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Megjelenések és konferenciák

Somlyódyné Pfeil Edit (2019): A városok szerepe a területi kormányzásban. Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem.

Könyv

Folyóiratcikkek
Magyar nyelven

Kurucz Attila (2019) Menedzsment ontológia versus ontológiamenedzsment. KULTÚRATUDO-
MÁNYI SZEMLE, 1, 2–3, 91–96.

Kurucz Attila (2019) Agilis módszerek vállalatoknál: designgondolkodás. MAGYAR MINŐSÉG, 28, 
12, 15–21.

Angol nyelven

Dávid Fekete – Szabolcs Morvay (2019) Creative cities in Central and Eastern Europe– Exami-
ning the position of Győr from the creative and cultural aspects of this macro-region. Regional 
Statistics, 9, 2.

János Rechnitzer – Judit Berkes – Bálint Filep (2019) The most important city development 
initiatives of Hungary. Regional Statistics, 9, 2. 

Megjelent a Tér-Gazdaság-Ember 2019/4. angol  nyelvű száma, benne az alábbi tanulmányok 
kari kollégák tollából (https://tge.sze.hu/legfrissebb-kiadvanyok):
Edit Somlyódyné Pfeil: Territorial Governance and the Role of Institutions in Development 
Policy - About Conditions of Functional Space Construction from Unitary State Perspective

Denisa Oriskóová - Katalin Borbély: Capital maintenance disclosure in Hungary and Slovakia 
after Directive 2013/34/EU implementation

Jegyzet
Horváth Eszter (2020) Biostatisztika. Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudomá-
nyi Kar, Győr.

Reisinger Adrienn: Részvételi demokrácia, társadalmi részvétel, aktív állampolgárok.
Civilek a városházán című konferencia. Szentendre, 2020. január 25.

Magyarországi konferenciák

Külföldi konferenciák
Printz-Markó Erzsébet: Aktuelle Entwicklungen und Perspektiven im Bereich E-Health am 
Beispiel Ungarn. 5. Transfertagung »[e]Health & Society 2020«, FOM Hochschule, Institut für 
Gesundheit & Soziales, München, 2020. 02. 19.

https://tge.sze.hu/legfrissebb-kiadvanyok
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További tevékenységek

A Magyar Statisztikai Társaság 2020. január 22-én tartott tisztújító közgyűlésén Dusek Tamást 
beválasztották az 1922-ben alapított társaság választmányába.

Gratulálunk!

Tagság

Elemzés a doktori iskolákról
Kutatásról tanulmány

Happ Éva beszámolója:
A Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából a Turizmus Tanszék elkészítette a magyarországi 
turizmushoz kapcsolódó felsőoktatási képzési struktúra felmérésével és bemutatásával fog-
lalkozó „Turisztikai felsőoktatási képzések vizsgálata” című tanulmányt. A tanulmány elkészí-
tésében részt vett:  Happ Éva, Albert Tóth Attila, Berkes Judit, Darabos Ferenc, Vajda Katalin, 
Husz Anikó, Kőmíves Csaba, Kupi Marcell, Lengyel Diána

Rechnitzer János professzorúr beszámolója:
A Hálózatok a közszolgáltatásban (szerkesztő: Auer Ádám, Jóó Tamás, Dialóg Campus Kiadó 
2019) című tanulmánykötetében a neves publikációs elemző vezetésével megjelent egy háló-
zatelemzési tanulmány (Sasvári Péter, Urbanovics Anna, Tibély Gergely, Palla Gergely: Társada-
lomtudományi doktori iskolák társpublikációs hálózatának elemzése (pp. 175-205). Ebben a 18 
egyetemen működő 39 doktori iskolán 2304 hallgatójának és oktatatójának publikációs ada-
tait  elemezték számos szempont szerint. Az egyik megállapítás, hogy a „társadalomtudomány 
központi személyének” (181. o.) Rechnitzer János egyetemi tanárt, a Széchenyi István Egyetem 
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetőjét választotta ki a kutatás.
Mind a publikációs köztesség (azon személyek, „akik képesek ellenőrizni a kapcsolatokon ke-
resztül áramló erőforrásokat, vagy információkat, azaz akik sok másik szerepelő között he-
lyezkednek el (177. o.)”), valamint a közelség, „egy szereplő akkor van központi helyzetben, ha 
minden tagot viszonylag könnyen és gyorsan elér, így nem kell más szereplőkre hagyatkoznia) 
(176. o.”) alapján kerültem erre a kimagasló helyre. Büszke vagyok rá!
Az Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolánk törzstagjai közül Róbert Péter profesz-
szor a köztességben 4., a közelségben 6. helyre sorolódott, míg Józsa László professzor a köz-
tességben nyerte el a 7. helyet. Szeretnék itt és most is gratulálni professzor társaimnak, hiszen 
a 39 doktori iskola közül csak nálunk van három törzstag a kiemelkedő 10-10 szerző között.
Jelzem továbbá, hogy a regionális tudományok két doktori iskolája jól szerepelt ebben a pub-
likációs értékelésben, hiszen a fentieken kívül legrövidebb az út a tagok között, a közelség ér-
téke magas, de  kiemelkedő a tudományágon belüli társszerzővel írt publikációk száma, vagy 
első helyen jelentek meg a regionális tudományok – méltóan a diszciplína jellegéhez – a külső 
kapcsolatokban, azaz a külsők bevonásában a közlemények megírásában.
Szeretném megköszönni hallgatóinknak, oktatóinknak, témavezetőinknek, hogy a kiemelkedő 
eredményekhez hozzájárultak, s tudományos munkájukkal, publikációjukkal növelték a Szé-

Happ Éva beszámolója:
2020. február 4-én került sor az EFOP-3.4.3-16-2016-00016 intézményfejlesztési projekt sajtó-
nyilvános tájékoztató eseményére. Az A.4. Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása alprojekt, 
turisztikai képzésekre vonatkozó eredményeiről Happ Éva tartott tájékoztatót.

chenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola elismerését. Beigazo-
lódott, hogy néha a keménynek tekintett publikációs követelményeink egyrészt teljesíthetők, 
másrészt, mind a regionális tudomány, mind az Iskola szakmai tekintélyét növelni, megerősí-
teni képesek.

Kutatási beszámoló

Publikálással kapcsolatos tanácsok, ötletek, javaslatok és az Open Access:
https://lib.sze.hu/images/PUBLIK%C3%81L%C3%81S_OPEN%20ACCES.pdf

Szolgáltatások oktatóknak:
https://lib.sze.hu/images/SZOLG%C3%81LTAT%C3%81SAINK_OKTAT%C3%93KNAK.pdf

Könyvtári hírek

https://lib.sze.hu/images/PUBLIK%C3%81L%C3%81S_OPEN%20ACCES.pdf
https://lib.sze.hu/images/SZOLG%C3%81LTAT%C3%81SAINK_OKTAT%C3%93KNAK.pdf
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További tevékenységek
Nyitott Kapuk Napja - 2020. 01. 15.

Előadást tartottak:
Reisinger Adrienn: Bemutatkozik a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Kovács Gábor: Gazdálkodási és menedzsment BSc szak bemutatása
Keller Veronika: Kereskedelem és marketing BSc szak bemutatása
Happ Éva: Turizmus-vendéglátás BSc szak bemutatása
Hajdu-Smahó Melinda: Regionális és környezeti gazdaságtan MSc szak bemutatása
Husz Anikó: Turizmus-vendéglátás - tematikus idegenvezetés
Vajda Katalin: Mitől csillog a Michelin csillag? A csúcs gasztronómia technológiái

Az Eurostat kétévente szervezi meg valamelyik európai uniós országban az European Confe-
rence on Quality in Official Statistics (Európai konferencia a hivatalos statisztika minőségéről) 
című konferenciát. Az idén Budapesten, a Központ Statisztikai Hivatal és az Eurostat által kö-
zösen szervezett konferencia programbizottsága tagjaként Dusek Tamás is részt vesz a szer-
vezési feladatokban.       

Külföldi kapcsolatfelvétel
Printz-Markó Erzsébet beszámolója: Müncheni kapcsolatfelvétel
Nemzetközi együttműködést előkészítő egyeztetésen képviseltette magát Münchenben (FOM 
Hochschule, Institut für Gesundheit & Soziales) 2020.01.15-én a SZE-KGK Turizmus Tanszék. 
A megbeszélésen részt vettek: Manfred Cassens (FOM, DL); Gerrit Landherr (FOM DL); Lakasz 
Andrea (FOM, DL); Printz-Markó Erzsébet (SZE, HU); Kai Illing (FH JOANNEUM, AUT).Konferencia szervezése

A BGE, a Debreceni Tudományegyetem és a Széchenyi István Egyetem közös szervezésében 
nemzetközi tudományos konferencia kerül megrendezésre.
A Konferencia címe: COMMERCE – MARKETING – MANAGEMENT 2020. New Challenges of the 
21st Century.
A konferencia időpontja: 2020. 06. 10–11.
A konferencia helyszíne: Budapest, V. ker. Alkotmány u. 9-11. BGE KVIK Campus.
A Szervezőbizottság tagja: JÓZSA László, egyetemi tanár Széchenyi István University, Győr

Ebben az évben a Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment Tanszéke rendezi a 
XXVI. EMOK (Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért) Konferenciát.
A Konferencia címe: Marketing a digitalizáció korában  
A konferencia időpontja: 2020. augusztus 24–26.
A konferencia helyszíne: SZE, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Menedzsment Campus, 
Győr, Egyetem tér 1.
Ercsey Ida a Szervező Bizottság Elnöke, a Marketing és Menedzsment Tanszék egyetemi do-
cense

 Fotó: Printz-Markó Erzsébet
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További tevékenységek
A kooperáció folytatásaként Happ Éva és Printz-Markó Erzsébet meghívást kapott a müncheni 
partner által szervezett „5. Transfertagung »[e]Health & Society 2020«” konferenciára és az 
együttműködési anyag összeállítására (2020. 02. 18–19.). 
A megbeszélésen részt vettek: Janus Surzykiewicz (Katholische Univeristät Eichstätt-Ingols-
tadt, DL); Velko Iltschev (Technical University of Sofia, FDIBA, BG); Manfred Cassens (FOM, DL); 
Leszek Ploch (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, PL); Kai Illing (FH JOAN-
NEUM, AUT); Lakasz Andrea (FOM, DL); Happ Éva (SZE, HU); Printz-Markó Erzsébet (SZE, HU).

Fotó: Prof. Dr. habil. Manfred Cassens (FOM, DL)
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RGDI hírek

Rendezvények

Védések
Gauri Shankar Gupta: Sustainable Development and Relevance of Ancient Wisdom. 2020. ja-
nuár 10. (Témavezető: Vastag Gyula, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egytem)

Patay Tünde: A bevándorlás és a bevándorláspolitika vizsgálata a kormányzati szintek mentén 
– Ausztria tanulságai. 2020. február 13. (Témavezető: Hardi Tamás, egyetemi tanár, SZE)

Tóth Árpád: IFRS 16 leases impact review in Hungary and a comparison to DAX 30 German lis-
ted entities. 2020. február 19. (Témavezető: Borbély Katalin, egyetemi docens, SZE)

Kutatói szeminárium: Forman Balázs (egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem): Innová-
ció,mobilitás, urbanizáció Orosháza, Budapest,Szöul,Chicago. 2020. február 13.

Semester Opening Workshop 2020 Spring - Yuriy Bilan (egyetemi tanár, , Rzeszów University of 
Technology, Poland): Principles of Transparency & Best Practice in Scholarly Publishing. 2020. 
február 14.

Előadás: Robert C. Rickards (egyetemi tanár, Deutsche Hochschule der Polizei, Münster Ger-
many): Management Accounting Tool Usage in Chinese Small Enterprises. 2020. február 20. 

Habilitáció
Kozma Tímea: 2020. február 19.
Tantermi előadás: A minőségfejlesztés eszközei A minőség fogalmának értelmezése, és a mi-
nőségfejlesztés lehetséges módjainak azonosítása
Tudományos előadás: Az ellátási láncbéli együttműködések vizsgálata a versenyképesség fo-
kozása érdekében A vállalatok közötti együttműködések funkcionális területeinek feltárása és 
a lánctagok közötti együttműködés értékelése a versenyképesség tükrében

Felvételi felhívás
https://rgdi.sze.hu/images/RGDI/honlapelemei/Felv%C3%A9teli/felveteli_jelentkezesi_felhi-
vas_RGDI_2020.pdf
Jelentkezési határidő: 2020. május 31.

https://rgdi.sze.hu/images/RGDI/honlapelemei/Felv%C3%A9teli/felveteli_jelentkezesi_felhivas_RGDI_202
https://rgdi.sze.hu/images/RGDI/honlapelemei/Felv%C3%A9teli/felveteli_jelentkezesi_felhivas_RGDI_202
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TMDK hírek

Printz-Markó Erzsébet beszámolója:

A Nyitott Kapuk rendezvényen a TéDéKa falnál kollégáink adtak tájékoztatást az érdeklődőknek 
a Tudományos és Művészeti Diákkör céljáról.

Koltai Judit Petra, Poreisz Veronika, Rajkai Ádám a TDK falnál

A Széchenyi István Egyetem Tehetségpont a 2019/2020. évi akkreditációs folyamatban való rész-
vétele eredményeként helyi (intézményi/települési) hatókörű, Akkreditált kiváló tehetségpont 
címet nyerte el, melyet a Tudományos Diákkör, a Tehetségtanács, a szakkollégiumok, az alapít-
ványok, az EHÖK és további tehetséggondozó programok/műhelyek oktatóinak és diákjainak 
közös eredményeként sikerült elérni. 
Az akkreditáció eredményeként nyilvános dokumentumainkon jogosultak vagyunk a Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács helyi (intézményi/települési) hatókörű Akkreditált kiváló Tehetségpont 
cím használatára. Az Akkreditált kiváló tehetségpont logó az alábbi linken elérhető: 
http://tehetseg.hu/tehetsegpont-arculati-elemek.

Nyitott Kapuk, 2020. 01. 15.

Fotó: Rajkai Ádám

Nyitott Kapuk, 2020. 01. 15.

A tehetségpont akkreditáció eredményét szimbolizáló tábla és oklevél ünnepélyes átadására 
2020. március 28-án 10 órai kezdettel a budapesti Várkert Bazár rendezvényhelyszínen kerül sor.

http://tehetseg.hu/tehetsegpont-arculati-elemek
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A Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa, valamint a Hallgatói 
Önkormányzata 2020. április 22-én (szerda) Tehetségnappal egybekötött Tudományos és Művé-
szeti Diákköri Konferenciát rendez hallgatói számára. 
A konferenciával a 2021-es soproni (Közgazdaságtudományi Szekció) OTéDéKára lehet jogosult-
ságot szerezni.

Határidők: 
Jelentkezés: 2020. március 17. (kedd) 23:59, a pályamunka címének és absztraktjának benyúj-
tásával.
Dolgozat feltöltési időszak: 2020. március 18. (szerda) - 2020. április 8. (szerda) 23:59
Nyomtatott dolgozat leadási időszak: 2020. március 18. (szerda) - 2020. április 10 (péntek) 
14:00

Az tavaszi félév aktuális TMDK hírei és a TMDK-ra való jelentkezés segédletei (minta-absztrak-
tok, formai követelmények) az alábbi linken elérhetőek: https://tdk.sze.hu/tmdk-es-tehetseg-
nap-2020-aprilis-22

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy bíztassák hallgatóikat a jelentkezésre, mentorálják felkészülé-
süket. A konferenciára várjuk magyar és külföldi hallgatóink jelentkezését (magyar, vagy angol 
nyelvű pályamunka). 

Külföldi hallgatóink részére idén is meghirdetünk egy külön szekciót, az „International Work-
shop”-ot. Ebben a szekcióban csak előadások bemutatására kerül sor, pályamunkát nem kell 
benyújtaniuk a hallgatóknak. Ennek értelmében a szekció résztvevői csak a helyi megmérette-
tésen szerepelnek, az OTDK-ra nem juthatnak tovább.

TMDK hírek
TDK Nap, 2020. 04. 220.
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Dőry Tibor beszámolója:

1. Hallgatói Innovációs Projektek (HIP): A Hallgatói Innovációs Projektek alapelve, hogy külön-
böző tudományterületről érkező hallgatók, 3-5 fős multidiszciplináris csapatokba szerveződnek, 
és így dolgoznak együtt partnervállalatok által kitűzött fejlesztési feladatokon mentoroktatók 
segítségével. A projekt jó hírének köszönhetően az elmúlt két félév során már 12 partnervállal-
kozással dolgoztak együtt a Széchenyis hallgatók. Az őszi félévben megvalósított 8 HIP projektet 
a PwC szakértői is támogatták a hatékonyabb munkavégzés érdekében „training-on-the-job” 
tanácsadás keretében. A hallgatói kompetenciákra támaszkodva a partner vállalkozások a kö-
vetkező témakörökben kaptak támogatást a csapatoktól: 
• Piac feltérképezése STEEP-, Porter- és SWOT-elemzéssel
• Szivattyú fejlesztése és piacra vezetése
• Akcióterv készítése
• Online és offline marketing eszközök javaslata
• Raktározási rendszerek optimalizálása a Lean elvek mentén
• Külföldi piac bővítése
• Új távhő-fogyasztási lehetőségek feltérképezése
• Új termék bevezetéséhez szükséges értékesítési útvonal kialakítása
• Termék koncepciójának műszaki kidolgozása

2019. december 17-én záró prezentáció keretein belül kerültek bemutatásra a csapatok által 
elért eredmények és minden csapat átadta a vállalkozás számára a projekt során összeállított 
dokumentációt, amely összefoglalja a vállalat problémáját, a kutatási tevékenységeket és a 
megoldáshoz szükséges javaslatcsomagot. 

2. Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt: A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal támogatásával 2020. januárban elindult pályázat célja az egyetemi kutatás-fejlesztési 
eredmények hasznosítása, vállalati kutatási-innovációs projektek generálása, a hallgatói inno-
váció fejlesztése, valamint a H2020 infopont segítségével EU pályázatokban való részvétel erősí-
tése. A pályázat konkrét eredményeként aktualizálásra és tesztelésre kerül az egyetem szellemi 
tulajdonkezelési rendje, technológiatranszfer folyamatai, vállaltunk néhány szellemi tulajdon 
oltalom bejelentést, ill. egy hasznosító vállalkozás megalapítását, valamint új kutatás-fejleszté-
si pályázatok benyújtását vállalati partnerekkel. 

3. Győr-Moson-Sopron megyei konjunktúra kutatás: A Menedzsment Campus kutatói részvé-
telével 2019. decemberben elkészült a megye konjunkturális helyzetét bemutató elemzés több 
mint 50 vállalkozás válaszai alapján. A tanulmány számos megállapítást tartalmaz a munkaerő-
hiány kezelésére és a különböző hatékonyságnövelő tevékenységekre vonatkozóan. A tanul-
mány szerint nagymértékű növekedés tapasztalható az ipari vállalatok esetében az egyetemek-
kel és/vagy kutatóhelyekkel való együttműködés, a K+F tevékenység beindítása, megerősítése, 
a vállalati folyamatok átszervezése, valamint a fejlesztési stratégia kidolgozása terén. A szol-
gáltató cégek a jövőben a növekedési lehetőséget a diplomás szakemberek felvételében, a K+F 
tevékenység beindításában, az export erősítésében, a telephely megváltoztatásában, valamint 
a fejlesztési stratégia kidolgozásában látják. Az ipari vállalkozások a három legfontosabb haté-
konyságnövelő tevékenységnek a munkatársak szakmai képzését, az új megrendelők, partnerek 
felkutatását és a munkafolyamatok standardizálását tekintik.

Menedzsment Campus hírei
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2020. február 7–9-én lezajlott a XVIII. Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny (OPEV).

Az egyetemünk csapata a 4. helyen végzett. A csapat tagjai: Csidei Márk, Gönczy Balázs, Hor-
váth Gábor, Sólyom Kármen. A csapat felkészítője Poreisz Veronika egyetemi adjunktus.

Az opev.sze.hu honlapon az alábbi hír jelent meg az eseményről (https://opev.sze.hu/home/
miskolcra-kerult-a-trofea):

MISKOLCRA KERÜLT A TRÓFEA

A Miskolci Egyetem csapatának győzelmével ért véget a XVIII. Országos Pénzügyi Esettanul-
mányi Verseny.
„A szombati megfeszített munka után az előzsűri döntése alapján kialakult a másnapi döntő 
mezőnye. A vasárnapi döntőben 6 csapat mérte össze a tudását. A döntőbe jutottaknak 30 perc 
állt rendelkezésre a főpróbára, majd 15-20 percben kellett bemutatni megoldásukat a vállalat-
vezetőkből, szakemberekből álló szakmai zsűrinek. Ezután a zsűrinek lehetősége nyílt kérdez-
ni a versenyzőktől. Miután mind a hat csapat megtartotta előadását, a zsűri rövid tanácskozás 
után meghozta a döntést a helyezéseket illetően. Az 1. helyet az AnalitIQ, a Miskolci Egyetem 
csapata szerezte meg, a dobogó második fokára a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyete-
met képviselő Synergy Consulting, míg harmadik helyen a 4Control, a Budapesti Gazdasági 
Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának csapata végzett. A Széchenyi István Egyetem csapata, 
a $$$ ezúttal a negyedik helyen végzett.

A végeredmény:
1. AnalitIQ – Miskolci Egyetem, Miskolc
2. Synergy Consulting – Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
3. 4Control – Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar, Budapest
4. $$$ - Széchenyi István Egyetem, Győr
5. PénzÜgyesek – Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus, Gyöngyös
6. GKZ – Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
7-9.:
Közgazd-Ászok - Gál Ferenc Főiskola, Békéscsaba
3.6 - Szegedi Tudomámnyegyetem, Szeged
Ceteris paribus - Kaposvári Egyetem, Kaposvár

Szponzorainknak, támogatóinknak köszönhetően, ahogy a korábbi években, idén sem távoz-
hattak a csapatok üres kézzel. A csapatoknak a díjakat a Széchenyi István Egyetem képvisele-

tében Dr. Papp Ilona, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja adta át. A Molnár&Bányai, 
a Polgári Szemle Alapítvány jóvoltából minden csapat könyv-és tárgyjutalomban részesült. 
Az 1-3. helyezett csapat a HVG által felajánlott könyveket, illetve az Autófórum Riegler által 
felajánlott tárgynyereményt is hazavihette, az 1. helyezettnek az ExxonMobil képviseletében 
Füle Lídia, az esettanulmányt adó Autófórum Riegler nevében Fábián Péter, valamint a Rába 
Járműipari Holding Nyrt. ajánlott fel különdíjat. Mészáros János jóvoltából az 1. és 3. helyezett 
csapat részesült különdíjban.
Köszönjük az előzsűri és a zsűri munkáját a verseny két legfontosabb napján! Köszönjük a 
szervezőcsapatnak, hogy idén is sikeres versenyt bonyolíthattunk le. Köszönjük a versenyt 
támogató vállalatoknak, egyesületeknek és magánszemélyeknek, hogy hozzájárultak az ese-
mény zökkenőmentes lebonyolításához. Minden díjazottnak, résztvevőnek szeretettel gratulá-
lunk, és reméljük, hogy egy év múlva újra találkozunk a XIX. Országos Pénzügyi Esettanulmányi 
Versenyen.”

Facebook oldal: https://www.facebook.com/kgyksz

Az egyetemi honlapon az alábbi hír jelent meg (https://uni.sze.hu/miskolci-elso-gyori-negye-
dik-hely-a-penzugyi-versenyen):

MISKOLCI ELSŐ, GYŐRI NEGYEDIK HELY A PÉNZÜGYI VERSENYEN

„A Miskolci Egyetem csapatának sikerével zárult a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium 
által 18. alkalommal megrendezett Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny a hétvégén. A 
Széchenyi István Egyetem hallgatói a negyedik helyet szerezték meg a döntőben.
Győr, 2020. február 11. – SZEhírek, Hancz Gábor
Nyolc magyarországi és egy határainkon túli egyetem, főiskola csapata vett részt a Széchenyi 
István Egyetemen február 7. és 9. között megrendezett Országos Pénzügyi Esettanulmányi Ver-
senyen. A pénteki megnyitón dr. Reisinger Adrienn, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar tu-
dományos dékánhelyettese úgy vélte, a megmérettetés jó fokmérője annak, hogy a hallgatók 
mennyire tudnak csapatban dolgozni, és miként tudják használni az általuk az elmúlt években 
elsajátított tudást.

https://opev.sze.hu/home/miskolcra-kerult-a-trofea
https://opev.sze.hu/home/miskolcra-kerult-a-trofea
https://www.facebook.com/kgyksz
https://uni.sze.hu/miskolci-elso-gyori-negyedik-hely-a-penzugyi-versenyen
https://uni.sze.hu/miskolci-elso-gyori-negyedik-hely-a-penzugyi-versenyen
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A verseny résztvevői és szervezői az ünnepélyes megnyitó után összeálltak egy csoportképre. 

Fotó: Horváth Márton

Az ünnepélyes eseményen a diákok leginkább két dolog miatt izgulhattak: sorsolással dőlt 
el, hogy melyik csapat hányadikként adhatja elő prezentációját a vasárnapi döntőben, illet-
ve kiderült az is, hogy mi az esettanulmány. Az utóbbi ezúttal Győr egyik nagymúltú gépjár-
mű-kereskedéséhez, az Autófórum Riegler Kft.-hez kapcsolódott. A három győri és egy tata-
bányai telephellyel rendelkező cég ügyvezetője, Fábián Péter a feladatot vázolva elmondta: 
2018–2019-ben jelentősen bővítették raktár-, szerviz- és műszaki területüket, a jövőt azonban 
nehéz kiszámítani. Az autópiaci kilátások bizonytalanságát jelentősen növeli az önvezető, az 
elektromos és hibrid hajtású járművek, valamint a különféle mobilitásszolgáltatások és -meg-
oldások előretörése. A megbízható prognózisok készítését nehezítik a szigorodó környezetvé-
delmi előírások is. A hallgatóknak többek között a beruházással kapcsolatban a vállalkozásnál 
korábban készített számításokat és az alkalmazott pénzügyi modellt kellett felülvizsgálniuk, 
újragondolniuk. Emellett feladatuk volt két stratégiai irány megfogalmazása is.

Fábián Péter, az Autófórum Riegler Kft. ügyvezető igazgatója. Fotó: Májer Csaba József

Szombat estére eldőlt, hogy melyik az a hat csapat, amelyik bejutott a másnap délelőtti dön-
tőbe. A Szegedi Tudományegyetem, a Kaposvári Egyetem és a békéscsabai Gál Ferenc Főiskola 
végzett a 7–9. helyen, a többiek pedig előadhatták prezentációjukat és válaszolhattak a szak-
értő zsűri esetenként fogós kérdéseire a fináléban. Az eredményhirdetésen dr. Papp Ilona, a 
Széchenyi-egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának dékánja kiemelte: több titka van 
annak, hogy a versenyt miért tudja 2003 óta folyamatosan megrendezni a Kautz Gyula Közgaz-
dász Szakkollégium. Ezek sorában a stábot, a zsűrit, az eredeti ötletet és a tisztaságot emlí-
tette. Külön köszönetet mondott munkájáért dr. Szigeti Cecíliának, a szakkollégium program-
igazgatójának, valamint dr. Koppány Krisztiánnak, aki az esettanulmányt írta. Dr. Farkas Péter, 
a zsűri társelnöke azt hangsúlyozta, hogy különböző megközelítéseket, más és más típusú 
előadókat láttak, és sikerült konszenzusos eredményt hozniuk. Dr. Szigeti Cecília úgy fogalma-
zott: a világban egyre nagyobb a hangos középszerűség, itt pedig látszik a csendes kiválóság. 
„Ha ezért tudunk tenni, akkor van értelme” – jegyezte meg.
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Dr. Papp Ilona dékán. Fotó: Májer Csaba József

A döntő végeredménye: 1. Miskolci Egyetem, 2. Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), 
3. Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar, 4. Széchenyi István Egyetem, 5. 
Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 6. Budapesti Gazdasági Egyetem 
Gazdálkodási Kar (Zalaegerszeg). A Széchenyi-egyetem csapatát Horváth Gábor, Gönczy Ba-
lázs, Sólyom Kármen és Csidei Márk alkotta.

  
A Miskolci Egyetem győztes csapata: Borsodi Eszter, Pleszkó Renáta, Nagy Stella és Gál Panna. 

Fotó: Májer Csaba József

További tudósítások az eseményről:
https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-kozelet/miskolci-elso-gyori-negyedik-hely-a-pen-
zugyi-versenyen-6803487/

https://www.gyorplusz.hu/egyeb/elokelo-helyen-az-egyetem-csapata/

Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium hírei

https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-kozelet/miskolci-elso-gyori-negyedik-hely-a-penzugyi-versenye
https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-kozelet/miskolci-elso-gyori-negyedik-hely-a-penzugyi-versenye
https://www.gyorplusz.hu/egyeb/elokelo-helyen-az-egyetem-csapata/

