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Minőségbiztosítási tevékenység 

A Főiskola több platformon valósítja meg az intézményi minőségbiztosítását. Ennek tükrében 

megállapítható, hogy az intézmény rendelkezik külső és belső minőségbiztosítási rendszerrel 

is – a jogszabályi előírásokon túli vállalásokat is teljesít a minőségirányítás területén. A 

szervezeten belül mára már működik egy külön szervezeti egység, a Minőségügyi Iroda, amely 

feladata – többek között – az intézményi minőségbiztosítási folyamatok biztosítása, 

koordinálása és szervezése. Emellett minőségbiztosítással összefüggő kérdések 

vonatkozásában bizottság is működik, amely szintén segíti a minőségi célok elérését, stabil 

szerveződését. A belső szervezeti egységek mellett külső tanúsítással is rendelkezünk. Az 

Atalanta Cégcsoport által 2001-ben kialakított ISO 9001:2001 szabvány szerinti 

minőségirányítási rendszert 2002.07.10-én tanúsították, amelyhez a Főiskola 2008-ban 

kapcsolódott. A minőségirányítási rendszer kialakításánál az ISO rendszer előírásain túl az 

Európai Felsőoktatási Térség miniszterei által 2005 májusában Bergenben elfogadott 

dokumentumot vettük figyelembe, amely a felsőoktatási minőségbiztosításnak az ENQA 

(European Association for Quality Assurance in Higher Education) koordinálásban kidolgozott 

európai sztenderdjeit és irányelveit tartalmazza.  

Hallgatói létszám adatok 

2012/13/1. félév, 558 fő aktív, 93 fő passzív 

2012/13/2. félév, 515 fő aktív, 99 fő passzív 

2013/14/1. félév, 478 fő aktív, 91 fő passzív 

2013/14/2. félév, 435 fő aktív, 88 fő passzív 

2014/15/1 .félév, 465 fő aktív, 112 fő passzív 

2014/15/2. félév, 420 fő aktív, 127 fő passzív 

2015/16/1. félév, 541 fő aktív, 118 fő passzív 

2015/16/2. félév, 498 fő aktív, 178 fő passzív 

2016/17/1. félév, 518 fő aktív, 175 fő passzív 

2016/17/2. félév, 531 fő aktív, 145 fő passzív 

Személyi állomány 

Főállású  oktatók: 24 fő. 

tanárok: 3 fő. 

Egyéb munkatársak 
A főiskolán az oktatói állományon kívül további főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkatársak dolgoznak: 

Gazdasági Főigazgató  1 fő 
Minőségügyi vezető  1 fő 
Tanulmányi ügyintézők 4 fő 
Rendszergazda  1 fő 



  

3 
 

Logisztikai munkatárs  1 fő 
Portás    1 fő 

 
 
A Főiskola filozófiája: „minőségi képzés, versenyképes áron”. Cél az elméleti és gyakorlati 
tudás egységének megteremtése. A Főiskola missziója: Élethosszig tartó tanulás („Life Long 
Learning”). Rugalmas és felkészült munkaerő képzés. Idegen nyelv magas szintű 
megismertetése. Határon túli piacok elérése. A hallgató részvétele a képzésben bármely 
életszakaszban lehetséges, ezáltal javítjuk a hallgatók életminőségét. 

 
 Elveink: 

Megbízhatóság 
Pontosság 
Diákközpontúság 
Piacképesség 
Rugalmasság 
Tökéletességre törekvés 
Kölcsönös tisztelet 
Szakmai profizmus 

 
 

A Főiskola minőségpolitikájának általános alapelvei: 

 A minőségpolitika és annak eljárásai a fő pillére az intézmény koherens 
minőségbiztosítási rendszerének 

 Az intézmény minden szereplője felelősséget vállal a minőségért és az intézmény 
minden szintjén részt vesz a minőség biztosításában  

 A minőségpolitika formális státusú és nyilvánosan hozzáférhető 

 A minőségpolitika tükrözi a kutatás, illetve a tanulás és tanítás között meglévő viszonyt, 
továbbá figyelembe veszi az intézmény működésének nemzeti kontextusát, az 
intézményi kontextust és stratégiát 

Ez az alapelv támogatja: 

 a minőségbiztosítási rendszert, a szervezeti egységek, valamint az intézmény 
vezetésének, oktatóinak és nem oktató alkalmazottainak, továbbá hallgatóinak 
felelősségvállalását a minőségbiztosításban; 

 az akadémiai integritást és szabadságot; 

 kiállást az oktatókat, a nem oktató alkalmazottakat és a hallgatókat érintő minden 
fajta intolerancia és diszkrimináció ellen; 

 a külső érintettek bevonását a minőségbiztosításba. 
A minőségpolitika megvalósítása, figyelemmel kísérése és felülvizsgálata az intézmény 

hatásköre. 
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Főbb minőségpolitikai céljaink az alábbiak: 

 A képzéseink kínálatának és volumenének növelése mellett az oktatás, mint 
szolgáltatás minőségének fejlesztése. 

 Hosszútávon a fenntartható és kiváló felsőoktatásra, kutatásra és más szolgáltatásokra 
törekvés.  

 Az oktatásban felhasználni a legújabb technikai és kommunikációs lehetőségeket, 
minden potenciális vevőnknek megtalálni a számára legmegfelelőbb képzési metódust 
és megteremteni ennek feltételeit, lehetőségeit. 

 Partnerközpontú működés és kommunikáció. 

 Regionális, országos és nemzetközi szintű partnerkapcsolataink folyamatos fejlesztése. 

 Erőforrásaink gazdaságos és eredményorientált működtetése. 
 

Céljaink megvalósítása érdekében alkalmazott eszközeink és értékeink:  

 Hatékony, minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése. 

 Új stílusú, dinamikus intézményi vezetés. 

 Az oktatási, kutatási és szolgáltató tevékenység állandó fejlesztése, javítása. 

 Szervezeti egységenkénti, folyamatközpontú működés. 

 Partneri elégedettségre fókuszált tevékenység. 

 Munkatársaink bevonása és képzése folyamataink hatékonyságának növelése 
érdekében.  

 
Hallgatóközpontú tanulás és tanítás 
 

 A Főiskola maximálisan figyelembe veszi a hallgatók és szükségleteik sokféleségét, 
rugalmas tanulási útvonalakat tesz lehetővé számukra: egyéni tanrendek, 
átjárhatóságok, választható tantárgyak, specializációk, rugalmas gyakorlati képzés 

 A Főiskola különféle tanítási módokat vesz figyelembe és alkalmaz, rugalmasan használ 
többféle pedagógiai módszert: kontakt és online órák, elektronikus tananyagok, 
tanulássegítő és felzárkóztató programok 

 A Főiskola vezetése, Szenátusa és Minőségirányítási Irodája rendszeresen értékeli és 
pontosítja a képzési módokat és a pedagógiai módszereket. A feltárt hiányosságokat a 
lehető legrövidebb időn belül kijavítjuk, a hatékonynak bizonyuló módszereket 
kiterjesztjük. 

 A Főiskola autonóm tanulói öntudatra bátorít, miközben gondoskodik a megfelelő 
oktatói irányításról és támogatásról. Erről a pozitív hallgatói visszajelzések és a 
hagyományosan kitűnő hallgatói elégedettség-mérések is tanúskodnak. 

 A Főiskola elősegíti a kölcsönös tiszteletet a tanuló-oktató kapcsolatban. A Főiskola 
hallgatóinak túlnyomó része levelező tagozatos, akik az esetek többségében már 
sikereket értek el munkájukban. A kölcsönös tisztelet - amelyet a szabályzatok is 
elősegítenek -  tehát mindenképpen fennáll a hallgatók és oktatók között. 

 A Főiskola szabályzatai – a Hallgatói Követelményrendszer idevonatkozó fejezetei, 
valamint a Minőségbiztosítási Kézikönyv idevonatkozó folyamatai - megfelelő módon 
rendelkeznek a hallgatók panaszainak kezelésére.  

 
 
Az oktatói tudományos munkásság 
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A WSUF oktatóinak publikációs tevékenysége 

Idegen nyelvű összesen: 55 db  Magyar nyelvű összesen:  335 db  

Összesen:                                                                                                      390 db  

1. Könyv, könyvrészlet 

Idegen nyelvű: Magyar nyelvű: 

13 db 71 db 

2. Jegyzet, tansegédlet 

Idegen nyelvű: Magyar nyelvű: 

3 db  43 db  

3. Cikk, tanulmány 

Idegen nyelvű: Magyar nyelvű: 

37 db  175 db  

4. Konferencia kiadvány 

Idegen nyelvű: Magyar nyelvű: 

2 db  46 db  

 
Oktatói munka hallgatói véleményezése 
 

Az oktatói munka értékelése minden hallgató számára feladat. Az értékelési folyamat a 

tanulmányi rendszerben történik.  

Fontos volt számunkra, hogy az értékelés markánsan különüljön el a tantárgyi értékelési 

időszaktól. Feltételeztük, hogy a hallgatói vélemények elsősorban a szerint alakulnak, hogy 

milyen minősítést kaptak az adott oktatótól. Ennek érdekében a tanulmányi időszak több 

fázisában mérjük az oktatói teljesítményeket. Terveink között szerepel, hogy a hallgatói 

vélemények mellett az óralátogatások szakmai tapasztalatai is megjelenjenek. Az eddigi 

mérési adatokból az látható, hogy hallgatóink az Intézmény oktatóinak teljesítményével 

elégedettek, különösen oktatóink felkészültségét ítélték kimagaslónak. A hallgatók véleménye 

alapján ugyanakkor a szakmai tantárgyak hasznosságának és a kötelező irodalom 

használhatóságának tárgyköre jelenleg még további fejlesztésre szorul, e tárgykörben a 

Főiskola a következő intézkedéseket hozta: 

 a könyvtári állomány folyamatos gyarapítása 

 a könyvtári állomány elérhetőségének javítása – férőhelyek, olvasóhelyek, 
számítógépek számának növelése és minőségi fejlesztése 

 konferenciák szervezése 
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 rendszerese publikációs lehetőségek a hallgatók számára is. 
 
Az OMHV adatok elemzése, bemutatása 

A hallgatói értékelések ötfokú skála felhasználásával valósultak meg, ahol az  

 5 jelentése: Kiváló, 

 4: Jó, 

 3: Közepes, 

 2: Megfelelő, 

 1: Nem megfelelő. 
 

A hallgatók 8 alapvető tényező mentén értékelték az oktatók munkáját, valamint az oktatás 

színvonalát. Ez a 8 alapvető tényező a következő:  

 Oktatóink felkészültsége, 

 A tanórán bemutatott tananyag logikus felépítettsége, 

 Az oktató előadásmódja, 

 A követelményrendszer megítélése, 

 Az oktatás minősége összességében, 

 A vizsgáztatás módszere, 

 A vizsgáztatás korrektsége, valamint 

 A vizsga és a kötelező irodalom összhangja. 
 

E 8 alapvető tényező hallgatói megítélése összességében a következőképpen alakult (az 

összes válasz átlagértéke):  

 Oktatóink felkészültsége: 4,68 (5>3,74) 

 A tananyag jegyzetelhetősége: 4,44 (5>3,26) 

 Az oktató előadásmódja: 4,34 (5>3,1) 

 A követelményrendszer megítélése: 4,4 (5>3,06) 

 Az oktatás minősége összességében: 4,44 (5>3,41) 

 Vizsgáztatás módszere: 4,58 (5>3,56) 

 Vizsga értékelésének jellemzése: 4,53 (5>3,64) 

 Vizsga és kötelező irodalom összhangja: 4,63 (5>3,36) 

 A fentiekből összesített intézményi átlag: 4,51 
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Az adatokból jól látható, hogy hallgatóink a Főiskola oktatóinak teljesítményével elégedettek, 

különösen oktatóink felkészültségét ítélték kimagaslónak. A hallgatók véleménye alapján 

ugyanakkor a szakmai tantárgyak hasznosságának és a kötelező irodalom használhatóságának 

tárgyköre jelenleg még további fejlesztésre szorul. Ugyanakkor fontos felhívni arra a figyelmet, 

hogy az egyes tényezők megítélése között felettébb erős a korreláció (a korrelációs együttható 

értéke 0,687 és 0,897 között szóródik), ami arra enged következtetni, hogy a hallgatók egy, a 

háttérben meghúzódó tényezővel kapcsolatos értékítéletüket vetítik ki az egyes tényezőkre is. 

Tantárgyi értékelések 

A tantárgyakra vonatkozó kérdések: 

Szempont 
5 

Kiváló 
4 
Jó 

3 
Közepes 

2 
Megfelelő 

1 
Nem 

megfelelő 

1. Szakmai fejlődés szempontjából mennyire tartotta 
hasznosnak a tárgyat? 

1376 915 302 94 57 

2. Értékelje az oktatott tárgy tartalmát! 1346 966 293 86 41 

3. Értékelje az oktató által megadott kötelező irodalmat 
annak használhatósága 
szempontjából! 

1369 928 276 85 45 

4. Értékelje az oktató által megadott kötelező és ajánlott 
irodalom elérhetőségét! 

1354 958 243 88 49 

 

Az alábbi táblázat a minimum 4.00-es eredményt elért tartárgyainkat tartalmazza. 

 

Átlag Tantárgy 
A tárgy  

hasznossága 

A tantárgy 

tartalma 

Kötelező  

irodalom  

használhatósága 

Kötelező  

irodalom  

elérhetősége 

5 Környezetgazdaságtan 5 5 5 5 

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8

Oktatóink felkészültsége

A tananyag jegyzetelhetősége

Az oktató előadásmódja

A követelményrendszer

Az oktatás minősége

Vizsgáztatás

Vizsga értékelése

A kötelező irodalom

Általános adatok
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5 Etikett és protokoll 5 5 5 5 

4,92 Munkaerő-piaci folyamatok 5 4,67 5 5 

4,88 Gazdaságpszichológia 5 5 4,5 5 

4,83 Pénzügytan 4,83 4,83 4,83 4,83 

4,81 Gazdasági jogi ismeretek 4,79 4,79 4,83 4,83 

4,77 Marketing alapjai 4,62 4,88 4,86 4,71 

4,75 Felelősség a minőségért 5 4 5 5 

4,69 Marketing menedzsment I. 4,62 4,77 4,69 4,67 

4,64 Üzleti kommunikáció 4,73 4,73 4,5 4,6 

4,59 Demográfia 4 4,67 4,67 5 

4,57 Vállalatgazdaságtan 4,62 4,62 4,54 4,5 

4,55 Makroökonómia 4,73 4,55 4,55 4,36 

4,5 Statisztika II. 4,28 4,6 4,58 4,54 

4,5 Munkajog 5 5 4 4 

4,5 Esettanulmányok és elemzések 5 4 4 5 

4,5 Stratégia és projektmenedzsment 4 4 5 5 

4,41 Marketingkutatás I. 4,38 4,25 4,5 4,5 

4,38 Szociális jog 5 4 4 4,5 

4,35 Nemzetközi ügyletek 4,19 4,19 4,44 4,56 

4,3 Informatika 4,33 4,33 4,27 4,27 

4,26 Gazdaságmatematika 4,24 4,19 4,38 4,24 

4,2 Vállalati pénzügyek 4,16 4,11 4,32 4,21 

4,2 Gazdaságföldrajz 3,8 4,6 4,4 4 

4,18 Gazdaság és technika 3,78 4,22 4,35 4,35 

4,15 Eseménykommunikáció 3,89 4,26 4,22 4,21 

4,05 Szaknyelv angol 3,67 4,11 4,22 4,19 

 

Tudományos tevékenységek 

Főiskolánk rendszeresen, gyakran évente több alkalommal is szervez tudományos 

konferenciákat, amelyeket az aktuális témákban jártas szakértő kollégák és a tudományos élet 

rangos képviselőinek részvételével tartunk meg, jelentős hallgatói, illetve külső érdeklődés 

mellett.  
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A témakörök eddig elsősorban a pénzügyi, gazdasági környezetre irányultak, és gyakran 

vállalatgazdasági szempontból folytak az elemzések. 

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, amely csak 2008-ban a hivatalos megalakulás pillanatában, 

2008. január 25-én tartott egy tudományos konferenciát, stílszerűen Wekerle Sándor 

pénzügyminiszter munkásságáról. 

A hagyományok alapján rendszerint ősszel, november hónapban a Magyar Tudomány 

Ünnepe Rendezvénysorozat keretében, illetve februárban az iskola névadójának, Wekerle 

Sándor volt pénzügyminiszternek a tiszteletére rendezünk konferenciákat, bár volt egy-két év, 

amikor ezek a hagyományos rendezvények nem kerültek megrendezésre, de azokban az 

években általában más időpontban rendeztünk hasonlóan színvonalas tudományos 

konferenciákat. 

A Wekerle Sándor emlékkonferenciákat, illetve a Magyar Tudomány Ünnepe 

Rendezvénysorozat keretében megrendezett eseményeket rendre kiegészítik más 

időpontokban rendezett tudományos konferenciák is, amelyeket rendszerint pénteki napokon 

tartjuk, hogy a levelező hallgatók is részt vehessenek azokon.  

Már 2009-ben részt vett a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola a Magyar Tudomány Ünnepe 

Rendezvénysorozaton. 2009. november 21-én „Innováció a vállalati gyakorlatban” címmel 

rendezett a Főiskola konferenciát, amelyen Dr. Macher Ákos gazdasági vezérigazgató- 

helyettes (Nemzeti Vagyonkezelő ZRt.) nyitóelőadását követően többek közt Dr. Borbély 

Attila, a főiskola rektora, valamint Dr. Lentner Csaba rektorhelyettes tartottak előadásokat. 

Említésre érdemes még a „Kihívások és lehetőségek – Új utak a gazdaságpolitikában és az 

innovációban” című, 2010. november 20-án megtartott tudományos rendezvény is. 

Ugyanezen évben megtisztelte „A jóállam”, címet viselő és a magyar közigazgatás és 

államigazgatás újjászervezésének aktuális kérdéseiről szóló előadásával Navracsics Tibor is 

Főiskolánkat. 

2011. november 19-én a Főiskola folytatta a Magyar Tudomány Ünnepe 

Rendezvénysorozatban való részvételének hagyományait. A Magyar Tudomány Ünnepe 

Rendezvénysorozat programjai közt ki kell emelni Matolcsy György előadását 2011-ben, amely 

„A magyar gazdaság aktuális helyzete és perspektívái” címet viselte.  

2012. február 4-én ötödik alkalommal rendezte meg a Wekerle Sándor Tudományos 

Emlékkonferenciát az Üzleti Főiskola. A rendezvényen részt vett Warvasovszky Tihamér, az 

Állami Számvevőszék alelnöke is. 

2012 novemberében Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, valamint az Állami 

Számvevőszék vezető munkatársai, illetve a Főiskola tanárai tartottak előadásokat a Magyar 

Tudomány Ünnepe során. 

2015. október 1-én „Gazdaság-etika-globalizáció – 2015” címmel október 1-én rendeztünk 

konferenciát Budapesten, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola nagytermében. A konferencián 

többek között Prof. Dr. Matus János, az MTA tagja, valamint Prof. Dr. Miroslav Danis, a 
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szlovákiai Danubius Főiskola rektora, valamint Prof. Dr. Bod Péter Ákos, egyetemi tanár, volt 

MNB elnök és volt ipari és kereskedelmi miniszter adtak elő. 

2015. november 5-én az önkormányzati konferenciasorozat keretében „Megoldások a 

közfoglalkoztatás, közellátás, térségi esélyteremtés területén” címmel rendezett a főiskola 

kifejezetten megoldás-orientált programot polgármesterek, önkormányzati gazdasági vezetők 

és közellátásért felelős vezetők, érintettek és érdekeltek számára. A konferencián 

természetesen nem csak az önkormányzatok szakemberei, hanem a Főiskola oktatói és 

hallgatói is részt vettek. A konferencia fővédnöke és fő előadója Pogácsás Tibor a 

Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára volt.  

2015. november 6-án került sor a Magyar Tudomány Ünnepe Rendezvénysorozatba építve ”A 

tudomány evolúciója: a valós és a virtuális világok” c. konferenciára, amelyhez a Körforgásos 

Gazdaságért Alapítvány járult hozzá mind szellemi, mind anyagi támogatással. Ebben a 

kontextusban a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola tudományos kerekasztal-megbeszélésének 

középpontjában a nonlineáris gazdaság új jelenségei, különösen a ’circular economy’ és a 

’shared economy’ összefüggései, társadalmi és makrogazdasági hatásai álltak. Előadóink 

között a témakör elméleti szakembereit, világhírű ökológust, egyetemi oktatót, valamint 

gyakorlati tapasztalatok birtokában lévő multinacionális vállalati képviselőt és közigazgatási 

vezetőt köszönthettünk. 

2016-ban „Fókuszban a társadalombiztosítás - 2016” címmel rendeztek teltházas konferenciát 

április 6-án Budapesten, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán.” A konferencián prof. dr. Borbély 

Attila, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola rektora, dr. Gaál Szabolcs Barna, a Kormányzati 

Ellenőrzési Hivatal elnöke, a Magyar Pénzügyi - Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesületének 

(MPGEKE) főtitkára nyitotta meg, illetve prof. dr. Mészáros József, az Országos 

Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója tartott előadást. 

Ugyancsak 2016 során került sor arra, hogy március 18-án szakestet tartottunk a Főiskolánkon, 

amelyen meghívott vendégként előadott Szarvas Ferenc, a Malév korábbi elnöke, illetve a 

MÁV volt elnök vezérigazgatója is. A szakest nagyon jó példája volt a vállalat centrikus 

tudományos eseményeknek.  

2017. május 16-án került sor a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán az „Új utakon a jövő 

biztonsága” című konferenciára. A konferenciát a Magyar Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrök 

közhasznú egyesületének Társadalombiztosítási Ellenőrzési Szakosztálya rendezte, és ez volt a 

szervezet V. konferenciája. E konferencián – sok más, a témában érintett szakember mellett -

- Dr. Borbély Attila, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola volt rektora is előadott. 

2017. november 17-én a Magyar Tudomány Ünnepe Konferenciasorozat részeként tervezzük 

megrendezni a „Versenyképesség a magyar gazdaságban vállalatgazdasági szempontból” 

című konferenciát, amelyen terveink szerint a Debreceni Egyetem, valamint a nagyváradi 

Partiumi Keresztény Egyetem munkatársainak részvételére is számítunk. A konferencia 

fővédnöke Dr. Kovács Árpád. 
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Főiskolánkon 2013 és 2017 közt minden évben tartottunk TDK rendezvényeket, amelyek során 

a főiskola hallgatói előadhatták TDK dolgozataikat. A TDK keretén belül folyamatos 

konzultációkra került sor a Főiskola oktatói és a hallgatók között 

2013. január 7-én Főiskolánkon tartott intézményi TDK verseny helyezettjei a következők 

voltak: 

Galambos Éva: Wekerle Sándor életútjának és kora gazdasági életének bemutatása. 

Konzulens: Dr. Fáyné Dr. Péter Emese 

Csapó Beáta: A Magyar Nemzeti Bank Transzeurópai automatizált valós idejű bruttó 

elszámolási rendszerbe (Target2), kiegyenlítő központi bankként való leendő 

csatlakozásának elemzése és nyitott kérdései. Konzulens: Dr. Túri Viktória 

2014. április 4-én Főiskolánkon tartott intézményi TDK verseny helyezettjei: 

Kondor Beatrix II. évf.: A Milleneumi Fejlesztési Célok megvalósulása, különös 

tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre. 

Bőr Zoltánné II. évf.: A víz jelentősége Magyarország nemzetközi szerepvállalásában 

Egervári Zsolt II. évf.: Magyarország szerepe a Nemzetközi Fejlesztési 

Együttműködésben 

Az értékelő bizottság tagjai voltak: 

Teszler B. István szakvezető, nemzetközi gazdálkodás szak 

Tóth Attiláné dr. főiskolai tanár 

Dr. Suha György főiskolai tanár 

2015. évi intézményi TDK Konferencia, december 4.: 

2015-ben a következő TDK prezentációk bemutatására került sor: 

Béri Rózsa és Velichné Kindtner Hajnalka: Magyarország pénzügyi helyzetének 

változásai a 2000-es években szakértői vélemények alapján. Konzulens: Dr. Lentner 

Csaba 

Bartus János: Pénzügyi piacok Uniós szabályozása és a mögöttes szabályozási modell. 

Konzulens: Dr. Lentner Csaba 

Bodor Zsanett: A számítógépes adatrögzítés jelentősége a gazdasági folyamatok 

támogatásában. Konzulens: Tóth Attiláné dr. 

Bozsányi Tímea: Fogyasztói magatartás, és az azt befolyásoló pszichológiai tényezők. 

Konzulens: Szabóné Dr. Pataky Eszter 

Deák István: A vállalatok társadalmi felelőssége, a vállalat viszonya a társadalomhoz. 

Konzulens: Tóth Attiláné dr. 

Cservenák Gyöngyvér: A Széchenyi Fejlesztési Terv. Konzulens: Dr. Lentner Csaba 

Farkas Judit: A Magyar Posta társadalmi felelősségvállalása és a bizalom marketing 

értéke.  

Konzulens: Tóth Attiláné dr. 
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Ferenczné Szabó Ibolya: Magyarország az EU soros elnöke 2011. I. félév. Konzulens: Dr. 

Fáyné Dr. Péter Emese 

Galambos Éva: A magyar és izraeli innovációs stratégiák összehasonlító elemzése. 

Konzulens: Dr. Lentner Csaba 

Szabó Péter: A marketing új területe: Az üzleti hírszerzés. Konzulens: Dr. Gyöngyösy 

Zoltán 

Szász Krisztina Gabriella: A versenyképesség soft tényezői. Konzulens: Dr. Lentner 

Csaba 

Szöllősy György: Multinacionális vállalatok hatása Magyarország gazdaságára. 

Konzulens: Dr. Lentner Csaba 

dr. Vörös Dalma: Gazdasági Versenyhivatal Újabb kori gyakorlata. Konzulens: Szabóné 

Dr. Pataky Eszter 

Szabóné Nagy Judit: „Ezer éves város Európa közepén” – a paradigmaváltás hatékony 

eszközei Székesfehérvár városfejlesztésében. Konzulens: Dr. Borbély Attila 

Értékelő Bizottság: 

Dr. Lentner Csaba tudományos bizottság elnöke  

Tóth Attiláné dr. tudományos bizottság tagja  

Dr. Sabjanics István tudományos bizottság tagja  

Dr. Fáyné Dr. Péter Emese Intézetvezető 

 

Felkért Szakértők: 

Szabóné Dr. Pataky Eszter főiskolai tanár  

Dr. Gyöngyösy Zoltán főiskolai tanár 

 

2016. évi intézményi TDK Konferencia, december 9.: 

2016-ban a következő TDK prezentációk bemutatására került sor: 

Angeli Áron András: Megújulás a marketing menedzsmentben. Konzulens: Dr. 

Gyöngyösy Zoltán 

Tóvizi Ádám: Marketingkommunikációs eszközök használata a hazai vállalkozásokban. 

Konzulens: Dr. Gyöngyösy Zoltán 

Értékelő Bizottság: 

Dr. Balogh Imre rektor, főiskolai tanár 

Dr. Gyöngyösy Zoltán főiskolai tanár 

Dr. Zsebők Csaba tanszékvezető docens, intézményi TDT-titkár 

 



  

13 
 

2017-ben az intézményi TDK konferenciát ősszel, a november 17-re tervezett Magyar 

Tudomány Ünnepe Konferenciasorozat rendezvényei után tervezzük az intézményi TDK 

konferenciát megtartani. 

Az eddigi előzetes konzultációk szerint a következő hallgatók a következő témákban terveznek 

TDK dolgozatot készíteni: 

Kovács Kitti – Unortodox gazdaságpolitika és az MNB (Dr. Árva László témavezető) 

Németh Ildikó: Az idősek gondozásának üzleti modelljei ma hazánkban, illetve 

Európában (Dr. Árva László témavezető) 

Jámbor Attila - Tervezési folyamat egy állatgyógyászati esettanulmány bemutatásával. 

(következtetések tanulságok), (Dr. Árva László témavezető) 

Matzné Nemes Anikó COFIDIS - Digitális alapú ügyfélkapcsolat kiépítése a pénzügyi 

szektorban. COFIDIS (Dr. Árva László témavezető) 

Nagy Ervin: Gazdaságtörténet (Raffay Ernő témavezető),  

Kovalcsik Mónika: Vállalkozás Magyarországon és külföldön. (Dr. Árva László 

témavezető) 

Értékelő Bizottság: 

Dr. Balogh Imre rektor, főiskolai tanár 

Dr. habil. Árva László, tudományos rektorhelyettes, főiskolai tanár 

Dr. Zsebők Csaba, docens, intézményi TDT-titkár 

 

Együttműködések, partnerségek 

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola több tudományos jellegű együttműködést is kötött az elmúlt 

évek során: 

 A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara, illetve az Egyetem Ihrig Károly 

Doktori Iskolája és a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola kötött 2017 tavaszán, stratégiai, 

elsősorban oktatási és kutatási jellegű együttműködést, amelynek lényege: A felek az 

együttműködés keretében a Főiskola a végzett, illetve végzős hallgatóit (BSc) 

tájékoztatják a Debreceni Egyetem Gazdálkodás Karának MSc képzéseiről, és 

figyelmükbe ajánlják azokat. A Főiskola tájékoztatja oktatóit a debreceni PhD 

képzésekről. A Főiskola profiljába illeszkedő kutatási témákat fogad a Debreceni 

Egyetem PhD programjaiból, a Főiskola oktatói a Debreceni Egyetem 

kezdeményezésére társ témavezetőként részt vesznek a témavezetésben és PhD 

hallgatók képzésében. A felek kölcsönös átoktatást vállalnak (külső óraadás) a DE és a 

Főiskola minősített oktatói által. A Főiskola tudományos fokozattal rendelkező, 

tapasztalt oktatói habilitációs eljárásra jelentkezhetnek a DE Társadalomtudományi 

Habilitációs Bizottságánál. A Kar, a DI és a Főiskola együttműködnek kutatási projektek, 

pályázatok kidolgozásában. A Kar, a Debreceni Egyetem és a Főiskola együttműködnek 

tudományos konferenciákon és tudományos közlemények írásában, a Kar és a DI 

oktatói és doktoranduszai publikálhatnak a Főiskola tudományos folyóiratában. 
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 A Click On Hungary Kft-vel 2017 júniusában kötött stratégiai megállapodás inkább 
gyakorlati jellegű volt, és annak során a felek megállapodtak, hogy együttműködnek 
abban, hogy Főiskola hallgatói részére a Click On Kft. tájékoztatást nyújt az xFLOWer 
programcsaládról és annak lehetőségeiről. A felek együttműködnek abban, hogy a 
Click On Kft. részt vesz a Főiskola nappali és levelező képzésében óratartással, a 
jövőbeli duális képzésben pedig együttműködő partnerként. Ezen túl a felek 
megállapodnak, hogy a képzés konkrét tartalmi elemei a szakok képzési ciklusaira és 
tantárgyaira nézve a szakfejlesztés folyamata szerint kerülnek meghatározásra külön 
megállapodásban. 

 

 Partiumi Keresztény Egyetemmel (Nagyvárad) 2017. május 24-én kötött 

együttműködési megállapodás célja egyrészt oktatási (közös tananyagfejlesztés), 

másrészt közös vállalkozásfejlesztési, illetve kutatási (közös kutatások) jellegű. 

Tartalmazza annak kinyilvánítását, hogy közösen szerveznek kutatásokat, vesznek részt 

konferenciákon, illetve közösen pályáznak kutatási forrásokra. 

 

Publikációs tevékenységek 

2009 márciusa óta 2014-ig jelent meg a Gazdasági Élet és Társadalom című Wekerle kiadvány, 

rendszerint évente két alkalommal. Mivel azonban nem volt kettős vaklektorálást használó 

folyóiratnak lejelentve az MTMT-nél, ezért az ott megjelent kiadványokat nem vette az MTMT 

figyelembe. 

2017. 08. 09-én ezen kívántunk változtatni három módon. Egy felől a folyóiratról deklaráltuk, 

hogy nem folyóirat, mert nem rendszeresen jelenik meg, hanem időszaki kiadvány. Másrészt 

a nevét megváltoztattuk Acta Wekerleensis – Gazdaság és Társadalomra, hogy ezzel is 

jelezzük a kiadványnak a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolához való kötődését, az Acta 

Debreceniensis, vagy az Acta Szegediensis mintájára. Végül a szerkesztőbizottság elnöke, dr. 

Kovács Árpád, a főiskola rektora, dr. Balogh Imre, valamint a kiadvány főszerkesztője dr. Árva 

László, aláírásaival írtunk egy levelet az MTMT-nek, deklarálva, hogy az Acta Wekerleensis: 

Gazdaság és Társadalom egy kettős vaklektorálással készülő folyóirat, amelynek a lektori 

véleményei archiválva vannak, és ezért kérjük az ott megjelent publikációkat az MTMT-ben 

figyelembe venni. 

Az Acta Wekerleensis: Gazdaság és Társadalom kiadvány szerkesztőbizottsága a következő 

(2017. augusztus 22.) 

Név Munkahely  
Kovács Árpád, 
Szerkesztőbizottság elnöke 

Költségvetési Tanács, Elnök 

Báger Gusztáv Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani 
Intézet vezetője 

Botos Katalin Szegedi Tudomány Egyetem, Professor Emerita 

Giday András RETÖRKI, tudományos munkatárs,  
Pénzügyi Szemle, szerkesztő bizottsági tag 
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Sebestyén Géza Corvinus Egyetem, tanszékvezető docens 
Pásztor Szabolcs Nemzeti Közszolgálati Egyetem, docens 

Popp József Debreceni Egyetem, Ihrig Károly Doktori Iskola 
vezetője 

Kosztopulisz Andreász Szegedi Tudományegyetem, Vállalati Pénzügyek 
tanszék, adjunktus 

Eperjesi Zoltán Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, docens 

Zsebők Csaba Szerkesztőségi 
titkár  

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, docens 

Mádi László Főiskolai Tanács WSÜF, Főiskolai tanár, NGM, 
Főosztályvezető 

Tóth Gergely Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Főiskolai tanár 

Árva László, Főszerkesztő  Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Főiskolai tanár 
Pénzes Ibolya Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Főiskolai tanár 

 

A cikkek lektorait a szerkesztőbizottság tagjai közül, sorshúzással választja ki főszerkesztő, 

illetve a szerkesztőség titkára. 

A szerkesztőbizottsági üléseket részben személyes megjelenés, részben internetes konzultáció 

révén oldjuk meg (figyelembe véve a tagok közti földrajzi távolságot, illetve rendszeres 

elfoglaltságaikat). 

Az Acta Wekerleensis: Gazdaság és Társadalom következő számát 2017 szeptemberében 

kívánjuk online és esetleg papír alapon is megjelentetni. 

A szeptemberi szám tervezett tartalma és státusa kettős vaklektorálást követően: 

2017. szeptemberi cikkek címei, szerzői, a cikk státusa augusztus 25-én 

No. Cikk rövid címe Szerző neve Cikk státusa 

001 Tudásmenedzsment a 
felsőoktatásban 

Balogh Anikó, WSÜF, 
volt oktatási 
rektorhelyettes 

Elfogadva 

002 Kiskereskedelem Jász-
Nagykun-Szolnok megyében 

Pénzes Ibolya, WSÜF, 
Főiskolai tanár 

Elfogadva 

003 Multilaterális fejlesztési 
bankok 

Eperjesi Zoltán WSÜF, 
Főiskolai tanár 

Elfogadva 

004 A Fiskalizáció gazdasági 
haszna: Európai jóléti szociális 
rendszerek bemutatása 

Árva-Eperjesi WSÜF 
főiskolai tanárok 

Elfogadva  

005 Folyamatok a hazai 
villamosenergia iparban  

Kádár Péter, Óbudai 
Egyetem, 
Villamosenergetikai 
intézet, 
intézetigazgató. 
egyetemi docens 

Elfogadva 

006 Kívánatos és reális 
lakáspolitika Magyarországon 

Mádi László, főiskolai 
tanár 

Elfogadva 
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007 Magyar felsőoktatás jelenlegi 
kérdése 

Veress Pál, Corvinus, 
egyetemi docens 

Elfogadva 

008 Az 56-os Kolhoz Kör Zsebők Csaba, WSÜF 
főiskolai docens 

Elfogadva 

009 Párhuzamos gondolatok ott és 
itt 

Botos Katalin, Szegedi 
Tudományegyetem, 
professor emerita 

Elfogadva  

010 Területi együttműködés Simó Balázs, WSÜF 
volt főiskolai docens 

ELUTASÍTVA 

011 Koreai hitelbírálati rendszer Spaller Ede, Nemzeti 
kutatási, fejlesztési és 
innovációs hivatal 
elnökhelyettes 
 
 

Elfogadva 

012 Non mainstream piac Szalma Dániel, WSÜF 
volt főiskolai docens 

ELUTASÍTVA 

 

 

A következő számot a november 17-i konferencia anyagjainak kívánjuk szentelni. Ebben az 

esetben is alkalmazni kívánjuk a kettős vak lektorálást, de az még a konferencia anyagok 

elfogadása során lép be. A konferencián elhangzó összes anyagot meg kívánjuk jelentetni az 

Acta Wekerleensis: Gazdaság és Társadalom-ban. 

 


