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A szakkollégium szervezete

A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiuma, a Széchenyi István Egy-
etem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar mindenkori dékánjának közvetlen felügyelete alá 
tartozó, autonóm önkormányzattal rendelkező, önálló szervezeti egység.

A szakkollégium missziója
A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumának célja, hogy a szak-
kollégiumba felvételt nyert, a gazdaságtudományok iránt érdeklődő és szabadidejükben is tenni 
vágyó hallgatók szakmai fejlődését elősegítse, látókörüket szélesítse, személyiségük fejlődését tá-
mogassa. A szakkollégium további fontos célja, hogy az érdeklődő hallgatók számára lehetőséget 
biztosítson tudásuk, felkészültségük és lehetőségeik megalapozásához és szélesítéséhez. A szak-
kollégiumi tagság által szerzett tapasztalatok, kapcsolatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a szak-
kollégisták az egyetemi tanulmányaik befejezésével a Széchenyi István Egyetem és a gazdasági 
képzés jó hírnevét terjesszék.

A szakkollégium szervezeti felépítése
 

A munkacsoportok bemutatása

Kapcsolatokért felelős munkacsoport
A kapcsolatokért felelős munkacsoport elsődleges feladata a Szakkollégium tevékenységének be-
mutatása a külvilág számára, valamint a tagok közti hatékony belső kommunikáció megvalósítá-
sa. A munkacsoport tevékenysége az alábbi területekre terjed ki: kapcsolattartás a szakkollégium 
tagjai között, a szakkollégisták együttműködésének erősítése, együttműködés a szakkollégium 
külső érintettjeivel, a szakkollégium online megjelenésének koordinálása, valamint a közösségi 
oldalak és a weboldal kezelése.

Programigazgató A Diákbizottság elnöke

A Tudomány és 
kultúra munkac-
soport vezetője

A Pénzügy és 
pályázatok 

munkacsoport 
vezetője

A 
Működésbiztosítás 

munkacsoport 
vezetője

A Kapcsolatok 
munkacsoport 

vezetője

Aktív tagság
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Név: Csizmazia Péter
Lakhely: Vértesszőlős
Szak: turizmus-vendéglátás BSc
Szakirány: idegenforgalom és szálloda
Évfolyam: 1
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2018/19/1
Tudományos érdeklődés: marketing, pénzügy, turizmus
Hobbi: sport, régi karórák

Név: Élő Bálint
Lakhely: Kapuvár
Szak: gazdálkodási és menedzsment BSc
Szakirány: -
Évfolyam: 2
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2018/19/1
Tudományos érdeklődés: gazdaságpolitika, pénzügy, menedzsment
Hobbi: IT, szórakozás, film, zene

Név: Géringer Noémi
Lakhely: Győrszemere
Szak: kereskedelem és marketing BSc
Szakirány: marketingelemző
Évfolyam: 3
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2017/18/2
Tudományos érdeklődés: marketing, társadalomtudományok
Hobbi: csoportos sportok, műkörömkészítés

Név: Gönczy Balázs
Lakhely: Komárom
Szak: vezetés és szervezés MSc
Szakirány: -
Évfolyam: 1
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2017/18/1
Tudományos érdeklődés: közgazdaságtan (makro-/mikroökonómia), statisztika, modellezés és 
elemzések, filozófia, pszichológia
Hobbi: terepbiciklizés, horgászat, számítógépes játékok, online önfejlesztés (tanulás), olvasás

Név: Györgyi Zsófia
Lakhely: Sitke
Szak: turizmus-vendéglátás BSc
Szakirány: idegenforgalom és szálloda
Évfolyam: 2
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2017/18/2
Tudományos érdeklődés: pszichológia, idegenforgalom, filozófia
Hobbi: zene, ének, színjátszás, kreatív kézügyesség, főzés, játék, sport
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Programigazgatói köszöntő

A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium már 22 éve ad lehetőséget az egyetem hallgatóinak 
arra, hogy saját igényeiknek és érdeklődésüknek megfelelően szervezzék tanórán kívüli szakmai 
programjaikat. Számos díj, elismerés mutatja, hogy tagok az Egyetem legkiválóbb hallgatói közé 
tartoznak.

Vannak látványos, nagy rendezvények, mint például az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verse-
ny, ahol magyar képzési nyelvű felsőoktatási intézmények legkiválóbb közgazdász hallgatóiból 
álló csapatok találkoznak az Egyetemünkön február elején. A forrásszerzéstől a kávéfőzésig min-
den munkát a Szakkollégium tagjai végeznek el. Olyan ez, mint egy nagy, nyilvános vizsga, ahol 
egy közösség megmutathatja, mire képes.

Más programok vállalati partnereinkhez kapcsolódnak. Gyakorlati szakemberek segítik a tagokat 
abban, hogy az egyetemen megszerzett tudást a legjobban tudják kamatoztatni a céges világban.
Az egyetemi oktatók által felkínált kurzusokon a hallgatók spanyolul tanulhatnak, gasz-
tronómiával vagy politológiával ismerkedhetnek. Vannak szűkebb kört érintő beszélgetések, ah-
ogy egy meghívott vendéggel kötetlenül beszélgethetnek az éppen aktuális társadalmi, politikai, 
gazdasági témákról.  

A tagok döntése – és a lehetőségek – szerint alakulnak a szakmai programok, a csapatépítő 
bográcsozástól a jótékonyságon át a térképszerkesztésig. 

A szakkollégium demokratikus szervezet, választott képviselőkel, valós jogkörökkel és 
felelősséggel. Jelentősége nem csak abban van, hogy a tagok olyan programokon vesznek részt, 
amin szeretnének, hanem abban is, hogy látják, valós ráhatásuk van az életük alakulására. 

Miért jó szakkollégistának lenni?  Erre a kérdésre Malcolm Gladwell szavaival válaszolhatunk:

„Autonómia, komplexitás és kapcsolat az erőfeszítés és a jutalma között - valószínűleg mindenki 
egyetért azzal, hogy ez a három dolog szükséges ahhoz, hogy a munkánk valóban a megelége-
désünkre szolgáljon.”
 
Kívánok az autonómiához sok érdekes kihívást és az elvégzett munka méltó elismerését minden 
szakkollégistának!

Dr. Szigeti Cecília
programigazgató
Győr, 2019. június 14. 

A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium általános adatai
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. (Multifunkciós épület)
Honlap: kautz.sze.hu
Facebook: www.facebook.com/kgyksz
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Működésbiztosításért felelős munkacsoport
A Működésbiztosítás munkacsoport feladata a szakkollégium működését biztosító technikai fel-
tételrendszer megteremtése és karbantartása. Ez magában foglalja az eszközbeszerzést, a besz-
erzés megszervezését, a berendezési tárgyak, valamint az informatikai eszközök karbantartását, 
javíttatását, valamint az ezekkel kapcsolatos feladatok koordinálását. 

Pénzügyekért és pályázatokért felelős munkacsoport
A Pénzügyekért és pályázatokért felelős munkacsoport célja a szakkollégium működése során 
felmerült bevételek és kiadások kezelése, a költségvetés elkészítése. A munkacsoport feladat-
körébe tartozik továbbá a szakkollégium számára, illetve a tagok számára elérhető pályázatok 
felkutatása, közzététele, a tagság tájékoztatása a pályázati lehetőségekről. 

Tudományért és kultúráért felelős munkacsoport
A Tudomány és kultúra munkacsoport a szakmai tudományos tevékenységgel kapcsolatos 
teendőket látja el. Feladatai közé tartozik a kurzusokhoz kapcsolódó igényfelmérés, a kurzu-
sok szervezése és lebonyolítása, a szakmai előadások szervezése, a hallgatók tudományos diák-
köri tevékenységének támogatása. Szintén a munkacsoport feladata a szakkollégium könyvál-
lományának kezelése, a könyvtár fejlesztése és rendben tartása.

A szakkollégium vezetői

Programigazgató:

Dr. habil. Szigeti Cecília
tanszékvezető egyetemi docens
szigetic@sze.hu 

Új Diákbizottsággal kezdtük meg a tanévet.
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A Diákbizottság összetétele:

Tisztség 2018/19-es tanév

Diákbizottság elnöke Kiss Eszter
Kapcsolatok munkacsoport Győri Erika
Működésbiztosítás Horváth Gábor
Pénzügy és pályázatok Pető Zsanett
Tudomány és kultúra Burkaliné Hajnal Csillag

A szakkollégium tagjainak névsora

2018 ősz 2019 tavasz

Bankó Diána Baumgärtner Félix
Baumgärtner Félix Burkaliné Hajnal Csillag
Burkaliné Hajnal Csillag Cseh Adrienn Eszter
Csizmadia Vilmos Csizmadia Vilmos
Csizmazia Péter Csizmazia Péter
Élő Bálint Élő Bálint
Géringer Noémi  Géringer Noémi
Gönczy Balázs Gönczy Balázs
Györgyi Zsófia  Györgyi Zsófia
Győri Erika Győri Erika
Hevesi Petra Hevesi Petra
Horváth Attila Horváth Attila 
Horváth Gábor Horváth Gábor
Jasper Roxána Kiss Erika
Kiss Erika Kiss Eszter
Kiss Eszter Nagy Alexandra
Kokics Noémi  Nátrán Balázs Csaba
Nagy Alexandra Németh Nikolett
Nátrán Balázs Csaba Palkovics Eszter
Németh Nikolett Pető Zsanett
Palkovics Eszter Polák Márk
Pető Zsanett Schöffer Attila
Polák Márk Sólyom Kármen
Schöffer Attila Streicher Bálint
Sólyom Kármen Suta Alex
Streicher Bálint Szabó Ágnes
Suta Alex Takács Klaudia
Szabó Ágnes Vinkóczi Tamás
Takács Klaudia 
Tóth Tünde 
Vinkóczi Tamás 
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A szakkollégium tagjainak rövid bemutatkozása

Név: Bankó Diána
Lakhely: Hegyeshalom
Szak: kereskedelem és marketing BSc
Szakirány: -
Évfolyam: 1
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2018/19/1
Tudományos érdeklődés: marketing, pénzügy, üzleti jog
Hobbi: olvasás, sport, kirándulás

Név: Baumgärtner Félix
Lakhely: Győr
Szak: gazdálkodási és menedzsment BSc
Szakirány: -
Évfolyam: 2
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2018/19/1
Tudományos érdeklődés: HR, marketing
Hobbi: autósportok

Név: Burkaliné Hajnal Csillag
Lakhely: Székesfehérvár
Szak: vezetés és szervezés MSc
Szakirány: -
Évfolyam: 2
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2014/15/2
Tudományos érdeklődés: pénzügy, menedzsment
Hobbi: néptánc

Név: Cseh Adrienn
Lakhely: Szákszend
Szak: kereskedelem és marketing BSc
Szakirány: -
Évfolyam: 1
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2018/19/2
Tudományos érdeklődés: marketing, menedzsment, munkaügy, pénzügy
Hobbi: olvasás, rendezvényszervezés, festés, önképzés, önkéntesség

Név: Csizmadia Vilmos
Lakhely: Győr
Szak: gazdálkodási és menedzsment BSc
Szakirány: -
Évfolyam: 2
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2017/18/2
Tudományos érdeklődés: menedzsment, vezetői magatartás
Hobbi: zenélés, sport
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Név: Győri Erika
Lakhely: Szilas (Brestovec)
Szak: gazdálkodási és menedzsment BSc
Szakirány: pénzügyi menedzsment
Évfolyam: 3
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2017/18/2
Tudományos érdeklődés: menedzsment, HR, pszichológia, pénzügy
Hobbi: biciklizés, tűzoltóság, szervezés, olvasás

Név: Hevesi Petra
Lakhely: Zirc
Szak: nemzetközi tanulmányok BA
Szakirány: -
Évfolyam: 3
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2018/19/1
Tudományos érdeklődés: nemzetközi gazdaságtan, pszichológia, HR
Hobbi: sport, zene, utazás

Név: Horváth Attila
Lakhely: Szany
Szak: gazdálkodási és menedzsment BSc
Szakirány: -
Évfolyam: 2
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2018/19/1
Tudományos érdeklődés: globális gazdaságpolitika, vállalatgazdaságtan
Hobbi: zenélés

Név: Horváth Gábor
Lakhely: Szombathely
Szak: gazdálkodási és menedzsment BSc
Szakirány: kontrolling
Évfolyam: 3
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2017/18/1
Tudományos érdeklődés: számvitel, befektetések, menedzsment
Hobbi: képszerkesztés, illusztrálás, számítógépes grafika

Név: Jasper Roxána
Lakhely: Pécs
Szak: gazdálkodási és menedzsment BSc
Szakirány: -
Évfolyam: 2
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2017/18/2
Tudományos érdeklődés: gazdaságtudomány, logisztika
Hobbi: olvasás
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Név: Kiss Erika
Lakhely: Mosonmagyaróvár
Szak: gazdálkodási és menedzsment BSc
Szakirány: -
Évfolyam: 2
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2017/18/2
Tudományos érdeklődés: feketegazdaság működése, számszerűsítése, pénzügy-számvitel
Hobbi: olvasás, színjátszás, rajzolás

Név: Kiss Eszter
Lakhely: Kiskunlacháza
Szak: gazdálkodási és menedzsment BSc
Szakirány: pénzügyi menedzsment
Évfolyam: 3
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2017/18/1
Tudományos érdeklődés: sportgazdaság, pénzügyek, menedzsment, projektmenedzsment
Hobbi: sport, újságírás, utazás, kutyák

Név: Kokics Noémi
Lakhely: Sárbogárd
Szak: gazdálkodási és menedzsment
Szakirány: -
Évfolyam: 2
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2018/19/1
Tudományos érdeklődés: pszichológia, projektmenedzsment
Hobbi: olvasás, zene, kirándulás

Név: Nagy Alexandra
Lakhely: Szolnok
Szak: kereskedelem és marketing BSc
Szakirány: -
Évfolyam: 2
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2017/18/2
Tudományos érdeklődés: marketing, pszichológia
Hobbi: fotózás, kondizás, grafika, szerkesztés

Név: Nátrán Balázs Csaba
Lakhely: Becsvölgye
Szak: mechatronikai mérnök BSc
Szakirány: gyártási rendszerek
Évfolyam: 6
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2018/19/1
Tudományos érdeklődés: befektetések, tőzsde, robotika
Hobbi: sport, utazás, barkácsolás, futás
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Név: Németh Nikolett
Lakhely: Komárom
Szak: gazdálkodási és menedzsment BSc
Szakirány: kontrolling
Évfolyam: 3
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2016/17/1
Tudományos érdeklődés: menedzsment, statisztika, elemzések, nemzetközi gazdaságtan
Hobbi: sport, zene, közösségi programokon való részvétel, azok szervezése, utazás

Név: Palkovics Eszter
Lakhely: Cserszegtomaj
Szak: vezetés és szervezés MSc
Szakirány: -
Évfolyam: 1
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2015/16/2
Tudományos érdeklődés: menedzsment, marketing, személyiségtípusok az üzleti életben, számvitel
Hobbi: olvasás, minden, ami kutya, „kutyázás”

Név: Pető Zsanett
Lakhely: Tapolca
Szak: turizmus-vendéglátás BSc
Szakirány: vendéglátás és szálloda
Évfolyam: 3
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2017/18/2
Tudományos érdeklődés: vállalati stratégia, menedzsment, szervezés, számvitel, tőzsde
Hobbi: prezentáció-, képszerkesztés, sport, zene

Név: Polák Márk
Lakhely: Tapolca
Szak: gazdálkodási és menedzsment BSc
Szakirány: -
Évfolyam: 2
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2018/19/1
Tudományos érdeklődés: menedzsment, pénzügy
Hobbi: sport, zene

Név: Schöffer Attila
Lakhely: Vértesszőlős
Szak: gazdálkodási és menedzsment BSc
Szakirány: -
Évfolyam: 2
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2018/19/1
Tudományos érdeklődés: nemzetközi gazdaságtan, menedzsment
Hobbi: sport, filmek, könyvek
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Név: Sólyom Kármen
Lakhely: Győr
Szak: kereskedelem és marketing BSc
Szakirány: kereskedelem szervező
Évfolyam: 3
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2017/18/1
Tudományos érdeklődés: logisztika, pszichológia, pénzügy, gasztronómia
Hobbi: utazás, rajzolás, szervezés, sportolás

Név: Streicher Bálint
Lakhely: Győrújbarát
Szak: nemzetközi tanulmányok
Szakirány: -
Évfolyam: 3
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2018/19/1
Tudományos érdeklődés: politika, oktatás, szociológia, gazdaságtudomány, pszichológia
Hobbi: sport

Név: Suta Alex
Lakhely: Szombathely
Szak: vezetés és szervezés MSc
Szakirány: -
Évfolyam: 2
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2018/19/1
Tudományos érdeklődés: vállalati elemzés, statisztika, számvitel, szolgáltatási szektor
Hobbi: sport, gitár, főzés, barkácsolás

Név: Szabó Ágnes
Lakhely: Zalaegerszeg
Szak: vezetés és szervezés MSc
Szakirány: -
Évfolyam: 1
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2016/17/2
Tudományos érdeklődés: menedzsment, HR, marketing, kontrolling
Hobbi: olvasás, műkörömépítés, zene

Név: Takács Klaudia
Lakhely: Söréd
Szak: turizmus-vendéglátás BSc
Szakirány: idegenforgalom és szálloda
Évfolyam: 2
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2017/18/1
Tudományos érdeklődés: számvitel, turizmus, gasztronómia, pénzügy, marketing
Hobbi: zene, túrázás, kultúrák megismerése, főzés
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Név: Tóth Tünde
Lakhely: Karancsalja
Szak: vezetés és szervezés BSc
Szakirány: -
Évfolyam: 1
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2017/18/2
Tudományos érdeklődés: menedzsment, munkaügy, szervezetfejlesztés, személyiségfejlesztés
Hobbi: sport, főzés, olvasás, kirándulás, motorozás

Név: Vinkóczi Tamás
Lakhely: Oroszlány
Szak: Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Szakirány: -
Évfolyam: 3
Szakkollégiumba felvétel ideje: 2014/15/2
Tudományos érdeklődés: regionális tudomány, pénzügyi földrajz, pénzintézetek
Hobbi: olvasás, térképszerkesztés, kutatás

Szakkollégistáink által elnyert díjak, ösztöndíjak a 2018/19-es tanévben

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj:
Gönczy Balázs, Kiss Eszter

MNB hallgatói kiválósági ösztöndíj:
Burkaliné Hajnal Csillag, Gönczy Balázs, Győri Erika, Horváth Gábor, Kiss Eszter, Németh 
Nikolett

SZJA 1% alapú ösztöndíj:
Győri Erika

PannonWork ösztöndíj:
Suta Alex

Halbritter Mátyás díj:
Kiss Eszter

Pro Auditoribus kitüntetés:
Gönczy Balázs

SZE oktatói, kutatói utánpótlás és hallgatói kiválóság ösztöndíj:
Gönczy Balázs, Horváth Gábor, Suta Alex

Szakkollégistáink versenyeredményei a 2018/19-es tanévben
XVII. Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny (Győr) – 3. helyezés:
Gönczy Balázs, Horváth Gábor, Németh Nikolett, Pető Zsanett
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Országos Controlling Esettanulmányi Verseny (Budapest) – legjobb válasz különdíj:
Horváth Gábor, Pető Zsanett, Tóth Tünde

Business Case Esettanulmányi Verseny (Győr) – 1. helyezés:
Burkaliné Hajnal Csillag, Horváth Gábor, Suta Alex

Business Case Esettanulmányi Verseny (Győr) – 2. helyezés:
Élő Bálint, Horváth Attila, Pető Zsanett, Schöffer Attila

European Taxation and Accounting in Practice – ETAP (Görögország) – Most Professional 
Team 1. hely:
Gönczy Balázs

European Taxation and Accounting in Practice – ETAP (Görögország) – részvétel:
Schöffer Attila

EcoSim (Budapest) – országos döntőbe jutott:
Gönczy Balázs

KSH Stat Wars statisztikai verseny – online forduló:
Burkaliné Hajnal Csillag
Palkovics Eszter
Suta Alex
Szabó Ágnes

K&H Diákkupa – részvétel:
Pető Zsanett

OTP Business ÜzletRace – részvétel:
Tóth Tünde

MNB – Pénzügyek felsőfokon – Légy kreatív! ötletpályázat – részvétel:
Élő Bálint
Horváth Gábor
Pető Zsanett

Szakkollégistáink TDK és OTDK eredményei a 2018/19-es tanévben

Őszi TMDK forduló – 2. helyezés:
Kiss Eszter – Németh Nikolett: A fiatalok pénzügyi kultúrája a Széchenyi István Egyetem hall-
gatóinak példáján (konzulens: Dr. Koltai Judit Petra, Dr. Kazinczy Eszter)

Őszi TMDK forduló – különdíj:
Gönczy Balázs: Gaming Industry árbevétel generálási módszerek kiértékelése (konzulens: Dr. 
Kovács Norbert)
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Őszi TMDK forduló – részvétel:
Győri Erika – Kiss Eszter: Alternatívát jelenthet-e a car sharing a hagyományos közlekedési mó-
dokra? (konzulens: Dr. Szigeti Cecília)
Mógor Benigna – Pető Zsanett: A mélység titkai – Értékek a Föld szívében (konzulens: Husz 
Anikó) 

 

Tavaszi TMDK forduló – 2. helyezés:
Suta Alex: An empirical study on the profitability influencing factors of Hungarian Shared Ser-
vice Centers (konzulens: Buics László)

Tavaszi TMDK forduló – részvétel:
Sólyom Kármen: Valós változás vagy csupán „zöldre mosás”? A vállalatok nyomában (konzu-
lens: Dr. Szigeti Cecília)

Országos Tudományos Diákköri Konferencia – Közgazdaságtudományi Szekció (Pécs) – részvétel:
Gönczy Balázs: Gaming Industry árbevétel generálási módszerek kiértékelése (konzulens: Dr. 
Kovács Norbert)
Gönczy Balázs: Online játékpiac: Árbevétel generálási módszerek és a kereslet elemzése (konzu-
lens: dr. Kovács Norbert)
Győri Erika – Kiss Eszter: Alternatívát jelenthet-e a car sharing a hagyományos közlekedési mó-
dokra? (konzulens: Dr. Szigeti Cecília)
Kiss Eszter – Németh Nikolett: A fiatalok pénzügyi kultúrája a Széchenyi István Egyetem hall-
gatóinak példáján (konzulens: Dr. Koltai Judit Petra, Dr. Kazinczy Eszter)

Kiss Eszter, Németh 
Nikolett és Gönczy 
Balázs, az őszi TMDK-
forduló díjazottjai.
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Szakkollégistáink konferenciaelőadásai

Kautz Konferencia – Kreatív ipar, digitális gazdaság – Széchenyi István Egyetem (Győr), 2019. június 12.
Burkaliné Hajnal Csillag – Kiss Eszter: Egészség, jóllét, munkatermelékenység (Egészség, fittség, 
életminőség, munkatermelékenység szekció)
Gönczy Balázs: Felhő alapú szolgáltatások és a freemium értékesítési taktikák dominanciája a digitális 
játékpiacon (Digitális gazdaság szekció)
Horváth Gábor: A digitalizáció hatása Komárom-Esztergom megye takarékszövetkezeti hálózatára (A 
technológiai változás távlatos társadalmi költség-haszon elemzése szekció)
Suta Alex: Analysis of potential Robotic Process Automation application in Hungarian Shared Service 
Centers (Digital transformations: Opportunities, risks and challenges szekció)

Szakkollégistáink tudományos diákköri tevékenysége

Gönczy Balázs: Gaming Industry árbevétel generálási módszerek kiértékelése – absztrakt 
A dolgozatom a Digitális piacokon, a Számítógépes Játékiparon belül a cégek árbevétel generálási módsz-
erivel foglalkozik, ahol is megvizsgálom, hogy a fogyasztók miként reagálnak ezekre a kísérletekre. Ennek 
során egy online magyar kérdőíves kutatásra és globális szekunder adatokra fogok támaszkodni.
Annak érdekében, hogy pontosabb képet kaphassak a fogyasztók vallott és tényleges preferenciáiról, 
készítettem egy kérdéssort a motivációs elméletek és a viselkedés közgazdaságtan ajánlásai alapján. Az 
eredményeket Conjoint elemzéssel állítom szembe, ahol egy elméleti terméket (Battle Royale) és annak 
10-es skálán értékelt attribútumait vetem össze a válaszokkal. Ennek a kettős szemléletnek a segítségével 
remélem összetettebb képet kaphatunk a fogyasztók viselkedéséről, tehát megérthetjük, hogyan reagálnak 
ténylegesen a különböző, vállalatok által nyújtott ajánlatokra. A kiértékelést és a kutatást 2018 őszén Mi-
crosoft Excel program és a Google Forms segítségével végezm.
A dolgozatom 4 nagyobb részre osztható. Az iparág bemutatásával indul, ahol tisztázzuk, hogy mi az a 
Gaming Industry és milyen tendenciák tapasztalhatók a piacon, ami után különböző értékesítési tech-
nikákat figyelhetünk meg az itt tevékenykedő cégekre vonatkozóan. Ezt követően megnézhetjük, hogy mi-
lyen viselkedési mechanizmusok játszhatnak szerepet a racionális fogyasztó döntése során. Ezt követően a 
kérdőíves kutatás kiértékelése és a konklúziók levonása marad a végére.

Győri Erika – Kiss Eszter: Alternatívát jelenthet-e a car sharing a hagyományos közlekedési módokra? 
– absztrakt
Tudományos diákköri dolgozatunkban azt vizsgáljuk, hogy a sharing economy keretein belül működő 
autómegosztás jelenthet-e valós alternatívát a hagyományos közlekedési eszközökre, segíthet-e a legfor-
galmasabb útvonalak tömegközlekedésének, illetve a legnagyobb terhelésnek kitett utak tehermente-
sítésében. Témánkat azért tartjuk kiemelkedően aktuálisnak és fontosnak, mert a sharing economy egy 
friss, külföldön egyre inkább elterjedt gazdasági forma és szemléletmód, amely a társadalom és a jövő 
egészére is befolyással lehet. Dolgozatunkban adatgyűjtést folytatunk európai, Magyarország és népszerű 
külföldi célpontok, valamint hazánkon belüli forgalmas útvonalak közlekedési lehetőségeiről, a nemzet-
közileg legnépszerűbb autómegosztó és telekocsi rendszerben működő portálokról és alkalmazásokról. 
Adatbázisunk alapján összehasonlító elemzést folytatunk a nemzetközi és hazai hozzáállásról a megosztott 
gazdaság területén, vizsgáljuk az árakat, a különböző országokban meglévő adótartalmakat és becslést 
készítünk arra vonatkozóan, hogy a sharing economy és az osztott közlekedés hosszú távon hatással lehet-
e a nemzetgazdaságra. Kutatásunk eredményét összehasonlítjuk a témában már rendelkezésre álló szaki-
rodalommal. Értékeltük, hogy az egyes országokban milyen időpontokban jelenthet valós alternatívát az 
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autómegosztás a hagyományos tömegközlekedési módokra, hogy milyen tényezők befolyásolják az alter-
natívák közötti döntéshozatalt, hogy az autómegosztás jövője hogyan alakulhat, illetve hogy nemzetközi 
összehasonlításban hol áll Magyarország a közlekedési mód megválasztását illetően. 

Kiss Eszter – Németh Nikolett: A fiatalok pénzügyi kultúrája a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak 
példáján – absztrakt 
Tudományos diákköri dolgozatunkban a fiatalok pénzügyi kultúráját vizsgáljuk, amelyet a Széchenyi 
István Egyetem hallgatói körében végzett felmérésen keresztül mutatunk be. Választott témánkat azért 
tartjuk fontosnak és aktuálisnak, mert egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek országos szinten is a pénzü-
gyi kultúra fejlesztésére és a pénzügyi sérülékenység csökkentésére, ehhez pedig a fiatalokon keresztül 
vezet a legrövidebb út. A pénzügyi kultúrán belül vizsgáljuk a pénzügyi ismeretek meglétét, a pénzügyi 
tudatosságot, a pénzügyekhez való hozzáállást, valamint a pénzügyi személyiségtípusokat. Dolgozatunk-
ban fontosnak tartjuk bemutatni Magyarország helyzetét nemzetközi felmérések eredményei alapján, 
valamint összehasonlító elemzést végzünk magyar és nemzetközi vizsgálatok, valamint a saját kutatásunk 
eredményei között. A Széchenyi István Egyetem hallgatói esetében véletlenszerű mintavételes kérdőíves 
lekérdezést folytatunk, a hallgatói vezetők körében pedig mélyinterjút készítünk. Dolgozatunk célja, hogy 
megvizsgáljuk, hogy a munkaerőpiacra frissen belépett vagy a közeljövőben belépni készülő generáció ho-
gyan áll hozzá pénzügyeihez, milyen szempontokat tart fontosnak, illetve milyen tényezők befolyásolják a 
hallgatókat a pénzügyi döntéseik meghozatalakor, valamint pénzügyi kultúrájuk kialakításában. A kérdőív 
elemzése SPSS program segítségével történik, a legfontosabb eredményeket pedig összevetjük a témában 
meglévő szakirodalommal. 
Mógor Benigna – Pető Zsanett: A Mélység titkai – Értékek a Föld szívében – absztrakt 
TMDK dolgozatunk témája a barlangturizmus jelenlegi helyzete és fejlesztési lehetőségei országos, illetve 
nemzetközi viszonylatban. Az általunk választott témakört azért tartjuk fontosnak és aktuálisnak, mert 
már a világban is felismerték, hogy a turizmus a gazdaság egyik legfőbb mozgatórugója napjainkban. Igaz, 
hogy megindult Magyarországon a turizmus fejlesztése, mégis vannak kiaknázatlan turisztikai attrakciók, 
amelyekre csak kismértékben, vagy egyáltalán nem fektetnek hangsúlyt. Külföldön ezzel ellentétben van-
nak olyan települések, amelyek különösen a barlangokra összpontosítva vonzzák a turistákat az adott desz-
tinációba. A mexikóiak az ún. cenotékban várják a kezdő-, és gyakorlott barlangbúvárokat.
Dolgozatunk fő vonalát képezi a magyar és külföldi barlangturizmus kiaknázatlan lehetőségeinek feltárása, 
információk gyűjtése a különböző társadalmi korcsoportoktól. Ezenkívül fontosnak tartottuk bemutatni 
a barlangturizmus egyik legszebb, de kevésbé ismert fajtáját, a búvárbarlangászatot. A barlangturisztikai 
ágat és annak lehetőségeit friss kutatási jelentésekkel, és 2018. februárjában végzett primer kutatás keretein 
belül prezentáltuk a TMDK házi versenyen. A kérdőív a Google Drive segítségével készült. Az adatok 
elemzését és a következtetések levonását magunk végeztük. A Magyar Barlangkutató Szövetség szakirodal-
mainak felhasználásával, megkérdezett szakemberek tapasztalatainak leírásával ismertetnénk „A Mélység 
titkai” című dolgozatot. Végső célunk, hogy a barlangattrakciók közvetlen környezetében levő éttermek és 
szállodák profitáljanak abból, hogy beépítik programcsomagjaikba a kedvezményes barlanglátogatásokat, 
és szakképzett barlangi tárlatvezetések induljanak. Létrehozott turisztikai termékünk kiváló alapot adhat 
családi utazásoknak, közintézményi rendezvényeknek pl. iskolai, óvodai kirándulások. 
A dolgozatot kiegészítjük még kutatási anyagokkal, és a jövőben szeretnénk megvalósítani az ötletet. Az 
általunk létrehozott applikációról készült publikáció az EFOP 3.6.1-2016-0017 azonosító számú projekt 
keretében készült.

Suta Alex: An empirical study ont he profitability influencing factors of Hungarian Shared Service 
Centers
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Since the 2000s, an innovative business model has shifted multinational companies’ sight from business 
process outsourcing to so-called Shared Service Centers (SSCs). The model focuses on the relocation of 
certain business services (most typically financial, accounting and IT services) from the company group’s 
separate entities to a dedicated organizational unit. The services, regardless of the number and location 
of clients, are performed by highly skilled, multilingual teams, thus the value chain remains within the 
organization’s limits. Strategic reasoning behind shared services lies in the centralization of competence 
and improvement of cost-efficiency, combined with utilization of local benefits of the establishment. Hun-
gary – considering its favorable geographical, infrastructural and labor market attributes – has been an 
advantaged subject of such investments. Therefore, more than 120 SSCs are operating in the country, 
providing workspace for more than 45 thousand people. However, Hungarian SSCs are facing external 
uncertainties such as labor shortage and technological change – yet the SSC sector shows a growing trend 
in terms of cumulate employee number and revenues. To this end the research objective is to observe data 
derived from financial statements concerning the factors affecting Hungarian SSCs’ annual earnings us-
ing financial ratios and statistical methods. Is profitability affected by the changing number of workforce, 
the service activity of the SSC, or its cost structure? The study aims to provide empirical observations for 
discussion of this issue, unfolding further research initiatives.
Keywords: service operations, Shared Service Centers, company profitability, statistical analysis
Magyar nyelvű absztrakt
A 2000-es években elterjedt innovatív üzleti modell, a megosztott szolgáltatások (“shared services”) az 
üzleti folyamatok tradicionális kiszervezésének érdekes alternatívaként szolgál a multinacionális vállaltok 
számára. A létrejött Megosztott Szolgáltató Központok (“Shared Service Centers”) üzleti modellje egyes 
szolgáltatások (legjellemzőbben pénzügyi, számviteli és IT) egy ennek dedikált szervezeti egységbe való 
áthelyezését jelenti. Ezen központok magas minőségben, szakképzett és számos nyelven beszélő csapatok-
kal valósítják meg a cégcsoport kijelölt vállalkozásainak szolgáltatásait. Az SSC-k stratégiai fontossága a 
költségcsökkentésben és a kompetencia felhalmozása általi költséghatékonyságban rejlik. Magyarország 
földrajzi, infrastrukturális és munkaerőpiaci adottsági által kiemelt helyzetben van az SSC-k létesítése 
szempontjából. Hazánkban több mint 120 szolgáltatóközpont működik, amely becslések szerint 45 ezer főt 
foglalkoztat. Egyes külső bizonytalanságok, mint a munkaerőhiány 
vagy a technológiai változás relevánssá teszi a területen való kutató-
munkát. A tanulmány az SSC-k jövedelmezőségi helyzetét helyezi 
központba, az érintett vállalatok pénzügyi beszámolóiból kinyert 
adatok alapján jövedelmezőségi mutatószámok elemzésével és 
statisztikai összefüggések tesztelésével keres tapasztalati úton szer-
zett választ kérdéseire. A kutatás eredményeivel további témák azo-
nosítását is lehetővé teszi.
Kulcsszavak: szolgáltatási működés, Shared Service Centerek, válla-
lati jövedelmezőség, statisztikai elemzés

Sólyom Kármen: Valós változás vagy csupán „zöldre mosás”? A 
vállalatok nyomában (konzulens: Dr. Szigeti Cecília)
Tudományos Diákköri dolgozatomban a greenwash jelenséget 
szeretném ismertetni, főként a The Corporation című dokumen-
tumfilm alapján, valamint a filmben szereplő vállalatok közül a 
Coca-Cola-t, az IBM-et, a Monsanto-t, a Nike-t és a Wal-Martot 
bemutatni. Dolgozatomban a következő kérdésekre keresem a 
válaszokat: Milyen botrányuk jelenik meg az adott vállalatoknak a 

Sólyom Kármen és Suta Alex a 
tavaszi TMDK-fordulón
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filmben? Mi történt velük azóta, 15 év elteltével? Helyes útra tértek-e? Elindultak egy társadalmilag felelős 
vállalat irányába? Tesznek azért, hogy a hírnevüket tisztára mossák? Vagy csupán olyat tesznek tevékeny-
ségük során, amelyek nem a valós problémák megoldását szolgálják? 
A greenwashing a vállalati társadalmi felelősség terjeszkedésének egyik negatív következménye, pontosab-
ban azt jelenti, hogy a CSR-t csak marketing eszközként használják annak érdekében, hogy a fogyasztók 
„zöldnek” tekintsék a vállalatokat. 
Mai világunkban elengedhetetlen a változás, mert a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan. A fejlődés és a 
növekedés túl gyorsan történik, amit a társadalom és a természet egyre kevésbé tud követni. Ha még 100 
év múlva is a Földön szeretnénk élni, akkor a vállalatok sem tehetnek mást, mint hogy elsődleges céljuk a 
társadalmi felelősségvállalás legyen és ne a profit maximalizálása.

Az év főbb eseményei a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumban
A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium kilenc új, valamint egy visszatérő, régi-új taggal, összesen 28 
fővel kezdte meg a 2018/2019-es tanév őszi félévét. Szeptemberben jelentős változások történtek a szak-
kollégium vezetőségében, hiszen a teljes korábbi Diákbizottság lecserélődött. A félévindító taggyűlésen 
a tagok a beérkezett pályázatok alapján titkos szavazással dönthettek arról, kit látnának szívesen a szak-
kollégium Diákbizottságában. A Diákbizottság tagjai a munkacsoportok vezetői: a Tudomány és kultúra 
munkacsoport vezetője Burkaliné Hajnal Csillag, a Kapcsolatok munkacsoporté Győri Erika, a Pénzügy és 
pályázatok csoporté Pető Zsanett, a Működésbiztosítás irányításáról pedig Horváth Gábor gondoskodik. 
A Diákbizottság elnöki posztjára Kiss Esztert választották.
Már a félév kezdetén számos érdekes programon vehettek részt a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium 
tagjai. 2018. szeptember 21-én a Budapesti Gazdasági Egyetem által koordinált országos kutatás keretei-
ben rendezett workshopon vettek részt hallgatóink. A rendezvény témája a hallgatói és oktatói motiváció 
kutatása, véleményük megismerése a magyar oktatási rendszerről, egyetemükről, illetve az alkalmazott 
vagy alkalmazandó oktatási módszerekről. A program keretein belül különféle módszerekkel ismerked-
hettek meg a résztvevők: gondolattérképet és SWOT analízist készítettek, csoportokat alkotva oszthatták 
meg véleményüket és javaslataikat a jelenlévőkkel. A workshop remek lehetőséget biztosított a szakkollé-
giumi tagoknak problémafeltáró képességeik erősítésére, új módszerek elsajátítására, illetve arra, hogy 
megismerjék az oktatók nézőpontjait is a tapasztalatok összegzése során.
A tavalyi, a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium fennállásának 20. évfordulóját ünneplő esemény 
után szakkollégiumunk idén is képviseltette magát a Kutatók Éjszakáján 2018. szeptember 28-án. A sz-
akkollégisták több különböző szerepkörben is részt vettek az esemény lebonyolításában. A KGYKSZ 
külön állomáshelyet szervezett a Kiskutatók Akadályversenyében, ahol általános iskolás és középiskolás 
csapatok mérhették össze tudásukat és rátermettségüket több különböző állomásponton. A szakkollégiu-
mi állomáshely célja az volt, hogy az érdeklődő iskolásokat játékosan bevezesse a pénzügyek világába és 
megismertesse velük a pénzügyi döntések alapvetéseit. Dr. Szigeti Cecília, szakkollégiumunk programi-
gazgatója Látogatás Átlagéknál elnevezésű állomáshelyén a diákok az átlagszámítás világából kaphattak 
egy kis ízelítőt egy játékos, ám elgondolkodtató feladat keretein belül, az esti programban pedig a „Köz-
gazdászok a kék madár nyomában” című előadást is meghallgathatták a résztvevők programigazgatónktól. 
Néhány szakkollégistánk Dr. Koppány Krisztián „Zene nélkül mit érek én?” – Mekkora üzlet a zene? című, 
a zene közgazdaságtanáról szóló előadás lebonyolításában segédkezett.
Természetesen a tagok nem csak a szakmai, hanem a szabadidős programok megvalósításába is bele-
vetették magukat, hiszen szeptember végén megtartottuk a félév első csapatépítőjét is. A kötetlen, jó 
hangulatú, pizzázással egybekötött eseményen a prioritás elsősorban az egymás megismerése, a tagság 
összecsiszolódása volt. A játékos feladatok során lehetőség volt arra, hogy mindenki megismerkedjen a 
másikkal, hiszen ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a félév során gördülékenyen és hatékonyan tudjunk majd 
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együttműködni az előttünk álló feladatokban.
A szakkollégisták a félév során több alkalommal is megmérették magukat különböző versenyeken. 2018. 
november 7-én rendezték egyetemünkön a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciát, amelyen 
szakkollégiumunk aktívan és sikeresen képviseltette magát. Kiss Eszter és Németh Nikolett 2. helyezést, 
Gönczy Balázs pedig különdíjat vihetett haza dolgozata és prezentációja eredményeképpen. A TDK kon-
ferencián részt vett Győri Erika és Pető Zsanett is. A díjazás mellett fontos az is, hogy a tavaszi, pécsi Orszá-
gos Tudományi Diákköri Konferencián való részvételre jogosultságot szerzett Gönczy Balázs, Győri Erika, 
Kiss Eszter és Németh Nikolett is. Reméljük, hogy szakkollégistáink sikeres szereplése a helyi TMDK-
fordulón arra ösztönzi majd a többi szakkollégistát is, hogy bátran vágjanak bele a kalandba, méressék meg 
magukat és öregbítsék egyetemünk és szakkollégiumunk hírnevét.
Szakkollégistáink kiemelkedő szakmai munkájuk eredményeképpen több ösztöndíjat is hazavihettek az 
őszi félév során. Az Universitas-Győr Alapítvány ösztöndíjátadóján három hallgatónk részesült kitüntetés-
ben: Győri Erika SZJA 1% forrású, Suta Alex Pannon Work-ösztöndíjban részesült, míg az idei Halbritter 
Mátyás-díjat Kiss Eszter kapta. A Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíját 6 szakkollégistánk ve-
hette át: az alapképzéses hallgatók közül Gönczy Balázs, Győri Erika, Horváth Gábor, Kiss Eszter, Németh 
Nikolett, míg mesterképzésen Burkaliné Hajnal Csillag. Közülük a Kongresszusi Központban rendezett 
ösztöndíjátadó ünnepségen öten képviselték a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumot.
Természetesen a félév során nem csak a szakmai munkára jutott idő, hanem kikapcsolódásra is. Jó hangu-
latú csapatépítőink során főzőcskéztünk, társalgót díszítettünk, beöltöztünk és retro bulit is tartottunk, így 
jutott kellő idő egymás megismerésére, a csapat összekovácsolására és a nagy hajtásban egy kis lazításra is. 
Szakkollégiumi Kautz Konferencia – Gazdaságfejlesztés a Győri Ipari Körzetben
2018. október 16-án tartottuk a Szakkollégiumi Kautz Konferenciát a Multifunkciós kollégiumi épület 
konferenciatermében, ahová nagy örömünkre neves előadók fogadták el a szakkollégium meghívását. A 
2018-as Szakkollégiumi Kautz Konferencián a résztvevők a Gazdaságfejlesztés a Győri Ipari Körzetben 
elnevezésű témakörben hallgathattak előadásokat. Az eseményt Dr. Papp Ilona, a Kautz Gyula Gazdaság-
tudományi Kar dékánja nyitotta meg. Az előadók közt köszönthettük Prof. Dr. Rechnitzer Jánost, Dr. 
Hardi Tamást, Dr. Hajdu-Smahó Melindát, valamint Győr város alpolgármesterét, Dr. Fekete Dávidot. Dr. 
Hajdu-Smahó Melinda Városok, mint tudáskoncentrációk címmel tartott előadást, Prof. Dr. Rechnitzer 
János pedig a Nagyvárosok a magyar területi politikában témában prezentált. Dr. Hardi Tamás az urban-
izációs folyamatok környezeti kérdéseit kutatta Közép-és Délkelet-Európában, míg Győr város alpolgárm-
estere, Dr. Fekete Dávid Győr fejlődési 
pályájáról és stratégiai céljáról számolt 
be a jelenlévőknek. Az eseményen a 
nap folyamán mintegy 100 érdeklődő 
hallgató és oktató vett részt. A sikeres 
és zökkenőmentes lebonyolításról a 
Kautz Gyula Közgazdász Szakkollé-
gium tagjai gondoskodtak.

 VII. Országos Controlling Esetta-
nulmányi Verseny
November 24-26. között rendez-
ték meg Budapesten a VII. Országos 
Controlling Esettanulmányi Versenyt, 
amelyen szintén sikeresen szerepeltek 
szakkollégiumunk tagjai. A Széchenyi Dr. Papp Ilona, a KGYK dékánja nyitotta meg a konferenciát.
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István Egyetemet Gálos Krisztina, Pető Zsanett, Tóth Tünde és Horváth Gábor képviselte a budapesti 
megmérettetésen. A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügy és Számvitel Karának épületében rendezett 
versenyen egy esettanulmányt kaptak a hallgatók, amelyhez kapcsolódóan több bonyolult kérdésre kellett 
választ keresniük. A Park Inn By Radisson Hotelben megtartott elődöntőn éppen csak lemaradtak a döntőt 
érő helyekről hallgatóink, azonban így sem jöttek haza üres kézzel, hiszen a Magyar Földgáztároló Zrt. által 
felajánlott, a legjobb válaszokért járó különdíjat ők hozhatták haza Győrbe.

VII. Jóság Süti Napok – jótékonyság a Kautz Gyula Közgazdász Szakkkollégiumban
A tanév során minden hónapban jótékonykodtunk is: szakkollégistáink minden hónapban kiválasztottak 
egy szervezetet, amely számára gyűjtöttek. Ebbe minden hónapban tetszőleges összeggel szállhattak be a 
hallgatók, így erősítve azt, hogy nem csak a szakmai életben, hanem azon kívül is felelősséggel tartozunk a 
környezetünkért és a környezetünkben élőkért. 
A novemberi jótékonysági akciónk kedvezményezettje a már évek óta nagy sikerrel futó Jóság Süti Napok. 
A 2012-ben életre hívott civil kezdeményezés célja, hogy a gasztronómia hatalmát jótékony célokra 
fordítsák, ezáltal gyermekeken segítsenek. Az alapkoncepció az, hogy bárki ajánlhat fel bármilyen gasz-
troterméket – süteményt, lekvárt, bort, szörpöt, bármit -, amelyeket bárki tetszőleges áron megvásárolhat, 
illetve akár pénzbeli adománnyal is támogathatja a kiválasztott alapítványt. 
Az idei VII. Jóság Süti Napokon a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítványt lehetett támogatni, amelyen 
keresztül a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztálya 
számára EKG készülékre és infúziós pumpákra gyűjtöttek. Idén is számos felajánlás érkezett a novem-
ber 30. és december 2. között kihelyezett jótékonysági faházban, szakkollégiumunk pedig nemcsak a havi 
összegyűjtött pénzösszeggel támogatta a rendezvény sikeres lebonyolítását. Idén második alkalommal 
vettünk részt az esemény népszerűsítésében: a rendezvény plakátjának látványtervét Horváth Gábor sz-
akkollégiumi tagunk készítette el, a plakátokat és a szórólapokat pedig szakkollégiumunk készítette el a 
szervezők számára.  Reméljük, hogy a látványos és aranyos plakáttal, illetve pénzbeli adományainkkal 
hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy a kitűzött célt elérjék.
 
XVII. Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny
Szakkollégiumunk éves fő eseménye az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny megszervezése és leb-
onyolítása, amelyet idén már 17. alkalommal rendeztünk meg, ezúttal is nagy sikerrel.
Immáron tizenhetedszer rendezte meg az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Versenyt a Széchenyi István 
Egyetem és Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium. Az idei évben 13 csapat érkezett Magyarország szá-
mos pontjáról, illetve az országhatáron túlról is. A 4 fős csapatoknak minden évben egy valós vállalati vagy 
szervezeti problémát kell megoldaniuk, valós javaslatot tenniük az adott témakörben.
Reggel 9-től érkeztek a csapatok a győri Széchenyi István Egyetemre, majd a 14 órás megnyitóval hivata-
losan is kezdetét vette a verseny. Az ünnepélyes eseményen a Széchenyi István Egyetem nevében Dr. Re-
isinger Adrienn tudományszervezési dékánhelyettes köszöntötte a résztvevőket, majd a Kautz Gyula Köz-
gazdász Szakkollégium programigazgatója, Dr. Szigeti Cecília bemutatta az esettanulmányt adó szervezet 
képviselőjét. Az idei év különleges, hiszen ezúttal házon belülről érkezett az esettanulmány: a Széchenyi 
István Egyetem szolgáltatta a versenyfeladatot innovációs témakörben. Az egyetem képviseletében Mayer 
Gábor ismertette röviden a témakört, majd a csapatoknak három óra állt rendelkezésre a termekben, hogy 
nekiálljanak az esettanulmány megoldásának, a feladat kidolgozásának.
A második napon az előző nap megismert esettanulmány alapján a feladatmegoldáson dolgoztak a 
versenyzők. A 4 fős csapatok reggel 8-kor folytathatták az előző nap elkezdett munkájukat, majd délután 
négykor a szakmai előzsűri elé kerültek a névtelenített megoldások. Amíg az előzsűri értékelte a csapa-
tok munkáját, a versenyzőknek további 90 perc állt rendelkezésre a másnapi prezentáció elkészítésére. 
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Az előzsűri értékelése alapján kialakult a másnapi döntők 
mezőnye. 
A harmadik napon nem maradt más hátra, mint a 
résztvevő csapatok prezentációi. Az A döntőben az 1-6., a 
B döntőben pedig a 7-13. helyért küzdöttek a versenyzők. 
A csapatoknak a döntő előtt 30 perc állt rendelkezésre a 
főpróbára a kijelölt próbatermekben, majd ezután jöhetett 
a végső előadás. Minden csapat 30 percet töltött a szakmai 
zsűri előtt: a hallgatóknak 15-20 percük volt bemutatni a 
megoldásukat, majd a vállalatvezetőkből, szakemberekből 
álló szakmai zsűrinek lehetősége volt kérdezni a csapatok-
tól a témával kapcsolatban. Miután minden résztvevő be-
mutatta prezentációját, a zsűri rövid időn belül meghozta 
döntését. A tavalyi évhez hasonlóan az 1. helyen a kolozs-
vári Babes-Bolyai Tudományegyetem csapata, a 4in1 vég-
zett, a képzeletbeli dobogóra pedig a Budapesti Gazdasági 
Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának képviseletében 
a CTRL-lers és a hazai Széchenyi István Egyetem csapata, 
a Csapatnév fért még fel. Érdekesség, hogy tavaly ugyanez 
a három csapat végzett a dobogón ugyanebben a sorrend-
ben, tehát nemcsak a kolozsvári csapat védte meg címét, 
hanem a másik két dobogós is megtartotta pozícióját.
A győzteseknek a díjat Szigeti Ádám innovációért felelős helyettes államtitkár, a Széchenyi István Egyetem 
képviseletében Dr. Papp Ilona, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja, valamint az Innovációért a 
Fenntartható Fejlődésért Egyesület elnöke, Tarr Adrienn adta át a díjakat. A szponzoroknak köszönhetően 
senki nem távozott a versenyről üres kézzel. A győztes csapat számára a Rába Járműipari Holding Nyrt., 
a Széchenyi István Egyetem és az Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület ajánlott fel díjakat, a 
2. és a 3. helyezett a Széchenyi István Egyetem által felajánlott utalványokat kapta. A 4., 5. és 6. helyezett 
csapat a HVG által felajánlott könyveket vihette haza, míg a 7. helyezett, azaz a B döntős a Cothec Kft. fela-
jánlásával lehetett gazdagabb. A 8. helyezett számára az Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület 
ajánlott fel tárgynyereményt, míg a 10. és 11. helyen végzett csapatok a Széchenyi István Egyetem ajándék-
csomagját kapták. A 12. és 13. csapatok a döntő napon nem mutattak be prezentációt.
 A végeredmény:
1. 4in1 - Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
2. CTRL-lers - Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar, Budapest
3. Csapatnév - Széchenyi István Egyetem, Győr
4. Ceteris paribus - Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar, Budapest
5. GKZ - Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
6. Nyári gyerekek - Gál Ferenc Főiskola, Békéscsaba
7. Pénzügy-Őrök - Milton Friedman Egyetem, Budapest
8. XYZ - Szegedi Tudományegyetem, Szeged
9. 4Control - Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest
10. The Bonds - Kaposvári Egyetem, Kaposvár
11. Pénz-Ügyesek - Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus, Gyöngyös
12. AnalitIQ - Miskolci Egyetem, Miskolc
13. 4N4LN - Debreceni Egyetem, Debrecen

22



European Taxation and Accounting in Practice – Kavala, Görögország
Idén márciusban a görögországi Kavalában rendezték meg a Nemzetközi Számviteli Hetet, amelyen két 
szakkollégistánk, Gönczy Balázs és Schöffer Attila képviselték a Széchenyi István Egyetemet. Dr. Borbély 
Katalin eredményes felkészítésének köszönhetően idén sem jöttek haza hallgatóink üres kézzel, hiszen 
amellett, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodtak, Gönczy Balázs nemzetközi csapata hazahozhatta a 
legprofesszionálisabb csapatnak járó első díjat. A versenyen 14 ország 80 diákja négyfős nemzetközi csa-
patokban mérhette össze tudását. A verseny külön érdekessége, hogy jövőre a 21. Nemzetközi Számviteli 
Hétnek és ennek a nagyszabású rendezvénynek Győr városa ad majd otthont, felvértezve a rengeteg értékes 
tapasztalattal, amit az idei versenyen is gyűjthettek.

XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2019 – Közgazdaságtudományi  
Szekció - Pécs
2019. április 11-13. között rendezték meg az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaság-
tudományi Szekcióját a Pécsi Tudományegyetemen. Szakkollégiumunkat az idei megmérettetésen 4 hall-
gató képviselte: Győri Erika, Kiss Eszter, Németh Nikolett és Gönczy Balázs vehetett részt a közgazdász 
hallgatók legnagyobb országos megmérettetésén. A program csütörtökön 11 órakor kezdődött a hivatalos 
megnyitóval, majd a ceremónia után délután 2 órától már a hallgatóké volt a főszerep. Az első napon a 
Környezetgazdaságtan, fenntartható fejlődés szekcióban Győri Erika és Kiss Eszter mutathatta be pályam-
unkáját, majd a napot egy rendkívül érdekes TEDx előadás zárta a Zsolnay Kulturális Negyedben. 
A második nap, péntek délelőttjén Kiss Eszter és Németh Nikolett a Pénzügy I. / Digitalizáció és pénzügyi 
tudatosság tagozatban szerepelt, majd délután Gönczy Balázs a Gazdaságinformatika és e-business, vala-
mint a Vállalatfinanszírozás szekcióban adhatott elő. Az eseményt este egy gálavacsora, majd a megfeszített 
munka után könnyűzenei koncert tette teljessé, majd a szombati hivatalos záróünnepség után már a 
pihenésé lehetett a főszerep az elmúlt hetek, hónapok kemény munkája után.

Az OPEV résztvevő csapatai
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Senior Találkozó – 2019. 
április 26. – Menedzsment 
Campus, Győr
Szakkollégiumunk április vé-
gén tartotta a hagyományos 
senior találkozóját, ame-
lynek idén a nemrég átad-
ott Menedzsment Campus 
adott otthont, ahol a szak-
kollégium korábbi tagjai 
ismét eltölthettek egymás 
társaságában egy kellemes 
estét, felidézhették régi em-
lékeiket, valamint megismerkedhettek a szakkollégium jelenlegi tagjaival is. Az évente rendezett öregdiák-
estekről Dr. Szigeti Cecília tanszékvezető egyetemi docens, a szakkollégium programigazgatója elmondta, 
hogy ilyenkor a volt hallgatók tájékoztatást kapnak az egyetem legfrissebb fejlesztéseiről, a továbbképzési 
lehetőségekről, szorosabbá fűzhetik munkakapcsolatukat az egyetemmel, és a jelenlegi szakkollégistákkal 
is bővíthetik kapcsolati hálójukat.
Dr. Papp Ilona dékán bemutatta a Menedzsment Campus új épületét, beszélt a kar évről évre látványosan 
növekvő, az országos átlagot jóval meghaladó felvételi számairól, az általuk kínált képzések keresettségéről. 
Kiemelte, hogy az angol nyelvű oktatás kibővülésének köszönhetően nemzetközileg is kiterjedt a 
vonzáskörzetük. Azt kérte az öregdiákoktól, hogy segítsék alma materüket a további, meredeken felfelé 
törő pályán.
Dr. Kovács Zsolt főigazgató, aki maga is Kautz-szakkollégiumos öregdiák, az egyetem közelmúltjáról és a 
tervezett közeli jövőjéről adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a széchenyis brand nagyon sokat emelkedett 
az elmúlt években. A mosonmagyaróvári és az Apáczai-kar integrációjának sikerét olyan szinergiák is vis-
szaigazolják, mint például a VR Learning rendszer közös fejlesztése. A tantervreform közben megalapoz-
ta a nemzetköziesítés kiterjesztését: a külföldi hallgatók létszáma rövid időn belül meg fog duplázódni. 
A főigazgató rávilágított, hogy a Menedzsment Campus, és a volt kekszgyári területen a közeljövőben 
megvalósuló tudományos-technológiai park egyaránt a vállalkozói egyetemmé válást hivatott segíteni. Eb-
ben a folyamatban kérte a szakkollégium öregdiákjainak együttműködését.
Dr. Honvári János prof. emeritus most megjelent egyetemtörténeti könyvével kapcsolatban felidézte a 
győri felsőoktatás gazdag múltját. Rávilágított, hogy a győri polgárokban mindvégig ott volt az egyetem 
iránt igény, ami végül a kétezres évek elején valósulhatott meg. Pedig a történelem során többször is közel 
került a város ahhoz, hogy universitasa lehessen. A pozsonyi egyetem például az ezerkilencszázhúszas 
években végül azért nem Győrbe költözött, mert a város nem tudta befogadni az orvosi kart. Így került 
azután a képbe Pécs. A hatvanas években pedig azért nem valósulhatott meg a győri műszaki egyetem, 
mert a tervezők túl nagy, túl költséges komplexumot álmodtak a Püspökerdőbe. Ehelyett 1968-ban meg-
alakult a KTMF. „Én anélkül, hogy kimozdultam volna innen, öt különböző nevű főiskolán, majd pedig 
az egyetemen tanítottam” - utalt az elmúlt évtizedek változásaira a KTMF-től a SZIF-en át a SZE-ig Hon-
vári János. Felidézte, hogy az egyetemmé válás gondolata 1989 februárjában merült fel újra Dr. Kiscelli 
László javaslatára, és Dr. Szekeres Tamás főigazgatósága idején, a kilencvenes években gyorsultak fel az 
események. Így az újonnan alakuló, alapítványi Arrabona Tudományegyetem terveivel szemben végül a 
Széchenyi-főiskola egyetemmé válása valósulhatott meg 2002-re.
Dr. Kovács Norbert, a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium alapítványának kuratóriumi elnöke szerint 
az egyetem vezetőinek hitvallása, hogy az intézmény híd szerepet töltsön be az akadémiai szféra, a gaz-

OTDK-zóink Pécsen.
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daság és a társadalom között, nagyívű, dinamikus fejlődéshez vezetett. Ebben a régió határain túlmutató, 
a nemzetköziesítést megcélzó folyamatban fontos építőkocka az utánpótlásnevelés, amelynek kiemelkedő 
terepe szakkollégium. „A Kautz-szakkollégium olyan diákokat nevelt ki, akik szakterületük markáns 
képviselői tudnak lenni az üzleti életben és az oktatásban egyaránt. Alapítványunk célja, hogy a szakkollé-
gium tagjai ezt követően is nyitott, folyamatosan megújulni tudó szakemberekké válhassanak” – mondta 
Kovács Norbert.

 2. ábra: A Senior találkozó ezúttal is jó hangulatban telt
A közösség 1997-ben alakult még 
Győri Széchenyi Szakkollégium 
néven Nagycenken, a Széchenyi 
István Emlékmúzeumban azzal 
a céllal, hogy „a közgazdaságtan 
után érdeklődő tehetséges hall-
gatók számára olyan közösséget 
és környezetet hozzon létre, ame-
lyben lehetőség lesz – mélyreható 
gazdasági elemző ismeretek meg-
szerzése és gyakorlása mellett – 
önálló, megalapozott döntéseket 
hozó és azokat vállaló, etikus, 
művelt személyiségek kialaku-
lására”. Az alapító Dr. Ferenczi 
Zoltán volt, és kezdetben a kuta-
tási módszertanra és az eredmé-
nyek kommunikálására helyezték a hangsúlyt. „Nagyon szép karriert jártak be az első szakkollégisták. 
Akkor a Statisztika Tanszék vezetőjeként a hallgatókkal együtt felmértük például, számszerűsítettük és 
publikáltuk, hogy milyen hatalmas gazdasági előnyt jelent a felsőoktatás a városnak” – mondta Dr. Fer-
enczi Zoltán.
Az első szakkollégisták között volt Dr. Farkas Péter. Két évig hallgatóként, majd doktoranduszként vett 
részt a közösség munkájában, 2002-től pedig tíz éven át a szakkollégium programigazgatója volt. ”Külön 
épületet kaptunk a Budai úton, egy helyen laktak  a diákok, számítógépes kabinetet tudtunk létrehozni 
nekik, nagyon szép korszak volt. Akik akkor végeztek, azóta is egy nagyon összetartó, erős csapatot alkot-
nak” – emlékezik a közös évekre Farkas Péter.  
„2012-ben elhagytuk az országot a családdal, azóta Ausztriában élünk, és amit addig itt az egyetemen 
tanítottam, azt most a gyakorlatban hasznosítom, kontrollerként dolgozom egy ipari vállalatnál” – teszi 
hozzá. Párja, Kovács Andrea karrierjének szempontjait figyelembe véve váltottak, aki azóta visszatért a 
sportpályafutáshoz, és tíz év után újra bekerült az atlétikai válogatottba, az ötven kilométeres gyaloglásban 
magyar csúcstartó. Sankt Pöltentől délre, a hegyekben élnek.
Dr. Farkas Péter azt a tapasztalatot kapta útravalónak a győri egyetemtől, hogy az alázatos, szorgalmas 
munkának meglesz az eredménye. Ő is válogatott sportoló volt a karate egyik szakágában, és többször kiju-
tott az Európa-bajnokságra. A tudatos munka jellemezte a sportban, és  egyetemi hallgatóként, oktatóként 
egyaránt. „Ezt a mentalitást látom a volt szakkollégistáimnál is, akikkel máig tartjuk a kapcsolatot. Nem 
volt nagy korkülönbség köztem és a diákok között. Ott laktam velük, a szakkollégium épületében volt egy 
lakásom, tudtam mindenkiről mindent, szoros baráti kapcsolatok alakultak ki közöttünk” – mondja Dr. 
Farkas Péter.

2. ábra: A Senior találkozó ezúttal is jó hangulatban telt
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Fekete Gábor 2012-ben végzett marketing vonalon a Széchenyi István Egyetem Kautz-szakkollégistá-
jaként, és azóta szép szakmai utat tett meg. A mesterképzés mellett már dolgozott, a diploma megsz-
erzése után egy évig maradt még Győrben, azután az Ogilvy reklámügynökséghez került Budapestre. 
Négy évig látott el projektmenedzseri feladatokat, nagy világmárkákkal volt kapcsolatban. Most pedig, 
mint marketing menedzser tér vissza Győrbe egy középvállalathoz.
Egyetemi emlékei közül a gyakorlatorientált projektfeladatokat emelte ki, amelyek jó útravalót adtak a 
későbbi munkakörök ellátásához. Az egyik kedvenc programsorozata volt a SZEN, részt vett a püspök-
erdei futásokon, és visszatérő vendég most is. Az egyetemi újságnak, a Győri Kreditnek is dolgozott 
hallgatóként, öt cikke jelent meg, mindegyikre szívesen emlékezik.
Ezek a közös emlékek az előadásokat követő kötetlen beszélgetéseken is újra elő-előkerültek, hiszen aki 
széchenyis lett, örökre, egész életén át az is marad, és a széchenyis életérzés végigkíséri minden állomá-
son.
(forrás: https://uni.sze.hu/talalkoztak-a-kautz-szakkollegium-oregdiakjai)

2018/2019 őszi félév kurzusai

•	 Nemzeti	identitás	és	kulturális	különbségek	a	gasztronómia	tükrében
Jó hangulatban és családias körben teltek a foglalkozások Szalai Zoltán, tanszéki mérnök, címzetes 
egyetemi mestertanár vezetésével, nem utolsó sorban nagyon finom ételeket készítettünk és ehettünk. 
Hasznos, gyakorlatias kurzus volt, hiszen turizmus szakosok és hölgyek is részt vettek, akik hamarosan 
saját háztartást vezetnek, így a konyha fortélyait elsajátíthatták.
•	 Komplex	gazdasági	elemzések	Excel	segítségével
A kurzus alkalmai során elkezdtük és a félév végéig feldolgoztuk Gary Koop Közgazdasági Adatok 
Elemzése című könyvét a szakkollégium társalgójában. A találkozók alkalmával Tóth Marcell doktoran-
dusz, Dr. PhD Kovács Norbert, egyetemi docens útmutatásaival és a könyv alapján elkészült oktató any-
agjai alapján haladtunk a regresszió számítás és más leíró statisztikák elsajátításának rögös útján. 
•	 Esettanulmány	megoldó	kurzus:
A kurzus Sárdi Tibor közreműködésével zajlott. Korábbi megbízásaiból válogatott életszerű, komplex 
vállalati eseteket, ahol megvizsgáltuk, hogy egy pénzügyes szakember közhiteles (e-beszámoló, céginfó.
hu) nyilvántartásokból származó számviteli adatok segítségével hogyan értékeli a különböző helyzeteket, 
hoz gyors döntéseket. Sorra megnéztük, hogy milyen ingyenes és fizetős forrásokhoz fordulhatunk an-
nak érdekében, hogy a törvény nyújtotta adatokból a lehető legtöbb mögöttes információt kinyerhessük. 
A kurzus főként azt a célt szolgálta, hogy a friss diplomás volt szakkollégista ne vegye készpénznek, amit 
a nyilvántartások elsőre mutathatnak, hanem nézzen az adatok és azok összefüggése mögé.
•	 Francia	nyelvi	kurzus:
A francia kurzusunkat Dr. Imre Gabriella, egyetemi adjunktus tartotta a Széchenyi István Egyetemről. 
Az alapoktól kezdtük a francia tanulását, legfőképp a kiejtéssel, ami eleinte nagy nehézséget okozott a 
társaságnak, hiszen teljesen más volt, mint az eddig tanult angol vagy német nyelvek. Azonban a csapat 
kitartó volt, beszereztünk egy francia tananyagot elektronikusan és annak lépései alapján haladtunk. A 
kurzus végére mindenkinek sikerült elsajátítania a francia kiejtést, valamint néhány szót és a bemutat-
kozást is megtanultuk. 
•	 Ökokör
 Az Ökokör nevű kurzuson a résztvevők megtanulhattak olyan módszereket, amelyekkel környezet-
tudatosabban élhetnek. A kurzus során nyolc témáról volt szó: a gazdaságról, az élelmiszerekről, a 
vegyszerekről, az energiáról, a hulladékról, a vízről, az egészségről és a közlekedésről. A különböző 
témákról mindig egy adott ember hozott egy számára érdekes cikket, amit aztán közösen megtárgyaltuk. 
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Az Ökokör elején és végén úgynevezett méréseket végeztünk, amelyek a változások nyomon követését 
szolgálta. Otthon mindenki megfigyelte, hogy egy hét alatt mennyi ételhulladékot dobunk ki, hány dar-
ab tisztitó- és takarítószert tartunk, mennyi szén-dioxidot bocsátunk ki közlekedésünk során, valamint, 
hogy mennyi áramot és vizet fogyasztunk. Különböző tippeket és tanácsokat kaptunk hogyan figyeljünk 
oda jobban a környezetünkre, hogyan pazaroljunk kevesebbet, hogyan vásároljunk gazdaságosabban. 
Egyik alkalommal különböző egészséges, vegán ételeket hoztunk és kóstoltunk, amelyek kizárólag helyi 
élelmiszerekből készültek. A záróalkalom során pedig elmentünk az Adventi vásárba, ahova vittünk ma-
gunkkal saját poharat, hogy ne használjunk feleslegesen műanyag poharakat. Összességében egy nagyon 
hasznos kurzus volt és sok érdekes dolgot megtanultunk.
•	 Emelt	szintű	makroökonómia:	
Dr. PhD Koppány Krisztián, egyetemi docens felajánlotta a World Input/Output táblákkal foglalkozó 
mesterszakos kurzusát a szakkollégium hallgatóinak szabad látogatásra, így nemzetgazdasági mutatók 
számítása és exceles modellezés, emelt szintű makroökonómia témakörökben is bővíthettük tudásunkat.
•	 Vállalatfejlesztés
Vállalatfejlesztési kurzusunk Rokolya Balázs János, vállalatfejlesztési szakember közreműködésével za-
jlott, aki mesélt eddigi tapasztalatairól, pozitív és negatív élményeiről, valamint a komplex vállalati vi-
lágról.

2018/2019 tavaszi félév kurzusai

•	 Esettanulmány	megoldó	kurzus
Az első féléves kurzus alkalmai kevésnek bizonyultak a teljes 270 oldalas tankkönyv és mellékelt anyag-
jainak a befejezésére, így a tavaszi félévben folytattuk a könyv fejezeteit, hogy sokkal komplexebb tudást 
elsajátíthassanak a regresszió számítással kapcsolatban a szakkollégium tagjai.
•	 Vállalati	humánerőforrás	fejlesztési	stratégiák	a	21.	században
A kurzus az Audi Hungária Zrt. munkatársa, Babosné Égel Katalin előadásában zajlott. Fő témája az 
önéletrajz készítés volt, fókuszban a leggyakrabban előforduló hibákkal. A résztvevő hallgatók rengeteg 
rossz példát is láthattak, hallgathattak a komikus megfogalmazásokról, helyesírási-, szerkesztési 
hibákról, illetve arról is, milyen nehéz egy felesleges információkban dúskáló önéletrajzból leszűrni a 
lényeget. Remek tippeket kaptak arról, hogyan kell az említett hibákat elkerülni, milyen szerkezetben, 
milyen tartalmi elemekkel érdemes saját önéletrajzukat elkészíteni. A kurzus második felében már az 
állásinterjú volt a téma, annak szokásos menete, a leggyakoribb kérdések, illetve, hogy hogyan érdemes 
felkészülni. Előkerültek ez esetben is a leggyakoribb hibaforrások, illetve ezek kiküszöbölése. Mindemel-
lett a hallgatók abba is betekintést nyerhettek, hogy HR-es szempontból mik a megnyerő elemek egy 
önéletrajzban, illetve milyen kihívások rejlenek a kiválasztás folyamataiban.
•	 TDK	felkészítő,	kutatásösztönző	kurzus
A tavaszi félévben két hallgatónk is indult a helyi TDK versenyen. Így fontosnak tartottuk, hogy a 
megírás során is oktatók, illetve korábbi TDK-zók osszák meg a jelentkezőkkel a legfontosabb tudni-
valókat, adjanak tippeket mind a dolgozat megírásához, mint a prezentációhoz. A tavaszi TDK fordulón 
Suta Alex második helyezést ért el angol nyelvû tanulmányával, amely a magyar osztott szolgáltató köz-
pontok (SSC-k) jövedelmezõségét vizsgálta. A dolgozat a szakirodalom áttekintése mellett a statisztikai 
módszertan gyakorlására is remek lehetőségként szolgált a szakdolgozatára való felkészülésben. Baráti 
hangvételű konzultációs alkalmak keretében Buics László, PhD hallgató segítette a felkészülését. Sólyom 
Kármennek ez volt az első TDK részvétele. Témája a greenwash jelenségről szólt, címe: Valós változás 
vagy csupán „zöldre mosás”? - A vállalatok nyomában, konzulense pedig Dr. Szigeti Cecília, egyetemi 
docens, a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium programigazgatója volt. 
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•	 Vállalatok	pénz	és	tőkepiaci	kapcsolatai
A vállalatok pénz és tőkepiaci kapcsolatai kurzuson megismerhettük a gazdasági társaságokra jellemző 
beruházási tevékenységeket. A kurzuson szó volt többek között a beruházások elemzéséről és többféle 
értékeléséről, valamint az ezekhez kötődő vállalati kockázatokról és kezelésükről egyaránt. A kockázat-
kezelés terén kiemelendők a félév során nagy részletességgel bemutatott biztosítástani ismeretek, melyek 
a vállalati szempont mellett a banki és biztosítói kockázatértékelést is bemutatatta. 
•	 Citibank	(A	pénzintézetek	világa	és	azon	túl)
Volt szakkollégistánk, Bodaki Emese Anikó jelenleg a Citibank munkatársaként dolgozik, és vállalta, 
hogy bemutatja nekünk a pénzintézetek világát, a banki szektort. A pénzügyi ismeretek ismétlése után 
kitértünk arra, hogy mi az a regulátor, mit tartalmaznak a statisztikai riportok, hogy néz ki egy bank-
mérleg, stb. Rengeteg hasznos információval gazdagodtunk, melyekre akár a későbbiekben még szük-
ségünk lehet.

Képek a szakkollégium életéből 

Ösztöndíjak
 

Az MNB kiválósági ösztöndíj átvételekor szak-
kollégistáink Dr. Keller Veronikával, valamint Dr. 

Papp Ilonával, a kar dékánjával.

Kiss Eszter és Gönczy Balázs a Nemzeti 
Felsőoktatási Ösztöndíj átvételekor a tanévnyitó 

ünnepélyen

Győri Erika és Kiss Eszter a Zsinagógában ren-
dezett ösztöndíjátadó ünnepségen

Az OPEV-en 3. helyezést elért szakkollégista 
csapat. Balról jobbra: Horváth Gábor, Pető Zsanett, 

Gönczy Balázs, Németh Nikolett
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Csapatunkra ráfért a lazítás az Országos Control-
ling Esettanulmányi Versenyen.

A tavaszi Business Case Solvers esettanulmányi 
verseny győztes csapata

OPEV szervezésből ismét jól vizsgáztunk Az OPEV “névtelen hősei”, a verseny lebonyolí-
tásában részt vevő szakkollégisták.

Nyári csapatépítő a BalatonnálSchöffer Attila és Gönczy Balázs, valamint 
felkészítőtanáruk, Dr. Borbély Katalin a 

Görögországban rendezett ETAP számviteli 
versenyen
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Egy kis lazítás: Halloween buli a társalgónkban. Farsangi beöltözős buli.

Társalgódekorálással egybekötött bográcsozás Workshop a szakkollégiumban

Az őszi Szakkollégiumi Kautz Konferencián neves 
előadók prezentációit hallgathattuk meg.

BGE workshop szakkollégistáinkkal
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