az
absztrakt
a
programfüzetben
megjelent).
Pro
Sicentia
Aranyérmesként már korábban is vettem részt ilyen
konferencián, így multidiszciplináris jellege miatt
1

Letölthető: http://www.etsg.org/ETSG2014/Papers/116.pdf

igyekeztem olyan előadást összeállítani, ami szakmaisága ellenére is közérthető az orvosok,
biológusok, történészek számára is. Ebből kifolyólag a statisztikai adatgyűjtésben segédkező
hallgatómmal úgy döntöttünk, hogy ez az előadás kizárólag alapadatokra épül majd, és a
mélyebb statisztikai elemzést egy folyóiratcikkben fogjuk összefoglalni. Ennek várható
befejezése 2015. február vége. Következésképpen az előadásban kizárólag a feltörekvő
donorokról és a közöttük megjelenő arab donorokról beszéltem, kitérve arra, mióta
segélyeznek, milyen anomáliák fedezhetők fel, és hogy az arab donorok mely
országcsoportokat támogatják leginkább. Kiderült, hogy az arab donorok az OECD fejlesztési
bizottsága után a legnagyobb segélyező országoknak számítanak, ugyanakkor meglehetősen
koncentrált a segélyallokációjuk, nem a legkevésbé fejlett országokat támogatják, kevéssé
átlátható a működésük (és így kevésbé elszámoltathatóak), valamint már az 1970-es évek
óta nyújtanak támogatást. A téma mélyebb elemzésére – ahogy fentebb is írtam – egy
folyóiratcikk keretében kerül sor.
Ebben az időszakban három hallgatóval dolgoztam szorosabban: egyikük (Pontet Julianna)
TDK-dolgozatát OTDK-ra javasolta a bizottság, és az OTDK-ra történő nevezés már meg is
történt. A dolgozat a költségvetés-támogatást elemzi a törékeny országokban. Egy másik
hallgatóm (Ifkovics Marica) Brazília mint feltörekvő donor segélyezési tevékenységéből írta
szakdolgozatát témavezetésemmel. Harmadik társukkal (Rutai Júlia) pedig az arab donorok
témakörében mélyültem el, és fogjuk folytatni a munkát a jövőben is.
III. A kutatás elért eredményei és alkalmazási területei, hasznosíthatósága
A munkatervben megfogalmazott kutatási kérdésekre az alábbiakban foglalható össze a
válasz:
-

Milyen jellemzői vannak az új donoroknak, és segélyezési tevékenységük mennyire
hasonlít/különbözik a régi donor országok tevékenységéhez?
Az új – feltörekvő – donorok tevékenysége több tekintetben is hasonlít a
hagyományos donorok tevékenységéhez, hiszen az ő segélyezésüket is jelentős
mértékben befolyásolja saját gazdasági (és politikai) érdekük. Ugyanakkor több
tekintetben is eltérnek: egyrészt segélyallokáciájukban a közelség fontos szempont
(szomszédos országokat részesítik előnyben), kevesebb és lazább feltételeket
szabnak meg, jobban támogatják az alacsony jövedelmű országokat, mint a
hagyományos donorok. E hozzáállás eredményeként fennáll annak veszélye, hogy a
forrásbővülés nem következik be, hiszen a recipiens országok felváltják a
hagyományos donoroktól érkező támogatásokat a feltörekvő országoktól érkező
támogatásokra. Figyelembe kell azonban azt is venni, hogy a feltörekvő donorok
megjelenésével az ún. háromszög együttűmöködések is egyre
nagyobb teret nyernek, ahol is a recipiens országok
fejlesztését a feltörekvő donoroktól érkező szakértők
mellett
a
hagyományos
donoroktól
érkező
támogatások segítik. Ez az együttműködés
hosszú távon akár a segélyhatékonyság
növekedéséhez
is
vezethet,
hiszen
koncentrált erőforrás-felhasználásról van
szó. (Kutatási eredmények megjelenése:

cikk
a
Society
and
Economy
c.
folyóiratban;
konferencia-előadás
absztraktmegjelenés Egerben; 2 db egyetemi szeminárium a témában)
-

és

Hogyan definiálhatók a nemzetközi fejlesztési együttműködés céljai, és az Aid for
Trade ebben hogyan jelenik meg?
A nemzetközi fejlesztési együttműködés célja nem változott, ahogyan azt az Aid for
Trade megjelenése kapcsán lehetett feltételezni. A fejlesztési együttműködés
elsődleges célja továbbra is a szegénység csökkentése és ehhez hol közvetve, hol
közvetlenül, biztonságpolitikai kérdések is társulnak (donortól függőek, ahogy az
oktatási segédanyagban lévő gyűjtés is mutatja). Az Aid for Trade elsődleges célja a
nemzetközi kereskedelemben való részvétel fejlesztése, a fejlődő országok
exportképességének javítása. Ennek végső célja pedig az, hogy az ország
versenyképessége javuljon és szegénység csökkenjen. Az Aid for Trade statisztikai
elemzése viszont több kedvezőtlen folyamatra is rávilágott:
o

o

o

Az Aid for Trade támogatások nem növelik az ECOWAS afrikai integráció belső
kereskedelmét, sőt, negatív eredményt tapasztaltunk. Ez arra utal, hogy a
kereskedelem bővülése – ha megtörténik – nagyobb valószínűséggel valósul
meg a donor és a recipiens ország között.
Az USA-ból és az EU-ból – mint két legnagyobb donortól – érkező AfTtámogatás nem ösztönzi az ECOWAS belső kereskedelmének fejlődését. Annak
ellenére van ez így, hogy e két donor deklaráltan támogatja az afrikai
integrációk fejlesztését.
Ha az Európai Uniót a szerint vizsgáljuk, hogy az AfT a régi vagy az új
tagországok esetében okoz-e kereskedelembővülést, újra ellentmondást
találhatunk. A vizsgálat – az adatok elérhetősége miatt – a régi donoroktól
érkező támogatásokra terjedt ki. Az eredmények szerint ezek a támogatások
nem növelik meg a fogadó országok exportját sem a régi, sem az új
tagországok irányába. Ugyanakkor ha összevetjük ezt az eredményt korábbi
kutatási eredményeimmel – ahol a teljes kereskedelem alakulására pozitív
hatást gyakorolt –, akkor elfogadható az, hogy az AfT sokkal inkább
befolyásolja a fogadó országok importját, mint exportját. Ez pedig arra utal,
hogy az AfT is egyre inkább kötött segélyként viselkedik.

(Kutatási
eredmények
megjelenése:
Külgazdaság-cikk;
konferencia-előadás
Münchenben; 1 db egyetemi szemináriumi előadás; 1 folyóiratcikk lektorálás alatt a
Transition Studies Review-nál)
-

Miért nyert teret a költségvetés-támogatás és miért lehet jobb a
hagyományos értelemben vett segélyeknél; milyen
előnyei és hátrányai vannak a költségvetéstámogatásnak, valamint az újabb eszközöknek?
A
költségvetés-támogatás
megjelenése
elsődlegesen a segélyhatékonyság növelése
érdekében jelent meg. E várakozás oka,
hogy
a
költségvetés-támogatás
a
programalapú
támogatások
közé

tartozik, ami hosszú távú elköteleződést jelent és lehetőséget teremet hosszú távú
fejlesztések megvalósítására. A költségvetés-támogatásnak emiatt számtalan előnyét
lehet meghatározni: nagyobb a fogadó ország felelőssége, hosszú párbeszéd előzi
meg, fejlesztési stratégiát kell készíteni, az oktatás-egészségügy fejlesztése hatékony
eszköze lehet, csökkenhetnek a tranzakciós költségek. Hátránya, hogy nehezebb
ellenőrizni a felhasználását, folyamatos ellenőrzésre van szükség, a donorok
felmondhatják a folyósítását, ha valamilyen célt nem teljesít a recipiens, ezzel pedig a
hosszú távú fejlesztéseket ássák alá. A trendek áttekintése során láthatóvá vált, hogy
azok az országok tartoznak a legtöbb költségvetés-támogatást fogadó országok közé,
melyek gazdasági-politikai stabilitása megkérdőjelezhető. Ez pedig teljesen
ellentmond
a
költségvetés-támogatás
elméletének.
(Kutatási
eredmények
megjelenése: Külgazdaság-cikk megjelenés alatt; 2 db egyetemi szemináriumi
előadás)
Az átalakuló nemzetközi fejlesztési segélyezés témakörét, az ebben folytatott kutatást és
eredményeket több területen igyekszem hasznosítani. Ezek alapvetően két csoportba
sorolhatók: a Szegedi Tudományegyetemen mint befogadó intézményben, valamint az
egyetemen kívüli tudományos környezetben történő hasznosulás. A befogadó intézményben
több területen is igyekszem hasznosítani a kutatás során szerzett ismereteket, hiszen a
tehetséggondozás mellett az oktatási struktúrába is beépítettem a kutatási programom. Az
eredmények hasznosítása a fentiek szerint:
(1) A befogadó egyetemen történő hasznosítás


A 2013/2014-es tanév tavaszi félévében indítottam el először a Nemzetközi
fejlesztési segélyezés c. kurzusomat, mely az SZTE Gazdaságtudományi Karán –
bármelyik – alapképzésen, valamint az SZTE Állam- és Jogtudományi Karán
nemzetközi tanulmányok alapképzésen tanuló hallgatók számára volt nyitott.
Összesen 21 hallgató járt erre a kurzusra. Az alapismeretek átadásán túl hangsúlyt
helyeztem az e pályázati keretek között megvalósuló kutatásom ismertetésére is, így
tartottam előadást az Aid for Trade-ről, a feltörekvő donorok általános jellemzőiről,
valamint a költségvetési támogatás főbb ismérveiről.



2014 márciusában kutatócsoportot hoztam létre az átalakuló nemzetközi fejlesztési
segélyezés témakörében. E kutatócsoportba hallgatókat szerettem volna bevonni, így
az alapképzésen tanulók számára a Nemzetközi fejlesztési segélyezés c. kurzuson
belül hirdettem meg ezt a lehetőséget. Közülük két érdeklődő hallgató jelentkezett a
csoportba. Emellett a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzésen tanuló
hallgatók számára is lehetővé tettem a kutatócsoporthoz való csatlakozást. A
hallgatók első feladata az általuk választott donorok általános
jellemzőinek áttekintése, ami az elkészült oktatási
segédanyag egyik esettanulmányát adta.



Az SZTE Gazdaságtudományi Karán működő
Tudományos Diákkör Albizottság titkáraként
megszerveztem azt, hogy 2014 őszétől
induljon el az ún. Kutatóműhely c.
kurzus, melyre 2014. szeptemberben

jelentkezhettek a hallgatók. A kurzus keretében hirdettem meg a nemzetközi
fejlesztési segélyezés témakörét, és három hallgató jelentkezett rá. Egyikük a
költségvetés-támogatás témakörében mélyült el, míg a másik két hallgató e kutatási
ösztöndíj témáján túlmenően találtak maguknak érdekes témát, és abban mélyedtek
el.


A 2014/2015 tanév őszi félévben a Globalizáció és fejlődés kurzusomon
tartottam előadásokat a költségvetés-támogatás és a feltörekvő donorok
témaköréből. Így a nappali és levelező tagozaton tanuló hallgatók is kaphattak
ismereteket ezekről a témákról. Emellett ezeken a kurzusokon már kötelező
irodalomként kiadhattam a Society and Economy c. folyóiratban megjelent cikkem a
feltörekvő donorokról, valamint segédanyagként közzétettem a költségvetéstámogatásról elkészült cikk első verzióját.

(2) A befogadó intézményen túli eredmények


A kutatási eredményeket több folyóiratban publikáltam. A Külgazdaság c.
folyóiratban jelent meg 2014 áprilisában az Aid for Trade hatásvizsgálatával
foglalkozó cikkünk Kis Katalinnal együtt (Eötvös Lóránd hallgatói ösztöndíjas).
Emellett a feltörekvő donorok hatásait elemző angol nyelvű cikk a Society and
Economy c. folyóirat 2014. évi 3. számában jelent meg. A költségvetés-támogatás
témaköréből további cikk jelenik meg a Külgazdaság c. folyóiratban (befogadó
nyilatkozat), valamint egy további cikk áll lektorálás alatt a Transition Studies
Review c. folyóiratnál. Azzal, hogy e 9 hónap alatt két B kategóriás folyóiratban és
egy angol nyelvű, C kategóriás folyóiratban sikerült publikációt elhelyezni, biztosítja,
hogy a tudományos szakma is megismerhesse kutatási eredményeimet.



Kutatásaim eredményeit két konferencián is bemutattam. 2014 szeptemberében
vettem részt Münchenben a European Trade Study Group éves konferenciáján.
Előadásomban az Aid for Trade afrikai integrációk belső kereskedelmének
ösztönzésére gyakorolt hatásáról beszéltem, és az USA és az EU által nyújtott
támogatások lehetséges hatásait hasonlítom össze. Ezen túlmenően 2014.
novemberben került megrendezésre a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának
szokásos konferenciája Egerben. A konferencián az arab donorok mint feltörekvő
donorok szerepét a nemzetközi fejlesztési együttműködésben ismertettem.



Elkészült KIH által szerkesztett tudományos, ill. tudományos ismeretterjesztő
kiadványokhoz egy cikk. Ennek címe: „Magyarország és a nemzetközi fejlesztési
együttműködés”. A kapott központi értesítésnek megfelelően a kialakított online
felületen is beküldésre került a megadott határidőig.



A kutatás fontosságát mutatja az is, hogy a European Trade Study Group
konferenciájára elkészített conference paper-t még 2014-ben hivatkozta a Danish
Institute for International Studies egy tanulmányában.2



Ugyan ez kicsit túlmutat már az ösztöndíjon, mégis a kutatási eredmények
hasznosulásának egyik fórumaként lehet tekinteni arra a brüsszeli utamra (2014.
december eleje), melynek során az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete
révén vehettem részt szakmai programokon az Európai Bizottság és az Európai
Parlament intézményekben. A szakmai út apropója az volt, hogy 2015 a „European
Year for Development” éve, így az EU nemzetközi fejlesztési politikájáról
hallhattunk előadásokat a bizottsági, parlamenti kollégáktól, így közvetlen betekintést
is nyerhettünk a folyamatba. Az egyik előadásban röviden volt szó a költségvetéstámogatás témaköréről, így az előadónak fel tudtam tenni azokat a kérdéseket,
amelyek kutatásom során ellentmondóak voltak. Emellett több, a nemzetközi
szerepet hangsúlyozó előadásban elhangzottak a feltörekvő donorok és az általuk
bővülő segélyezési rendszerek. Ezek igazolták azt, hogy érdemes ezekben a
témakörökben elmélyülni.

A jövőben is szeretném mind a befogadó egyetemen, mind azon kívül is hasznosítani ezeket
az eredményeket:
-

-

-

A Szegedi Tudományegyetemen mint befogadó intézményben a következő félévekben
is kurzusaimba integrálom egyrészt az itt elért eredményeket, valamint a kutatás
során felmerült újabb kutatási kérdéseket is.
A kutatás folytatatásaként több folyóirat-cikk megjelentetését is tervezem (arab
donorok, költségvetés-támogatás a törékeny országokban), melynek megírásába
tehetséges hallgatóimat is bevonom.
Ez a kutatás akár egy külföldi kutatási ösztöndíj alapja is lehet, melynek révén
nemzetközi tapasztalatokra is szert tennék, ennek eredményeit végül a befogadó
intézményben és a hazai szakmai tudományos életben is szeretném hasznosítani.

IV. A szerződéstől való eltérés (vállalások, munkaterv) indoklása, a kutatás
problémáinak bemutatása
A kutatásom során 95%-ban sikerült a benyújtott munkaterv szerint haladni és kutatási
kérdéseimre választ kapni. A vállalt feladatokat a munkaterv szerint ütemeztem és
valósítottam meg. Kisebb eltérések azonban adódtak: egyrészt az Aid for Trade hatásainak
elemzésével korábban kezdtem el foglalkozni (már az első negyedévben, a harmadik
helyett), ugyanakkor ezzel később is foglalkoztam. Amivel már nem tudtam foglalkozni, az a
költségvetés-támogatás statisztikai-ökonometriai hatásvizsgálata. Ennek
több oka is van. Egyrészt a költségvetés-támogatás még annyira
új, hogy először a fogalmát és hatásmechanizmusát kellett
megismerni. Az eltérő definíciók megnehezítették a dolgom,
és ekkor határoztam úgy, hogy először egy általános

2

A pontos cím: Gibbon, P. – Hambloch, C. – Hundsbaek Pedersen, R. – Therkildsen, O. (2014): Policies and finance
for economic development and trade. DIIS Report, 2014:25, Danish Institute for International Studies,
Copenhagen.

áttekintő folyóiratcikket kell írni, amely a szakirodalom rendszerezésével és elemzésével
helyre teszi ezeket a kérdéseket. A hatáselemzés elmaradásának másik oka, hogy
viszonylag rövid időszakra érhetőek el a költségvetés-támogatás adatai az OECD
adatbázisában, és viszonylag szűk azon országok köre, amelyek erről nyilatkoznak. Így az
adatokhoz való hozzáférés jelen ismereteim szerint kizárólag leíró statisztikai elemzéseket
tettek lehetővé. A nemzetközi szakirodalomban is viszonylag kevés hatáselemzés található
ebben a témakörben, így ha a fenntartási időszakban sikerül ezeket a problémákat áthidalni,
akkor nemzetközi szinten is érdekes konferencia-előadást és cikket lehet készíteni.
A munkatervben szerepelt továbbá az is, hogy 2014 nyarán részt veszek az SZTE GTK nyári
tehetséggondozó táborában, amennyiben az megszervezésre kerül. A tábor szervezője eddig
én voltam, így javaslatomnak megfelelően tábor helyett 2014 őszén Kutatóműhely c. kurzust
indítottunk, amelyben én is oktatóként vettem részt. A hallgatók tehetséggondozása így nem
nyári tábor keretében, hanem féléves kurzus során valósult meg.
Az ösztöndíjas időszak során kettő módosítási kérelmet adtam be. Ezek a pályázatban
szereplő vállalásokat érintették, azonban minden esetben pozitív irányú változásról lehet
beszélni.
1. módosítási kérelem: 2014. június 15-én nyújtottam be, melyet az alábbiak szerint
el is fogadtak. A módosítási kérelemben az alábbi változások szerepeltek:
1) Folyóiratban megjelent cikk, közlemény
Időszak

Pályázati érték

Módosított érték

március 1. – május 31.

1

2

június 1. – augusztus 31.
szeptember 1. – december 31.

1
1

0
1

2) Konferencián előadás tartása
Időszak
március 1. – május 31.
június 1. – augusztus 31.

Pályázati érték
0
0

Módosított érték
0
0

szeptember 1. – december 31.

1

2

3) Kutatáshoz kapcsolódó szemináriumok
Időszak

Pályázati érték

Módosított érték

március 1. – május 31.

1

3

június 1. – augusztus 31.

0

0

szeptember 1. – december 31.

1

2

4) Tutori tevékenység
Időszak

Pályázati érték

Módosított érték

március 1. – május 31.

1

6

június 1. – augusztus 31.
szeptember 1. – december 31.

0
1

0
3

2. módosítási kérelem: a szegedi záró beszámolóval kapcsolatos tájékoztatón kapott
tanácsok szerint készítettem el, és 2014. december 19-én nyújtottam be, melyet 2014.
december 29-én el is fogadtak. A módosítási kérelemben az alábbi változások szerepeltek:
1) Folyóiratban megjelent cikk, közlemény
Időszak
március 1. – május 31.
június 1. – augusztus 31.
szeptember 1. – december 31.

Első, elfogadott módosítási
kérelem utáni érték
2
0
1

Módosított érték
2
0
2

2) Egyéb vállalások
Időszak
március 1. – május 31.
június 1. – augusztus 31.
szeptember 1. – december 31.

Első, elfogadott módosítási
kérelem utáni érték
0
0
0

Módosított érték
0
0
2

Egyéb vállalások részletezése:
- 1 db absztrakt megjelenése – Pro Scientia Aranyérmesek 2014. évi konferenciája
- 1 db conference paper megjelenése (on-line) – a European Trade Study Group 2014.
évi konferenciájára készült tanulmány
Ugyanakkor jelen beszámolóhoz egy méltányossági kérelmet is csatoltam, hiszen az
utolsó időszakra tervezett két folyóiratcikkem ugyan elkészült, azok azonban nem jelentek
meg. A költségvetés-támogatásról készült cikket a Külgazdaság c. folyóirat még októberben
lektoráltatta, azonban mivel az év végi száma tematikus szám lett, így ez a cikk a 2015. 12. számban jelenhet csak meg. A másik cikk – az Aid for Trade hatása az Európai Unió régi
és új tagállamaiban – pedig még 2014. szeptemberben lektorálásra lett küldve a Transition
Studies Review-hoz, azonban máig nem kaptam erről lektori, szerkesztőségi
véleményt. A két kézirat is csatolásra került a beszámolóhoz.

V. A vállalások megvalósulásának szöveges bemutatása
A vállalásaim negyedéves bontásban az alábbiak szerint alakultak (már a módosítási
kérelemben elfogadott vállalások értékeit tüntetem fel):
1) 2014. március 1. – május 31.
- Vállalás: Folyóiratban megjelent cikk, tanulmány, közlemény – 2 db
A Külgazdaság 2014. 3-4. számában jelent meg „Az Aid for Trade szerepe az
ECOWAS belső kereskedelmének ösztönzésében” c. cikkem Kis Katalin
társszerzőségével. Ez az Aid for Trade hatásvizsgálatának egyik lába.
Emellett lektorálás után elfogadták és megjelent a Society and Economy c.
folyóiratban a „Realignment in international development cooperation: role of
emerging donors” c. cikkem.
Megvalósulás: megjelent 2 db folyóiratcikk
-

Vállalás: Kutatáshoz kapcsolódó szemináriumok – 3 db
A Nemzetközi fejlesztési segélyezés c. kurzuson 3 db – egyenként másfél órás –
előadást tartottam e kutatási projekthez kötődő témakörben. Így a hallgatóknak
általános áttekintést adtam az Aid for Trade megjelenéséről, szerepéről, beszéltem a
feltörekvő donorokról, valamint bemutattam a költségvetési támogatást.
Megvalósulás: 3 db szemináriumi előadás

-

Vállalás: Egyéni tutori tevékenység végzése – kutatási
tudásátadás céljából – bevont hallgatók száma – 6 fő

projektbe

–

Kutatócsoportot hoztam létre, melyben jelenleg aktívan két alapképzésen tanuló
hallgató és négy mesterképzésen tanuló hallgató vesz részt. Az aktív munka
elkezdődött.
Megvalósulás: 6 fő bevont hallgató
2) 2014. június 1. – augusztus 31.
-

Vállalás:
KIH
által
szerkesztett
tudományos,
ismeretterjesztő kiadványokhoz cikkek – 1 db

ill.

Az elkészült cikk címe: „Magyarország és a nemzetközi fejlesztési
együttműködés”.
A
kapott
központi
értesítésnek
megfelelően a kialakított online felületen is, a megadott
formai előírások betartásával beküldtem.
Megvalósulás: 1 db cikk

tudományos

-

3) 2014. szeptember 1. – december 31.
Vállalás: Folyóiratban megjelent cikk, tanulmány, közlemény – 2 db
A két kézirat elkészült: a költségvetés-támogatásról szóló cikk a Külgazdaság 2015.
1-2. számában jelenik majd meg (társszerző: Pontet Julianna), míg az Aid for Trade
EU-s szerepét taglaló cikk lektorálásra vár a Transition Studies Review-nál.
Megvalósulás: 2 db folyóiratcikk kézirata (valamint méltányossági kérelem, mert
még nem jelentek meg)

-

Vállalás: Konferencia-előadás tartása – 2 db
Egy nemzetközi és egy hazai konferencián vettem részt. A 2014. szeptember 9-11.
közötti müncheni konferencián az Aid for Trade integrációs hatásait elemeztem, míg a
2014. novemberi egri konferencián a feltörekvő donorok közül az arab országokat
mutattam be.
Megvalósulás: 2 db konferencia-előadás

-

Vállalás: Kutatáshoz kapcsolódó szemináriumok – 2 db
A Globalizáció és fejlődés c. kurzusomon először levelezős hallgatóknak (2014.
augusztus), majd nappali tagozatos hallgatóknak (2014. október) tartottam előadást
a költségvetés-támogatás és a feltörekvő donorok témaköréből. (Mivel az Aid for
Trade kérdéseit más kurzusomon ezzel a hallgatói körrel már megbeszéltük, így az
Aid for Trade-ről nem tudtam külön előadást tartani.)
Megvalósulás: 2 db előadás

-

Vállalás: Egyéni tutori tevékenység végzése – kutatási
tudásátadás céljából – bevont hallgatók száma – 3 fő

projektbe

–

Egy hallgatóm a költségvetés-támogatás témakörébe kapcsolódott be: egyrészt
közös cikkünk született a témában, másrészt pedig a hallgató TDK-dolgozatot írt e
témából a témavezetésemmel. A dolgozatot a 2015. évi OTDK-n be is mutathatja.
Egy másik hallgatóm Brazília mint feltörekvő donor segélyezési tevékenységéből írta
szakdolgozatát, amelyet 2015. februárban véd meg. Harmadik hallgatóm pedig
statisztikai adatok gyűjtésében segédkezett az arab donorok témakörében, melyből
végül 2015. február végére egy közös cikket szeretnénk írni.
Megvalósulás: 3 fő bevont hallgató
-

Vállalás: Oktatási segédanyag – 1 db
A tavaszi félévben tartandó Nemzetközi fejlesztési
segélyezés c. kurzusomra elkészült egy oktatási
segédanyag, amely ugyan bővebb, mint e
kutatás volt, ugyanakkor tartalmazza az e
kutatási
időszak
alatt
elért
kutatási
eredményeket is.

Megvalósulás: 1 db oktatási segédanyag
-

Vállalás: Egyéb saját vállalás – 2 db
A 2014. szeptemberi müncheni konferenciára elkészült conference paper a
konferencia
honlapján
megjelent
mint
virtual
proceedings
(letölthető:
http://www.etsg.org/ETSG2014/Papers/116.pdf), valamint a 2014. novemberi egri
konferenciára benyújtott absztraktom is megjelent.
Megvalósulás: 1 db conference paper, 1 db megjelent absztrakt

VI. A vállalások megvalósulásának táblázatos bemutatása
Negyedévek

Vállalás
megnevezése




Teljesítés
Igazoló dokumentum megnevezése

Megjegyzés

1. negyedév

Folyóiratban
megjelent cikk,
tanulmány,
közlemény –
2 db

2 db
Udvari B. – Kis K. (2014): Az Aid for Trade
szerepe az ECOWAS belső kereskedelmének
ösztönzésében. Külgazdaság, 3-4, 77-106. o.
Dokumentum:
Címlap és a cikk szkennelt változata
(kulgazdasag_aft_UDVARI.pdf)
Udvari B. (2014): Realignment in international
development cooperation: role of emerging
donors. Society and Economy, 3, 407-426. o.
Dokumentum:
Cikk pdf változata
(Society_Economy_UdvariB.pdf)

Kutatáshoz
kapcsolódó
szemináriumok –
3 db

3 db
Dokumentumok:
PowerPoint prezentáció
(3 db:
06_segely_mukodese.pptx
08_budget_support.pptx
feltorekvo_donorok.pptx)
Kurzusleírás (kurzusleiras_2014_tavasz.pdf)
Kurzuson részt vett hallgatók az ETR szerint
(kurzus_resztvevoi.doc)
Intézetvezetői igazolás
(intezetvezetoi_igazolas.pdf)

Módosítási kérelem a
cikk számára
vonatkozóan: 2014. jún.
15.
A módosítási kérelem
elfogadásra került.
A Külgazdaság-cikk
esetén csak az absztrakt
másodközlése
lehetséges.
A Society and Economy
esetében az absztrakt
és a kiadó szabályai
szerint a cikk kézirat
verziója is közölhető
ismételten, ha az elején
egy lábjegyzet van
arról, hogy hol/mikor
jelent meg, es hogy ez a
verzió a szerkesztetlen
kézirat.
Dokumentumok
feltöltve:
Publikációk1
dokumentumai közé
Módosítási kérelem a
szemináriumok számára
vonatkozóan beadva:
2014. jún. 15.
A módosítási kérelem
elfogadásra került.
Dokumentumok
feltöltve: Igazolások1
dokumentumai közé
(szeminarium
almappa)

Egyéni tutori
tevékenység
végzése –
kutatási
projektbe –
tudásátadás
céljából –
bevont hallgatók
száma – 6 fő

6 fő
Dokumentumok:
Kutatócsoport közös online felületének
bemutatása
(kutatocsoport_kozos_felulet.doc)
Intézetvezetői igazolás
(igazolas_tutori_tevekenyseg.pdf)

2. negyedév

KIH által
szerkesztett
tudományos, ill.
tudományos
ismeretterjesztő
kiadványokhoz
cikkek – 1 db

3. negyedév

Folyóiratban
megjelent cikk,
tanulmány,
közlemény –
2 db

1 db
Udvari B.: Magyarország és a nemzetközi
fejlesztési együttműködés
Dokumentum:
A cikk kézirata
(ismeretterjeszto_cikk_Udvari.pdf)
Visszaigazoló e-mail
(KIH_visszaigazolas.doc)
2 db
Udvari B. – Pontet J. (2015): Költségvetéstámogatás: útban a hatékonyabb segélyezés felé
(?). Külgazdaság, 1-2 (megjelenés alatt)
Dokumentum:
Cikk kézirata
(kulgazdasag_kezirat_Udvari.docx)
Befogadó nyilatkozat
(befogado_nyilatkozat_Kulgazdasag.pdf)
Udvari B.: Impacts of Aid for Trade on Trade with
the EU: The Role of Old and New Member States.
Transition Studies Review (lektorálás alatt)
Dokumentum:
Cikk kézirata
(kezirat_UDVARI.doc)
Szerkesztőségi visszaigazoló e-mail
(email_igazolas.pdf)

Módosítási kérelem a
hallgatók számára
vonatkozóan beadva:
2014. jún. 15.
A módosítási kérelem
elfogadásra került.
Dokumentumok
feltöltve: Igazolások1
dokumentumai közé
(tutor almappa)
Dokumentumok
feltöltve: Igazolások2
dokumentumai közé

Módosítási kérelem a
többletteljesítményre
benyújtva: 2014. 12.
19. Elfogadásra került
2014. 12. 29-én.
Méltányossági kérelem
benyújtva, mivel csak
2015. februárban jelenik
meg a cikk, a másik
pedig jelenleg is
lektorálás alatt van.
Dokumentumok
feltöltve:
Publikációk3
dokumentumai közé;
Méltányossági
kérelem az Egyéb3
dokumentumok közé.

Konferencián
előadás tartása
– 2 db

2 db
Udvari B. (2014): Aid for Trade: does it enhance
the intra-trade of Sub-Saharan African
integrations? European Trade Study Group 2014
Sixteenth Conference, München (Németország),
2014. szeptember 11-13.
Dokumentum:
Prezentáció
(konferencia_ETSG_Munich.ppt)
Program
(munchen_konferencia_program.doc)

Módosítási kérelem a
többletteljesítményre
benyújtva: 2014. 12.
19. Elfogadásra került
2014. 12. 29-én.
Dokumentumok
feltöltve: Igazolások3
dokumentumai közé
(konferencia_eloadas
almappa)

Udvari B. (2014): Az arab donorok szerepe a
nemzetközi fejlesztési együttműködésben. Pro
Scientia Aranyérmesek XI. Konferenciája, Eger,
2014. november 6-8.
Dokumentum:
Prezentáció
(konferencia_PSAK_Eger.ppt)
Program
(psak_eger_absztraktfuzet.pdf)
Kutatáshoz
kapcsolódó
szemináriumok –
2 db

Egyéni tutori
tevékenység
végzése, bevont
hallgatók száma
– 3 fő

2 db
Dokumentumok:
PowerPoint prezentáció
(2 db:
eloadas_07_okt13_nappali.ppt
eloadas_aug30_levelezo.ppt)
Intézetvezetői igazolás
(szeminarium_eloadas_03.pdf)
3 fő
Dokumentumok:
Intézetvezetői igazolás
(tutori_tevekenyseg_03.pdf)

Módosítási kérelem a
többletteljesítményre
benyújtva: 2014. 12.
19. Elfogadásra került
2014. 12. 29-én.
Dokumentumok
feltöltve: Igazolások3
dokumentumai közé
(szeminarium
almappa)
Módosítási kérelem a
többletteljesítményre
benyújtva: 2014. 12.
19. Elfogadásra került
2014. 12. 29-én.
Dokumentumok
feltöltve: Igazolások3
dokumentumai közé
(tutor almappa)

Oktatási
segédanyagok
készítése –
1 db

Egyéb saját
vállalások –
2 db

1 db
Dokumentumok:
Oktatási segédanyag kézirata
(oktatasi_segedanyag_UDVARI.pdf)
Intézetvezetői igazolás
(oktatasi_segedanyag_igazolas_03.pdf)
2 db
Konferencia-anyag megjelenése on-line:
Udvari B. (2014): Aid for Trade: does it enhance
the intra-trade of Sub-Saharan
African integrations? Virtual proceedings,
European Trade Study Group 2014 Sixteenth
Conference, München, 19 o. Letölthető:
http://www.etsg.org/ETSG2014/Papers/116.pdf
Dokumentum:
A conference paper kézirata
(conference_paper_Udvari.pdf)
Absztraktkötetben való megjelenés:
Udvari B. (2014): Az arab donorok szerepe a
nemzetközi fejlesztési együttműködésben. In:
Jedlovszky P. (szerk.): Programfüzet. Pro
Scientia Aranyérmesek XII. konferenciája. Pro
Scientia Aranyérmesek Társasága, 55. o.
Letölthető:
http://psat.hu/sites/default/files/download/psak_
eger_absztraktfuzet_webre.pdf
Dokumentum:
Absztraktfüzet
(psak_eger_absztraktfuzet.pdf)
Szerzői nyilatkozat
(szerzoi_nyilatkozat_Udvari.pdf)

Dokumentumok
feltöltve: Igazolások3
dokumentumai közé
(oktatasi_segedanyag
almappa)
Módosítási kérelem a
többletteljesítményre
benyújtva: 2014. 12.
19. Elfogadásra került
2014. 12. 29-én.
Dokumentumok
feltöltve: Igazolások3
dokumentumai közé
(egyeb_vallalasok
almappa)

VII. A projekt keretében megvalósult tudományos közlemények (absztraktok,
publikációk, monográfiák) jegyzéke
Kérjük, a másodközlés lehetőségét minden esetben jelezze. Egyben kérjük, hogy azt is
jelezze, hogy a csatolt dokumentumok között hol és milyen néven található!

Absztraktok,
publikációk,
monográfiák
MEGNEVEZÉSE
Folyóiratcikk:
Udvari B. – Kis K.: Az
Aid for Trade szerepe az
ECOWAS belső
kereskedelmének
ösztönzésében.

Folyóiratcikk:
Udvari B.: Realignment
in international
development
cooperation: role of
emerging donors.

Mű
azonosító
száma
(ISSN,
ISBN)

Megjelenésének
pontos helye és
ideje

HU
ISSN
0324-4202

Külgazdaság, 2014,
3-4, 77-106. o.

Paper ISSN:
1588-9726
Online
ISSN: 1588970X

Society and
Economy, 2014, 3,
407-426. o.

Megjegyzés
(melyik negyedévben valósult
meg, felcsatolási helye az
NKP-ben)
1. negyedév
az absztrakt másodközlésére van
lehetőség
Csatolt dokumentum:
kulgazdasag_AfT.pdf
Felcsatolási helye:
Publikációk1
1. negyedév
Az absztrakt és a kiadó szabályai
szerint a cikk kézirat verziója is
közölhető ismételten, ha az
elején egy lábjegyzet van arról,
hogy hol/mikor jelent meg, es
hogy ez a verzió a szerkesztetlen
kézirat.
Csatolt dokumentum:
Society_Economy_UdvariB.pdf
Felcsatolási helye:
Publikációk1

Szeged, 2015. január 19.
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