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Megjelenések

Folyóiratcikkek
Magyar nyelven

Csicsmann László (2022) Az átalakuló világrend és az indiai külpolitika Narendra Módi minisz-
terelnöksége alatt: a stratégiai autonómia és a multialignment koncepciója. Külügyi Szemle,
4, 12–44.

Csicsmann László (2022) Előszó a Dél-Ázsiáról szóló tanulmányokhoz. Külügyi Szemle, 4, 3–11.

Reisinger Adrienn – Dános Zsolt (2022) Az egyetemi társadalmi felelőségvállalás kommuniká-
ciója – A Széchenyi István Egyetemről megjelenő hírek vizsgálata a helyi online sajtóban. soci-
o.hu, 12, 4, 191–212.

Kőmüves Zsolt – Szabó Szilvia – Szabó-Szentgróti Gábor – Hollósy-Vadász Gábor (2022) Kis-
gyermekes anyák munkaerőpiaci visszatéréssel kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata iskolai
végzettség szerinti bontásban. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 18,
4–6, 219–239.

Kőmüves Zsolt – Szabó Szilvia – Szabó-Szentgróti Gábor – Hollósy-Vadász Gábor (2022) A
sikeresség hatása a baráti körre és a családi kapcsolatokra. METSZETEK - TÁRSADALOMTUDO-
MÁNYI FOLYÓIRAT, 11, 4, 54–71.

Angol nyelven

Katalin Bándy (2023) South Korean Reforms to Attract Immigrants Againts the Looming Demo-
graphic Crisis - A new miracle on the Han River? Central European Political Science Review –
QUARTERLY OF CENTRAL EUROPEAN POLITICAL SCIENCE ALLIANCE, 24, 91, 123–143.

Jan Hornat – László Csicsmann – Joanna Starzyk-Sulejawska (2023) The Political Elite's
Framing of China in Recent Central European Elections. Issues and Studies, 1, Online ready
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S1013251123500029

Magyar nyelven

Printz-Markó Erzsébet – Molnar Elisabeta Ilona – Keller Veronika (2022) A magyar spa szektor
(termál- és gyógyfürdők) legújabb kora, avagy új spa turizmus a Covid-19 és az energiaválság
árnyékában. In: Szabó Zoltán – Hojcska Ágnes Erzsébet – Muhi Béla – Bujdosó Zoltán (szerk.)
Fürdővárosok kihívásai. Magyar Fürdővárosok Szövetsége, Gyomaendrőd. 81–96.

Szabó Zoltán – Printz-Markó Erzsébet – Muhi Béla (2022) Az étterem-látogatások gyakorisági
vizsgálata a magyar fürdőturisták körében. In: Szabó Zoltán – Hojcska Ágnes Erzsébet – Muhi
Béla – Bujdosó Zoltán (szerk.) Fürdővárosok kihívásai. Magyar Fürdővárosok Szövetsége, Gyo-
maendrőd. 127–149.

Nárai Márta – Reisinger Adrienn (2022) Sportönkéntesség – egy hazai rendezésű nemzetközi
sportesemény tapasztalatai. In: Nárai Márta – Tóbiás László (szerk.) Az önkéntesség színei.
Gyerekparadicsom Alapítvány, SZE Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtu-
dományi Kar, Budapest. 105–129.

Angol nyelven

Viktor Dörfler – Zoltán Baracskai – Jolán Velencei – Marc Stierand – Megane Miralles (2022) Va-
lidating knowledge. In Proceedings of the 36th Annual Conference of the British Academy of
Management.

Tanulmánykötetben megjelent

https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S1013251123500029
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Az Egyetem március 15-i ünnepségén az Irányító Testület elismerő oklevél arany fokozatában
részesült Dusek Tamás, Borbély Katalin és Happ Éva. Kiváló mentor díjat ítéltek Gajzágó Ger-
gőnek.

Kőmíves Csaba a hallgatói vélemények alapján az „Oktatók a hallgatókért” díjat vehette át a
február 25-én megrendezett diplomaátadó ünnepségen.

Gratulálunk!

2023 februárjától kb. havi rendszerességgel megszervezzük a Kari Research Seminar rendezvé-
nyeket, melyek célja többek között, hogy megismerjük egymás kutatási területét, folyamatban
lévő vagy megjelent tanulmányok témáit, tudjuk segíteni egymást javaslatokkal, ötletekkel és
megoszthassuk kutatással, publikálással kapcsolatos tapasztalatainkat. Az eseményeket on-
line szervezzük.

Az első rendezvényt 2023. február 17-én tartottuk, előadók:
• Berde Éva: Gazdasági szempontból miért olyan izgalmasak a demográfiai változások? Plusz
néhány kitérő.

• Kovács Norbert: Saját fejlesztésű online survey motor, kari kutatások

A második rendezvényre 2023. március 17-én került sor, előadók:
• Szabó Zsolt Roland: Publikációs történetek: Személyes tapasztalatok D1/Q1-es publikáci-
ókkal

• Vasa László: Publikáció menedzsment a gyakorlatban – Aktuális témák a nemzetközi pub-
likációkban

További tevékenységek

Díjak
Borbély Katalin beszámolója a European Taxation and Accounting in Practice (ETAP) 23. Euro-
pean Accounting Week rendezvényről:
A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatói, Válint
Rita és Molnár Milán, illetve oktatója, Borbély Katalin egyetemi docens 2023. március 5. és 11.
között részt vettek a 23. Nemzetközi Számviteli Héten a kortrijki főiskolán (VIVES). A rendez-
vényt évente tartják a különböző tagintézményekben. A szervezet egész Európát behálózza.
Jelenleg 14 országból 16 főiskola és egyetem a tagja. Célja a számviteloktatás gyakorlatorien-
táltságának fokozása, a résztvevő intézmények tanárainak és hallgatóinak tapasztalatcseréje,
a hallgatók számára annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy a nemzetközi pénzügyi be-
számolási standardok alapvető előírásaival megismerkedjenek a nemzetközi számviteli hét
keretében. A rendezvény keretében a hallgatók előadásokat hallgattak és ezekhez kapcsolódó
BA szintű esettanulmányokat oldottak meg angol nyelven, négy fős nemzetközi csoportokban.
A szakmai programok mellett kulturális események is színesítették a hét programját. A magyar
hallgatók végig jó teljesítményt nyújtottak, aktívan vettek részt minden programban. Molnár
Milán (23 csapat közül) csapatával a szakmai versenyben a 3. helyezést ért el, öregbítve ezzel
egyetemünk jó hírét.

ETAP rendezvény Belgiumban

Kari Research Seminar
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További tevékenységek

Printz-Markó Erzsébet beszámolója:
A Magyar Hidrológiai Társaság Balneotechnikai Szakosztály 2023. február 15-i taggyűlésén az
alábbi vezetőséget választotta meg:
elnök: Ákoshegyi György, okl. gépészmérnök, vízügyi szakértő
titkár: Printz-Markó Erzsébet, egyetemi adjunktus, SZE KGK Turizmus és Vendéglátás Tanszék

Magyar Hidrológiai Társaság Balne-
otehcnikai Szakosztály tisztújítás

Printz-Markó Erzsébet beszámolója:
Vizsy Ferenc, a Flexum Thermal & Spa Mosonmagyaróvár marketingvezetője „Idegenforgalmi
rendezvények szervezése” és „Fürdőmenedzsment” kurzusok keretében tartott előadást 2023.
02. 20-án. Az előadás során hallgatóink megismerkedhettek a mosonmagyaróvári fürdőkomp-
lexum múltjával, jelenével és új, innovatív stratégiai terveivel. Az „Idegenforgalmi rendezvé-
nyek szervezése” kurzushoz kapcsolódóan egy három elemből álló, a projektalapú képzést tá-
mogató együttműködés vette kezdetét. Ennek keretében hallgatóink a mosonmagyaróvári
termálfürdő közelgő 55. születésnapjának programtervét állítják össze. A februári vendégelő-
adás során az évfordulós projektfeladat is ismertetésre került, melyet márciusban egy hely-
színbejárás követ, és az összegyűjtött információk, tapasztalatok alapján hallgatóink a fürdő
vezetősége felé májusban ismertetik az évforduló méltó megünnepléséhez kapcsolódó elkép-
zelésiket.

Vizsy Ferenc marketingvezető elő-
adása

Printz-Markó Erzsébet beszámolója:
Ákoshegyi György a Magyar Hidrológiai Társaság Balneotechnikai Szakosztály elnöke, okl. gé-
pészmérnök, vízügyi szakértő „Fürdőmenedzsment” című kurzus keretében tartott előadást
2023. 03. 20-án. A Víz Világnapjához kapcsolódó előadás során a hallgatóság az ásvány- és
gyógyvizek ismeretlen életével, idegenforgalmi kapcsolódási pontjaikkal ismerkedhetett meg.
Nagy érdeklődés övezte az előadó fürdőüzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatainak megosz-
tását.

Ákoshegyi György vízügyi szakértő
előadása
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RGDI hírek

Szabó Réka Orsolya: Giving a Fillip to the Contextual View: A Multilevel, Agent-Based Approach
to Studying Resistance to Change. 2023. február 16. Témavezető: Davide Secchi (University of
Southern Denmark)

Munkahelyi vita

Venesz Béla: Selection of appropriate lead users for new product development in co-creation:
further development of the lead user method in the context of medical device innovations.
2023. február 9. Témavezető: Dőry Tibor (SZE)

Kézai Petra Kinga: A magyar startup vállalkozások helyzete napjainkban a visegrádi országok
összehasonlításában. 2023. február 20. Témavezetők: Konczosné Szombathelyi Márta (SZE);
Rechnitzer János (SZE)

Géczi Gergely: Non-equilibrium in ice hockey: understanding the game with a transdiscipli-
nary approach. 2023. február 22. Témavezető: Komlósi László (SZE)

Sneider Tamás: Understanding Unethical Behavior in Organizations Through Complexity and
Narratives. 2023. február 22. Témavezető: Komlósi László (SZE)

Kevin Jackson: The Impact and Lasting Effects of COVID-19 on Higher Education. 2023. február
23. Témavezető: Konczosné Szombathelyi Márta (SZE)

Védések
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Tehetségkatalógus kiadvány: https://tdk.sze.hu/tehetseg-katalogus

2023 tavaszi TDK és Tehetségnap

Időpont: 2023. április 26.

Jelentkezési határidő: 2023. március 27.

Dolgozat feltöltési határidő: 2023. április 11.

OTDK 2023: 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia – Közgazdaságtudo-
mányi Szekció

Időpont: 2023. április 20–22.

Helyszín: Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kar

Honlapok: https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/kozgazdasagtudomanyi-szekcio és
https://kozgotdk2023.gik.ujs.sk/

Programterv: https://kozgotdk2023.gik.ujs.sk/program/

Printz-Markó Erzsébet beszámolója:

OTDK felkészítő, 2023. február 17–18.
A Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács kétnapos OTDK felkészítő képzést szervezett. A
program keretében az OTDK-ra továbbjutó hallgatók előadhatták pályamunkáikat és külön
szekciókban egy-egy szakértői csoport figyelte meg és véleményezte testbeszédjüket, előadás-
módjukat, prezentációjuk látványvilágát, továbbá megismerhették az OTDK szekciók elvárásait,
melyek mentén útravaló tanácsot kaptak. A visszajelzések alapján nagyon jól sikerült és hasz-
nosnak bizonyult a program a résztvevők számára.

Hallgatóink tollából:
„Az OTDK felkészítő során olyan prezentációstechnikai ismeretekkel lettem gazdagabb, mind
általánosságban, mind pedig személyre szabottan, amelyet biztosan képes leszek beépíteni

előadásomba, s tovább fejleszteni előadásmódomat. Hálás vagyok, hogy az egyetem megte-
remtette nekünk ezt a lehetőséget, kis útravalóként, a konferenciára való készülés folyamatá-
ban.” (Raffai Eliza)

„Bár az utolsó pillanatban döntöttem az OTDK felkészítőn való részvétel mellett, végül nagyon
örülök, hogy az esemény részese lehettem. A szimuláció és elemzés Kelemen Miklós médiatré-
nerrel olyan megközelítésből vizsgálta a prezentációs technikákat, amely számomra hiánypótló
volt, de a szakmai visszacsatolás a munkámmal kapcsolatban szintén nagy segítség a tovább-
haladásban. Hálás vagyok, hogy az egyetem minden lehetőséget biztosít a felkészüléshez egy
ilyen jelentős eseményre.” (Sebestyén Dorottya)

"It was very useful."

"It helped to refresh my project, and get feedback from two professors
as well."

Sok sikert kívánunk OTéDéKázó Hallgatóinknak és Konzulenseiknek!

Köszönjük a szekciók megvalósítását segítő Kollégák közreműködését: Darabos Ferenc, Kazin-
czy Eszter, Printz-Markó Erzsébet, Szabó Dániel Róbert, Vinkóczi Tamás!

TMDK hírek

https://tdk.sze.hu/tehetseg-katalogus
https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/kozgazdasagtudomanyi-szekcio
https://kozgotdk2023.gik.ujs.sk/
https://kozgotdk2023.gik.ujs.sk/program/
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Kautz Gyula Szakkollégium hírei
25 éves a Szakkollégium

A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium 1997. októberi alapításának 25. évfordulóját ünnepel-
te 2022. november 26-án, mely rendezvényen több, mint 50 fő vett részt. A jelenlegi és szenior
tagok mellett meghívásra kerültek az alapítók, korábbi programigazgatók, egyetemünk veze-
tősége, egyetemünk szakkollégiumainak képviselői, illetve szervezetünk más egyetemeken
működő partnerszakkollégiumainak a delegáltjai. A rendezvényt Kovács Zsolt (egyetemünk
kancellárja) nyitotta meg, majd Ferenczi Zoltán (alapító), Papp Ilona (egyetemi docens, koráb-
bi dékán), Kovács Gábor (korábbi dékánhelyettes),Winkler Csaba (egyetemi docens, társadal-
mi kapcsolatok titkár), Vinkóczi Tamás (jelenlegi programigazgató) és Jankovics Dóra (akkori
diákbizottsági elnök) felszólalásaival telt az esemény első fele.

Ferenczi Zoltán (alapító)

A kötött programot egy vacsora követte, ami kötetlen beszélgetés és ismerkedés színterévé
varázsolta a helyszínt biztosító Famulus Hotel Pódium Éttermét. A vacsorát követően az egye-
tem elismerését kimutatva Vinkóczi Tamás, Kovács Gábor és Jankovics Dóra oklevelet adott
át Ferenczi Zoltánnak a szakkollégium alapításáért és áldozatos munkájáért, illetve Sárdi Ti-
bornak az OPEV-en nyújtott áldozatos munkájáért (20 éves részvétel a zsűri munkájában).

Oklevél átadása Ferenczi Zoltánnak és Sárdi Tibornak

Az eseményt követő visszajelzések nagyon pozitívak voltak, szenior tagjaink nagyon várják a
következő, szakkollégiumunkkal közös programot.

XXI. Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny

Szakkollégiumunk XXI. Országos Pénzügyi Esettanulmányi Versenye 2023. február 3–4-én ke-
rült megrendezésre, mely rendezvény különlegessége az volt, hogy egy nemrégiben induló
vállalat, a ALLRYS Europe Kft. adta az esetet. A rendezvényen összesen 10 csapat vett részt,
képviselve a Debreceni Egyetemet, a Miskolci Egyetemet, a Budapesti Gazdasági Egyetemet, a
Soproni Egyetemet, a Pécsi Tudományegyetemet, a Gál Ferenc Egyetemet, a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetemet, a Szegedi Tudományegyetemet és persze a Széchenyi István
Egyetemet. Az idei versenyt kiemelkedő megoldásával a Fájnensz csapata nyerte a Debreceni
Egyetem Gazdaságtudományi Karának képviseletében.
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Csoportkép a XXI. OPEV-ről

A rendezvény eredményhirdetésének során három szakmai díj is kosztásra került, melyeket a
szakkollégisták szakmai- és társadalmi munkája alapján ítélt meg a szakkollégiumnak és ala-
pítványának a vezetősége. A 2022. évi teljesítményük alapján Jankovics Dóra, Lengyel Zsófia
és Bella Bettina Bianka kapta meg a szakkollégiumi elismerést.

Oklevél és üvegplakett átadása Jankovics Dórának

A sikeres szervezés és a pozitív visszajelzések következtében szakkollégiumunk kifejezetten
várja a XXII. Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny szervezését.

Aktuális hírek

2023 februárjában sor került időszakos tagfelvételünkre, melynek során a végzős hallgatók
kilépése mellett közel 10 taggal bővült szakkollégiumunk, így jelenleg 40 fős taglétszámmal
működünk. A 2023-as tavaszi félév során számos érdekes kurzust indítottunk, melyeken már
új tagjaink is részt vehetnek, így a TDK felkészítő, prezentációs, esettanulmány megoldó és
webanalitikai kurzusok által kutatási és gyakorlati tudást egyaránt elsajátíthatnak tagjaink.
Szervezetünk több tagja részt vett 2023. március 16-án az NHL Stenden student visit to Hun-
gary program során Koltai Judit (szervező) bevonásával, a Hollandiából egyetemünkre látoga-
tó 30 hallgató és 3 oktató fogadásában, ami nagyszerű lehetőséget biztosított a kapcsolatépí-
tésre.

Kautz Gyula Szakkollégium hírei
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A holland vendégeknek szervezett Workshop Gombos Szandra előadásában

A félévre tervezett vitaestjeink is szervezés alatt állnak, első alkalmunkra Meizer Bencét hív-
tuk meg, aki 2023. március 20-án 17 órától „TikTok Titkok” címmel tart előadást az érdeklődők
számára a „B1”-es teremben a platform pszichológiai hatásaival és költségeivel összefüggés-
ben.

Minősített szakkollégiumi létünket megtartandó jelenleg az Interkoll minősítési pályázatához
szükséges anyagokat állítjuk össze, melyek leadási határideje 2023. március 26. Az egyetemen
kívüli szakkollégiumi partnerkapcsolataink fenntartását is fontosnak tartjuk, így 2023. április
1-én a Budapesti Gazdasági Egyetem Gundel Károly Szakkollégiuma fogad minket Budapesten
kötetlen szakmai egyeztetés és kapcsolatépítés keretében.

Kautz Gyula Szakkollégium hírei
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