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BEMUTATKOZÁS
A HÉTFA gazdaság- és társadalomkutatással, elemzéssel és fejlesztéssel 
foglalkozó, hazai magánalapítású intézmények csoportja, melynek tagja 
a Hétfa Kutatóintézet, a Pannon.Elemzô Iroda és a HÉTFA Elemzô Központ. 
A gazdaság- és társadalomkutatást valamint oktatási tevékenységet végzô 
Hétfa Kutatóintézet mellett a Pannon.Elemzô Iroda jellemzôen terület- és 
vidékfejlesztéssel foglalkozik, míg a HÉTFA Elemzô Központ kormányzással 
kapcsolatos elemzéseket készít és tanácsadást folytat. A HÉTFA több mint 20 
munkatárssal és számos állandó külsô szakértôvel végzi szakmai tevékenységét.

A HÉTFA küldetése Magyarország megismerése. Hazánk vágyait, kínlódá-
sait, eredményeit és kudarcait, az elôttünk álló kihívásokat, lehetôségeket 
kívánja feltárni. A HÉTFA felfedezni akar, s a közösen megszerzett tudásra 
építve változtatni, jobbítani. A HÉTFA a közügyek döntéshozói számára 
használható tudás megteremtésében kíván közremûködni. A HÉTFA abban 
hisz, hogy használható tudás csak közösségben, egymásra figyelve és 
egymás tapasztalatát megismerve szerezhetô. A HÉTFA vallja, a közös 
problémamegoldás során megszületô javaslatok felelôsséget is jelentenek: 
a megvalósítás következményeiért a kidolgozásban részt vevôknek is 
felelôsséget kell vállalniuk. E felelôsség okán a HÉTFA mindig a valóságból 
indul ki és odafigyel a döntéseket befolyásoló körülményekre, adottsá-
gokra, szervezeti keretekre, normákra és várakozásokra, hogy javaslatai 
illeszkedjenek a döntéshozó lehetôségeihez.

A HÉTFA az elmúlt években nagy tapasztalatot szerzett kormányzati és 
önkormányzati stratégiák kialakításában, szervezeti átalakítások támogatá-
sában, kormányzati döntések elemzésében, értékelések végrehajtásában, 
a helyi döntéshozók és az érintettek közti együttmûködések kialakításában, 
kormányzáshoz és vállalkozásokhoz kapcsolódó nemzetközi kutatások le-
bonyolításában. A HÉTFA szakértôi elkötelezettek, hogy tudásukkal tá-
mogassák a közügyek döntéshozóit és döntés-elôkészítôit mind orszá-
gos, mind pedig helyi ügyekben. A HÉTFA ehhez a korábban elvégzett 
munkák tapasztalatát, széleskörû, számos szakterületet átfogó szakértôi bázi-
sát és elkötelezettségét tudja felajánlani.

A HÉTFA tevékenységének filozófiáját mottója jelzi: a használható tudásért. 
Munkánkat úgy végezzük, hogy a közügyekrôl gondolkodók számára probléma-
orientáltan és közérthetôen tegyük elérhetôvé az adott kérdésben feltárható 
valamennyi ismeretet.
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TEVÉKENYSÉGEINK

ELEMZÉS
Közpolitikák értékelése
Elôzetes értékelések, megvalósíthatósági vizsgálatok, utólagos értékelések készítése.

Hatásvizsgálat
Döntési alternatívák feltárása, az alternatívák elônyeinek és hátrányainak vizsgálata.

Közpolitika-tervezés 
Cselekvési tervek, programok, stratégiák, koncepciók kidolgozása; helyzetértékelések, érintetti 
elemzések készítése.

Kutatás 
Tudományos elemzések készítése közgazdaságtani, politikatudományi és szociológiai témakörökben.

MEGOLDÁS–TÁMOGATÁS

Döntéstámogatás 
Igazgatási mûködési modellek, megvalósíthatósági vizsgálatok, döntés-elôkészítô anyagok készítése.

Minôségbiztosítás 
Szakmai minôségbiztosítás, szellemi tevékenységekhez kapcsolódó beszerzések menedzselésének 
támogatása, közpolitikai programok kidolgozásának támogatása.

Módszertan
Útmutatók, kézikönyvek, mérôszám-rendszerek készítése.

TUDÁSÁTADÁS

Ismeretterjesztés
Tájékoztatók, közpolitikai ismeretterjesztô írások készítése.

Képzés 
Közpolitikai mesterkurzusok, munkával összekapcsolt képzések szervezése.

Oktatás 
Egyetemi oktatás, szakmai továbbképzés, tananyagfejlesztés.

Tudásmenedzsment 
Szakmai mûhelyek, konferenciák szervezése, tudásbázis szervezés.
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CÉGÜNK VEZETŐI

BALÁS GÁBOR balasgabor@hetfa.hu
Közgazdász, a HÉTFA Elemzô Központ ügyvezetôje. Korábban a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség Elemzô, Értékelô, Módszertani Fôosztályát vezette. 
A Széchenyi István Szakkollégium patrónus tanára. A Corvinus Egyetem 
közgazdaságtani doktori iskolájának tagja. Fôbb elemzési területei a köz-
politikai eszközök, különös tekintettel a fejlesztési források felhasználá-
sának eredményességére, az állammûködés hatékonyságára, az állami 
szabályozás hatására a vállalkozások együttmûködésében, az önkor-
mányzati mûködés mechanizmusaira és az elmaradott vidékek fejlesztési 
lehetôségeire.

CSITE ANDRÁS csiteandras@hetfa.hu
Közgazdász, a gazdaságtörténet egyetemi doktora, a szociológia doktora 
(PhD). A HÉTFA Kutatóintézet igazgatója. 1994-2004 között az MTA Politikai 
Tudományok Intézetében dolgozott tudományos munkatársként. 1997-ben 
kiemelkedô kutatói munkáért Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült, 2000-ben 
a Magyar Szociológiai Társaság Erdei Ferenc Emlékéremmel tüntette ki. 
1998-2001 között az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíjasa. 1999-2004 
között a Széchenyi István Szakkollégium igazgatója volt. Több mint nyolcvan 
hazai és külföldi tudományos szakcikk szerzôje, társszerzôje.

SZEPESI BALÁZS  szepesibalazs@hetfa.hu
Szociológus, közgazdász, a politikatudomány doktora (PhD). A HÉTFA Kutatóin-
tézet stratégiai igazgatója. 1999-2000 között elemzôként dolgozott a Gazda-
sági Minisztériumban, majd 2003 és 2006 között a Nemzeti Fejlesztési Hivatal 
Elemzô, Értékelô, Modellezô Fôosztályát vezette. 2010-2012 között a Nemzet-
gazdasági Minisztérium Parlamenti és Gazdaságstratégiai Államtitkárság stra-
tégiaalkotási és elemzési tevékenységét irányította. A HÉTFA alapítója, számos 
a versenyképességgel, a hazai kapitalizmus mûködésével foglalkozó tudomá-
nyos közlemény szerzôje. Rendszeresen tanít a Budapesti Corvinus Egyetem 
szakkollégiumaiban. 2012 óta a Rajk László Szakkollégium állandó tanára.

MAJOR KLÁRA majorklara@hetfa.hu
Közgazdász, a HÉTFA kutatási igazgatója. Korábban az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Társadalomtudományi Karának Közgazdaságtudományi 
Tanszékén adjunktus. PhD fokozatát a Corvinus Egyetemen szerezte 2003-
ban. Fôbb elemzési területei a makroökonómiai modellek és elôrejelzések, 
a közpolitikai programok hatásvizsgálatai, térökonometriai módszerek al-
kalmazása a területi folyamatok vizsgálatában és a numerikus módszerek 
makroökonómiai alkalmazásai. Rendszeresen tanít az ELTÉ-n, a BCE-n és a 
BCE szakkollégiumaiban.
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VEZETŐ SZAKÉRTŐINK

BORBÁS GABRIELLA
Közgazdász, a HÉTFA Elemzô Központ vezetô elemzôje. 2007 és 2009 között a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség elnöki kabinetjét vezette, korábban a Nemzeti Fejlesztési Hivatal koordinációért 
felelôs fôosztályán dolgozott osztályvezetôként. 

CSENGŐDI SÁNDOR
Közgazdász, PhD, a HÉTFA külsô tanácsadója. A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudo-
mányi Karának adjunktusa. 2011-2012 között a kormányzati döntés-elôkészítés és jogszabályi 
hatásvizsgálatok módszertani és tudásközpontjaként mûködô ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgá-
lati Központot vezette.

HERCZEG BÁLINT
Közgazdász, PhD, a HÉTFA Kutatóintézet tudományos fômunkatársa. 2012-ben szerzett PhD foko-
zatot a Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán a Versenyképesség, 
globalizáció és regionális doktori programban. 

MEGYESI BOLDIZSÁR
Szociológus, PhD, a HÉTFA Kutatóintézet tudományos fômunkatársa. Több EU FP7-es kutatásban 
és hatásvizsgálatban vett részt. Számos publikáció szerzôje és társszerzôje, a Socio.hu c. folyóirat 
szerkesztôje, az MTA Társadalomtudományi Központ Szociológia Intézetének tudományos mun-
katársa.

MIKE KÁROLY
Közgazdász, PhD, a HÉTFA Kutatóintézet külsô tudományos fômunkatársa, a Budapesti Corvinus 
Egyetem Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszékének egyetemi adjunktusa. 2014. október 1-tôl 
az OTKA “A szerzôdések bírósági kikényszeríthetôsége és a vállalkozói gazdaság fejlôdése” c. 
projekt kutatásvezetôje.

NÉMETH NÁNDOR
Geográfus, PhD, a Pannon.Elemzô Iroda ügyvezetôje, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa.

SZABÓ-MORVAI ÁGNES
Közgazdász, a HÉTFA Kutatóintézet tudományos munkatársa, a Közép-Európai Egyetem (CEU) 
doktorandusza. Disszertációját a gyermek-nevelési és családtámogatások munkapiaci aktivitásra 
gyakorolt hatásairól írja. 
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FŐBB PROJEKTJEINK
· Fejlesztéspolitikai értékelések és hatásvizsgálatok készítése Magyar-

országon, Romániában és az Európai Unióban
· Állami, önkormányzati és vállalati nagyberuházások elôzetes társa-

dalmi és gazdasági hatásainak feltárása
· Közremûködés Budapest Fôváros, Tolna megye és Zala megye 2014-

2020 programozási idôszakra szóló fejlesztési terveinek kimunkálásában
· Iparági és ágazati elemzések (kreatívipar, húsipar, könyvelôi piac, 

felsôoktatás, köznevelés, tudománypolitika, egészségügy, turizmus-
gazdaság, társadalmi befogadás és kultúra)

· Részvétel a járásrendszer elôkészítésének szakmai munkálataiban
· Részvétel az Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának 

kimunkálásában
· Részvétel a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Keretstratégia kialakítá-

sában és a stratégia céljainak megvalósulását nyomonkövetô elem-
zések elkészítésében

· Gazdaságfejlesztési programok vizsgálata 
· Hatásvizsgálati elemzô- és menedzserképzés
· Versenyképességi kutatások
· A Kutatók Éjszakája programsorozat szervezése, elôkészítése 2010 óta
· OTKA kutatások (A szerzôdések bírósági kikényszeríthetôsége és a vál-

lalkozói gazdaság fejlôdése; Gyermekellátási lehetôségek hatása a nôk 
munkapiaci státuszára; Vízhasználat, vízszabályozás és társadalom)

· Települési és területi önkormányzatok jobb mûködését szolgáló 
stratégiai tanácsadás

FŐBB KUTATÁSI PROGRAMJAINK 
· Közösségi Versenyképesség
 Azoknak, akik új kezdeményezéseket indítanak, munkahelyet terem-

tenek, új szervezeteket alkotnak, fejlesztenek.

· Jó Kormányzás
 A köz gondjait enyhíteni, a problémákat szakszerûen megoldani kívá-

nó közigazgatási szakembereknek a HÉTFA Csoport tagjával, a HÉTFA 

Elemzô Központtal együttmûködve.

· Területi Harmónia
 A sokszínû lokális világokat felfedezni, a területi folyamatok össze-

függéseit megérteni kívánóknak a HÉTFA Csoport tagjával, a Pannon.

Elemzô Irodával együttmûködve.
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TANULMÁNYAINK
HÉTFA Hatásvizsgálati kéziköny

 Major Klára és szerzôtársai: Hatásvizsgálat elemzôknek 

 Szepesi Balázs és szerzôtársai: Hatásvizsgálat szervezôknek 

HÉTFA Mûhelytanulmányok sorozat

No. VIII.  Károly Mike – Gábor Balás: Contracting for Structural Funds 

No. VII.  Bognár Fruzsina – Szabó-Morvai Ágnes: A foglalkoztatással kapcsolatos 
 adminisztratív terhek Magyarországon  

No. VI.  Bognár Fruzsina: Vállalkozói csoportok szerepe az érdekképviseletben 

No. V.  Császár Melinda – Horváth Gergely Krisztián: Lélek, Érték, Stratégia 

No. IV.  Csite András – Major Klára: Az állam és a vállalkozások kapcsolatának 
 néhány jellegzetessége Magyarországon 

No. III.  Szabó-Morvai Ágnes: A válság hatása a kis- és középvállalkozásokra 

No. II.  Balás Gábor – Csite András – Szabó-Morvai Ágnes – Szepesi Balázs: 
 Bizalom és Vállalkozás Magyarországon Kiindulópontok 

No. I.  Balás Gábor: Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak 
 meghatározásában 

HÉTFA Szakmai Háttér sorozat

No. IX.  Ki szereti a kockázati tôkét? Kit szeret a kockázati tôke?

No. VIII.  A lakossági adminisztratív terhekre vonatkozó külföldi felmérések tapasztalatai

No. VII.  Az Új Széchenyi Terv vállalkozói fogadtatása

No. VI.  Doing Business in the Balkans

No. V.  Nemzetközi bürokrácia-csökkentési gyakorlatok

No. IV.  Az adminisztratív terhek Magyarországon

No. III.  Nemzetközi felmérések az adminisztratív terhekrôl

No. II.  Az adminisztratív terhek meghatározása és a mérés módszerei

No. I.  Érvek és ellenérvek a bankadóról



HÉTFA Kutatóintézet és Elemzô Központ
Cím: 1051 Budapest, Október 6. u. 19. IV/2.
Telefon: +36 30 730 6668, Fax: +36 1 700 2257
E-mail: info@hetfa.hu
www.hetfa.hu

MEGBÍZÓINK
· Európai Bizottság Regionális Politikai Fôigazgatóságának Értékelô Hálózata
· Emberi Erôforrások Minisztériuma
· FHB Ingatlan Zrt.
· Gazdasági Minisztérium - Nemzetgazdasági Minisztérium
· Gazdasági Versenyhivatal
· Klebersberg Intézményfenntartó Központ
· Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
· Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
· Magyar Fejlesztési Bank
· Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG Zrt.)
· Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális 
 Tudományi Központja
· Miniszterelnökség
· Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
· Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács
· Nemzeti Kreatívipari Központ
· Nemzeti Munkaügyi Hivatal
· Oktatási Hivatal
· Települési és területi önkormányzatok, érdekképviseletek: Budapest  

Fôváros, Hargita megye, Hévíz, Keszthely, Tolna megye, Zala megye, 
TÖOSZ, Magyar Faluszövetség

STRATÉGIAI PARTNEREINK
· BCE Versenyképesség Kutatóközpont
· ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajztudományi Központ
· Magyar Faluszövetség
· Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület
· Károli Gáspár Református Egyetem
· Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató Központ
· ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajztudományi Központ
· Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület
· Magyar Faluszövetség
· Magyar Külügyi Intézet
· Szövetség a Betartható Szabályokért 


