
 

A Magyar Tudomány Ünnepe 

2019. november 4-30. 

„ É r t é k t e r em t ő t ud omány ”  

 

 

A rendezvény címe 
Multinacionális logisztikai trendek a XXI. században 

A rendezvény típusa 
(pl. előadás, emlékülés, konferencia, 

kerekasztal-beszélgetés, könyvbemutató, 

kiállítás, szimpózium, tudományos ülés,  

workshop, filmvetítés stb.) 

Vendégelőadók szakmai előadásai és könyvbemutató a SZIE 

GTK RGVI Tevékenység-menedzsment és Logisztika Tanszék 

tudományos műveiből 

Tudományterület 
Gazdaság és Társadalomtudomány 

A rendezvény időpontja 
2019. november 5. (kedd) 8.00-10.00 

A rendezvény helyszíne 

Szent István Egyetem Budapesti Képzési Hely 

Budapest, Szent László út 59-61., 1131, 201. szemináriumi 

terem 

Szervező intézmény(ek) 
Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar 

Kapcsolattartó 
(név, e-mail, telefon) 

Szervezési kérdések: Dr. Kozma Tímea, egyetemi docens 

e-mail: kozma.timea@gtk.szie.hu  telefon: 06-20-372-60-54 

Tartalmi kérdések: Dr. Gyenge Balázs, egyetemi docens 

e-mail: bgyenge@interm.gtk.gau.hu telefon: 06-70-943-2235 

A rendezvény honlapjának 

elérhetősége 

http://gtk.szie.hu/tudomany/magyar-tudomany-unnepe-2019 

 

Szinopszis, összefoglaló,  

programterv 
(röviden ismertetve) 

A 21. század első 15 éve egészen új társadalmi és gazdasági 

kihívásokat hozott felszínre a nemzetgazdaságok, és az 

azokban szerepet kapó vállalkozások számára. Megindult a 

társadalmi átalakulás, amely napjainkra egyre inkább 

felgyorsult, ezzel jelentősen átalakítva a világgazdaság 

térszerkezetét. A fejlett gazdasággal rendelkező szereplők 

mellett újabb innovatív gazdasági ágak alakultak ki, melyek 

hatására dinamikusan fejlődő növekedési terek jelentek meg. A 

logisztika tudománya is napjainkban jelentős változások előtt 

áll. A nemzetközi szinten is megjelenő vállalatok az innovatív 

versenyképességi tényezők jelentette kihívásokkal, valamint 

teljesen újszerű piaci és üzleti környezettel találják szemben 

magukat. A jelenlegi globalizált és hálózatos világgazdaságban 

olyan kihívások kerülnek felszínre a vezetők számára, melyek 

eltérő motivációs szinteket és habitusokat igényelnek tőlük, az 

involválódás és azonosulás szintjei még potenciális válaszokra 

várnak. 

A rendezvénnyel célunk 

 a hallgatók szemléletmódjának kiszélesítése a 

logisztika területén tapasztalható kihívásokkal, 

lehetséges válaszokkal kapcsolatban;  

 elméleti és gyakorlati problémakörök bemutatása; 
 bemutatni a logisztika és az ellátásilánc-menedzsment 

területeivel kapcsolatosan megszületett legfrissebb 

kiadványokat 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiW0uWbwIzXAhXIY1AKHSKEDYAQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fepa.oszk.hu%2F02000%2F02051%2F00007%2Fpdf%2FEPA02051_Tudomanyos_Kozlemenyek_17_057-062.pdf&usg=AOvVaw1YCtmFQRzJ2bbaXt67Hhu4
mailto:kozma.timea@gtk.szie.hu
mailto:bgyenge@interm.gtk.gau.hu
http://gtk.szie.hu/tudomany/magyar-tudomany-unnepe-2019
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Programterv 

8.00 óraMegnyitó 
Köszöntőt mond:  

Dr. Gyenge Balázs, tanszékvezető 

 

8.10 óra: Berkeszi László előadása, vállalati tréner 

 

Előadás címe:Kommunikáció és motiváció 

 

9.00 óra: Péterfi Csabaelőadása, SZIE GSZDI Phd hallgató 

 

Előadás címe:Vállalati stratégia kidolgozásának célja 

 

9.20 óra: Szakkönyvek szerepe napjaink oktatásában és a 

vállalati gyakorlatban.  

Az elmúlt években készülttanszéki tudományos munkák átfogó 

bemutatása 

 

Moderátor: Dr. Kozma Tímea és Dr. Gyenge Balázs 

 

9.35 óra: Kerekasztal-beszélgetés és vita a résztvevőkkel 

 

10.00 óra: Zárszó 

 


