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Publikációk

Magyar nyelven

Albert Tóth Attila–Happ Éva (2017) A turisztikai 
kereslet fejlesztésének lehetséges irányai egy 
innovatív városban. TURIZMUS BULLETIN, 3–4. 
13–23. o.

Dusek Tamás (2018) Főszerkesztői köszöntő. 
Statisztikai Szemle, 4. 337-340. o.

Fritz Péter–Szatmár Zoltán–Darabos Ferenc 
(2018) Fogalomtár. RECREATION: A KÖZÉP-KE-
LET-EURÓPAI REKREÁCIÓS TÁRSASÁG TUDOMÁ-
NYOS MAGAZINJA, 1. 36. o. 

Jakab Petra–Konczosné Szombathelyi Márta 
(2018): Város és nagyvállalat együttműködése 
hírnevük alakításában: Győr és az Audi Hunga-
ria Zrt. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 1. 97–112. o. 

Schmidt Péter–Konczosné Szombathelyi Márta 
(2018) A családorvoslás gyakorlati és speciális 
kérdései. A képzés, továbbképzés és tudásmeg-
osztás szerepe az egészségügyi ellátásban. OR-
VOSI HETILAP, 8. 330–332. o. 
 

Kurucz Attila (2017) Vállalati kultúra a verseny-
képesség és értékteremtés szolgálatában. In: 
Geopolitikai stratégiák Közép-Európában, Nem-
zetközi tudományos konferencia Tanulmánykö-
tete. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron. 

Happ Éva–Ivancsóné Horváth Zsuzsanna (2018) 
A digitális turizmus a jövő kihívása – új szem-
léletmód a turizmusban: Digital tourism is the 
challenge of future – a new approach to tou-
rism. In: Csapó János–Gerdesics Viktória–Törő-
csik Mária (szerk.): Generációk a turizmusban: 
I. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferen-
cia: Tanulmánykötet. Pécsi Tudományegyetem, 
Pécs. 237-246. o.

A 2017-es Kautz Konferencia kötetében az aláb-
bi kari kollégák tanulmánya jelent meg (magyar 
vagy angol nyelven). A kötet szerkesztői: Reisin-
ger Adrienn, Happ Éva, Ivancsóné Horváth Zsu-
zsanna, Buics László

Albert Tóth Attila–Happ Éva: Győr szabadidős 
turizmusának vizsgálata

Bakó Ferenc–Eisingerné Balassa Boglárka: A 
meleg férfiak mindennapjai Magyarországon

Balassa Bernadett–Somogyi Ferenc: A nem-
zetgazdaságok működésének emberitőke-állo-
mány minimuma

Bándy Katalin: A munkaerő mobilitás hatásai a 
Kelet-Európai nagyrégió migrációs trendjeire

Béki Piroska–Faragó Beatrix: Klímaváltozás ha-
tásai a téli turizmusra, fókuszban a kisebb oszt-
rák síterepek.

Borbély Katalin: ‚Legyen mérleg-világosság!’

Buics László: Improving public services with the 
help of information logistics

Folyóiratcikkek Kötetben megjelent
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Darabos Ferenc–Dusek Tamás: A Budapest Kár-
tya és szolgáltatási tartalmainak elemzése a tu-
risztikai igénybevétel tükrében

Ercsey Ida: Fogyasztói klaszterek az értékterem-
tésben: aktívak vagy passzívak?

Faragó Beatrix–Konczosné Szombathelyi Márta: 
Sportolói életpálya modell beágyadózottsága a 
sportoló nemzet sportstratégiájába

Horváth Eszter: Agglomerálódó települések 
mezőgazdaságának vizsgálata a Szigetközben II.

Husz Anikó: Egy magyar kistérség - Mosonma-
gyaróvár és környéke - természeti és kulturális 
erőforrásainak élményorientált hasznosítása a 
turizmusban

Huszka Péter: Középiskolások házassággal kap-
csolatos attitűdjeinek vizsgálata a Z-generáció 
körében

Ivancsóné Horváth Zsuzsanna–Printz-Markó 
Erzsébet: Amerikai wellness kutatási módsze-
rek alkalmazhatósága a közép-európai országok 
esetén

Keller Veronika– Dernóczy-Polyák Adrienn: Fia-
talok sportolási szokásai generációs megköze-
lítésben

Kocsisné Andrásik Ágota–Vajda Katalin: Hogyan 
motiváljuk a fiatalokat saját vállalkozás indítá-
sára?

Kovács Gábor: Pénzügyi szimulációk

Kőmíves Csaba: A Kisalföld gasztronómiai ha-
gyatéka 

Lukács Eszter: Yoga in Daily Life & the UN Sys-
tem 

Márkus Dóra–Rácz Irma: Munkahelyi képzés ha-
tékonyságának mérése egy nagyvállalat példá-
ján

Nagy Katalin–Keller Veronika: 90 másodperc 
avagy az online fogyasztás a jövő?!

Nagyová Nikoleta–Karácsony Péter–Mikhail Vi-
nichenko: Vezetési stílus elemzése szlovákiai 
kis- és középvállalkozásoknál

Polster Csilla–Konczosné Szombathelyi Márta: 
Organisations supporting family businesses

Reisinger Adrienn–Kovács Norbert: Az aktív ál-
lampolgárok tevékenységi formái

Süle Edit–Schunder László: Pénz az ablakban -  
a stratégiai beszerzés gyakorlata

Szabó Zoltán: A hazai gyógyturizmus keresleté-
nek vizsgálata

Szeghy Szabina–Dernóczy-Polyák Adrienn–
Kurucz Attila: Non-profit szervezetek a virtuális 
térben

Szujó Krisztina–Papp Ilona: A robottechnológia 
érvényesülése a jövő gazdaságában

Tóth Árpád: Lease regulations and future trends 
in hungary

Vitéz Veronika–Keller Veronika: A közösségi 
média szerepe az életmódváltásban

Publikációk
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Konferencia előadások

Hazai konferenciák
Bencsik Andrea: Amit a motivációról illik tud-
ni. KM Expert - A tudásmenedzsment ösztönző, 
motivációs rendszere. TM műhely Budapest.

Dusek Tamás: Az okos város projektek költ-
ség-haszon elemzése. XVI. Nemzetközi Tudo-
mányos Napok, 2018. április 12–13. Gyöngyös, 
Eszterházy Károly Egyetem, Gyöngyösi Károly 
Róbert Campus 

Happ Éva: Generációk a turizmusban: I. Nemzet-
közi Turizmusmarketing Konferencia, 2018. 03. 
23., Pécs

Konczosné Szombathelyi Márta: Tehetségme-
nedzsment felsőfokon. BUDAPEST TALENT SUM-
MIT 2018. 10 éves a Nemzeti Tehetség Program. 
2018. március 22., Budapest, Országház. Az NTP 
10 évének összegzésére szervezett ünnepi ren-
dezvényen a hazai felsőoktatás képviseletében 
a Széchenyi István Egyetem tehetséggondozó 
tevékenysége került bemutatásra.

Poreisz Veronika: A területi és a vállalati ver-
senyképesség összefüggései a magyar nagy-
városok főbb vállalatainak példáján keresztül. 
XVI. Nemzetközi Tudományos Napok, 2018. ápri-
lis 12–13. Gyöngyös, Eszterházy Károly Egyetem, 
Gyöngyösi Károly Róbert Campus 

Reisinger Adrienn: Different ways of contribu-
tion of education system to active citizenship. 
XVI. Nemzetközi Tudományos Napok, 2018. ápri-
lis 12–13. Gyöngyös, Eszterházy Károly Egyetem, 
Gyöngyösi Károly Róbert Campus 

Szigeti Cecília: Vállalati szén-lábnyom-elemzé-
sek gyakorlata. XVI. Nemzetközi Tudományos 
Napok, 2018. április 12–13. Gyöngyös, Eszterházy 
Károly Egyetem, Gyöngyösi Károly Róbert Cam-
pus 

A „New solutions in supply chains” című nem-
zetközi konferencián az alábbi kari kollégák tar-
tottak előadást 2018. április 5-én a Széchenyi 
István Egyetemen:
Buics László: Possibble transportation solu-
tions in future supply chains
Süle Edit: Traps of Efficiency Increasing
Koppány Krisztián: The Industry Stucture and 
Supply Chains of the Global Economy: Evidence 
from World Input-Output Tables
(A konferencia az EFOP-3.6.1-16-2016-00017 szá-
mú, Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hall-
gatói utánpótlás megteremtése, a tudás és 
technológiai transzfer fejlesztése, mint az intel-
ligens szakosodás eszközei a Széchenyi István 
Egyetemen című projekt keretében került meg-
rendezésre.)

Az ellátási láncok aktuális kérdései a digitális 
átmenet korában című konferencián az aláb-
bi kari kollégák tartottak előadást 2018. április 
6-án a Széchenyi István Egyetemen:
Buics László: Új digitális technológiák és meg-
oldások az ellátási láncokban
Süle Edit: A hatékonyságmérés aktuális kérdé-
sei
Koppány Krisztián: A közösségimédia-haszná-
lat és az e-kereskedelem tendenciái, valamint a 
legnagyobb dotcom társaságok pénzügyi-szám-
viteli mutatóinak alakulása
Koppány Krisztián: A dotcom tevékenységek 
beágyazódása a globális és a hazai gazdaság-
ban
(A konferencia az EFOP-3.6.1-16-2016-00017 szá-
mú, Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hall-
gatói utánpótlás megteremtése, a tudás és 
technológiai transzfer fejlesztése, mint az intel-
ligens szakosodás eszközei a Széchenyi István 
Egyetemen című projekt keretében került meg-
rendezésre.)
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Konferencia előadások

Balassa Bernadett: Examining the Effects of 
Religion on Central and Eastern European Eco-
nomy. MIRDEC-7th, International Academic Con-
ference on Social Science, Multidisciplinary and 
Globalization Studies (Global Meeting of Social 
Science Community), 2018. március 26–29., Mad-
rid, Spanyolország

Berkes Judit: Comparison of the Institutional 
System of Secondary Centers - the Method. MI-
RDEC-7th, International Academic Conference 
on Social Science, Multidisciplinary and Globa-
lization Studies (Global Meeting of Social Sci-
ence Community), 2018. március 26–29., Madrid, 
Spanyolország

Dusek Tamás: Cost benefit analysis of Smart 
City projects. 8th Slovak Winter Seminar of Re-
gional Science, 2018. 03. 14–03. 17., Térhely (Ter-
chova) Szlovákia

Külföldi konferenciák
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További tevékenységek

Díjak
Publikációs díj az alábbi publikációért:
Szegedi Zoltán–Gábriel Mónika–Papp Ilona: 
GREEN SUPPLY CHAIN AWARENESS IN THE HUN-
GARIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY.

Szakmai rendezvény
Beszámoló
a „European Taxation and Accounting in Prac-
tice” szervezet „European Accountancy Week” 
programjáról
2018. február 25- március 3. ISCAC, Coimbra, 
Portugália

A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gaz-
daságtudományi Kara 2016-ban csatlakozott az 
egész Európát behálózó szervezethez, amely-
nek célja a számviteloktatás gyakorlatorien-
táltságának fokozása, a résztvevő intézmények 
tanárainak és hallgatóinak tapasztalatcseré-
je, a hallgatók számára annak a lehetőségnek 
a megteremtése, hogy a nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardok alapvető előírásaival 
még jobban megismerkedjenek, azokat eset-
tanulmány keretében gyakorolják. A szerve-
zet munkanyelve az angol és ebben az évben 
a számviteli hetet a Coimbra Business School 
rendezte. Intézményünket Szücs Veronika és 
Horváth Gábor hallgatók képviselték. 
A hallgatók BSC szintű esettanulmányt oldottak 
meg a hét folyamán, előadásokat hallgattak a 
partner intézmények tanáraitól, és a számos 
közös program alkalmával fejleszthették kom-
munikációs képességüket.
Jelenleg a hálózatnak 15 európai országból ösz-
szesen 18 intézmény a tagja. A heti programban 
több, mint 80 hallgató és csaknem 30 tanár vett 
részt. 
A hallgatók az első napon néhány perces pre-
zentáció keretében mutatták be intézményün-
ket és egy hosszabb csapatépítő tréningen vet-
tek részt. A hét folyamán a résztvevő tanárok 
előadásait hallgatták meg a nemzetközi szám-
viteli standardokról (eszközök, források, saját 
tőke és beszámoló elemzés témában), délelőt-
tönként ezzel kapcsolatos esettanulmányt kel-
lett megoldani. Minden csapatnak prezentálnia 
kellett angolul egy európai cég beszámolója 
alapján. A négyfős csapatokat különböző nem-
zetiségű hallgatókból állították össze. 
Hallgatóink számvitel és nyelvtudása is megfe-
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További tevékenységek
lelt az elvárásoknak. Együttműködő készségüket 
és képességüket kiválónak értékelem a hasonló 
rendezvényeken való részvételem alapján. 
Szücs Veronika teamjével a csapatépítő trénin-
gen 2., Horváth Gábor 1. helyezést ért el. Szücs 
Veronika és Horváth Gábor is kiérdemelte csa-
patával a legjobb prezentációnak járó elisme-
rést, illetve Szücs Veronika teamje megkapta a 
legjobb csapatszellemű team díját.

Győr, 2018. március 5.

Borbély Katalin
felkészítő és résztvevő tanár

Kinevezés

Grúber Károly, a Regionális- és Közpolitikai 
Tanszék oktatója egyetemi tanári kinevezést ve-
hetett át Köztársasági Elnök úrtól. Gratulálunk a 
kinevezéshez!

Szakmai előadás

2018. április 13-án Darabos Ferenc és Vajda 
Katalin szakfelelősök előadást tartottak a Tu-
rizmus-vendéglátás BA képzésről és a Turiz-
mus-vendéglátás Felsőoktatási szakképzésről a 
győri Baross Gábor Szakgimnázium által szerve-
zett Pályaorientációs napon.

Továbbképzés

Kőmíves Csaba beszámolója:

2018. április 16-a és április 22-e között Grado-
ban (Olaszországban) került megrendezésre az 
ERASMUS+ keretében a Magyar Nemzeti Gaszt-
ronómiai Szövetség és a Marco Polo G. E. I. E. 
közös szervezésében a pincér, szakács és cuk-
rász szakma oktatóinak továbbképzése. A ta-
nulmányút során hangsúlyos szerepet kapott 
az alapanyagok kiválasztásának jelentősége, az 
alacsonyabb értékű húsok minőségi feldolgozá-
sa, az olasz hagyományok adoptálásának lehe-
tősége a magyar konyhába, a termelő üzemek 
munkafolyamatainak szervezése, valamint a 
szinergiák kiépítése a különböző részlegek dol-
gozói között. 
Betekintést nyertünk többek között a Zoff For-
maggi mezőgazdasági vállalat munkájába, ahol 
saját farmjukon tenyésztett tehenek tejeit fel-
dolgozva állítanak elő különböző sajtokat. Meg-
tudhattuk továbbá, hogy a Bagatto sonkaüzem-
ben (San Daniele del Friuli) speciális érlelést 
alkalmaznak (Pármához hasonlóan), az Alpok 
hegyvidéki és a mediterrán levegő keveredése 
páratlan ízt ad e sonkáknak.  Aquileia városá-
ban volt szerencsénk találkozni Piero Zerbin 
cukrászmesterrel, aki helyi alapanyagokból ké-
szíti a süteményeket, fagylaltot és a Tome kávét, 
amely 4 fajta 100% arabica kávék keverékéből 
(India, Honduras, Brazília és Santo Domingo) 
áll, közepes pörköléssel.
A szakmai útnak köszönhetően mélyebben is-
merhettük meg az olasz gasztronómia tágabb 
értelmezését, sok hasznos, új információkat 
szereztünk, amiket átadhatunk a diákoknak. 
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További tevékenységek

Konferencia szervezése

Konczosné Szombathelyi Márta beszámolója:

HR és Kommunikációs konferencia 
2018. április 5.
(Konczosné Szombathelyi Márta a 2006 óta mű-
ködő GYMSKIK HR klub alapító vezetője, a 2017 
szeptemberében indított Kamarai Kommuniká-
ciós Klub társvezetője)

Digitális jelen. Átalakuló szervezetek, változó 
munkavállalók címmel szervezett HR és kom-
munikáció konferenciát a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara HR és 
Kommunikációs Klubja. Milyen szervezetekben 
dolgozunk a jövőben? Kik dolgoznak a szerve-
zetekben? A technikai forradalom következtében 
átalakuló munkavállaló új típusú szervezetben, 
másfajta vezetéssel tud teljesíteni és másfajta 
kommunikációt vár el. Mindezekről a kérdések-
ről volt szó a szakmai közösség programján.
A program első felében vállalatvezetők, vállalati 
szakemberek adtak át információt, tapasztala-
tokat az alábbi témákban:

• Információ, kommunikáció, design
• Hálózatok és átalakuló vállalatok – A ver-

senyképesség új kritériumai
• Változó vezetői szerepek és munkavállalói 

motiváció a digitális világban
• Játékmesterek és organikus szervezetek – A 

KKV-k nagy lehetőség
• Homeoffice, távoli, flexi, atipikus – Tényleg 

működik
A program második részébe world café zajlott 
az alábbi témákban:

• Organikus szervezetek – Rend a kreatív sok-
színűségben?

• Rugalmas keretek – A munkám a magánéle-
tem?

• A vezető bátorsága – Mit kell elengednem, 
hogy fennmaradjunk?

• Kinek nem kell kommunikációs tanácsadás?
A programon a Széchenyi István Egyetem több 
kollégái és hallgatói képviselői is részt vettek.

Konferencia szervező 
bizottsági tagság

Bencsik Andrea: 
• MTA Tudásmenedzsment Munkabizottság 

Tudományos Konferencia „A tacit (avagy a 
hallgatólagos tudás) jövője a negyedik ipari 
forradalom során” 2018. május Veszprém

• Technology and Management Conference, 
České Budějovice, Czech Republic in Octo-
ber 2018.

• ICMLG 6th International Conference on Ma-
nagement, Leadership and Governance, 
24th - 25th May 2018, Bangkok, Thailand

Szakmai program

Bencsik Andrea:
• KM Expert - A tudásbegyűjtés technikái – tu-

dásmentés módszervásár TM műhely Buda-
pest 

• KM Expert - A tudásmenedzsment ösztönző, 
motivációs rendszere TM műhely Budapest

• MTA TM Műhely - Mesterséges intelligencia 
és etika I. Budapest 

• MTA TM Műhely – Ami kimaradt: Mesterséges 
intelligencia és etika II. Budapest

• Business Coach - szakmai reggeli Budapest
• SAP Kerekasztal HR üzleti reggeli (Elkötele-

zett és jobban teljesítő munkatársak) Buda-
pest
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Nemzetközi konferen-
cia előkészítése

Konczosné Szombathelyi Márta beszámolója:
A 2018. július 17. és 20. között Athénben szer-
vezendő Academy of World Business, Marketing 
and Management Development (AWBMAMD) 
Conference szekcióelnökeként a beérkező ta-
nulmányok és absztraktok bírálata és bíráltatá-
sa.

További tevékenységek

Mentor professzori te-
vékenység

Bencsik Andrea beszámolója:

Mentor professzorként a „Felkelő nap” hazájá-
ban
Prof. dr. Bencsik Andrea 10 napot töltött mentor 
professzorként Tokióban a tokiói egyetem hall-
gatói által szervezett nemzetközi vezetői után-
pótlás képző programon. A hallgatói szervezet 
(GNLF) célja, nemzetközi közegben kinevelni 
a jövő vezetői generációját. Ennek érdekében 
minden évben szerveznek egy kiválasztott té-
mára koncentráló fórumot, a világ különböző 
országaiból érkező hallgatók számára. 

A témák a gazdaság, gazdálkodás és vezetés kü-
lönböző fontos, napi problémákat érintő terü-
leteit fedik le. Az idei téma a „Gender equality” 
volt. A fórumon a hazai szervezők mellett 13 
országból érkező (valamennyi földrészt képvi-
selve, országonként 2-3 fő) hallgató vett részt, 5 
mentor professzor támogatásával. 

Az első találkozás

A programon a hallgatók változó összetételű 
kiscsoportokban dolgoztak fel egy-egy, a fő 
témához kapcsolódó kérdést vagy problémát, 
melyet minden alkalommal prezentációk és kö-
zös vita követett, de voltak meghívott előadók, 
szerepjátékok és a kreativitást, innovativitást 
próbára tevő feladatok.

A szervező csapat
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További tevékenységek

A 7 nap szakmai programja szoros és fegyelme-
zett időbeosztás szerint zajlott reggel 9 és este 
6 között, de esténként az ismerkedésé, szabad 
programoké volt a főszerep, ahol lehetőség volt 
minden nemzet közelebbi megismerésére. A 
szakmai program mellett volt „Cultural party”….
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További tevékenységek

A szervezők gondoskodtak arról, hogy a szakmai 
munka mellett a résztvevők a japán kultúrát is 
minél közelebbről megismerjék, részben a fel-
dolgozott problémákon, az étkezésen, az esti 
tradicionális japán játékokon, kézműves foglal-
kozásokon keresztül, más részt a tradicionális 
japán szálláson, ryokan-ban biztosított szállá-
son keresztül.

A szakmai programok változatos helyszíneken 
kerültek lefolytatásra, de a záró nap eseményei 
a tokiói egyetemen zajlottak. Este az egyetem 
professzorai és a szervezet szponzorainak rész-
vételével szakmai összegzés, a certificate-k át-
adása és búcsú fogadás zárta a különleges él-
ményt és szakmai felkészítést nyújtó programot. 
A fórum számos pozitív szakmai hozadéka mel-
lett örök emléket és új barátságokat jelentettek 
a hallgatóknak, professzoroknak egyaránt.

See you again in 2019!
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TDK hírek

TKD és Tehetségnap
Konczosné Szombathelyi Márta beszámolója:

2018. április 25-én került sor az intézményi Tu-
dományos és Művészeti Diákköri Konferencia 
megszervezésére, a Tehetségnappal egy időben.

A tudományos hallgatói munkákat bemutató 
szekciók mellett számos önfejlesztő tréningen, 
témaajánló előadáson, művészeti programon 
és közösségépítő tevékenységen vehettek részt 
a hallgatók. A nap szervezésében a SZE Tudo-

mányos és Művészeti Diákköri Tanács, a Tehet-
ségsegítő Tanács, az ESZK és az EHÖK vettek 
részt. Külső partnerként, társrendezőként, dí-
jak felajánlójaként számos intézmény és válla-
lat működött közre a nap sikerében.
A konzulens kollégáknak nagyon köszönjük a 
felkészítő munkájukat. Minden kollégának és 
hallgatónak nagyon köszönjük az előkészítés-
ben és a lebonyolításban való szíves segítsé-
get. 

Eredmények:

A Társadalmi és Gazdasági Jelenségek Szekció-
ban továbbá részt vett Horváth Eszter hallgató-
ja is, aki a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 
Kar hallgatója, előadásának címe: Házasság és 
válás Magyarországon.
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RGDI hírek

Munkahelyi vita

Szigorlat

2018. március 28. Uszkai Andrea: A határ menti 
térségek integrációjának elméleti és gyakorlati 
vonatkozásai egy közép-európai térségben. Té-
mavezető: Hardi Tamás egyetemi docens

2018. április 5. Honvári Patrícia: Rurális innová-
ció? A vidéki önkormányzatok szerepe a meg-
újuló energiák hasznosításában. Témavezető: 
Szörényiné Kukorelli Irén egyetemi tanár

2018. április 16. Kovács Előd Péter: Nyugat-Ma-
gyarország Ausztria vonzásában: az ausztriai 
magyar munkavállalás példáján. Témavezető: 
Barta Györgyi, professzor emerita

2018. április 10-én sikeres szigorlatot tettek:
Honvári Patrícia, Kovács Előd Péter, Kriskó And-
rea, Lévai András, Máté Tünde, Uszkai Andrea

PhD oklevél átadása
A 2018. március 20-ai Ünnepi Szenátusi Ülésen 
vehették át PhD oklevelüket:
Simon Szabolcs, Simon Szabolcs, Ricz András, 
Jakab Petra, Kucséber László Zoltán, Németh 
Krisztina
Horbulák Zsolt más időpontban veszi át okle-
velét.

Habilitációs oklevél
A 2018. március 20-ai Ünnepi Szenátusi Ülésen 
vehette át habilitációs oklevelét:
Dőry Tibor, egyetemi docens, tanszékvezető

Védés
2018. március 8. Németh Krisztina: Családi vál-
lalkozások teljesítményének endogén tényezői. 
Témavezetők: Farkas Szilveszter és Dőry Tibor

Habilitációs előadás
2018. március 7. Dőry Tibor, egyetemi docens, 
tanszékvezető 
Tantermi előadás: „Az innováció forrásai és a 
felhasználók bevonása az innovációba”
Tudományos előadás: „Az egyetemi-vállalati 
együttműködések szerepe az innovációs telje-
sítményekben”

2018. május 4. Papp Ilona egyetemi docens, dé-
kán 
Tantermi előadás: „Napjaink vezetési modelljei” 
Tudományos előadás: „Vállalati növekedési irá-
nyok” 

Előadások
Prof. Paulo Roberto Feldmann: The growing role 
of large companies in the new geopolitics. 2018. 
április 11.

Tóth Árpád PhD hallgató: New Lease Accounting 
Standard (IFRS 16) for Hungary: Why, for Whom 
and How Does It Matter? 2018. április 23.


