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Megjelenések
Folyóiratcikkek

Magyar nyelven

Dusek Tamás (2021): A tudomány tudománya� Statisztikai Szemle, 99, 9, 907–913� („A”)

Keller Veronika − Printz-Markó Erzsébet (2021) Belföldi utazási kedv járványidőszakban a fia-
talok körében� POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 17, 1–3, pp� 64-77� („C”)

Reisinger Adrienn–Dános Zsolt (2021) Az egyetemi társadalmi felelősségvállalás területi meg-
közelítésben – négy magyarországi egyetem vizsgálatával� Tér és Társadalom, 35, 3, 87–107� („A”)

Sárai-Szabó Kelemen–Fekete Dávid (2021) A győri bencés gimnázium működése a II� világhá-
ború végétől 1949-ig� POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 17, 1–3,  280–294� 
(„C”)

Angol nyelven

Fekete, Dávid (2021) A New Planning Instrument for Urban Development in Hungary: The Mo-
dern Cities Program�  REGIONAL SCIENCE POLICY & PRACTICE Paper: early view, 19 p� (Q2)

Nagy, Erika; Gajzágó, Gergő; Mihály, Melinda; Molnár, Ernő (2021) Crisis, institutional change 
and peripheral industrialization: Municipal-central state relations and changing dependenci-
es in three old industrial towns of Hungary� APPLIED GEOGRAPHY 136 Paper: 102576 9 p� (Q1, D1)

Tanulmánykötetben megjelent
Angol nyelven

Zsuzsa Ivancsóné Horváth–Marcell Kupi–Éva Happ (2021): Digital services of tourist areas� In:  
12th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications CogInfoCom 2021, Proce-
edings

Erzsébet Printz-Markó–Veronika Keller (2021): Social Media Activity of Hungarian Spas during 
the Pandemic Period� In: Nikodem, Jan–Klempous, Ryszard (eds�) 12th IEEE International Con-
ference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2021): Proceedings
Online kiadás, Nemzetközi: IEEE (2021) pp� 869–874�

Egyetemi jegyzet
Horváth Eszter (2021): Statisztikai alapismeretek� Universitas-Győr Nonprofit Kft�, Győr�
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Megjelenések
Konferencia-részvétel

Magyar nyelven

Bándy Katalin: Identitás, kultúra, vallás a munkahelyen - mindennapok egy multikulturális 
közegben� XXV� Apáczai-napok Tudományos Konferencia, Győr, 2021� november 4�

Baracskai Zoltán: Jó lenne megtalálni a jó kérdést� Fiatal Regionalisták XII� Konferenciája, Győr, 
2021� október 1� Plenáris előadás

Bártfai Kitti–Gombos Szandra: Kihívások a digitális marketing oktatásban� XXV� Apáczai-napok 
Tudományos Konferencia, Győr, 2021� november 4�

Bartucz Csilla–Süle Edit: Alternatíva-e az együttműködés a csomagszolgáltatók piacán? XXV� 
Apáczai-napok Tudományos Konferencia, Győr, 2021� november 4�

Berkes Judit: A kutatói teljesítménymérés kihívásai – A szerzőtársas-játék� Fiatal Regionalisták 
XII� Konferenciája, Győr, 2021� október 1� Plenáris előadás

Csányiné Szemerédi Eszter–Kupi Marcell–Hardi Tamás: A határon átnyúló kulturális turisztikai 
desztinációk integrációjának elősegítése a digitalizáció révén� Fiatal Regionalisták XII� Konfe-
renciája, Győr, 2021� október 1�

Dömötör Mihály–Fekete Dávid: Ahol a víz az úr: a Szigetköz szunnyadó társadalmi – gazdasági 
erőforrásai és területfejlesztési lehetőségei�  MRTT XIX� Vándorgyűlés, A területi egyenlőtlen-
ségek új formái és az átalakuló területpolitika, 2021� november 4–5�, Budapest� 

Dömötör Mihály–Fekete Dávid: Győr és a bencések kapcsolatrendszerének főbb tendenciái a 
területi tőke elmélet tükrében� Fiatal Regionalisták XII� Konferenciája, Győr, 2021� október 1�

Dusek Tamás: A településméret hatása a digitalizáció formáira� MRTT XIX� Vándorgyűlés, A 
területi egyenlőtlenségek új formái és az átalakuló területpolitika, 2021� november 4–5�, Bu-
dapest� 

Fekete Dávid–Sárai-Szabó Kelemen–Dömötör Mihály: Szerzetesrendek településfejleszté-
si hatásai a települési hierarchia különböző szintjein� X� Magyar Földrajzi Konferencia, 2021� 

szeptember 24–25� on-line

Gombos Szandra: Kreatív közösségek a Szigetközben - Ábránd vagy Valóság? XXV� Apáczai-na-
pok Tudományos Konferencia, Győr, 2021� november 4�

Gombos Szandra–Kézai Petra Kinga: A kulturális és kreatív ipar vizsgálata a Szigetközben� 
MRTT XIX� Vándorgyűlés, A területi egyenlőtlenségek új formái és az átalakuló területpolitika, 
2021� november 4–5�, Budapest� 

Hajdu-Smahó Melinda: Autonóm járművek, mint a városfejlesztés új kihívásai� MRTT XIX� Ván-
dorgyűlés, A területi egyenlőtlenségek új formái és az átalakuló területpolitika, 2021� novem-
ber 4–5�, Budapest� 

Hardi Tamás–Nárai Márta:  Covid lezárások hatása a határon átnyúló szuburbanizációra Po-
zsony magyarországi előterében� MRTT XIX� Vándorgyűlés, A területi egyenlőtlenségek új for-
mái és az átalakuló területpolitika, 2021� november 4–5�, Budapest� 

Hegyiné Bolla Katalin–Hardi Tamás: Urbanizálódó Szigetköz?! Fiatal Regionalisták XII� Konfe-
renciája, Győr, 2021� október 1�

Horváth Eszter–Pozsgai Andrea (2021) Újragondolt Thünen-modell magyarországi példán ke-
resztül– agglomerációs mezőgazdaság vizsgálata a Szigetközben� X� Magyar Földrajzi Konferen-
cia, 2021� szeptember 24–25� on-line

Huszka Péter–Huszka Fanni Dorina: Tények és gondolatok a Covid-19 járvány harmadik hullá-
mának közösségi- gazdasági- és egészségügyi vonatkozásairól� XXV� Apáczai-napok Tudomá-
nyos Konferencia, Győr, 2021� november 4�

Imre Gabriella–Remsei Sándor: Lehet-e India az új Kína? India részvétele a globális értéklán-
cokban� XXV� Apáczai-napok Tudományos Konferencia, Győr, 2021� november 4�

Kézai Petra Kinga: A kelet-közép-európai regionális központok a városi rangsorok és indexek 
fókuszában� MRTT XIX� Vándorgyűlés, A területi egyenlőtlenségek új formái és az átalakuló te-
rületpolitika, 2021� november 4–5�, Budapest� 



2021/24: 5. oldal

Kézai Petra Kinga–Fekete Dávid–Dömötör Mihály: Gazdaságfejlesztési lehetőségek a Sziget-
közben és a Csallóközben� Fiatal Regionalisták XII� Konferenciája, Győr, 2021� október 1�

Rechnitzer János: Nagyvárosi fejlődési pályák Magyarországon� � MRTT XIX� Vándorgyűlés, A 
területi egyenlőtlenségek új formái és az átalakuló területpolitika, 2021� november 4–5�, Bu-
dapest� 

Reisinger Adrienn: A Közös értékteremtés (CSV) avagy a tovább gondolt vállalati társadalmi 
felelősségvállalás? MRTT XIX� Vándorgyűlés, A területi egyenlőtlenségek új formái és az átala-
kuló területpolitika, 2021� november 4–5�, Budapest� 

Angol nyelven

Dusek Tamás: The original Thünen model and its modern caricatures� European Society for 
the History of Economic Thought 24th Conference, Szófia� 09 10 2021

Printz-Markó Erzsébet – Keller Veronika: Social Media Activity of Hungarian Spas during the 
Pandemic Period� 12th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (IEEE 
CogInfoCom 2021), Online Conference, 2021� 09� 23–25�

Reisinger Adrienn: Firms and local communities – is there any relation between corporate 
social responsibility (CSR) and competitiveness of companies? 60th Annual ERSA Congress 
“Territorial Futures – Visions and Scenarios for a resilient Europe” 25 08 2021 on-line

Szekcióvezetés nemzetközi konferencián:
Happ Éva: 12th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications CogInfoCom� 
Szekcióvezetés: Digitally Augmented tourism� 2021� szeptember 23–25�

Reisinger Adrienn: 60th Annual ERSA Congress, Szekció címe: Territories and their communi-
ties, 2021� augusztus 25�

További előadások
Happ Éva: Regionális turisztikai fejlesztési koncepció, „Insula Magna” Nyitórendezvény, 2021� 
június 18�, Mosonmagyaróvár

Happ Éva: Digitális eszközök használatának lehetőségei a turizmusban� Turizmus Világnap, 
Győr-Moson-Sopron Megyei kereskedelmi és Iparkamara,  2021� szeptember 27�

Megjelenések
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A KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály beszámolója
(https://www�facebook�com/rkinyuto/): 

A Magyar Urbanisztikai Társaság 2021� október 21� és 22� között rendezte meg XXVII� Országos 
Urbanisztikai Konferenciáját a Debreceni Egyetem Műszaki Karán� Idén a konferencia másnap-
ján kerültek átadásra hagyományos módon az egyéni, és a települési Hild János Díjak, mely a 
társaság legmagasabb kitüntetése� A MUT elnöksége ebben az évben úgy döntött, hogy tiszte-
lete jeléül posztumusz Hild János Díjjal tüneti ki Lados Mihályt� 

A társaság Lados Mihály iránti tiszteletét és szeretetét jól bizonyítja, hogy annak több mint 50 
éves fennállása óta most először fordult elő, hogy posztumusz díjat adományozott egy tra-
gikus körülmények között elhunyt volt tagtársa számára� A díjat az Osztály munkatársa, Jóna 
László vette át�

Posztumusz díj Lados Mihály részére
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RGDI hírek

Domokos Bernadett: Trust and what is behind it: An examination of human mindset in re-
lation to non measurable performance� 2021� október 27� Témavezető: Baracskai zoltán (SZE)

Ocskay Gyula Miklós: Az európai területi társulás mint a határról szóló új diskurzus alakítója� 
Az Ister-Granum ETT esete� 2021� szeptember 30� Témavezetők: Hardi Tamás és Fekete Dávid 
(SZE)

Szendrői László: Describing and measuring the impacts of gamification considering persona-
lity types� 2021� szeptember 7� Témavezetők: Krishna S� Dhir és Czakó Katalin (SZE)

Védések

Munkahelyi vita
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TMDK hírek

Printz-Makó Erzsébet beszámolója

A Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa (TDT), valamint Hallga-
tói Önkormányzata 2021. november 24-én (szerda) Tehetségnappal egybekötött Tudományos 
és Művészeti Diákköri Konferenciát rendez hallgatói számára� A konferenciát és tehetségnapot 
a járványügyi előírásoknak megfelelően szervezzük meg (személyesen vagy online formában)� 

Jelentkezési határidő: 2021� október 17-e volt�
Dolgozat feltöltési határidő: 2021. november 14. 23:59
Bővebb információ: https://tdk�sze�hu/aktualis-felhivas

A konferenciával a 2023-as Országos Tudományos Diákköri Konferenciára lehet jogosultságot 
szerezni� A 36� OTDK Közgazdaságtudományi Szekció rendezési jogát a Selye János Egyetem 
Gazdaságtudományi és Informatikai Kara szerezte meg�

Igény esetén angol nyelvű anyagokkal is jelentkezhetnek hallgatóink a TMDK napra� Ebben az 
esetben az alábbi két lehetőség közül választhatnak:

• International Scientific Workshop (csak prezentáció, a szekció résztvevői csak az intézmé-
nyi megmérettetésen szerepelnek, az OTDK-ra nem juthatnak tovább), jelentkezési hatá-
ridő: 2021� november 14�, https://tdk�sze�hu/for-international-students

• szekcióban előadni (írott pályamunka és prezentáció), jelentkezési határidő: 2021�október 
17� 23:59, dolgozat feltöltési határidő: 2021� november 14� 23:59�

Innováció és kutatáskommunikáció c. választható tárgy 
Örömmel tájékoztatjuk a kedves Kollégákat, hogy a SZE TDT és a SZE TT kezdeményezésére 
elindított, sokak által támogatott, a hallgatók és a velük foglalkozó kollégák tudományos te-
vékenységét elismerő és támogató tárgy, az Innováció és kutatáskommunikáció címmel elfo-
gadásra került� A 2021/2022-es tanév tavaszi félévre már kiírásra kerül az 5 kredites kurzus� A 
tárgyról a későbbiekben még többféle fórumon lesz majd tájékoztatás�  
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Kautz Gyula Szakkollégium hírei
Orosz Szonja beszámolója:

A Széchenyi István Egyetem Közgazdasági karának Szakkollégiuma a nyári socialmédia építést 
követően a tanévet új programokkal és új tagokkal kezdte meg�
Szeptemberben szervezetünk több új taggal bővült és mentorprogramunk elindításával, még 
tanulmányi eredménnyel nem rendelkező, elsőéves hallgatók is megismerkedhetnek a szak-
kollégiumunk működésével� Programjaink egyre inkább gyakorlatorientáltak, így jórészt válla-
lati szakembereket invitáltunk meg kurzusainkra�   
A félév kezdetével SZEánsz viatestünk is újraindult, mely már offline formában is látogatható 
egyetemünk területén� Szakmai vitaestjeink mindeddig sikeresen zajlottak, meghívottjaink kö-
zött sorolandó Dr. Faragó Beatrix, Póka Viktor a Tesco Magyarországtól és Dr. Nógrádi György� 
A vitaestek jó hangulatban teltek és a résztvevők is interaktívan vettek részt az eseményeken�

Jelen félévben került először megrendezésre az I� Pécsi Menedzsment Esettanulmányi Verseny, 
melyen két csapatban is képviseltette magát a szakkollégium a következő tagokkal: Horváth 
Gábor, Szabó Vanda, Orosz Szonja, László Gergely, László Dóra és Csidei Márk� A szakkollégi-
um szakmai és közösségi élete tehát egyaránt pezseg, melynek következő állomása a senior 
találkozó megtartása�
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Menedzsment Campus hírei
Új megállapodással erősíti a szellemitulajdon-védelmet a Széchenyi István Egyetem
„Külföldi egyetemeknél jól bevált modell, hogy az intézményi szinten megszerzett és jól hasz-
nosított oltalmak további bevételeket jelentenek az egyetemnek�” – nyilatkozta Pomázi Gyula, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, miután együttműködési megállapodást kö-
tött a Széchenyi István Egyetem és a hivatal� Az Egyetem vezetősége felismerte az ebben rejlő 
lehetőségeket� Az oktatók, kutatók és hallgatók megszerzett tudása nemzeti és nemzetközi 
szinten is fontos, megtanulják, hogyan tudják azt hasznosítani, ez az egyetemi szintű olta-
lomszerzés pedig erősebb védelmet jelent� Az együttműködés értelmében az SZTNH szellemi-
tulajdon-védelmi ismeretek oktatásában, szakmai módszertani fejlesztésekben, az egyetem 
polgárai szellemi tulajdoni tudatosságának növelésében fog közreműködni�
 
Aláírásra került együttműködési megállapodás az OXO Labs Kft-vel
A Széchenyi István Egyetem és az OXO Labs Kft� együttműködési megállapodást kötött, mellyel 
szélesítjük kutatóink és hallgatóink lehetőségeit� A kezdeti és korai fázisban lévő vállalkozá-
sokra specializálódott kockázatitőke-társaságtól anyagi befektetést, valamint szakmai segít-
séget kaphatnak az Egyetem startup vállalkozásai�
 
Csúcsteljesítményű versenymotort fejleszt a Széchenyi István Egyetemről indult ADT Kft.
Az Egyetem stratégiai célként kezeli a hallgatói körében a vállalkozói kultúra kialakítását és 
azt is, hogy minél több, az intézmény keretein belül született innovatív ötlet jusson el a piacra 
és a sikeres üzleti megvalósulás szakaszába� Ennek fényében támogatta már a kezdetektől 
az ADT Kft�, korábbi SZEngine Formula Student Team hallgatói csapatának fejlesztését, mely 
júniusban megkapta az elsőkörös 66,5 millió forintos finanszírozását a Startup Campus Inku-
bátortól� Átalakított motorblokkal és egyedi hengerfejjel rendelkező motorkoncepció prototí-
pusát fejleszti ki a csapat idén, mely jelentősen növeli a belsőégésű motorok teljesítményét 
a motorsport járművekben, később pedig akár utcai járművek számára is elérhetővé válhat�
 
„Tervezz Egyetemet! Nyári Egyetem”
Sikeres hetet zártunk az 5 napos intenzív design thinking képzés résztvevőivel a Campuson� A 
Tervezz egyetemet! című képzésünk keretében a csapatok a zöldcampus, a hibrid oktatás, és 
a hallgatói érdektelenség témájára kerestek megoldást a design thinking kreatív probléma-
megoldó módszertana segítségével� A Résztvevők töretlen lelkesedéssel voltak velünk egész 
héten, és remek megoldásokat és prototípusokat mutattak be a zsűri előtt�
A 2021/2022-es tanév végén, júniusban újra tervezzük a Nyári Egyetem megszervezését és re-
ményeink szerint az ideihez hasonlóan jövőre is rengeteg szorgalmas és érdeklődő hallgató és 
kolléga vesz majd részt�
 

Területi Innovációs Platform adatbázisunk folyamatosan bővül
A Területi Innovációs Platform egy térségi szerződés, amely térben és időben egyszerre biz-
tosít lehetőséget a közvetlen innovációs szakpolitikai irányok megismerése mellett a helyi 
ökoszisztéma szereplőivel való együttműködések kialakítására, erősítésére, új szakmai alapok 
létrehozására� A Széchenyi István Egyetem is tagja annak a 12 vidéki egyetemnek, ahol TIP 
központ jött létre, ezzel segítve a tudás- és információáramlást, könnyebb kapcsolatkiépítési 
lehetőségeket, valamint földrajzi és szakmai területeken átívelő együttműködéseket a helyi 
ökoszisztéma szereplői számára� A kialakult hálózat révén, egy helyen összpontosul a külön-
féle szereplők által felhalmozott tudás, miközben új nézőpontokat, perspektívákat hoznak 
a közösségbe� Ehhez a nyár folyamán újabb szakmailag elismert vállalkozások csatlakoztak, 
többek között a Gimex-Hidraulika Kft�, ACSG Kft�, Coeptis Üzletfejlesztési és Innovációs Szol-
gáltató Kft�, valamint a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is, mellyel már több, mint 60 
tagúra növekedett a térség TIP közössége�
 
Újabb spin-off vállalkozás kapott elsőkörös befektetést
A szoftverfejlesztéssel foglalkozó Online 3D Solution Kft�, júliusban közel 47 millió forint első 
körös befektetést kapott a Quantum Leap Inkubátortól� Ezzel egy újabb egyetemi tudáshasz-
nosító spin-off vállalkozás indult el a Széchenyi István Egyetem falai közül, lehetőséget bizto-
sítva arra, hogy az akadémiai közegben született innovatív ötlet eljusson a piacra és a sikeres 
üzleti megvalósítás szakaszába� Az Online 3D Solution jelenleg a termékfejlesztés fázisban 
tart, az elkészült prototípusukat, egy újabb fontos mérföldkőként, hamarosan vevőkkel is 
tesztelhetik majd�
 
Új események a Menedzsment Campusban
Szeptemberben többkezdeményezést indít útjára a Menedzsment Campus Kompetencia Köz-
pont, amivel küldetésének megfelelően segíteni kívánja a térségben működő vállalkozások 
verseny- és innovációs képességeinek a fejlesztését�
 
A Lean Coffee egy nemzetközi szinten már ismert, bejáratott, strukturált keretek között működő 
megbeszélés, aminek a témái nincsenek előre rögzítve, azokat a meeting elején a  résztvevők 
együtt  gyűjtik össze, határozzák meg� A budapesti Leannovation Egyesülettel együttműködés-
ben induló eseménysorozat lehetőséget biztosít a résztvevőknek a Lean eszközrendszeréről, 
a Lean alkalmazásáról való beszélgetésekre, ahol nem számít más, csak a résztvevők által 
megfogalmazott tanulni és alkotni akarás� A Leannovation szervezésében működő budapesti, 
debreceni és kecskeméti Lean Coffee fórumok a fenti elvek mentén működnek és bízunk ben-
ne, hogy a győri eseményeken is értékes tapasztalatcsere valósul meg�
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Az MC Innovációs Labor szintén informális, kötetlen keretet kíván biztosítani ahhoz, hogy a 
térség vállalkozásainak menedzserei, a Széchenyi István Egyetem egykori MBA hallgatói meg-
oszthassák egymással innovációs tapasztalataikat és megvitathassák az ehhez kapcsolódó 
vezetési dilemmáikat� A havi gyakoriságú események első részében egy-egy innovációs tévhit 
kerül bemutatásra, majd egy-két vállalati vezető ehhez a témához kapcsolódó, vállalati kör-
nyezetben megvalósított gyakorlatot, történetet ismertet meg a résztvevőkkel� Az Innovációs 
Labor második részében pedig „mintzbergi” módon egymást coacholják a résztvevők, azaz 
saját tapasztalataik, javaslataik megosztásával támogatják az adott technika adaptálását és 
alkalmazását�
 
Indul a Hungarian Startup University Program (HSUP)
Az NKFIH által szervezett program keretében a 2021/2022-es tanévben 27 egyetemen indul el 
választható tantárgyként a HSUP kurzus,  A Program költségvetése 1 milliárd Ft� A Széchenyi 
István Egyetemen 538 hallgató vette fel a Startup vállalkozás címen meghirdetett HSUP kur-
zust, mely egy e-learning alapú választható tantárgyként van jelen az Egyetemen� Közülük a 
legsikeresebben teljesítők a következő félévtől havi 150e Ft ösztöndíjban részesülhetnek és 
szakmai mentorok támogatásával valósíthatják meg Startup vállalkozási ötletüket� Tanulmá-
nyaikat ettől az évtől mobil applikáció is segíti�”
 
Ősszel újra indul a Spin-off Klub rendezvénysorozat
Október elején újra olyan sikeres vállalkozókkal találkozhatnak a Széchenyi Egyetem hallga-
tói, akik saját pályájuk sikereivel, vagy éppen kudarcaikból leszűrhető tanulsággal ösztönzik a 
jövő vállalkozóit� A program során egy rövid, informatív felvezető előadás után, a résztvevők-
nek lehetőségük van kötetlen beszélgetés során a tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre is� A 
jó hangulatról a szervezők egy kis borválogatással, szendviccsel gondoskodnak�
 
H2020 Infopont
Újabb két témában indulhat meg nemzetközi tudományos együttműködés, köszönhetően a 
„Pályázat kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatására” kiírt és 
elnyert pályázati forrásoknak:

• 3D képfeldolgozás és nyomtatás orvostechnikai alkalmazás számára,
• Jármű- és gyalogos interakciók konfliktus elemzése�

(Forrás: Kányási Réka)

Menedzsment Campus hírei


