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Megjelent

Borbély Katalin (2019) Mérlegvilágosság, Tanulmányok a Magyar számvitel történetéről� Ki-
adó: Borbély Katalin� Formátum: ibook https://books�apple�com/hu/book/m%C3%A9rleg-
vil%C3%A1goss%C3%A1g/id1481239615?l=hu

Imre Gabriella–Remsei Sándor–Szigeti Cecília: Bioüzemanyag – megoldás vagy epizódszereplő

Faragó László: A Modern Városok Program mint fejlesztéspolitikai rezsim helye a magyar terü-
letfejlesztési politikában

Vörös Tünde–Szörényiné Kukorelli Irén: A sport lehetséges szerepe a társadalmi tőke létreho-
zásában

Laczkovits-Takács Tímea: Győr város önkormányzatának szerepvállalása a helyi közszolgálta-
tások biztosításában

Reisinger Adrienn: Beszámoló a folyóirat 2018-as évéről

A teljes szám itt érhető el: 
https://kgk�sze�hu/images/dokumentumok/folyoirat/TGE_VII_evf_02_03�pdf

Angol nyelven

Czakó Katalin–Szabó Kinga–Tóth Marcell–Fekete Dávid (2019) Differences, Constraints and Key 
Elements of Providing Local Sharing Economy Services in Different-Sized Cities: A Hungarian 
Case� Resources, 8, 3, 15� p�

Darabos Ferenc (2019) The role of training and management in the system of demand-supply 
in the tourism of mozambique� PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 5, 2� 

Győri Szabó Róbert (2019) Football and Politics in Twentieth-Century Hungary� The Internatio-
nal Journal of the History of Sport, 36, 2–3� pp� 131–148� 

Könyv

Folyóiratcikkek
Magyar nyelven

Borbély Katalin (2019) Korszerűség és időszerűség – a magyar számvitel legfontosabb kérdé-
sei a XX� század első felében (Modernity and Timeliness - The Most Important Aspects of Hun-
garian Accounting in the First Half of the 20th Century)� Pénzügyi Szemle, LXIV, 3, 437–448� o�

Gajzágó Gergő (2019) Modern városok programja: új fejezet a magyar várospolitikában� TÉR ÉS 
TÁRSADALOM, 33, 3, 29–48� o� 

Remsei Sándor (2019) Elektromos roller - lehetőség vagy csapás� Lépések, 25, 3�

Szigeti Cecília–Szennay Áron–Lisányi Endréné Beke Judit–Polák-Weldon Réka Judit–Radácsi 
László (2019) Vállalati ökológiai lábnyom-számítás kihívásai a kkv-szektorban� VEZETÉSTUDO-
MÁNY, 50, 7– 8� 63–69� o� 

Tóth Árpád–Suta Alex–Szigeti Cecília (2019) Fenntarthatóság vagy profit-orientáció?: Magyar-
országon és Németországban működő közösségi autómegosztó vállalatok összehasonlítása� 
Lépések, 77, 14� o� 

A Tér-Gazdaság-Ember folyóirat 2019/2–3. számában az alábbi kari kollégák és PhD hallgatók 
publikáltak:
Nick Gábor András–Gyimesi Áron–Radácsi Edit: Az Ipar 4�0 keretrendszerének bemutatása há-
rom élenjáró európai ország – Németország, Svédország és Ausztria – stratégiái alapján

Solt Katalin–Koppány Krisztián–Hunyadi Zsuzsanna: Mennyivel járulhatnak hozzá a fesztivá-
lok a gazdaság teljesítményéhez? – Módszertani megközelítések és gyakorlati alkalmazás

https://books.apple.com/hu/book/m%C3%A9rlegvil%C3%A1goss%C3%A1g/id1481239615?l=hu
https://books.apple.com/hu/book/m%C3%A9rlegvil%C3%A1goss%C3%A1g/id1481239615?l=hu
https://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/folyoirat/TGE_VII_evf_02_03.pdf
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Megjelent
Kötetben megjelent

Magyar nyelven

Kurucz Attila (2018) Az ipar 4�0 hatása a vezetői viselkedésre: Impact of industry 4�0 on mana-
gerial behavior� In: Dinya László–Baranyi Aranka (szerk�) XVI� Nemzetközi Tudományos Napok: 
„Fenntarthatósági kihívások és válaszok” - A Tudományos Napok Publikációi� Gyöngyös: EKE 
Líceum Kiadó� 1095–1101� o�

Kurucz Attila–Rácz Irma (2018) A csoportmunka és csoportos tanulás fontossága a vállalati 
kultúra tükrében: The importance of group work and group learning from the aspect of cor-
porate culture In: Dinya László–Baranyi Aranka (szerk�) XVI� Nemzetközi Tudományos Napok: 
„Fenntarthatósági kihívások és válaszok” - A Tudományos Napok Publikációi Gyöngyös: EKE 
Líceum Kiadó� 1087–1094� o� 

Szigeti Cecília–Harangozó Gábor–Tóth Gergely–Kocsis Tamás (2018) Az ökológiai lábnyom sze-
repe kína gazdasági fejlődésének megítélésében� In: Dinya László–Baranyi Aranka (szerk�) XVI� 
Nemzetközi Tudományos Napok: „Fenntarthatósági kihívások és válaszok” - A Tudományos 
Napok Publikációi� Gyöngyös: EKE Líceum Kiadó� 1685–1695� o�

Angol nyelven:

Borbély Katalin (2018) Organization of accounting and management accounting in hungary bet-
ween the two world wars� In: Каморджанова, Сергушенкова (ed�) Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит: история, современность и перспективы развития ©СПбГЭУ� Kiadó: ИЗДАТЕЛЬСТВО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА� pp� 5–9�

Harangozó Gábor–Kovács Zoltán–Szigeti Cecília–Kondor Attila Csaba (2019) Ecological foot-
print calculation of the Budapest Metropolitan Region in a multi-method perspective� In: 
Zengwei, Yuan (ed�) Sustaining Resources for the Future� Nanjing, Kína: Nanjing University� pp� 
280–288� 
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Printz-Markó Erzsébet: Opportunities for Service Develpoment along the Water-based Health 
Tourism Model Based on the Four Acient elements� 2nd Spa Towns International Scientific 
Conference, 2019� június 5� Tata

MRTT Vándorgyűlés: Területi kutatások Közép-Európában 2019. október 11. Sopron
Előadók a Karról:
Bakó Ferenc–Kupi Marcell: A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei a város-
fejlődésben
Dusek Tamás: Az idő és költségtávolságok mérésének módszertani kérdése
Honvári Patrícia: Gondolatok a vidéki tér és a vidéki innovációk értelmezésének lehetőségei-
ről
Kézai Petra Kinga: A magyar startup vállalkozások vizsgálata az amerikai Crunchbase adatbá-
zis alapján
Patay Tünde: Városmarketing és városfejlődés
Polster Csilla: A területi tőke és a családi vállalkozások közötti korreláció vizsgálata
Rechnitzer János–Páthy Ádám: A kelet-közép-európai regionális központok fejlődési sajátos-
sága
Somlyódyné Pfeil Edit: A horizontális és vertikális koordináció szűkülő tereiről az önkormány-
zati szféra érdekérvényesítő képességének és kapcsolatainak a vizsgálatán keresztül – egy 
kvalitatív felmérés margójára
Szemerédi Eszter: Okos és fenntartható városok Közép-Kelet-Európában
Vinkóczi Tamás: Bankautomaták elhelyezkedésének vizsgálati lehetőségei a nagyvárosok te-
kintetében

7th Central European Conference in Regional Science (CERS), 2019. október 9–11. Sopron. 
Előadók a Karról:
Lados Mihály–Tóth Tamás: Examination of correlation between potential installation factors 
and the installed renewable capacities
Reisinger Adrienn: Corporate Social Responsibility, Competitiveness and Embeddedness

Kautz Szakkollégium Konferencia: KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG vs. GAZDASÁGI VÁLTOZÁS FÓ-
KUSZBAN A „MEGÚJÍTÓ IPAR”. 2019. október 17. Előadók a Karról:
Czakó Katalin: A MEGOSZTÁSOS GAZDASÁG EGYES RENDSZERJELLEMZŐI GYŐRBEN
Karcagi-Kováts Andrea – Szemerédi Eszter: ALTERNATÍV PÉNZHASZNÁLAT ÉS A KÖRFORGÁSOS 
GAZDASÁG

„Culture-based Development in Modern Cities: Experiences From Russia and Hungary” Kon-
ferencia A Gróf Bethlen István Kutatóközpont szervezésében 2019. október 7-én a Széchenyi 
István Egyetemen. Előadók a Karról:
Fekete Dávid: „Creative City Concept and the creative pyramid model – Example of Győr”
Kézai Petra: „Győr as a creative city - Overview of the local creative industry”
Lévai András: „The Operationalization of the Creative Node Model”

Konferencia-előadások
Magyarországi konferenciák
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Darabos Ferenc: The role of training and management in the system of demand-supply in the 
tourism of mozambique� International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH)� 
2019� június 25–26� Lisszabon�

Gajzágó Gergő: Proximity and Governance in the City Development� Regional Studies Associa-
tion� 2019� június 06� Santiago de Compostela

Printz-Markó Erzsébet–Elisbeta Ilona Molnar: Health Tourism – a New System-Model Based on 
the Four Basic Elements� 2019 Griffiths School of Management annual International academic 
Conference on Challanges and Opportunities to Develop Organizations through Creativity, 
Technology and Ethics (GSMAC)� 2019� szeptember 20� Oradea

Regional Studies Association Central and Eastern Europe Conference, Lublin, 2019. szeptem-
ber 11–13. Előadók a karról:
Dusek Tamás: Critical evaluation of the complex indicators of smart cities� 
Fekete Dávid: Creative City from the Perspective of Strategy Building� The Case of Győr
Kézai Petra: Overview of the Local Creative Industry Based on the Group Discussion in the City 
of Győr, Hungary
Lévai András: The Distribution of Coworking Spaces in Neighborhoods 
Morvay Szabolcs: Creative City Model – Example of Győr

Külföldi konferenciák

Konferencia-előadások
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További tevékenységek

2019� október 21�: Happ Éva: „Bárcsak ne lennének itt” – A tömegturizmus jelensége és hatásai

Nyugdíjas Egyetemen előadás

Szakmai tanulmányi kirándulás
Happ Éva beszámolója:
2019 májusában a Turizmus Tanszék oktatói egy egynapos szakmai-tanulmányi kiránduláson 
vettek részt Ausztriában, a Győrhöz számos tekintetben hasonló turisztikai adottságokkal ren-
delkező Linzben� 
Manfred Grubauer, Linz város turizmusának felelős vezetője fogadta és tájékoztatta tanszé-
künk oktatóit a város turizmusáról, a turisztikai fejlesztésekről, a 2009-es Linz Európa Kulturá-
lis Fővárosa projekt tapasztalatairól� Dietmar Kerschbaum, a „Bruckner Haus Linz” művészeti 
igazgatója bemutatta a számos kiemelt jelentőségű kulturális rendezvény helyszínét, és meg-
osztotta tapasztalatait a kultúra és a turizmus sokszínű kapcsolatrendszeréről a linzi tapasz-
talatok alapján�

Kerekasztal-részvétel
Dusek Tamás:

• MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága Statisztikai Tudományos Albizott-
sága „Bűn-e a reprezentativitás hiánya mintavétel esetén?” KSH, Budapest, 2019� szeptem-
ber 23�

• A hazai vállalatok szerepének növelése a nemzet újraiparosításában – Pécsi Tudomány-
egyetem, 2019� június 11� 

Darabos Ferenc: 2019� október 11�:  Pályaorientációs nap a Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű 
Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziumban – előadás tartása a turizmus képzésekről

Előadás

Happ Éva és Keller Veronika: Instituto Superior de Comunicação Emresarial, Business Commu-
nication & Marketing Management� 2019� június 24–28�

Erasmus + mobilitás
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További tevékenységek
Turizmus klub

Fekete Kincső, Turizmus-vendéglátás alapszak, IV� évfolyamos hallgató beszámolója:
2019� október 16-án megrendezésre került az idei félév első Turizmus Klubja, amelynek köz-
ponti témája az Erasmus volt� Az esemény az „Utazz külföldre!” nevet kapta, ez állt az este 
középpontjában� Az eseményt azért hoztuk létre, hogy motiváljuk hallgató társainkat abban, 
hogy merjenek belevágni akár egy külföldi félévbe, akár egy kint töltött gyakorlatba, vagy nyá-
ri munkába� Élménybeszámolóinkkal szerettünk volna motivációt és bátorítást adni azoknak, 
akik ilyesmiben gondolkodnak� Az este folyamán három oktató és öt hallgató mesélt a külföl-
dön szerzett tapasztalatokról, élményekről� Az este jó hangulatban telt, érdekes képekkel és 
sok nevetéssel� 
Köszönjük mindenkinek, aki eljött, várunk mindenkit szeretettel a következő Klubra, amely 
novemberben fog megrendezésre kerülni�

Új angol nyelvű képzések a karon
Kazinczy Eszter és Horváth Eszter beszámolója:
2019/2020-as tanév őszi szemeszterével elindult az angol nyelvű Business Administration and 
Management BSc szak a Széchényi István Egyetemen� Képzésre 30 hallgató nyert felvételt a 
Stipendium Hungaricum program és az önköltséges nemzetközi képzési program keretében� 
Business Administration and Management BSC szak szakfelelőse Kovács Gábor egyetemi do-
cens, dékánhelyettes� A program hallgatói koordinátora  Horváth Eszter egyetemi adjunktus� 
A hallgatók egyetemünkre hazánk mellett Libanonból, Laoszból, Oroszországból, Mongóliából, 
Angolából, Bangladesből, Pakisztánból és Nepálból érkeztek�

Szintén ebben a tanévben indult a kar új angol nyelvű mester szakja, az International Econo-
mics and Business� Az új képzés szakfelelőse Somogyi Ferenc egyetemi docens, míg hallgatói 
koordinátora Kazinczy Eszter egyetemi adjunktus� Az International Economics and Business 
MSc szakon a magyar hallgatók mellett laoszi, ghánai, kínai és albán hallgatók kezdték meg 
tanulmányaikat�
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További tevékenységek
MKT Győri Ifjúsági Szervezete

Tóth Marcell beszámolója:
Mozgalmasan kezdődött a 2019/2020-as tanév a Magyar Közgazdasági Társaság Győri Ifjúsági 
Szervezete számára� Szeptemberben egyből tisztújításra került sor, ennek során Parcsami Esz-
ter, egyetemünk ellátási lánc menedzsment mesterszakos hallgatója lett a szervezet vezetője�
Szeptember 5� és 7� között Nyíregyházán került megrendezésre a Magyar Közgazdasági Társa-
ság Közgazdász-vándorgyűlésére� A Győri Ifjúsági Szervezetet ezúttal oktatói mentorunk, Tóth 
Marcell László képviselte�
A korábbi évekhez hasonlóan az MKT Győri Ifjúsági Szervezete aktív részese volt az idei Ku-
tatók Éjszakájának is� Szeptember 27-én az általános- és középiskolásokat hagyományosan 
megcélzó Kiskutatók Akadályversenyének keretein belül saját állomással várta a csapat a kis-
diákokat, ahol az okos városok témaköréből kaphattak ízelítőt a résztvevők játékos feladatok 
és egy rövid figyelemfelkeltő előadás által�

Beszélgess velem!
Koteczki Zsuzsanna beszámolója:
A Beszélgess Velem! programsorozat 2017 szeptemberében vette kezdetét� Az ötletgazda és 
főszervező Czipf Csongor címzetes egyetemi docens, nagyvállalati ügyvezető� A programso-
rozat célja, hogy 1,5 óra alatt – nem kizárólag – főiskolás, egyetemi hallgatók és tanáraik egy 
ingyenes program keretein belül találkozzanak, beszélgessenek az élet különböző területe-
iről meghívott sikeres, elismert előadókkal munkájukról, eredményeikről, világnézetükről� A 
meghívott vendégekben többek között az a közös, hogy fontos nekik a pozitív példaadás és 
Istenben való hitük felé elkötelezettek� A programsorozat állandó moderátora Pió Márta, az 
MTVA Egyéni Nívódíjas riportere� Az eseményekre szeptembertől novemberig, valamint janu-
ártól áprilisig kerül sor�

A Beszélgess Velem! első vendége Dr. Csókay András idegsebész volt, aki az Élet és halál té-
maköréről, saját tragédiájáról, s annak drámává szelídüléséről mesélt� Dr. Csókay Andrásnak 
kulcsfontosságú szerepet játszott a bangladesi sziámi ikrek szétválasztásában idén augusz-
tusban� 

Őt követte 2017 októberében Dr. Bakos-Tóth Márta klinikai gyermek-szakpszichológus és on-
ko-pszichológus, novemberben Dr. Veres András megyéspüspök, majd a 2018-as programso-
rozatot Sike Tamás borász borkóstolóval egybekötött beszélgetése folytatta� 

A februári beszélgetés témája Az élet „vakon” szép elnevezést kapta, amely során Sáfrányné 
Kobli Írisz megismertette velünk csodás életfelfogását, szívből jövő szeretetét és sorstársai 
részére nyújtott fáradhatatlan segítségnyújtását� Márciusban Kis Brigittával, a Pure – You are 
called program vezetőjével beszélgettünk a keresztény nőiesség, értékrend és önismeret le-
hetőségeiről és „feladatairól”� 

Áprilisban Pethő Bálinttal, a VM MODEL ügynökség alapítóját, ügyvezetőjét a divattrendek-
ről, modellekről, lehetőségekről kérdezhettük� 2018 októberében Varró Szilvia látogatott el 
az egyetemre� A Pulizer-díjas újságíróval a Stratégia, krízismenedzsment és a hit témakörét 
jártuk körbe� Gundel Takács Gábor műsorvezető, sportriporter, kommentátor többek között a 
médiáról, tudásról, műveltségről osztotta meg véleményét� 

Az idei évet is egy borkóstolóval egybekötött esemény nyitotta meg, Dr. Lőrincz György, a St� 
Andrea birtok igazgató borásza életútjáról, s hívatatásáról mesélt, miközben többek között 
misebort is kóstolhattunk� Dr. Kürti Sándorral, a KÜRT Zrt� elnökével, tulajdonosával az Adat 
= biztonság? kérdéskörét vitattuk meg, s néhány hasznos tanáccsal is ellátta a jelenlevőket� 
A művészet gyógyító erejére kívánta felhívni a figyelmünket Dr. Borbély Károly festőművész, 
művészetterapeuta, főiskolai docens� Bedő Imrével, a Férfiak Klubja alapítójával, az Ötvös-
műhely vezetőjével A családi egyensúly témáját jártuk körbe� Szeptemberben Párkányi Kolos 
bűvész többek között kártya- és kötéltrükkjeivel varázsolt el mindannyiunkat� 

2019� 10� 21-én a programsorozat vendége Prof. Dr. Mérő László matematikus, publicista, pszi-
chológus, az ELTE Pszichológiai Intézete és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem pro-
fesszora volt� Közel húsz évig vezetett egy játékszoftver-fejlesztő céget, azóta tanácsadóként, 
coachként segít más cégeket� Együttműködve Rubik Ernővel kifejlesztették a Rubik’s Games 
elnevezésű játék CD-t� A Darwin’s Marketing Evolution cég társalapítója� Ismeretterjesztő köny-
vei, előadásai széles körben népszerűek� A beszélgetés témája: A csodák logikája� A rendez-
vényre az Új Menedzsment Campus földszinti konferenciatermében kerül sor�

2019� 11� 13-án kerül sor az év utolsó rendezvényére, amikor Hegedűs Endrével, Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas zongoraművésszel, zenepedagógussal és feleségével, Hegedűs Katalin zon-
goraművésszel, karvezetővel, zenetanárral beszélgetünk, s hallgatjuk meg zenei előadásukat� 
A házaspár a négykezes zongorairodalom remekműveivel már többször elkápráztatta a kö-
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További tevékenységek
zönséget, s közösen szervezik az idén már 21� alkalommal megrendezett Holdfény Esteket is� 
A Házasság Hete arcaiként 2016-ban „A szeretet: szenvedély és döntés” mottót választották� A 
beszélgetés témája: Transzcendens etűdök� A rendezvényre a Zsinagógában kerül sor�

Decemberben, az aulában megrendezésre kerülő Adventi Könyvvásár alkalmával a Beszélgess 
Velem! pultjához ellátogatók jókívánságokat, karácsonyi köszöntőket írhatnak az általunk ren-
delkezésre bocsájtott képeslapokra, teljesen ingyen� A képeslapokat a győrújbaráti Alexiánus 
Testvérek Szent Erzsébet Otthonának lakói számára juttatjuk el�

Az eddigi előadások megtekinthetők: https://beszelgessvelem�com/#archivum
Facebook oldalunk: https://www�facebook�com/BeszelgessVelem�programok/

https://beszelgessvelem.com/#archivum
https://www.facebook.com/BeszelgessVelem.programok/
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RGDI hírek
Rendezvények

Védés
Berkes Judit: A magyar regionális központok és térségeik gazdasági, munkahelyi-foglalkozta-
tási, társadalmi funkciója� 2019� szeptember 16� Témavezetők: Rechnitzer János egyetemi tanár, 
iskolavezető, SZE Győr és Filep Bálint egyetemi docens, kancellár, SZE Győr

Vörös Tünde: Sportberuházások társadalmi-gazdasági értékelése – a költség-haszon elemzés-
ben rejlő lehetőségek� 2019� szeptember 17� Témavezető: Koppány Krisztián egyetemi docens, 
dékánhelyettes, SZE Győr

Kriskó Andrea: A centralizált és decentralizált elszámolási rendszerek fejlődése� 2019� október 
31� Témavezető: Tatay Tibor, egyetemi docens, SZE Győr

Munkahelyi vita
Gondos Borbála: Speciális igények a turizmusban ‒ a mozgáskorlátozottak helye, szerepe és 
lehetősége a turizmus piacán� 2019� szeptember 20� Témavezető: Nárai Márta, egyetemi do-
cens, SZE Győr

Morvay Szabolcs: Kultúra és városfejlődés – a kreatív városok� 2019� október 15� Témavezetők: 
Rechnitzer János egyetemi tanár, iskolavezető, SZE Győr és Fekete Dávid egyetemi adjunktus, 
SZE Győr

Doktori oklevél átadása
2019. szeptember 24-én, az Akadémiai Napon vehették át doktori oklevelüket: Berkes Judit, 
Honvári Patrícia, Vörös Tünde

Kutatói Szeminárium: 2019� október 24� Kelet-Közép-Európai nagyvárosi fejlődés sajátosságai 
és kutatásának lehetséges irányai� Előadók: Rechnitzer János, egyetemi tanár, iskolavezető és 
Páthy Ádám, egyetemi adjunktus
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TMDK hírek
A 2019. november 21-i TMDK Naphoz kapcsolódó fontosabb határidők az alábbiak:

Jelentkezési határidő: 2019. október 21. 23:59

Dolgozat feltöltési időszak: 2019. október 21. hétfő - 2019. november 10. vasárnap 23:59

Nyomtatott dolgozat leadási időszak 2019. október 21. hétfő - 2019. november 11. hétfő 14:00

Az őszi félév aktuális TMDK hírei a honlapon is elérhetőek: https://tdk.sze.hu/-tdk-es-tehetseg-
nap

Az 2019/20-as őszi félévben is sor került TMDK felkészítő képzésekre, az alábbi kari kollégák 
tartottak előadást:

2019. október 16.  Reisinger Adrienn: Témaválasztás és absztraktírás
2019. október 30. Rámháp Szabolcs: Prezentációs és előadástechnika

A konferenciával a 2021-es Országos Tudományos Diákköri Konferenciára lehet jogosultságot 
szerezni.

A konferenciával kapcsolatos bármely kérdés esetén böngésszék a Gyakran Ismételt Kérdések 
(TMDK GYIK) menüpontot, vagy keressék a kari TMDT felelősöket, illetve Zentai Effit a zentai.
effi@sze.hu e-mail címen.

További információ: https://www.facebook.com/SZETMDK

A 2019/2020/II. Tavaszi félévben a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia és Tehet-
ségnap 2020. április 22-én kerül megrendezésre.

https://tdk.sze.hu/-tdk-es-tehetseg-nap
https://tdk.sze.hu/-tdk-es-tehetseg-nap
https://www.facebook.com/SZETMDK
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Menedzsment Campus hírek
Dőry Tibor beszámolója:

1. Hallgatói Innovációs Projektek (HIP)
A Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus Kompetenciaközpont szervezésében a 
2018/2019-es tanév tavaszi félévében indultak el a Hallgatói Innovációs Projektek négy he-
lyi KKV-vel: Dent-Art-Technik Kft., Ferenczi Fémipari Kft., Jankovits Engineering Kft. és a Szin-
tézis-Net Kft. A HIP alapelve, hogy különböző szakos egyetemistákból álló, 4–5 fős csapatok 
dolgoznak együtt partnervállalatok által kitűzött fejlesztési feladatokon mentoroktatók segítsé-
gével, melyből jelentős hozzáadott érték származik úgy a résztvevő vállalkozások, mint a hall-
gatók és a mentoroktatók számára. A projektek jó híre gyorsan elterjedt a vállalati szférában és 
a hallgatók körében egyaránt, így az idei tanévben, szeptembertől újabb 8 csapat kezdte meg a 
közös munkát a projektben résztvevő vállalati partnerekkel: ALTEO Nyrt. -  Győri Erőmű Kft., az 
APP Kft., a Belvárosi Utcák Alapítvány, a Dent-Art-Technik Kft., a Funkció Kft. (DarnóHús), a Janko-
vits Engineering Kft., a Procomtec Kft. és a Wiedenmann Kft. Ebben a félévben a PWC szakértői 
is támogatják a projektcsapatok munkáját, „training-on-the-job” tanácsadás keretében. 
A csapatokra három hónap intenzív munka vár, melynek fő célkitűzése egy összegző tanul-
mány megírása és prezentálása a céges partnerekből álló zsűri előtt, összefoglalva a vállalati 
problémát, a kutatási tevékenységeket és a megoldáshoz szükséges javaslatcsomagot. A 2019. 
decemberben tervezett záróprezentációkat követően a projektfolyamat World Café módszerrel 
fog zárulni, mely segít a HIP szervezőinek a résztvevők tapasztalatainak az összegzésében és a 
program tökéletesítésében.

2. FORTH innovációs facilitáció
A Menedzsment Campus Kompetenciaközpont 2019. augusztusban zárta le az első innovációs 
projekt fejlesztési folyamatot a győri, egyedi gépgyártással foglalkozó ALPROSYS Célgépgyártó 
Kft-vel. A négy hónapos innovációs folyamat során a cég szolgáltatási portfóliójának a megújí-
tása, innovatív technológiák azonosítása és új célpiacok feltárása volt a fókuszban. Az egyetemi 
oktatók és hallgatók, valamint a Human Telex Consulting szervezetfejlesztési tanácsadóinak a 
bevonásával lebonyolított folyamat során a FORTH módszertan került felhasználásra és adap-
tálásra. A FORTH módszer egy nemzetközileg elfogadott strukturált innováció fejlesztési megkö-
zelítés, ami ötvözi a tervezési gondolkodást, a kreativitást és az üzleti realitást.  A folyamat egy 
négy hónapos „expedíció”, ami öt stádiumból áll: Full steam ahead, Observe and learn, Raise 
ideas, Test ideas, Homecoming. A folyamat garantált eredménye 3–5 új, mini megvalósítható-
sági tanulmány, amelyeket a vállalkozás saját maga vagy partnerekkel, pl. az egyetemmel való 
együttműködésben tud megvalósítani.

3. Innovációs képességeket és készségeket fejlesztő tréningek
A Menedzsment Campus Kompetenciaközpont tanácsadó partnerek bevonásával 2019 nyarán 
megkezdte a helyi kis- és középvállalkozások innovációs képességeit és készségeit fejlesztő tré-
ningeknek keretet adó megvalósíthatósági tanulmány készítését. Az MC egy észlelhető piaci rést 
kíván betölteni, mivel a tapasztalatok szerint a helyi és a Győr környéki vállalkozások jellem-
zően Budapestre küldik munkatársaikat egy-két napos képzésekre, mivel nincs versenyképes 
helyi alternatíva. Másrészt a KKV-k versenyképességének növelése igényli a vezetési ismeretek 
folyamatos korszerűsítését, ill. a MC ideális helyszíne lehet a KKV-k menedzsment utánpótlás 
fejlesztésének, különböző innovációs készségek fejlesztését szolgáló tréningeknek.

4. Egyetemi ökoszisztéma fejlesztési pályázat
„A tudáshasznosítást célzó innovációs ökoszisztéma fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen” 
címmel került benyújtásra a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz egy új pályá-
zat, aminek a megvalósítását – a tervek szerint – még 2019-ben megkezdheti a Menedzsment 
Campus Kompetenciaközpont. A pályázat keretében számos innovációs és vállalkozásfejlesztési 
képzés kerül majd megvalósításra az egyetemi hallgatók és oktatók számára, meghirdetésre 
kerül a hallgatók-oktatók együttműködésben megvalósuló prototípusfejlesztést célzó SZE-Duó 
pályázat, elindul az egyetemi kutatási eredmények hasznosítását, a szabadalmaztatást és spin-
off cégek üzleti tervének elkészítését támogató „Proof-of-concept” alap, illetve megújításra és 
kidolgozásra kerülnek az innovációs és spin-off tevékenység elősegítését szolgáló egyetemi 
szabályzatok.
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Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium hírei
Kiss Eszter beszámolója:

Ösztöndíjakkal és Kutatók Éjszakájával kezdődött a tanév

Mint mindenhol máshol, a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumban is elkezdődött a 
2019/2020-as tanév� Szakkollégistáink már az új iskolai év első napján elismerésben részesül-
tek: öten vehették át a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat a Széchenyi István Egyetem tanév-
nyitó ünnepélyén Dr. Földesi Pétertől, egyetemünk rektorától� Idén Gönczy Balázs elsőéves 
vezetés és szervezés mesterszakos, valamint Győri Erika, Horváth Gábor, Kiss Eszter és Né-
meth Nikolett negyedéves gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgatók részesültek a 
rangos elismerésben� Az ösztöndíjat kiemelkedő tanulmányi eredményük és szakmai munká-
juk eredményeképpen kapták, amelyekhez elengedhetetlen volt az, hogy aktívan részt vesz-
nek szakkollégiumunk életében�
Az elmúlt években már hagyománnyá vált, hogy szakkollégiumunk is csatlakozik a Kutatók Éj-
szakája elnevezésű országos rendezvénysorozathoz� Az idei eseményt 2019� szeptember 27-én 
rendezték országszerte, így egyetemünkön is, a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium pedig 
ismételten aktívan kivette a részét a tudomány népszerűsítéséből� A délutáni Kiskutatók Aka-
dályversenyén szakkollégistáink szeretettel várták az érdeklődő, vegyes korosztályú csapato-
kat� A csapatok Győrből és környékéről érkeztek alapvetően három korosztályban: 7-10, 11-14 és 
15-18 évesek� Egy állomáson 15 perc állt minden csapat rendelkezésére a feladatmegoldáshoz� 
A szakkollégiumi állomásponton a „Legyél Te is milliomos!” nevű játékkal várták szakkollégis-
táink a kiskutatókat, amely során közgazdaságtannal kapcsolatos kérdéseket és feladatokat 
kellett megválaszolni� 10 kérdést kaptak a játékosok, a 10 feladvány pedig az elsőtől a tíze-
dikig egyre nehezedett� A csapatoknak két segítség állt rendelkezésre: passzolhattak, illetve 
egy alkalommal egy szakkollégistától kaphattak információt a kérdés megválaszolásához� A 
délután folyamán 8 csoportot láthattunk vendégül a termünkben� A csapatok nagyon ügyesen 
oldották meg a feladatokat, mindemellett jól is gazdálkodtak a segítségeikkel, hiszen több-
nyire meg tudták tartani a legnehezebb kérdésekre a könnyítéseket, így többen is „elvihették 
a főnyereményt” a játék végén� Szakkollégistáink és a kiskutatók egy kellemes, nevetéssel teli 
délutánt tölthettek el a tudomány népszerűsítésének jegyében, és reméljük, hogy majd évek 
múlva a mostani versenyzőket is egyetemünkön és szakkollégiumunkban köszönthetjük�  
A tanév eleje mindig hoz megújulást is a szakkollégiumunk életében, idén sem volt ez más-
képp: 6 hallgató lett a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium tagja� A Diákbizottság változatlan 
összetételben maradt, mint a tavalyi tanévben, azonban a félév során kibővített Diákbizott-
sággal fogunk dolgozni, hiszen fontosnak tartjuk, hogy kineveljük a szakkollégiumi vezetés 
utánpótlását annak érdekében, hogy a későbbiek során az új Diákbizottság zökkenőmentesen 
és felkészülten tudja átvenni a feladatát, ezáltal biztosítva szakkollégiumunk jövőjét�

Természetesen szeptember után sem áll meg az élet a szakkollégiumban: október 17-én ren-
dezzük a Szakkollégiumi Kautz Konferenciát „Körkörös gazdaság” címmel, amelyre ismét ne-
ves előadók fogadták el a meghívásunkat� Természetesen a szakmai tevékenység mellett a 
csapatépítők sem maradhatnak majd el, hiszen annak érdekében, hogy ebben a tanévben is 
hatékonyan tudjunk együtt dolgozni, fontos, hogy jól működjünk egy csapatként is� 


