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A Tudományos Diákkör célja a tehetséges, kutatni vágyó hallgatók segítése, tudásvágyuk
kielégítésének támogatása, kutatási eredményeik bemutatásának megvalósítása. A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar (GTK) Tudományos Diákköri Tanácsa (TDT) célul tűzte ki, hogy az NTPHHTDK-15-0064 „SZIE GTK TDK programjainak támogatása a 2015/16. tanévben” című projekt
keretén belül fő tevékenységén, a minden évben nagy sikerrel megrendezésre kerülő Kari Tudományos
Diákköri Konferencián egyéb tevékenységeket, eseményeket is megvalósít.
A tanévben, a projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg:
 Kari Tudományos Diákköri Konferencia Gödöllőn (2015. november 25.) és Csíkszeredában
(2015. november 27.)
 Hallgatói konferenciák szervezése
 hallgatók felkészítése a tudományos diákköri konferenciára, hallgatói konferenciákra
 hallgatói publikációk megjelenése
 a hallgatók egyéni kutatásainak segítése, támogatása
 kollektív tudományos kutatás megvalósítása Nagyné Dr. Molnár Melinda vezetésével
 szakmai konferencia részvételek
 a tudományos diákkör népszerűsítése (Gólyatábor, Kutatók éjszakája 2015., Nyílt napok,
Magyar Tudomány Ünnepe 2015., stb.)
 szakkönyvek vásárlása
2015. november 25-én rendezte Kari Tudományos Diákköri Konferenciáját a Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara Gödöllőn, majd 2015. november 27-én Csíkszeredában. A
Konferencia keretében 11 magyar nyelvű szekcióban folyt a munka (ebből 1 szekció volt
Csíkszeredában) és a SZIE GTK és VUA közös szervezésében 5 idegen nyelvű szekcióban. A 16
szekcióba összesen 128 pályamunkát neveztek a hallgatók. A Szekció Bizottságok véleménye szerint
a hallgatók többsége kimagasló kutató munkával szerepelt a megmérettetésen, nagyon jó módszertani
felépítésű pályamunkákkal. Ezt bizonyítja az is, hogy 37 pályamunka bemutatását javasolták a 2017.
év tavaszán megrendezésre kerülő XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióiban.
A rendezvényről ISBN számmal ellátott rezümé kötet és meghívó programfüzet jelent meg.

A fotók a SZIE GTK TDK díjátadóján készültek
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A fotók a SZIE GTK TDK díjátadóján készültek
A SZIE GTK TDT a KTDK-n túl olyan hallgatói konferenciákat hirdetett meg, melyek a hallgatók
szakmai kutatásainak elősegítéséhez, a hallgatók prezentációs készségének fejlődéséhez adnak alapot.
Ennek jegyében a 2015/16. tanévben összesen 7 hallgatói konferenciát szerveztek közösen a Szent
István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Intézetei és a Kar Tudományos Diákköri
Tanácsa. A rendezvények tematikusak voltak.
Az őszi félévben, a Magyar Tudomány Ünnepe 2015. programsorozat keretében a Regionális
Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet konferenciáján vehettek részt az érdeklődők 2015. november
16-án. A konferencia címe: „Hallgatók a regionális kutatásban”. A rendezvényen a két bevezető
előadást követően 3 hallgatói előadás hangzott el.
Hallgatói előadók:
 Demeter Petra: A szakkollégiumok térnyerése a hazai felsőoktatásban
 Czifra Rella: Roma-népesség helyzete Magyarországon
 Balogh Géza Attila: A hatvani járás egyenlőtlenségi vizsgálata

A fotók a „Hallgatók a regionális kutatásban” c. konferencián készültek

2016. január 19-én az Üzleti Tudományok Intézetének Marketing Menedzsment Tanszéke szervezte
meg „Hallgatói Prezentációs Nap”-ját. A rendezvényen 4 előadást 8 hallgató prezentált. A
programról Dr. Szabó Zoltán tanszékvezető elmondta, hogy a hallgatók rendkívül érdekes témákat
dolgoztak fel a településmarketing és a PR tevékenység elemzése témakörben.
Az előadások:
 Illés Pálma Enikő – Soós Regina, KM BA III. évfolyam: Hatvan város településmarketingjének
bemutatása.
 Pápai Anna Flóra – Szatmári Szabina, KM BA III. évfolyam: Hajdúszoboszló város
településmarketingjének bemutatása.
 Kovács Zoltán – Vincze Róbert, KM BA III. évfolyam: Villány város településmarketingjének
bemutatása.
 Tóth Fruzsina – Vámosi Balázs, Marketing MSc, II. évfolyam: Az Invitel Zrt. PR
tevékenységének elemzése.

A fotó a Marketing Menedzsment Tanszék „Hallgatói Prezentációs Nap”-ján készült.
2016. május hónap elején a GTK valamennyi intézete vagy intézeti tanszéke megjelent hallgatóival a
programsorozatban.
Május 6-án a „Multikulturalitás a XXI. században, II. Nemzeti Tudományos Konferencia
Hallgatói Szekció”-jában mutatkozott be a SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
hallgatói csoportja. A 11 előadást népes közönség tekintette meg. Prof. Dr. Szilágyi Tivadar szekció
elnök, a SZIE TDT elnöke kiemelte, hogy a bemutatott előadások szakmai értéke vetekedett bármely
kollégák által tartott prezentációval, ami a hallgatók és felkészítő tanáraik érdeme.
Az előadások:
 Bujdosó Tünde: Diákok közötti agresszió a szakképzésben
 Demeter Marcell: A 18 és 30 év közöttiek álláskereséssel kapcsolatos problémái
 Gál Klaudia Kitti: Halló társadalom és siket kultúra
 Járdi Ildikó: Civil kezdeményezésű környezeti nevelési program szervezése a Naplás-tó
természetvédelmi területen, hatásának vizsgálata általános iskolások körében, valamint
környezeti nevelési tevékenység vizsgálata három XVI. és XVII. kerületi budapesti iskolában
 Kaszab Edit: A „Komposztálás Ünnepe” zöld jeles nap bevezetésének lehetősége Veresegyház
és Jászárokszállás települések oktatási és nevelési intézményeiben
 Kovács Kata: Összefüggések a személyiségtípusok és a csoportban betöltött szerepek között
 Kubicsek Rita: Karrierépítési tudatosság elemzése és vizsgálata egy multikulturális cég
magyarországi dolgozói körében
 Ottinger Ildikó: Az utca vizuális nyelve, a plakát





Szatmári Gyula: Az órarendszervezés és a szakképzés eredményessége közötti összefüggésrendszer vizsgálata
Tóth Lajosné: Hagyományápolás a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban
Zyrycki Anikó: A fogyatékossággal élő személyek szociális kompetenciájának jelentősége a
munka világában

A „Gazdaság és jog” című rendezvény keretében május 9-én 10 előadást mutatott be 12 hallgató. Dr.
Kovács László a Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani intézet Gazdasági Jogi és Közigazgatási
tanszékének vezetője, a konferencia házigazdája zárszavában elmondta, hogy a több tématerületről
szóló előadások gyakorlatiasak, jogi szempontból pontosak és rendkívül hasznosak voltak a résztvevők
számára.
Az elhangzott előadások:
 Tóth Zsófia, Emberi erőforrás tanácsadó MA, II. évf.: Foglalkoztatási jogviszonyok az
agrárszférában
 Suszter Edina – Zsédely Noémi, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc, III. évf.: Az
őstermelői státus színe és fonákja
 Balogh Géza Attila, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc, III. évf.: A jogszabályi
változások gyakorlati következményei a horgászegyesületek működésére
 Tengely Péter, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc, III. évf.: A vadászati törvény
módosításának hatása a vadkárban érintettekre
 Sándli Zita, Turizmus-vendéglátás BA, II. évf.: A lovaskultúra örökségei és a lovas turizmus
jövőképei – a Kassai-féle lovasíjász módszer, mint Hungarikum
 Vörös Betti, Turizmus-vendéglátás BA, II. évf.: Lovas turizmus a falusi turizmus tükrében
 Csicsely Anikó – Gálfalvi Krisztina, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc, III. évf.:
A zártkertek földpiaci helyzete napjainkban
 Demeter Petra, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc, III. évf.: „Földet a gazdáknak”
– az állami földárverésekről
 Odrobina Anett, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc, III. évf.: A mezőgazdasági
adásvételi szerződések alkalmazása állati termékértékesítés esetén
 Tóth Fruzsina Noémi, Marketing MA, II. évf.: A kartellszabályozás sajátosságai az
agrárszférában

A fotók a „Gazdaság és jog”, az „Ellátási lánc – és folyamatmenedzsment” és a „Multikulturalitás a
XXI. században” c. konferenciákon készültek

Az Üzleti Tudományok Intézet Tevékenység-menedzsment és Logisztika Tanszéke által május 11-re
szervezett „Ellátási lánc – és folyamatmenedzsment” című konferencián a témafelvezető előadást
Tóth Róbert tanszéki demonstrátor tartotta, majd további 10 kiváló szakmai alapokra helyezett, jól
felépített látványos előadás következett, melyet a külsős szakemberekből is álló konferencia bizottság
rendkívül magas színvonalúnak értékelt.
Az elhangzott előadások:
 Szabados Rita, Logisztikai Menedzsment MSc II. évfolyam: Élőállat szállításának ellátási
lánca a Hellmann Worldwide Logistics Kft. gyakorlatában”
 Temesvári Petra, Logisztikai Menedzsment MSc II. évfolyam: „A VETASA Kft. ellátási
láncának elemzése”
 Szalánczi-Orbán Virág, Logisztikai Menedzsment MSc II. évfolyam: Logisztikai
infrastruktúra helyzete és fejlesztési lehetőségei Magyarországon
 Veress Norbert, Gazdálkodási Menedzsment BA II. évfolyam: Lean és TQM
 Keresztesi Barbara, Vezetés és szervezés MSc II. évfolyam: A vállalkozói kompetencia
szerepének bemutatása és elemzése a magyar vezetők döntéshozatali attitűdjének tükrében
 Zelena Adrienn, Logisztikai Menedzsment MSc II. évfolyam: A H-VILLSZER Kft. ellátási
láncának elemzése
 Kovácsné Vitkay Zsuzsa, Logisztikai Menedzsment MSc II. évfolyam: Egy gyógyszeripari
vállalat ellátási- és értéklánca
 Küronya Dávid, Gazdálkodási és menedzsment BA IV. évfolyam: Minőségbiztosítás a
raktárlogisztikában
 Pesti Nóra, Kereskedelem és Marketing BA III. évfolyam: Online vásárlás - fogyasztói
tudatosság az elektronikus kereskedelemben
A „Hallgatók a területi kutatásban, Mezőkövesd jelene és jövője” című konferencia nagy sikerrel,
közel 70 fős érdeklődői részvétellel zajlott 2016. május 12-én délután. Hat előadás hangzott el egy
rendkívül komoly primer kutatásra alapozva. A konferencia bizottság egyöntetű véleményét Dr.
Káposzta József dékán, intézeti igazgató tolmácsolta, melyben kiemelte a GVAM II. évfolyamos
hallgatók rendkívül jó felkészültségét és kiváló vitakészségét. Megállapította, hogy előadásaikból
látszott a kutatás megalapozottsága, a kérdőívezésben való aktív részvétel és a gyakorlati tapasztalat
egyaránt.
Az elhangzott előadások:







Tóth Nikolett: Kövesdi Körkép – primer kutatás tapasztalatai Mezőkövesdről.
Balogh Kitti: Mezőkövesd élhetősége.
Németh Netti: Mezőkövesd gazdasága.
Balogh Barbara: Mezőkövesd mindennapjai.
Mihályi Fruzsina: A fejlesztések hatása a mezőkövesdi humánerőforrásra.
Ádám Krisztina - Voller Klaudia: Turisztikai barangolás Matyóföld szívben.

A fotók a „Hallgatók a területi kutatásban, Mezőkövesd jelene és jövője” c. konferencián készültek
A tanévben szervezett hetedik hallgatói konferencia 2016. május 30-án került megtartásra a SZIE GTK
RGVI szervezésében. A „Regionalizmus és vidékfejlesztés” című rendezvényen 7 téma bemutatása
történt meg.
Az elhangzott előadások:
 Venyige Dávid László GVAM III. évf. :Magyarország társadalmi problémáinak vizsgálata,
rendszerváltástól napjainkig
 Szabari Lili GVAM III. évf. : A Kompex-telep program értékelése Jászapátiban
 Balogh Géza Attila GVAM III. évf. : Vajdasági expedíció: Nemesmilitics
 Demeter Péter GVAM III. évf. : Vajdasági expedíció: Zenta
 Törő Réka részismereti képzés :A lisztérzékenység és a gluténmentes diéta térbeli és
szociális vonatkozásai
 Tóth Benjámin GVAM III. évf. :A cukorkvóta eltörlésének várható hatásai a vidék
gazdaságára
 Demeter Petra GVAM III. évf. :A mezőgazdaság helyzete Magyarország legismertebb
világörökségi helyszínén
Összességében a SZIE GTK 7 hallgatói konferencián, 60 hallgató előadásában 53 előadás bemutatását
valósítja meg a tanévben több mint 150 érdeklődő közönség részvételével. A rendezvények a hallgatók
kutató munkában való részvételének elősegítését, a prezentációs technikájuk fejlődését és kutatási
eredményeik bemutatását volt hivatott támogatni. A GTK TDT a következő tanévben is jelentős számú
konferenciát szervez a hallgatók számára, melyre más intézmények hallgatóit is szívesen invitál
előadással és érdeklődőként egyaránt.
A hallgatók tudományos-kutató életre történő felkészítését célozta számos program a félév során,
melyek során a témavezetők egyénileg vagy csoportosan készítették fel a hallgatókat az egyéni
kutatásra, a cikkek, tanulmányok, tudományos diákköri pályamunkák megírására, vagy a már
megvizsgált téma prezentálására.
Emellett kollektív tudományos kutatás is zajlott intézményünkben. Nagyné Dr. Molnár Melinda
egyetemi docens vezetésével 4 BSc-s, 1 MSc-s és 4 doktorandusz hallgató végzett közös kutató
munkát.

Ezúton is köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és
a Nemzeti Tehetség Program támogatását, mellyel lehetővé tették, hogy az NTP-HHTDK-15-0064
"SZIE GTK TDK programjainak támogatása a 2015/16. tanévben" című projekt keretében
programjainkat magas szakmai színvonalon, kiváló körülmények között megvalósítsuk!

Urbánné Malomsoki Mónika
projekt vezető

Fotók: Urbánné Malomsoki Mónika, Balázs Gusztáv

