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A Bethlen István Szakkollégium kutatócsoportjainak munkája a 2011/2012-es tanévben
2010 tavaszán indult útjára a Szolnoki Fƅiskola
Bethlen István Szakkollégiuma (BISZ). Céljai hasonlóak a nagyhírƾ egyetemek szakkollégiumi
célkitƾzéseihez, vagyis olyan közösséget kíván
létrehozni, olyan körülményeket teremteni
hallgatóknak és tanároknak, melyek közöƩ az
iskolai oktatástól eltérƅ, a hallgatók igényeit
Þgyelembe vevƅ, tehetséggondozásban hiteles
oktatókkal történƅ együƩmƾködés során születnek akár publikálásra is érdemes tudományos eredmények. Fontos, hogy a tehetséggondozási rendszerben emelt színvonalú képzés és
tanulás valósulhasson meg és tehetséges Þatalokból álló, a civil társadalom alapjait jelentƅ
igazi közösség jöhessen létre.
A szakkollégium elsƅsorban azon hallgatók
tehetséggondozását tƾzte ki célul, akik tudatos
munkával kívánnak felkészülni szakmai munkájuk kihívásaira. A szakkollégium tevékenysége
során a négy éves képzés nagy részében segítséget nyújt a hallgatóknak az önálló gondolkodás, hatékony munkavégzés, tudományos kutatások megvalósításában.
A hallgató az elsƅ évben a proszeminárium
tantárgyon keresztül ismerkedhet meg a magasabb szintƾ, tudományos igényƾ munkák létrehozásának tudnivalóival, majd ezt követƅen
érdemes csatlakoznia a szakkollégiumi rendszerhez. A szakkollégium oktatási rendszerére
és kutatási lehetƅségeire építve érdeklƅdésükhöz és szakjukhoz illeszkedƅ aktuális témákat
dolgoznak fel a hallgatók. Mindezt a lehetƅ
leghatékonyabb, kicsi, 3-4 fƅs kutatócsoportokban végzik, PhD hallgató, illetve PhD fokozatot
szerzeƩ oktatók irányításával.
Fejlƅdésük következƅ szintje a TDK dolgozat
megírása, mely – bár nem kötelezƅ – de beteljesítheƟ addigi munkájukat, lezárhatja a kutaECONOMICA 2012 - Különszám

tást, alapot adhat a szakdolgozat elkészítéséhez
(mely természetesen kötelezƅ). Ezen túl, az országos versenyeken elért helyezésekért – mely
reális cél, TDK-s hallgatóink rendszeresen érnek
el ilyen sikereket – a mester képzésre való bejutáshoz szerezhetnek plusz pontokat.
A TDK rendszerében a hallgatók konzulens
segítségével elvégzeƩ tudományos kutatásaik
eredményét minden év ƅszén és tavaszán mérheƟk össze az Intézményi Tudományos Diákköri
Konferencián (ITDK). A konferencia olyan szakmai közeget teremt, amely tovább serkenƟ, és
új ötletekkel gazdagíthatja a kutatómunkát. Az
intézményi konferencián sikeresen szereplƅk
anyagi (pénz, ajándéktárgyak, ajándékutalványok) és erkölcsi (oklevél, fƅiskolai ismertség
CELEB, tantárgyi beszámítás) elismerésben részesülnek, és jogot szereznek az országos versenyeken való indulásra.
Az országos fórumokon való szereplés lehetƅséget ad a tudományos és a szakmai kapcsolatok kiépítésére, a jelen lévƅ fejvadászcégek
képviselƅi pedig a fƅiskola utáni elhelyezkedésben nyújthatnak segítséget. Az országos versenyeken kiemelkedƅ teljesítményt elérƅ hallgatók az egyetemi és késƅbb a doktori képzés felvételi eljárásához plusz pontokat szerezhetnek,
valamint anyagi elismerést vagy tárgyjutalmat
kapnak a rendezƅ intézménytƅl.
A tudományos kutatómunkában való részvétel fontos tapasztalatokkal szolgál, javítja a
hallgatók prezentációs készségét és jártasságát,
segíƟ a szakdolgozat megírását és az államvizsgán a szakdolgozat prezentációjára való felkészülést. A TDK dolgozat demonstrátori (tanszéki
hallgatói ÞzeteƩ munkavégzés) és munkahelyi
álláspályázatnál elƅnyt, publikálási lehetƅséget, és ha a TDK kutatási területe szakdolgoza29
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Ɵ témák közül kerül kiválasztásra, akkor közel
kész szakdolgozatot eredményez.
Így tehát a szakkollégiumi rendszer gyorsan
integrálja a hallgatót és segít a felsƅoktatás
kihívásainak megfelelni, szakmai gyakorlaƟ és
elméleƟ háƩeret biztosítva a tanuláshoz, továbbtanuláshoz.
A Szakkollégium elsƅ színrelépése a 2011 októberében megrendezeƩ Nyílt Nap volt, ahol
Prof. Dr. Kovács Árpád a BISZ elnöke tartoƩ elƅadást a szakkollégium névadójáról. A nyílt nap
másik fontos eseménye volt a megalakult szakcsoportok bemutatkozása, illetve a tervezeƩ
munkáik ismertetése.

A Pénzgazdálkodási SzakbizoƩság, a Pszichológiai Támogató Csoport, illetve a Térségmenedzsment SzakbizoƩság elƅadásai melleƩ
a többi induló szakcsoport a Nyílt Nap kiadványfüzetében mutatkozoƩ be. LétrejöƩek a
kutatócsoportok is: összesen nyolc oktató által
vezeteƩ, tudományos tevékenységet végzƅ 3-4
fƅs hallgatói csoport kezdte el a munkát.
A megkezdeƩ munkák összegzését a 2012 áprilisában megrendezeƩ Kutatónapon adták elƅ
a kutatócsoportok hallgatói, melynek során a
felmerült kutatásokról estébe nyúló beszélgetés alakult ki. Ezeket a kutatási eredményeket
tartalmazza az Economica jelen száma.

A kutatócsoportok témái és résztvevƅi a 2011/2012-es tanévben:
vezetƅ oktató
Földi Kata
fƅisk. adjunktus

Horváthné Kökény
Annamária
fƅisk. tanársegéd

dr. Pólya Éva
fƅisk. adjunktus

Dr. Szƾcs Róbert
fƅisk. adjunktus

Szentesi Ibolya
fƅisk. tanársegéd
Libor Józsefné dr.
fƅisk. docens
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a kutatócsoportban
résztvevƅ hallgatók
Halász Judit, Ker. mark. II.évf.
A családtagok szerepe az élelmiszerBalogh BrigiƩa, Ker. mark. II.évf.
nagybevásárlás helyszínének kiválaszBajdó Anita, Ker mark. II.évf.
tásában
Ecsédi László Alex, Ker. mark. II.
Kulcsár Petra, Pénzügy számv. II.évf.
Oravecz Gabriella, Pénzügy számv. II.évf.
A megtakarítások fontossága a háztartások életében a jelenlegi gazdasági
Bálint Ádám, Pénzügy számv. II.évf.
helyzetben
Jákób István, Turizmus-vend. II.
Gönczöl Dávid, Pénzügy számv. I.évf.
Fogyasztói és vásárlói magatartás vizsgá- Varga Csaba Ákos, Ker. mark. III.évf.
lata, különös tekinteƩel a családon belüli Dósa Viktória, Ker. mark. III.évf.
vásárlási-döntési folyamatokra
Stréling Norbert, Nemzetk. gazd. II. évf.
A magas zsír-, só-, cukortartalmú élelDávid Éva, Ker. mark. II.évf.
miszerek fogyasztási intenzitása, annak Szƅllƅsi Szabolcs, Nemzetközi szállítm.
promotálása és hatékonysága a gyerII. évf.
mek- és Þatalkorúak szegmensében, az Tóth Rita, Ker. mark. III.évf.
egészséges táplálkozás ösztönzése admiTóth Éva, Turizmus-vend., II. évf.
nisztraơv eszközökkel
kutatási téma

Hojsza Gyöngyi, Pénzügy számv. III.évf.
Simon Róbert
Versenyképesség makro és mikro szinten
Mátó NeƩa, Pénzügy számv. III.évf.
Kugler Anita, Pénzügy számv. III.évf.
A szentpétervári paradoxon és gazdasági Tüzér Szabolcs
alkalmazásainak bevezetése
Karsai Tamás, Pénzügy számv. III.évf.
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Horváth Marianna
fƅisk. tanársegéd

Ellátási láncok elméleƟ és gyakorlaƟ mƾ- Pethƅ Anita, Ker. mark. , III. évf.
ködése (vállalaƟ gyakorlat kutatása)
Pakai Katalin, Ker. mark. , IV. évf.
Fodor Mária, Turizmus-vend., III. évf.
Fekete Hajnalka, Turizmus-vend., III. évf.

Bakos Róbertné
mestertanár

21. századi utasellátás a személyszállítás
területén a MÁV START Zrt.-nél

Gellért Bence Róbert, Turizmus-vend., III. évf.
Csáki Rita, Turizmus-vend., III. évf.
Nagy BrigiƩa, Turizmus-vend., III. évf.
Nyilas Tünde Emese, Turizmus-vend., III. évf.
Balogh Andrea, Turizmus-vend., III. évf.
Bíró çgnes, Turizmus-vend., III. évf.

A Bethlen István Szakkollégium vezetƅsége a 2011/2012-es tanévben:
elnök
alelnök
Ɵtkár

Prof. Dr. Kovács Árpád, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke
Koncz Boglárka hallgató, Pénzügy számv., III. évf.
Horváth Pál fƅiskolai tanársegéd

szakcsoport
szakcsoportvezetƅ oktató
MarkeƟngmenedzs- Dr. Pénzes Ibolya Rózsa rektorhelyeƩes,
ment SzakbizoƩság tanszékvezetƅ, fƅiskolai tanár

szakcsoportvezetƅ hallgató
Tóth Rita/Dávid Éva
Ker. mark. III.évf./ Ker. mark. II.évf.

Dr. Kóródi Márta rektorhelyeƩes,
Térségmenedzsment
tanszékvezetƅ, fƅiskolai tanár
SzakbizoƩság
Dr. Szabó Aƫla fƅiskolai docens

Tóth Éva
Turizmus-vend., II. évf.

Pénzgazdálkodási
SzakbizoƩság

dr. Mrena István fƅiskolai docens
Dr. Túróczi Imre rektor, tanszékvezetƅ,
fƅiskolai tanár

ƒrtelmiségi KerekDr. Huī Endre Béla
asztal SzakbizoƩság fƅiskolai docens
Nyelvi
Támogató Csoport

Dr. Stefan Mommertz tanszékvezetƅ,
fƅiskolai docens

Pszichológiai
Támogató Csoport

Dr. Molnár Edina fƅiskolai docens

Koncz Boglárka
Pénzügy-számv., III. évf.
Barta ZsóÞa, Nemzetk. gazd., I. évf.
Király Nóra/Vincze Éva
Nemzetk. gazd., III. évf.,
Nemzetk. gazd., III. évf.
Somogyi János
Mƾszaki menedzs. , II. évf.

Gazdasági BizoƩság
vezetƅ
tagok

Sze Angéla kontrolling elƅadó
Mátó NeƩa hallgató, Pénzügy számv. III.évf.
Király Tamás hallgató, Kölségvet. gazd. szakügy., II. évf.

Felvételi BizoƩság
vezetƅ
tag

Mátó NeƩa hallgató, Pénzügy számv. III.évf.
Csajbók Róbert hallgató, Ker. mark., I. évf.
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