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Berki Viktor
Berki Viktor a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának hallgatója. 2010 decemberében kitűnő eredménnyel végzett kereskedelem és marketing alapszakon, 2011 februárja óta a marketing (MSc) mesterszakon folytatja tanulmányait. Kiemelkedő teljesítményét
és a szakma iránti elkötelezettségét mutatja demonstrátori és TDK munkája is.
Viktor három éve lát el demonstrátori feladatokat az Üzleti Tudományok Intézetében,
ahol a kapcsolati marketing iránti tudását mélyíti. Viktor kutatásai során a Magyarországon
még kevéssé ismert modellt, az úgynevezett Contemporary Marketing Practices-t alkalmazta,
melynek hazai adaptációja egyedülálló. Az ebből született magas szintű dolgozatával a 2010es kari fordulón II. helyezést ért el és kivívta a jogot a XXX. OTDK-n való szereplésre. A pályamunka színvonalát az országos konferencián is elismerték: a dolgozatra kapott magas
pontszámokkal, valamint meggyőző előadásával és szakszerű válaszaival I. helyezést ért el.
Viktor kitűnő tanulmányi eredménye és kutató munkája mellett több szakmai versenyen is részt vett. A 2010 szeptemberében Pécsett megrendezett Dr. Pap László Számvitel
versenyen, valamint a 2010-es Legyél Te a GTK marketing igazgatója! pályázaton, melyen
csapatával az I. helyet érték el, és hat hónapos szakmai gyakorlatot tölthettek el az SZTE
GTK Dékáni Hivatalában. A közgazdász szakma iráni elhivatottságát az is alátámasztja, hogy
szervezőként részt vett a Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses and Social
Progress Nemzetközi Konferencia, valamint a Scientific Management and Management Science Today Nemzetközi Konferencia rendezésében és lebonyolításában. Eredményeit az is
igazolja, hogy 2010-ben és 2011-ben is elnyerte Szeged Megyei Jogú Város Városi Ösztöndíját, továbbá 2011-ben Köztársasági ösztöndíjas lett és elnyerte, a Szegedi Tudományegyetem
Gazdaságtudományi Karán először a Sófi József Ösztöndíj Különdíját.
Viktor arra is nagy hangsúlyt fektet, hogy segítse hallgatótársait tanulmányaik során: a
2009/2010-es tanév II. félévében, valamint a 2010/2011-es és 2011/2012-es tanévben
tutorként segíti a kar távoktatásos hallgatóit. Mindezek mellett Viktor két nyelven beszél, hiszen német nyelvből felső-, míg angol nyelvből középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik, valamint még középiskolás tanulmányai során megszerezte ECDL informatikai
vizsgáját is. Viktor szakmai fejlődése érdekében több hallgatói és szakmai szervezet munkájában vesz részt, köztük a Magyar Közgazdasági Társaság Szegedi Ifjúsági Bizottságában.

Holczopán Orsolya
Holczopán Orsolya 2005-ben kezdte tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. Azon utolsó évfolyamba tartozott, mely még az 5 éves képzésen vett részt.
2009-ben kontrolling területen első helyezést ért el konzulense, Dr. Lukovics Miklós támogatásával a Debrecenben megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián 5 egyetemi társával egy időben. Eredményének köszönhetően Köztársasági Ösztöndíjban és Szeged
Városának Ösztöndíjában is részesülhetett. Okleveles közgazdász (vállalkozásfejlesztési
szak) diplomáját 2010-ben vehette át. Véglegesen itt Szegeden telepedett le.
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Az egyetem után a Szegedi Önkormányzat Adóirodáján helyezkedett el adóellenőrként
határozott időre. Helyi iparűzési adót és idegenforgalmi adót ellenőrzött Szeged Város önkormányzati területén.
Az Adóirodai munka mellett jelentkezett OKJ-s képzésre. 2011 során számvitel vonalon képezte magát tovább, és egy év alatt mérlegképes könyvelői (vállalkozási szak) képesítést szerzett.
Az Adóiroda után pénzügyi ügyintézőként dolgozott egy analitikai műszerekkel kereskedő vállalkozásnál. Vezette a telephely pénzügyi nyilvántartásait, illetve az amerikai központ számára készítetett heti és havi jelentéseket. Főállásai mellet, a tanfolyam alatt időszakosan, részmunkaidőben állt alkalmazásban egy Szeged belvárosi könyvelő-és adószakértő irodában.
Ma már főállásban, friss képzettségének megfelelően könyvelő, könyvvizsgáló aszszisztens a foglalkozása egy szegedi könyvelő- és könyvvizsgáló irodában. Cégeknek könyvel, angol nyelven levelezik a külföldi illetékességű ügyfelekkel, helyi adó ellenőrzésben vesz
részt, illetve könyvvizsgálatban asszisztál.
Közeli jövőre vonatkozó tervei között szerepel, hogy elvégzi a könyvvizsgálói tanfolyamot. Valószínűleg a pénzügyi-számviteli vonalon fog a jövőben tevékenykedni.

Imreh-Tóth Mónika
Imreh-Tóth Mónika 2008-ban végzett az SZTE GTK vállalkozásfejlesztés szakirányán okleveles közgazdászként. Ezt követően 2008 szeptemberében kezdte el a Közgazdaságtani Doktori Iskola Regionális Gazdaságfejlesztés programját, ahol 2011-ben befejezte tanulmányait.
Emellett egy szellemi szolgáltatásokat nyújtó mikrovállalkozás operatív igazgatójaként tevékenykedett, ahol a képzési projektektől kezdve a pályázatírásig számos területen sikerült
szakmai tapasztalatokat szereznie.
Közben kismama lett, és egyelőre kislánya nevelése mellett dolgozik a disszertációján.
Szakmai érdeklődésében is változás állt be, figyelme az utóbbi időben az ökológiai lábnyom
és regionális fenntarthatósági indikátorok felől az „entrepreneurship”, a vállalkozásoktatás,
valamint ezek regionális gazdaságfejlesztésben betöltött szerepe felé tolódott el. Érdeklődése
elmozdulását jól érzékelteti, hogy számos, ezen témákhoz kapcsolódó kutatásban vesz részt
különféle donorfinanszírozott projektek keretében (TÁMOP, HU-RO, HU-SRB). A minél
szélesebb szakmai tapasztalatok megszerzése mellett rövidtávú célja a doktori fokozat megszerzése, illetve a jövőben is szeretne tudásintenzív területen tevékenykedni.

Kiss Gábor Dávid
Kiss Gábor Dávid a Táncsics Mihály Gimnázium nyolcosztályos képzésének elvégzése után
2002-ben felvételt nyert az SZTE GTK közgazdász-gazdálkodási szakára, amelyet 2007-ben
el is végzett, pénzügy szakirányon és gazdaságpszichológia mellékspecializációval, majd
2007-2010-ig a Kar doktori iskolájában volt PhD hallgató. 2010 óta az SZTE GTK tanársegédje a Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetében.
Már a hallgatói évek alatt is demonstrátorként működött három évig a Gazdaságpszichológia Szakcsoporton belül, majd ötödéves korában két OTDK első helyezést szerzett a
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Karnak, az egyiket önállóan, a jóléti állam hiányában létrejövő extrémizmusról, míg a másikat Vajda Beátával közösen a tőkegarantált befektetési alapokról.
Az egyetemen nemzetközi pénzügyeket, gazdasági és monetáris unió, komplexitás a
tőkepiacokon illetve a jövőben idősorelemzés tárgyakat tart magyar és angol nyelven. Külföldi konferencia részvételei mellett (szám szerint 17) 2012 májusában két hetet töltött el a Kobei Egyetemen vendégkutatóként Japánban, illetve 2011 áprilisában egy hetes pénzügyi stabilitásról szóló workshopon vett részt a szlovén pénzügyminisztérium pénzügyi kiválósági központjában. Magyar nyelvű listás folyóiratban 3, angol nyelven megjelenő folyóiratban 2 cikke
van, továbbá 8 tanulmánykötetben jelent meg munkája. 2012 júniusában védte meg doktori
értekezését a tőkepiaci fertőzések, divergenciák témakörében.

Leier János
Leier János az egyetemen történelmet, altajisztikát és közgazdaságtant hallgatott. Későbbi
szakmai pályáját elsősorban a közgazdaságtani tanulmányai, másodsorban az altajisztika kutatószakon elsajátított elemzési módszertan segítette.
Az egyetemet követően (2005) Budapesten egy gazdasági szoftverekre specializált
szoftverháznál helyezkedett el üzleti konzulensként, amely pozíció tulajdonképpen a rendszerszervezést, az üzleti igények felmérését, elemzését takarja. Alig több mint két évvel később Dublinban kapott remek szakmai lehetőséget: a Bank of Ireland-nél helyezkedett el.
Ugyan ez egy fél éves megbizatás volt, viszont kiváló helyszín, hogy angol nyelvű munkakörnyezetben szerezzen magabiztosságot, és számos ajtót megnyitott a későbbi karrierje során. A következő megbizatás Sydney-be szólt, ugyanazon munkakörben a Commonwealth
Bank-nál dolgozott egy évig, majd fél év a Zurich Life életbiztosító európai központjában,
végül egy év a Tower Life életbiztosító befektetési részlegének szupportján Sydney-ben.
Eddigi pályája érdekes utat írt le, kezdve a történelem szakkal, majd altajisztika (török
nyelvészeti és társadalom-tudományok), közgazdaságtan és jelenleg a pénzügyi és IT területek határán mintegy gémkapocs szerepet betöltve.

Lukovics Miklós
Lukovics Miklós a 2003-as gyöngyösi OTDK-t követően PhD-hallgatóként folytatta tanulmányait az SZTE GTK Közgazdaságtani Doktori Iskolájában, ahol az OTDK-dolgozatban
megkezdett kutatási témáját folytatta. Ph.D. hallgatóként Lengyel Imre témavezetése mellett
több kutatásba is bekapcsolódott. Részt vett a 2006. novemberében elfogadott Dél-alföldi
Operatív Program gazdasági helyzetelemzésének, valamint a Biopolisz Egészségipari Kulcsprojekt gazdasági hatásvizsgálatának és gazdaságossági számításainak elvégzésében. 2007.
májusában védte meg „A lokális térségek versenyképességének elemzése” című doktori értekezését, ezt követően az SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetének adjunktusa. Főbb kutatási területei a regionális elemzések, a területi egységek versenyképessége, a lokális térségek, valamint a regionális gazdaságfejlesztés.
2010-11-ben egy pályázati tanácsadó cég projektciklus-menedzsment üzletágának vezetője. Ezen időszakban számos K+F pályázat (GOP, TÁMOP, Innocsekk stb.) előkészítése
fűződik a nevéhez, melyek közül kiemelkedik a Szegedi Tudományegyetem Kutatóegyetemi
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Kiválósági Központ pályázata és Doktori Iskolás pályázata. 2010-ben elnyerte a Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT) Kiváló Ifjú Regionalista Díját. 2010-11-ben a A Budapest Airport gazdasági hatásvizsgálata című kutatás szakmai munkáját vezette, mely kutatás eredményeiről közel 100 sajtómegjelenés számolt be. 2011-től a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának docense. 2011 augusztusában a Szegedi Tudományegyetem
Rektora az SZTE stratégiai és fejlesztési igazgatójának nevezte ki.

Majó Zoltán
Majó Zoltán közgazdász, diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán szerezte, közszolgálati és nonprofit szakirányon 1999-ben. Ugyanebben az évben megrendezésre kerülő gödöllői OTDK I. helyezés után tanársegédként kezdte meg munkáját a
Gazdaságtudományi Karon. Doktori tanulmányait 2001 és 2005 között a Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Karán, Dr. Tóthné Dr. Sikora Gizella vezetése mellett végezte. Doktori
tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen fejezte be 2007-ben. Dolgozata az elektronikus
humán erőforrás menedzsment első magyar eredményeit mutatja be. Az SZTE Gazdaságtudományi Karán 2009-től egyetemi docens. Oktatóként elsősorban a menedzsment, a karrierfejlesztés, az „elektronikus kereskedelem”, és a „vállalati információ menedzsment”, tantárgyak oktatásában vállal szerepet Szegeden. Fő kutatási területe az információs társadalom
gazdasága, ezen belül az információtechnológiai változások hatásainak vizsgálata a munkahelyeken. A vállalat gazdaságtan és a humán erőforrás menedzsmenten belül intenzív kutatási
programokba kezdett az elektronikus toborzás, a virtuális munkaerőpiac, az üzleti intelligencia és a collaborative filtering alkalmazási lehetőségeire fókuszálva. Ezek kapcsán a KJK és a
Komplex Kiadó gondozásában több társszerzős műve, egyetemi tankönyve és önálló publikációja is megjelent. E-business, collaborative filtering és internetes ajánló technikák kapcsán
vezető kutatóként ipari K+F megbízásokban is szerepet vállalt 2010-ben. 2002-től tagja, majd
vezetője a GTK Távoktatási Bizottságának, és 2011-től a Szegedi Tudományegyetem gazdasági és műszaki főigazgatójává nevezték ki.

Makra Zsolt
Makra Zsolt a Szegedi Tudományegyetemen szerzett közgazdász diplomát és mérlegképes
könyvelői oklevelet 2003-ban, gazdálkodástudományi phd fokozatát pedig a Pécsi Tudományegyetemen kapta informális kockázati tőke témakörben 2008-ban. Dolgozott a VÁTInál regionális fejlesztési programok koordinátoraként, kockázatitőke-befektetési tapasztalatot
a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt-nél portfoliókezelési munkatársként szerzett, majd
2007-től az INNOSTART-nál tevékenykedett üzletfejlesztési menedzserként, ahol többek között létrehozta és vezette az Első Magyar Üzleti Angyal Hálózatot, amely tanácsadóként segíti
a korai fázisú vállalkozások tőkebevonását. 2010-ben csatlakozott a Docler cégcsoporthoz,
ahol a Docler Investments Kft. ügyvezetőjeként feladata a cégcsoport kockázatitőkebefektetéseinek és akvizíciós tevékenységének irányítása. Az elmúlt években közel 25 befektetési tranzakcióban vett részt befektetői vagy tanácsadói oldalon. Az üzletiangyal- és
kockázatitőke-finanszírozás egyik ismert hazai szakértője és kutatója, a témában írt több mint
25 magyar és angol nyelvű tanulmány mellett a Kockázati tőke világa című könyv szerkesztő-
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je. A Szegedi Tudományegyetem meghívott előadója, az International Business School tudományos főmunkatársa, a Fiatal Kutató Közgazdászok Egyesületének elnöke. Számos konferencia, tréning, workshop szervezője, előadója az innováció, a vállalkozás és a kockázati tőke
témakörében.

Mező Júlia Veronika
Mező Júlia Veronika 2006-ban nyert felvételt a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának Pénzügy és számvitel alapképzési szakára. 2008 szeptemberétől bekapcsolódott az oktatási tevékenységbe, ettől kezdve lát el tutori feladatokat a Karon. 2009 januárjában olasz közgazdasági szaknyelvből középfokú nyelvvizsgát tett, majd decemberben megszerezte a diplomát.
2010 februárjában beiratkozott a Kar Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakára. A mesterképzés alatt, 2011-ben az Elméleti Közgazdaságtani Szakcsoport demonstrátora volt, és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjánál mérlegképes
könyvelői szakképesítést szerzett, valamint a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaság-tudományi Szekciója Világgazdaság és Globalizáció tagozatában bemutatott Kína Afrika-politikája: minden mindegy? című pályamunkájával első helyezést ért el, és
a Magyar Közgazdasági Társaság különdíjában részesült. Az egyetemi oklevelet 2011 júliusában szerezte meg, s végzős hallgatóként megkapta a Kar Discipuli pro Universitate díját.
2011 szeptembere óta a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskolájának ösztöndíjas hallgatója a Világgazdasági és Nemzetközi Pénzügyek Programban. A
Gazdaságtudományi Kar munkáját szemináriumvezetéssel segíti Makrogazdaságtan, Nemzetközi gazdaságtan és Társadalomtudományi kutatások módszertana tantárgyakból, valamint
konzultációkat tart a Közösségi gazdaságtan és a Modern piacelmélet kurzusokhoz. Emellett
2011 decembere óta kutatási asszisztensi feladatokat is ellát a Karon.

Pápai Anna Mária
Pápai Anna Mária 2001-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán
nonprofit fő- és marketing mellékszakirányon. Az egyetemi tanulmányai után Békéscsabán a
BÉKÉS Mérnök Kft.-nél helyezkedett el projektmenedzserként. A Kft. települési infrastruktúra fejlesztését célzó beruházásokhoz készített pályázatokat önkormányzati ügyfélkörnek. A
Kft.-nél rövid időt töltött: folytatta tanulmányaimat, és beiratkozott a békéscsabai Perfekt Rt.
Mérlegképes könyvelő tanfolyamára, ahol 2002-ben mérlegképes könyvelő oklevelet szerzett
vállalkozási szakon.
2002. augusztus 1-től 2009. július 31-ig közgazdász tanárként dolgozott a Békéscsabai
Központi Szakképző Iskola és Kollégium Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Tagiskolájában. Az iskolában közgazdaságtant, vállalkozási, pénzügyi, adózási, marketing és
kereskedelmi alapismereteket oktatott, tanirodai foglalkozásokat vezetett, valamint részt vett
az oktatáshoz szükséges szakmai képzési programok kidolgozásában, ellátta a kereskedelmi
munkaközösség vezetését, valamint a Szolnoki Főiskolával együttműködve szervezte és irányította a kereskedelmi szakmenedzser képzést. Tanári munkájához kapcsolódóan 2005-ben
közgazdász tanári végzettséget szerzett a Budapesti Gazdasági Főiskolán, majd 2008-ban
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közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga végzettséget igazoló oklevelet vehetett át a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A 2008/2009-es, valamint a 2009/2010es tanévekben Gyulán a Szent István Egyetem Egészségtudományi- és
Környezetegészségügyi Intézetének felkérésére vállalkozási alapismeretek I. tantárgyat oktatott.
2009. augusztus 1-től a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalban oktatási referens, a
Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézmények szakmai felügyelete, pályázatok figyelése, előkészítése, képviselő-testületi ülések anyagainak előkészítése,
stratégiai tervek készítése volt a feladata. A köztisztviselői feladatok szakszerű ellátása érdekében 2010-ben közigazgatási alapvizsgát tett.
A megyei önkormányzatok konszolidációját követően 2012. január 1-től a Békés Megyei Intézményfenntartó Központba került, ahol az Intézmény-fenntartási Főosztály működésének megszervezésére kérték fel, majd április 1-én főosztályvezetői kinevezést kapott. A Főosztály látja el a megyei önkormányzattól átvett oktatási, szociális, gyermekvédelmi és kulturális – múzeum, levéltár, könyvtár – intézmények szakmai felügyeletét. Kormánytisztviselői
feladatai ellátásához kapcsolódóan 2012 májusában közigazgatási szakvizsgát tett.

Ribizsár István
Ribizsár István széleskörű érdeklődésének köszönhetően számos területen és munkakörben
szerzett szakmai tapasztalatokat. Először a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnál
helyezkedett el, majd szülővárosába visszatérve a Szegedi Tudományegyetem Környezet- és
Nanotechnológiai Regionális Egyetemi Tudásközpontjának, valamint Dél-alföldi Élet- és
Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központjának pénzügyi referenseként dolgozott. Az
Innogrant Consulting Kft.-nél először kontrolling vezetőként, később pedig innováció menedzserként tevékenykedett. Felhalmozódott tapasztalatait már vezetői és üzleti coachként is
kamatoztatni tudta.
Dolgozatának megírása óta felismerte, hogy nemcsak a közgazdaságtan építkezett
olyan alapokra, amely nem összeegyeztethető a fenntartható működéssel, hanem szinte az
összes tudományág és társadalmi rendszer instabil alapokon áll; ráadásul az egymásra épültség, illetve a bezáródás (lock-in) jelensége miatt nem is képesek a megfelelő változásra. Ez
azonban még mindig csak egy tüneti szintnek tekinthető, mivel a civilizált emberiség problémái ennél mélyebben gyökereznek, az általa megalkotott és működtetett rendszerek pedig
pusztán csak világképét tükrözik vissza. A problémák oka éppen az, hogy a civilizált emberiség világképe nem felel meg a valóságnak. Az egyéni és társadalmi szinten megjelenő „válságok” és „tragédiák” ilyen értelemben szükségszerűen következnek be, és egyszerűen csak
rámutatnak arra, hogy az egocentrikus világképet egy, a valósághoz közelebb álló modellre
szükséges cserélni. Az ehhez szükséges „tudás” rendelkezésre áll, ezért megvan a lehetőség
arra, hogy egyéni, illetve társadalmi szinten is felébredjünk az elkülönültség illúziójából.

Rittgasszer Imola
Rittgasszer Imola 2009-ben okleveles közgazdász diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar közgazdász-gazdálkodási szakának vállalkozásfejlesztési
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szakirányán. 2009 szeptemberétől az SZTE GTK Közgazdaságtani Doktori Iskolájának ösztöndíjas PhD hallgatója. Három éves oktatói és kutatói tapasztalattal rendelkezik, kutatási témái a kreativitás térbeliségének vizsgálata.
2009-ben a Tudományos Diákköri Konferencia helyi döntőjének megnyerése után az
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Közgazdaság-tudományi szekciójának
Regionális Gazdaságtan Tagozatában első helyezést ért el. Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Gazdaságtudományi Szakbizottság pályázatán első díjat nyert a „Kreatív kistérség
Magyarországon” című munkájával. Tudományos munkássága mellett megalapozó tanulmány, háttértanulmány és benchmark tanulmány készítésével részt vett számos, az SZTE
GTK-n folytatott kutatásokban. Ezek közül kiemelkedik a „Dél-Alföldi régió innovációs potenciáljának magasabb szintű statisztikai adatelemzésen alapuló komplex felmérése kistérségi
szinten” című kutatás, a „Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési szerepvállalási lehetőségének vizsgálata a magyar-szerb határmenti térségben című kutatás, továbbá „A repterekhez kapcsolódó fejlesztési projektek helyi gazdaságfejlesztési hatásainak
vizsgálata című kutatás, valamint a „Tudáshasznosulást, tudástranszfert szolgáló eszköz és
feltételrendszer kialakítása, fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen és a Dél-alföldi Régióban című” kutatás. A Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT) és a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) tagja.

Udvari Beáta
Udvari Beáta 2006-ban szerzett főiskolai diplomát a Szolnoki Főiskola külgazdasági szakán
(Európai Uniós ismeretek és Üzleti kommunikáció szakirányok), majd 2008-ban a Szegedi
Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán végzett okleveles közgazdászként (vállalkozásfejlesztési szakirányon). Felsőfokú tanulmányai idején aktívan részt vett a tudományos diákkörben: három dolgozattal három országos versenyen vett részt. 2005-ben különdíjat hozott
el, 2009-ben pedig a XXIX. OTDK-n első helyezést ért el. Kiemelkedő tudományos diákköri
tevékenységéért és egyetemi munkájáért 2009-ben az Országos Tudományos Diákköri Tanács
Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesítette. 2009 óta a Pro Scientia Aranyérmesek
Társaságának tagja.
2008 őszétől az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolájának állami ösztöndíjas PhDhallgatója, 2012. áprilisban tett doktori szigorlatot. Doktoranduszként aktívan bekapcsolódott
a Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetének oktatási feladataiba, témavezetőként (korábbi témavezetőjével együttműködve) sikeresen irányított TDK-zó hallgatókat.
2011 őszétől egyetemi tanársegédként dolgozik az SZTE GTK-n, valamint a kari Tudományos Diákköri Tanács titkára lett, és kiemelkedő szerepet játszik a kari tehetséggondozási folyamat összetartásában. Mindemellett aktív kutatásokat folytat a fejlődő országok gazdasága,
az Európai Unió fejlesztési politikája és az Aid for Trade témákban. Ennek eredményeként
2012 júniusában védte meg doktori disszertációját. Oktatói és kutatási feladatai mellett több,
a tudományos diákkör fejlesztésére irányuló Európai Uniós projekt projektmenedzsere és
számos pályázat előkészítésében vett részt, valamint több, kutatási témájától távol eső kutatási projektben vett részt kutatóként.
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Vadász Csaba
Vadász Csaba 2000 és 2005 között végezte a SZTE GTK közgazdász képzését a vállalkozásfejlesztési szakirányon. Dolgozata a 2003-as gyöngyösi OTDK-n ért el második helyezést.
A dolgozatban vizsgált témának megfelelően marketing területén szeretett volna elhelyezkedni, azonban közvetlenül az államvizsga után kapott egy felkérést, így 2005. júliustól
kezdett gyakornokként dolgozni a Csongrád Megyei Önkormányzatnál, ahol egy 4 hónapos
projektben vett részt, azzal a céllal, hogy javaslatokat tegyenek az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek feladatellátási és gazdálkodási feltételeinek racionalizálására.
2005 októberében kap köztisztviselői kinevezést, és kezd dolgozni az önkormányzat
Közgazdasági Osztályán. 2008. januártól intézményfelügyeleti csoportvezető, majd októbertől az aljegyzői munkakör ellátója. A Csongrád Megyei Közgyűlés 2012 áprilisában választotta meg megyei főjegyzővé.
A marketing szakterülettől igencsak eltávolodva a közigazgatásban dolgozik a mai napig, de ott is számos területen tudja alkalmazni az SZTE GTK-n elsajátított ismereteket. Ez
2012. január 1-től hatványozottan igaz, hiszen a megyei önkormányzatok fontos terület-, és
gazdaságfejlesztési feladatokat kaptak. Az önkormányzat Vadász Csaba irányítása mellett jelenleg a Csongrád megyei területfejlesztési koncepció kidolgozását végzi, együttműködve az
SZTE GTK szakembereivel.

Vajda Beáta
Vajda Beáta 2007-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán, okleveles közgazdászként gazdálkodási szakon, európai integrációs szakirányon, valamint elvégezte a marketing és a gazdaság- és szervezetpszichológia mellék-szakirányokat. Ugyanebben
az évben felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskolájába,
mint állami ösztöndíjas doktorandusz. Ennek megfelelően 2007 szeptemberétől a Gazdaságtudományi Kar Gazdaságpszichológia Szakcsoportjában megkezdte a karon folytatott kutatási
és oktatási tevékenységét. Doktori kutatási témája az egészségügyi kockázatkommunikáció és
az orvos-beteg együttműködés vizsgálata. 2010-ben szerzett abszolutóriumot, 2011-ben beadta fokozatszerzési kérelmét, 2011 decemberében sikeres doktori szigorlatot tett. PhD hallgatói
tanulmányait egy féléven keresztül (2008 őszi szemeszter) Ausztriában, a Bécsi Egyetemen
folytatta (Universität Wien) angol nyelven. Számos külföldi és hazai tudományos konferencián tartott előadást, többek között az IAPNM (International Association of Public and Nonprofit Marketing), a IAREP (International Association for Research in Economic Psychology), a
MOK (Marketing Oktatók Klubja) konferenciáin, és két alkalommal szervezett szimpóziumot
is a Magyar Pszichológiai Társaság éves konferenciáján. A Közgazdaságtani Doktori Iskola
Gazdaságpszichológia Műhelyének titkári teendőit 2011 áprilisa óta látja el, és szervezi a
Műhely félévente megrendezésre kerülő doktorandusz konferenciáját, mely 2011 májusában
országos szintű, 2012 júniusában pedig nemzetközi résztvevői is vannak. Emellett a 2011.
novemberi „Scientific Management and ManagementScience Today” nemzetközi konferencia
egyik főszervezője. Saját kutatása mellett intézeti és üzleti kutatásokban is részt vesz, többek
között a Lombard, a Budapest Közlekedési Társaság, Budapest Airport és a Tisza Volán számára végzett innovatív kutatásokban. Oktatási tevékenységébe előadások, szemináriumok,
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valamit tréningek tartása is beletartozik. Előbbiek közül saját kialakítású kurzusai a Kockázat-kommunikáció, valamint a Pénzpszichológia, amelyeket magyar és angol nyelven is tart.

Vas Zsófia
Vas Zsófia a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar közgazdász-gazdálkodási
szakos hallgatójaként 2008-ban okleveles közgazdászként végzett. 2011. szeptembertől kezdődően a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetének tanársegédjévé vált. Ezt közvetlenül megelőzően a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori iskolájába nyert felvételt, tanulmányait 2008. szeptembertől
a Regionális Gazdaságtani és Gazdaságpolitikai Programhoz csatlakozva folytatta Prof. Dr.
Lengyel Imre és Dr. Bajmócy Zoltán témavezetésével. Kutatása a regionális gazdaságfejlesztés
kérdéskörére, a tudásintenzív gazdasági tevékenységek gazdaságfejlesztésben betöltött szerepének elemzésére, a régiók gazdasága és az iparágak innovációs tevékenysége és teljesítménye
közötti kölcsönös kapcsolat vizsgálatára fókuszál.
Kutatási érdeklődése tudományos diákköri munka megkezdésével alakult ki, amely tevékenység eredményeképpen, az IT klaszterek kialakulásában a közelség szerepe (Szegeden és
vonzáskörzetében) című tanulmány révén XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Közgazdaságtudományi Szekciójának Regionális gazdaságtan tagozatán 2009-ben I. díjban részesült.
Oktatási tevékenység folytatására a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi
Karának Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetében nyílt lehetősége, 2007-2008-as
tanévben demonstrátorként, majd 2008-2009-es tanévtől kezdődően doktorandusz hallgatóként.
A Regionális gazdaságtan, a Regionális és lokális gazdaságfejlesztés, majd a Regionális gazdaságfejlesztés, valamint a Regionális és városgazdaságtan, továbbá az Innováció- és technológiamenedzsment kurzusok gyakorlatainak vezetésével, továbbá az Innováció a gyakorlatban
előadás tartásával több éves oktatói tapasztalatra tett szert.
Az innováció és regionális gazdaságfejlesztés területén folytatott tudományos kutatási
eredményeinek publikálására a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának több
kötetében, folyóiratcikkekben és konferenciakötetekben került sor. A kutatási eredmények bemutatására számtalan magyar és külföldi konferencián, valamint a DIMETIC European
Doctoral School képzéseiben való részvételével került sor.
2011. február 1-től június 31-ig kutatásait az Aalborg Egyetem (Dánia) IKE (Innovation,
Knowledge and Economic Dynamics) kutatócsoportjához csatlakozva folytatta, ahol Benk-Ake
Lundvall-lal és Christian Ostergaard-dal folytatott eszmecserék segítették elő kutatói munkájának jelentős előrehaladását.

Vilmányi Márton
Vilmányi Márton az 1999-es gödöllői OTDK-t követően PhD-hallgatóként folytatta tanulmányait az PTE Gazdálkodástani Doktori Iskolájában, ahol a szervezetközi együttműködések
vizsgálata területén megkezdett kutatási témáját folytatta. Ph.D. hallgatóként és a Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanársegédjeként Hetesi Erzsébet vezetése mellett több vállalati és
elméleti kutatásba is bekapcsolódott, elsősorban a szervezetközi együttműködések menedzse-
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lése, az egyetemi-vállalati együttműködések specifikumainak vizsgálata mentén. Főbb kutatási területe a B2B együttműködések teljesítménye és minősége, kapcsolati képességek vizsgálata. Disszertációját 2009-ben védte meg „Egyetemi-ipari együttműködések teljesítménye”
címmel. 2009-től a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense.
2003 és 2011 között a Szegedi Tudományegyetem stratégiai fejlesztései előkészítésével és koordinációjával megbízott stratégiai és minőségfejlesztési igazgatója, 2008 és 2011
között a Gazdaságtudományi Kar általános és stratégiai dékánhelyettese. 2010 és 2012 között
számos kutatási program vezető kutatója, vagy vezetője, így a Természettudományi és Informatikai Karral együttműködésben megvalósított „B2B interakciók szenzoranalóg modellezése”, „Üzletkritikus IT rendszerek minőségének üzembiztonságra, kockázatra, és költségekre
gyakorolt hatásának kutatása”, a DEAK ZRt-vel együttműködésben megvalósított „A regionális gazdaságfejlesztés hálózatosodási stratégiai eszközrendszerei” programokban. 2009 és
2012 között a Szegedi Tudományegyetem Kutatóegyetemi Programjának „A társadalomtudományi K+F kompetenciák fejlesztése” kutatási altéma altémavezetője.
2011. augusztus 01-től a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar dékánja.

Zsolnai Alíz
Zsolnai Alíz a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán gazdálkodási szakon,
pénzügy-informatika szakirányon végezte tanulmányait. Az egyetemi évei alatt 2001-ben az
OTDK-n a pénzügyi szekcióban I. helyezést ért el. Az egyetemi oklevél megszerzése óta a
Pénzügyminisztériumban – Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozik a Pénzügyi Szabályozási Főosztályon (jelenleg GYES-en van). Munkája során a pénzügyi szervezetek uniós és
hazai szabályozásának egyes részterületein vett előkészítőként részt. Fő szabályozáselőkészítési területei a bankszabályozás teljes spektruma (ideértve az alapítási, működési, tőkekövetelményi, fogyasztóvédelmi szabályozás), a pénzforgalmi szabályozás, a pénzügyi
csoportok szabályozása és egyes tőkepiaci, biztosítási területek. Feladatai során aktívan részese volt az uniós szabályozások brüsszeli előkészítésének és a hazai szabályozások adaptálási munkáinak, valamint szabályozási koncepciók elkészítése kötődik szakmailag nevéhez.
Egy elnyert ösztöndíj keretében 2006-ban három hónapot a brit HM Treasury-ben töltött
munkával és szakmai gyakorlattal.
Alíz fő kutatási területe az előbb említettek fényében is a pénzügyi szervezetekhez
kapcsolódik, kiterjed a banki általános szabályozásra és működésre, a banki tőkekövetelményi szabályozásra, a pénzügyi szervezetek felügyeleti kérdéseire, a fizetési szolgáltatásokra és
a fogyasztóvédelemre is. Kutatási eredményeit olyan kiemelt folyóiratokban publikálta, mint
a Hitelintézeti Szemle, illetve a Pénzügyi Szemle.
A BME Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolájában 2003-ban kezdte
meg a doktori képzést, a Pénzügyek Tanszék keretében. Alíz az elmúlt évek során alkalmi
óraadás jelleggel oktatott a BME-n és a Budapesti Corvinus Egyetemen, jellemzően banküzemtani témájú tárgyak tekintetében. Emellett néhány szakdolgozat témavezetője is volt.
Rendszeresen előadó volt különböző pénzügyi szervezetekhez, intézményekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó konferenciákon, szakmai vitákon és tanfolyamokon. A felsőfokú és a
felnőtt szakképzés terén az országos központi képzési szabályozásban előkészítő, valamint
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oktatási és vizsgáztatási anyagok kidolgozásában rendszeresen résztvevő szereppel bír.
Szakmai közösség terén elmondható, hogy 1998 óta a Magyar Közgazdasági Társaság tagja,
2002 után néhány évig az országos ifjúsági elnökség tagja volt. Doktori disszertációját 2012ben sikeresen védte meg a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A doktori
disszertáció témája a banki tőkekövetelményi szabályok a hazai, kisebb hitelintézetek működése vonatkozásában.

