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ELŐSZÓ 
 

Két év elvileg nem hosszú idő, de a gyorsuló társadalmi - gazdasági változások idején mégis sok új kihívást 

hoz magával. A tudomány feladata ezeknek az értelmezése és megfelelő válaszok megkeresése, amelyek 

makro- és mikroszinten egyaránt használható útbaigazítást adhatnak a döntéshozók számára. Mindezt abban 

a tudatban téve, hogy módszereink és információink korlátai, meg a jelenségek komplexitása miatt a 

tudomány által javasolható megoldások között nincs egyetlen üdvözítő „legjobb gyakorlat” (best practice) – 

egyidejűleg különféle - jobb, vagy rosszabb - válaszok léteznek a problémák megoldására, amelyek egyre 

inkább az eltérő adottságok között alkalmazható „jó gyakorlatok” (good practices) fogalmába tartoznak.  

 

Ezek a kérdések különös súllyal élesen vetődnek fel most, amikor a 2014-2020 közötti EU-költségvetési 

időszakban rendkívül jelentős mértékű innovációs forrás áll az EU-tagországok rendelkezésére, amelynek 

optimális felhasználása a kelet-európai tagországok számára vissza nem térő lehetőséget is jelent. Még az 

időszak elején vagyunk, és van mód arra, hogy mérlegeljük a kihívásokat és a lehetőségeket, az innovációs 

hálózatok szereplőinek legfontosabb teendőit és felelősségét is. A konferencia ehhez a számvetéshez kínál 

fórumot, hasznos eszmecserét több mint 300 résztvevővel (köztük 200 előadóval) hét országból a K+F+I 

szféra, a gazdaság és a civil szervezetek részéről egyaránt. 

 

Már több mint huszonöt éve, hogy Magyarországon bekövetkezett a rendszerváltás, amely az országot új 

pályára állította, jóllehet az útkeresés azóta is tart. És az időbeli párhuzamoknál tartva, már több mint 

huszonöt éve hagyományosan kétévente rendezzük meg konferenciánkat, a Nemzetközi Tudományos 

Napokat, amely 2016-ban már a tizenötödik állomásához érkezett el. Az időbeli egybeesések talán nem 

véletlenek: történelmi távlatból már jobban látszik, hogy a kelet-európai rendszerváltások lehetőségét 

egyfajta globális átrendeződés teremtette meg. És intézményünk, a gyöngyösi – akkor még más néven 

Gödöllőhöz tartozó, ma már Károly Róbert - Főiskola egy szellemi műhelyhez illő szerepvállalással akkor a 

rengeteg megválaszolatlan kérdést felvető szituációban döntött úgy, hogy időről-időre otthont ad a 

legkiválóbb kutatóknak a kihívásokra adandó válaszok közös keresése céljából. Bár negyedszázad alatt 

különféle okok miatt sok helyen megszakadtak hagyományos konferenciasorozatok, Gyöngyösön, azóta is 

„őrizzük a lángot”, mert az missziónk szerves részévé vált. 

 

Az sem véletlen, hogy újabban egyre szélesebb kört foglalkoztat az innovációs gazdaság megjelenése, miután 

egyre nyilvánvalóbb, hogy globális világgazdasági átrendeződés részesei vagyunk, amely gyorsuló ütemű 

polarizációval jár. Magyarország számára a globális átrendeződés nyitott gazdasága, a rendszerváltás óta 

hiányzó nemzetstratégiája, kis méretei és belső társadalmi – gazdasági feszültségei miatt legalább akkora 

kihívásokat támaszt, mint annak idején a kelet-európai rendszerváltás. A tudósok és a döntéshozók feladata, 

felelőssége sem kisebb, és még egyszer ugyanazt a hibát nem követhetjük el – a bennünket sodró változások 

valódi természetének ismeretében kell végre megtalálni az eddig „elbliccelt” helyes választ a kérdésre: 

„milyen világban kívánunk élni 2025-ben?” Konferenciánkat az innovációs gazdaság jegyében rendezzük 

meg, ezért a mottója: „Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között”. Reméljük, hogy a két nap 

alatti eszmecserék közelebb visznek bennünket a keresett válaszhoz. 

 
 
habil. Dinya László, CSc. 
egyetemi tanár 
a Szervező Bizottság elnöke                            Gyöngyös, 2016. március 27. 
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FOREWORD 
 

Two years don’t mean a long time but it could bring many new challenges in the era of accelerating social – 

economic changes. The task of the science is to understand them and to look for appropriate answers that could 

give useful directions for decision makers at macro- and micro-levels too. It should be done in the knowledge of 

the lacking optimal „best practice” among the solutions proposed by the science because of the barriers of our 

methods and information and because of the complexity of events. There are existing different – better or worse - 

answers at the same time to solve the problems belonging to the category of good practices that could be applied 

at different local conditions.    

 

These questions arise sharply with particular emphasis just now when there is a very meaningful innovation 

source available for the EU member countries in the period of the EU-budget between 2014-2020. Its optimal 

use is a unique opportunity especially for the Eastern-European countries. We are at the beginning of this period 

now and we have the possibility to judge the challenges and possibilities and the most important tasks and 

responsibilities for the actors of the innovation networks too. Our conference is trying to provide a forum for this 

discussion and a useful exchange of information having more than 300 participants (200 presentations among 

them) of 7 countries from the R+D+I sector, the economy and the NGO-s too.  

 

The system exchange has been occured in Hungary already more than 25 years ago and it has set a new track for 

the country but the quest still continues even now. And keeping the date we organize our conference called 

International Scientific Days in every second year since then traditionally which has arrived its fifteenth station 

already in 2016. The temporal coincidences are maybe not accidental: based on the historical perspective we 

could see more sharply that the opportunity of Eastern-European systems exchange was created by a kind of 

global realignment. And our institution, the Károly Róbert University College – belonging to the University of 

Gödöllő at that time – has decided to take over the role to collect the best researchers time-to-time for looking 

commonly the answers to the challenges despite of, or because of the situation raising a lot of unanswered 

questions. Although traditional series of former conferences at many places has been broken down due to various 

reasons during this quarter of century we „keep the flame” ever since because it has became the organic part of 

our mission. 

 

It is not accidental too that the appearance of innovation economy is interesting for wider circle lately because it 

is more and more evident that we are part of the global world economy shift overlapping with accelerating 

polarization. The global shift means at least such big challenges for Hungary as the former system exchange in 

Eastern-Europe because its opened economy, lacking complex national strategy, small size and its internal socio-

economic tensions. The task and responsibility of scientists and decision makers is not less and we can not make 

the same mistake – knowing the true nature of changes attaching us we have to find the correct answer to the 

question: “what kind of world we want to live in around 2025”? Our conference will be held in the spirit of the 

innovation economy so the motto is: “Innovation challenges and opportunities between 2014-2020”. We do hope 

that the discussions during the two days will bring us closer to the answers we are looking for. 

 

 
 
Prof. Hab. Dinya László 
President of the Organizing Committee 
Gyöngyös, 27-th of March 2016 
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A TUDOMÁNYOS NAPOK PROGRAMJA 
 
2016. március 30. (szerda) 
 

8:00 -  Regisztráció (B épület, földszint) 
    

Plenáris ülés (B épület, V. előadó) 
10:00 - 10:10 Megnyitó, köszöntő 

   Helgertné Szabó Ilona Eszter rektor 
Károly Róbert Főiskola 

10:10 - 10:35 Agrárinnovációs kihívások  
Németh Tamás akadémikus, egyetemi tanár 
Kaposvári Egyetem 

10:35 - 11:00 Innovációs trendek az élelmiszer gazdaságban  
Tóth József egyetemi tanár 
Budapesti Corvinus Egyetem 

11:00 - 11:25 Nyitott innovációk – az európai bioökonómia fő hajtóereje 
Mariusz Maciejczak egyetemi tanár 
Warsaw University of Life Sciences, Varsó 
  

11:25 - 11:40 Elismerések átadása 
     

11:40 - 11:45 Konferencia fotó (B épület előtti lépcső) 
  

11:45 - 11:50 Poszter szekció megnyitása (A épület, Aula) 
Dinya László egyetemi tanár 
Károly Róbert Főiskola 
  

12:00 - 13:30 Ebéd (A épület, T-előadó) 
     

14:00 - 18:00 Szekcióülések 
    
   Közgazdaságtan, innováció szekció – A épület, K szint, 2.202 

Elnök: Tóth József 
Társelnök: Novák Tamás 
Titkár: Benedek Andrea 

    
   Közgazdaságtan, földgazdálkodás szekció – A épület, K szint, 2.206 

Elnök: Rieger László 
Társelnök: Baranyi Aranka 
Titkár: Szűcs Csaba 

    
   Közgazdaságtan, versenyképesség szekció – A épület, K szint, 2.207 

Elnök: Fertő Imre 
Társelnök: Tégla Zsolt 
Titkár: Pántya Róbert 

    
   Vidékfejlesztés szekció – A épület, I. előadó 

Elnök: Dinya László 
Társelnök: Koncz Gábor 
Titkár: Kerekesné Mayer Ágnes 

    
   Turizmus szekció – A épület, K szint, 2.208 

Elnök: Ferencz Árpád 
Társelnök: Domjánné Nyizsalovszky Rita 
Titkár: Nagy-Kovács Erika  

    
   Területi gazdaságtan szekció – A épület, II. előadó 

Elnök: Káposzta József 
Társelnök: Nagyné Demeter Dóra 
Titkár: Szűcs Antónia 
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   Környezetgazdaságtan, fenntarthatóság szekció – A épület, III. előadó 

Elnök: Borbély Csaba 
Társelnök: Wachtler István 
Titkár: Kiss Alida 

    
   Vállalatgazdaságtan szekció – A épület, K szint, 2.209 

Elnök: Popp József 
Társelnök: Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia 
Titkár: Domán Szilvia 

    
   Vezetés – szervezés szekció – A épület, K szint, 2.211 

Elnök: Kapronczai István 
Társelnök: Takács István 
Titkár: Kisari Krisztián 

    
   Menedzsment szekció – A épület, K szint, 2.212 

Elnök: Nábrádi András 
Társelnök: Liebmann Lajos 
Titkár: Zörög Zoltán  

    
   Oktatás – Humán erőforrás szekció – B épület, 1.17 

Elnök: Bihall Tamás 
Társelnök: Taralik Krisztina 
Titkár: Mucsics F. László 

    
   Agrártermelés, technológia szekció – A épület, IV. előadó 

Elnök: Lehoczky Éva 
Társelnök: Nagy Péter Tamás 
Titkár: Bekő László 

    
   Economy (English Section) –B épület, 1.10 

Chair: Przygodzka, Renata 
Co-chair: Hágen István Zsombor 
Secretary: Fiser Noémi 

    
   Trade – Marketing (English Section) – B épület, 0.18 

Chair: Florkowski, Wojciech J. 
Co-chair: Bujdosó Zoltán 
Secretary: Bozsik Norbert 

    
   Innovation – Education (English Section) – B épület, 0.14 

Chair: Sadowski, Adam 
Co-chair: Némethy Sándor 
Secretary: Bakos-Tóth Eszter 

    
   Management – Human resource (English Section) – B épület, 1.19 

Chair: Maciejczak, Mariusz  
Co-chair: Erdélyi Tamás 
Secretary: Baják Imre 

    
18:30 - 23:00 Szakember találkozó (A épület, T előadó) 

 
2016. március 31. (csütörtök) 
 

9:00 - 12:00 Szakmai program – Mátrai Erőmű Zrt., Visonta 
    

13:00 -  Ebéd (A épület, Étterem) 
  



8 

PROGRAMME OF SCIENTIFIC DAYS 
 
March 30, 2016 (Wednesday) 
 

8:00 -  Registration (Ground floor – Building „B”) 
    

Plenary session (Building „B” épület, Auditorium V.) 
10:00 - 10:10 Opening ceremony, Welcome speach 

   Helgertné Szabó, Ilona Eszter, rector 
Karoly Robert College 

10:10 - 10:35 Innovation challenges inthe agriculture  
Németh, Tamás, academician, professor 
Kaposvár University 

10:35 - 11:00 Innovation trends in the food economy 
   Tóth, József, professor 

Corvinus University of Budapest 
11:00 - 11:25 Open innovations as a key driver of bioeconomy development in Europe 

Maciejczak, Mariusz, professor 
Warsaw University of Life Sciences, Warszaw 

11:25 - 11:40 Award giving ceremony 
    

11:40 - 11:45 Conference photography (in front of the Building „B”) 
 

11:45 - 11:50 Opening of the poster section (Building „A”, Main Hall) 
Dinya, László, professor 
Karoly Robert College  
 

12:00 - 13:30 Lunch (Auditorium T, Building „A”) 
    

14:00 - 18:00 Sections 
    
   Economics, innovation section – Building „A”, Floor „K”, 2.202 

Chair: Tóth, József  
Co-chair: Novák, Tamás  
Secretary: Benedek, Andrea  

    
   Economics, land utilization section – Building „A”, Floor „K”, 2.206 

Chair: Rieger, László  
Co-chair: Baranyi, Aranka  
Secretary: Szűcs, Csaba  

    
   Economics, competitiveness section – Building „A”, Floor „K”, 2.207 

Chair: Fertő, Imre  
Co-chair: Tégla, Zsolt  
Secretary: Pántya, Róbert  

    
   Rural development section – Building „A”, Auditorium I. 

Chair: Dinya, László  
Co-chair: Koncz, Gábor  
Secretary: Kerekesné Mayer, Ágnes  

    
   Tourism section – Building „A”, Floor „K”, 2.208 

Chair: Ferencz, Árpád  
Co-chair: Domjánné Nyizsalovszky, Rita  
Secretary: Nagy-Kovács, Erika  

    
   Regional economy section – Building „A”, Auditorium II. 

Chair: Káposzta, József  
Co-chair: Nagyné Demeter, Dóra  
Secretary: Szűcs, Antónia  
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   Environmental management – Sustainability section – Building „A”, Auditorium III. 

Chair: Borbély, Csaba  
Co-chair: Wachtler, István  
Secretary: Kiss, Alida  

    
   Business economics section – Building „A”, Floor „K”, 2.209 

Chair: Popp, József  
Co-chair: Erdeiné Késmárki-Gally, Szilvia  
Secretary: Domán, Szilvia  

    
   Leadership – Organisation section – Building „A”, Floor „K”, 2.211 

Chair: Kapronczai, István  
Co-chair: Takács, István  
Secretary: Kisari, Krisztián  

    
   Management section – Building „A”, Floor „K”, 2.212 

Chair: Nábrádi, András  
Co-chair: Liebmann, Lajos  
Secretary: Zörög, Zoltán  

    
   Eucation – Human resource management section – Building „B”, 1.17 

Chair: Bihall, Tamás  
Co-chair: Taralik, Krisztina  
Secretary: Mucsics, F. László  

    
   Agriculture – Technology section – Building „A”, Auditorium IV. 

Chair: Lehoczky, Éva  
Co-chair: Nagy Péter, Tamás  
Secretary: Bekő, László  

    
   Economy (English section) – Building „B”, 1.10 

Chair: Przygodzka, Renata 
Co-chair: Hágen, István Zsombor 
Secretary: Fiser, Noémi  

    
   Trade – Marketing (English section) – Building „B”, 0.18 

Chair: Florkowski, Wojciech J. 
Co-chair: Bujdosó, Zoltán 
Secretary: Bozsik, Norbert 

    
   Innovation – Education (English section) – Building „B”, 0.14 

Chair: Sadowski, Adam 
Co-chair: Némethy, Sándor 
Secretary: Bakos-Tóth, Eszter 

    
   Management – Human resource (English section) – Building „B”, 1.19 

Chair: Maciejczak, Mariusz  
Co-chair: Erdélyi, Tamás 
Secretary: Baják, Imre 

    
18:30 - 23:00 Reception (Auditorium T, Building „A”) 

 
    

March 31, 2016 (Thursday) 
 

9:00 - 12:00 Experts programme – Visiting the Mátra Power Plant, Visonta 
    

13:00 -  Lunch (Restaurant, Building „A”) 
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INFORMÁCIÓK / INFORMATION 
 
Térkép / Map 
 

 
 
Internet 
 
A tudományos napok résztvevői részére WiFi szolgáltatást biztosítunk: 
 
Hálózat (SSID): NTN2016 
Jelszó: NTN2016 
 
During the Conference there are wireless Internet access points in Building „A” and „B”: 
 
Network (SSID): NTN2016 
Password: NTN2016 
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KÖZGAZDASÁGTAN, INNOVÁCIÓ  
ECONOMICS - INNOVATION 

2016. március 30. (szerda) 
March 30, 2016 (Wednesday) 

„A”épület, K szint / Building „A”, Floor „K” /2.202 
 

 
Elnök / Chair: Tóth József 
Társelnök / Co-chair: Novák Tamás 
Titkár / Secretary: Benedek Andrea 
 

14:00 - 14:20 
Borbély András 
Innovációs indexek - A humán erőforrások és más input tényezők kérdései  
(Measuring innovation - The problem of human factors and other input indicators) 

14:20 - 14:40 
Kovács Gábor - Stion Zsuzsa  
Innovációs audit a felsőoktatási intézményekben  
(Innovation audit in higher education institutions) 

14:40 - 15:00 
Csörgő Tamás - Novák Tamás 
Hogyan csinálhatunk házilag Higgs bozont?  
(Higgs Bozon - on your own) 

15:00 - 15:20 
Csehné Papp Imola  
A munkaerőpiac munkáltatói szemmel  
(The labor market from the perspective of employers) 

15:20 - 15:40 
Benedek Andrea - Demszky Alma Míra 
Innovatív megoldások keresése a kulturális sokk időszakában  
(Looking for innovative solution in the time of cultural shock) 

15:40 - 16:00 Szünet / Pause 

16:00 - 16:20 
Dervalics Ákos  
Innováció és partnerség – KIC InnoEnergy Accelerator HUB 
(Innovation and partnership - KIC InnoEnergy Accelerator HUB) 

16:20 - 16:40 
Racskó Péter 
Big Data és fenntarthatóság  
(Big Data and Sustainability) 

16:40 - 17:00 
Baranyi Aranka - Sidlovicsné Tóth Ildikó 
Hitel és betétállomány vizsgálata varianciaanalízis módszerével  
(Evaluating loans and deposits using variance analysis) 

17:00 - 17:20 

Konecsny Jenő 
A JEREMIE program Magyarországon - tények a kockázatitőke-befeketetési program 
eddigi teljesítményéről és preferenciák a befektetői oldalról 
(The JEREMIE program in Hungary - facts about the performance of the venture capital 
program and preferences from the investors) 

17:20 - 17:40 
Som Zoltán - Erdősi Péter Máté - Papp Gergely Zoltán 
Elektronikus aláírás, jelszó és e-befogadás, avagy tudás és bizalom kérdése 
(Electronic signature, passowrd and e-inclusion, or a question of knowledge and trust) 

17:40 -  Vita / Discussion 
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KÖZGAZDASÁGTAN, FÖLDGAZDÁLKODÁS 
ECONOMICS, LAND UTILITATION 

2016. március 30. (szerda) 
March 30, 2016 (Wednesday) 

„A”épület, K szint / Building „A”, Floor „K” / 2.206 
 

 
Elnök / Chair: Rieger László 
Társelnök / Co-chair: Baranyi Aranka 
Titkár / Secretary: Szűcs Csaba 
 

14:00 - 14:20 

Vásáry Miklós  
A termeléshez kötött támogatás – ágazati hatások, a szója esetében tapasztalható 
sajátosságok 
(Coupled supports - sectoral impacts, characteristics of soybean) 

14:20 - 14:40 
Miskó Krisztina - Fogarassy József  
Az ökoszisztéma szolgáltatások és a mezőgazdaság  
(The ecosystem services and the agriculture) 

14:40 - 15:00 
Szűcs Csaba - Ragoncsa Zoltán - Marselek Sándor 
Földhasznosítás és fenntarthatóság kérdései  
(Issues of land use and sustainability) 

15:00 - 15:20 

Rieger László 
Az agrárgazdaság sikeressége és az elektronikus döntéstámogatás közötti 
összefüggések vizsgálata  
(Examination of the Relationship between Profitability of the Agriculture and the 
Electronic Management Systems) 

15:20 - 15:40 

Gergely Sándor - Hordós-Nagy Zsuzsa  
Zöldenergia kutatásokhoz kapcsolódó találmányok a Károly Róbert Főiskolán, és 
elhelyezésük az innovációs rendszerben  
(Inventions at Károly Róbert College relating to green energy researches, and their 
place in the innovation system) 

15:40 - 16:00 Szünet / Pause 

16:00 - 16:20 
Vasas Joachim - Kisvarga Szilvia 
A nemzeti vidékfejlesztési stratégia tervezésének fő kérdései  
(The main issues of the national rural development strategy planning) 

16:20 - 16:40 
Gubacsi Franciska - Koncz Gábor 
A recski ércbánya tájkarakterének változása  
(Changing landscape character of the Recsk ore mine) 

16:40 - 17:00 
Oláh András Béla 
A megújuló energiák felhasználásának lehetőségei a fenntartható mezőgazdaságban  
(The usage opportunities of renewable energy sources in sustainable agriculture) 

17:20 - 17:40 
Kálmán Ákos 
Innovációs trendek Magyarország baromfi ágazgatában 
(Innovation trends in the Hungarian poultry sector) 

17:40 -  Vita / Discussion 
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KÖZGAZDASÁGTAN, VERSENYKÉPESSÉG 
ECONOMICS - COMPETITIVENESS 

2016. március 30. (szerda) 
March 30, 2016 (Wednesday) 

„A”épület, K szint / Building „A”, Floor „K” / 2.207 
 

 
Elnök / Chair: Fertő Imre 
Társelnök / Co-chair: Tégla Zsolt 
Titkár / Secretary: Pántya Róbert 
 

14:00 - 14:20 

Fertő Imre 
Az Európai Unió agrárexportja komparatív előnyeinek tartósságát meghatározó 
tényezők 
(Drivers of the duration of comparative advantage in the European Union’s agri-food 
exports) 

14:20 - 14:40 
Tóth Orsolya 
A magyar mezőgazdasági üzemek technikai hatékonyságának vizsgálata 
(Examination of technical efficiency of the Hungarian farms) 

14:40 - 15:00 
Kacz Károly - Vincze Judit - Hegyi Judit - Gombkötő Nóra - Kalmár Sándor 
Közösség által támogatott mezőgazdaság hazai lehetőségei  
(Domestic Opportunities of Community Supported Agriculture) 

15:00 - 15:20 
Jámbor Attila - Vásáry Miklós  
10 év EU tagság: Eltérő mezőgazdasági teljesítmények az új tagországokban  
(10 Years of Accession: Diverging Performance of NMS agriculture) 

15:20 - 15:40 

Kovács Zoltán - Baranyai Zsolt - Szabó G. Gábor  
Az együttműködési aktivitás és a morális kockázat összefüggései egy termelői 
szerveződésben 
(Connections between cooperation ctivity and moral hazard in a Hungarian producer 
organisation) 

15:40 - 16:00 

Hegyi Judit - Vincze Judit - Troján Szabolcs 
A gazdálkodás 2000-2014 között megjelent tudományos cikkei a JEL (Journal of 
Economic Literature) osztályozási rendszerében  
(Scientific articles published in „Gazdálkodás” between 2000-2014 in JEL (Journal 
of Economic Literature) classification system)  

16:00 - 16:20 Szünet / Pause 

16:20 - 16:40 
Baranyai Zsolt - Szabó G. Gábor  
Kérdőíves felmérés a magyar gazdálkodók együttműködési aktvitásáról  
(Survey among Hungarian agricultural producers on their cooperation activity) 

16:40 - 17:00 
Jámbor Attila - Török Áron 
A versenyképesség meghatározó tényezői az európai sonkakereskedelem példáján 
(On the determinants of competitiveness: the case of European ham trade) 

17:00 - 17:20 
Tégla Zsolt - Marselek Sándor - Hágen István Zsombor  
Az agrárágazat gazdasági szerepe és jelentősége Magyarországon  
(Agricultural sector economic role and the importance of Hungary) 

17:20 - 17:40 
Szerletics Ákos 
A közös agrárpolitika hatáselemzésének eszközei  
(Impact analyis of the Common Agricultural Policy - methods and approaches) 

17:40 -  Vita / Discussion 
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VIDÉKFEJLESZTÉS  
RURAL DEVELOPMENT 
2016. március 30. (szerda) 

March 30, 2016 (Wednesday) 
„A”épület, I. előadó / Building „A”, Auditorium I.  

 
 
Elnök / Chair: Dinya László 
Társelnök / Co-chair: Koncz Gábor 
Titkár / Secretary: Kerekesné Mayer Ágnes 
 

14:00 - 14:20 

Kőszegi Irén Rita 
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtott támogatások összehasonlító 
elemzése 
(Support of young farmers) 

14:20 - 14:40 

Kovács Györgyi - Czimbalmos Róbert - Kiss Róbert 
Jász-Nagykun-Szolnok megye közepes méretű gazdaságainak, gazdálkodóinak 
vizsgálata (2015)  
(Examination of the middle-sized farms and farmers in Jász-Nagykun-Szolnok County 
(2015)) 

14:40 - 15:00 

Ritter Krisztián 
A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a hazai kistelepülések vizsgálatán keresztül  
(Possibilities of local economic development through the analysis of Hungarian small 
settlements) 

15:00 - 15:20 

Korcz Roland - Tóth László - Babocsay Gergely - Csernák József 
A vadászat és vadgazdálkodás megítélése a fiatalság körében Magyaroroszágon  
(A study of social acceptance of hunting and wildlife management among young 
people) 

15:20 - 15:40 
Túróczi Imre 
Innováció és vidékfejlesztés  
(Innovation and rural development) 

15:40 - 16:00 Szünet / Pause 

16:00 - 16:20 

Balla Emese 
EU-s vidékfejlesztési támogatások felhasználása az erdélyi helyi önkormányzatok 
körében  
(Use of the EU rural development supports by local governments in Transylvania) 

16:20 - 16:40 

Péli László - Czabadai Lilla  
Együtt, vagy külön? A Közép-magyarországi régió jövője különös tekintettel az 
innovációs fejlesztésekre  
(Together or separately? The future of the Central Hungarian region witzh special focus 
on innovation) 

16:40 - 17:00 
Hegedűs Szilárd - Csernák József 
Közművállalatok helyzetének vizsgálata a megyei jogú városok vonatkozásában  
(The examination of utility companies in county seats) 

17:00 - 17:20 
Gergely Sándor 
Vidékfejlesztés és roma foglalkoztatás  
(Rural development and romany employment) 

17:20 - 17:40 
Dinya László 
Fenntarthatóságot szolgáló komplex innovációk 
(Complex innovations serving sustainability) 

17:40 -  Vita / Discussion 
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TURIZMUS 
TOURISM 

2016. március 30. (szerda) 
March 30, 2016 (Wednesday) 

„A”épület, K szint / Building „A”, Floor „K” / 2.208 
 

 
Elnök / Chair: Ferencz Árpád 
Társelnök / Co-chair: Domjánné Nyizsalovszky Rita 
Titkár / Secretary: Nagy-Kovács Erika 
 

14:00 - 14:20 
Ferencz Árpád 
Helyi termékek piacra jutásának lehetőségei Kecskeméten 
(The sales opportunities of local products in Kecskemét) 

14:20 - 14:40 
Nagy-Kovács Erika 
Borhotel marketing tevékenységének elemzése  
(The analysis of the marketing activities of a wine hotel) 

14:40 - 15:00 
Zsarnóczky Martin 
Az idősek gazdaságának szerepe az egészségturizmusban  
(Opportunity of the medical tourism in the silver economy) 

15:00 - 15:20 
Virág Ágnes 
A Tokaji Borvidék turisztikai fejlesztései szolgáltatói szemmel  
(Tourism development of Tokaj wine region based on oppinion of service providers) 

15:20 - 15:40 
Czabadai Lilla 
Magyarország településeinek turisztikai jelentősége a vidékfejlesztésben  
(Turistical role of Hungarian settlements in rural development) 

15:40 - 16:00 Szünet / Pause 

16:00 - 16:20 

Domjánné Nyizsalovszki Rita - Kovács Gyöngyi - Bujdosó Zoltán – Kerekesné 
Mayer Ágnes 
A turizmus, mint a fenntartható térségfejlesztés eszköze Gyöngyös térségében 
(Tourism, as a tool for the sustainable regional development in Gyöngyös) 

16:20 - 16:40 
Laki Ildikó  
Egészséges települések- egészséges lakók  
(Healthy towns - healthy residents) 

16:40 - 17:00 
Nagy-Kovács Erika - Gálné Czékus Ildikó 
Borturisztika multiplikátor hatásának vizsgálata az egri és a mátrai borvidéken  
(The analysis of wine tourism multiplicator in the wine region of Eger and Mátra) 

17:00 - 17:20 

Lakatos Márk - Nagy Zoltán - Kereskesné Mayer Ágnes 
Gyógynövényteák (herbateák) alkalmazásának lehetőségei a közétkeztetésben  
(Possibilities for the application of infusion of herbs (herb teas) within the framework 
of public catering) 

17:20 -  Vita / Discussion 
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TERÜLETI GAZDASÁGTAN  
REGIONAL ECONOMY 
2016. március 30. (szerda) 

March 30, 2016 (Wednesday) 
„A”épület, II. előadó / Building „A”, Auditorium II. 

 
 
Elnök / Chair: Káposzta József 
Társelnök / Co-chair: Nagyné Demeter Dóra 
Titkár / Secretary: Szűcs Antónia 

 

14:00 - 14:20 
Gódor Amelita Kata - Káposzta József 
Térhasználat összefüggései a területfejlesztésben  
(Interrelations of the space usage in the regional development) 

14:20 - 14:40 
Lipták Katalin 
Munkaerő-piaci folyamatok területi különbségei – határon innen és túl  
(Regional differences in labour market trends – from and beyond the border) 

14:40 - 15:00 
Gubacsi Franciska - Koncz Gábor 
A recski ércbánya társadalmi-gazdasági hatásai  
(The social and economic effects of the Recsk ore mine) 

15:00 - 15:20 
Bálint Csaba 
Az egészségügyi ellátórendszer térbeliségének néhány összefüggése  
(A few general contexts of the spatiality of health care system) 

15:20 - 15:40 

Szűcs Antónia 
Objektív és szubjektív településfejlettségi vizsgálat a Gyöngyösi járás területén  
(A research of objective and subjective development of the municipality of Gyöngyös 
district) 

15:40 - 16:00 Szünet / Pause 

16:00 - 16:20 
Nagyné Demeter Dóra - Koncz Gábor 
Szuburbanizációs jelenségek Gyöngyös környékén  
(Suburbanisation effects in the neighborhood of Gyöngyös)  

16:20 - 16:40 
Áldorfai György 
Térbeli teljesítményvizsgálat  
(Regional performance analysis) 

16:40 - 17:00 
Oláh Izabella - Urbánné Malomsoki Mónika 
A kis- és aprófalvas térségek népességének változása hazánkban  
(The population changing of small and micro-village areas in Hungary) 

17:00 - 17:20 

Gódor Amelita Kata - Bakos Izabella Mária  
Az élelmiszerfogyasztás és az egészségi állapot térbeli összefüggéseinek vizsgálata 
Magyarországon  
(The food consumption and health status analysis of spatial correlations in Hungary) 

17:20 - 17:40 
Lendvay Endre 
Beavatkozási pontok azonosításának lehetőségei a települési gazdaságfejlesztésben 
(Options of defining intervention points in local (economic) development) 

17:40 -  Vita / Discussion 
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KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN, FENNTARTHATÓSÁG 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT – SUSTAINABILITY 

2016. március 30. (szerda) 
March 30, 2016 (Wednesday) 

„A”épület, III. előadó / Building „A”, Auditorium III. 
 

 
Elnök / Chair: Borbély Csaba 
Társelnök / Co-chair: Wachtler István 
Titkár / Secretary: Kiss Alida 
 

14:00 - 14:20 
Borbély Csaba - Posza Barnabás 
Fenntartható élelmiszer fogyasztás egy pazarló világban  
(Sustainable food consumption is wasteful world) 

14:20 - 14:40 

Gerencsér Ilona - Szeberényi András 
A megújuló energiaforrások alkalmazásának összehasonlító vizsgálata Gyöngyös 
Város Önkormányzata és a lakosság tekintetében  
(A comparative study of renewable energy sources in point of the Local Government 
of Gyöngyös and the resident population) 

14:40 - 15:00 

Kiss Alida - Ambrusz József 
A vörösiszap-katasztrófa következményeinek felszámolása, a keletkezett károk 
helyreállítása  
(Consequence mitigation and recovery following the red sludge disaster) 

15:00 - 15:20 

Bakosné Böröcz Mária - Horváth Bálint  
A zöld innováció klímapolitikai jelentősége az Európai Unió és Magyarország 
acéliparának esetében  
(The role of green innovation within the steel industry of the European Union and 
Hungary from a climate policy perspective) 

15:20 - 15:40 
Lászlók Anett 
Az elsődleges biomassza termelés alakulása Magyarországon  
(Primary biomass production in Hungary) 

15:40 - 16:00 Szünet / Pause 

16:00 - 16:20 
Szőke Linda - Herczeg Boglárka - Bakosné Böröcz Mária 
Civil szervezetek szerepe a fenntarthatóságra való átállás folyamatában  
(The role of NGOs in the process of transition to sustainability) 

16:20 - 16:40 
Németh Csaba - Láng Dávid - Radnics Péter - Tóth Adrienn - Friedrich László 
Tojáshéj, mint melléktermék és alapanyag  
(Eggshell flour as a by-product and raw materials) 

16:40 - 17:00 

Csegődi Tibor László 
Energiatudatosság az önkormányzati működésben és a közgondolkodásban egyes 
hazai településeken  
(Energy management and public awareness in Hungarian settlements) 

17:00 - 17:20 
Dóka László 
Bányászkultúra Magyarországon, kincs, ami nincs?  
(Mining culture in Hungary, a friend is a treasure?) 

17:20 - 17:40 
Kaprinyák Tünde  
Kertészet a klímaváltozás tükrében  
(Horticulture in the light of climate change) 

17:40 -  Vita / Discussion 
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VÁLLALATGAZDASÁGTAN 
BUSINESS ECONOMICS 
2016. március 30. (szerda) 

March 30, 2016 (Wednesday) 
„A”épület, K szint / Building „A”, Floor „K” / 2.209 

 
 
Elnök / Chair: Popp József 
Társelnök / Co-chair: Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia 
Titkár / Secretary: Domán Szilvia 
 

14:00 - 14:20 

Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia 
Növénytermesztési technológiák fontosabb gépkiválasztási szempontjai 
Magyarországon  
(The main selection aspects of machines for crop production technologies in 
Hungary) 

14:20 - 14:40 

Kicska Tibor 
Az intenzitás növelésének ökonómiai megítélése a paprikahajtatásban, különös 
tekintettel a termesztőberendezés típusára  
(Economical aspects of increasing intensity in paprika forcing in particular the type 
of the production equipment) 

14:40 - 15:00 

Sinka Anett 
Tartamkísérlet a precíziós növénytermesztés ökonómiai hatásainak vizsgálatára 
(Long-term experiment to examine the economic impact of precision plant 
production) 

15:00 - 15:20 

Kurmai Viktória - Apáti Ferenc 
A léalma-almasűrítmény termékpálya gazdasági elemzése  
(Economic analysis of product line of apple for industrial purpose and apple juice 
concentrate) 

15:20 - 15:40 

Kovács Evelin 
Az öntözött és öntözetlen csemegekukorica-termesztés összehasonlító gazdasági 
elemzése  
(Comparative economic analysis of irrigated and non-irrigated sweet corn 
production) 

15:40 - 16:00 

Almádi Bernadett 
Magyarországi pecsétviaszgomba termesztés értékteremtő tevékenysége és ellátási 
láncának tényezői  
(Lingzhi mushroom growing value-creating activities and its supply chain factors in 
Hungary) 

16:00 - 16:20 Szünet / Pause 

16:20 - 16:40 

Ladányi Krisztina - Szűcs István 
A főbb hazai állattenyésztési ágazatokban kelektkező szerves trágya komplex 
gazdsági értékelése 
(Complex economc evaluation of manure abased on the main domestic livestock 
sectors) 

16:40 - 17:00 
Molnár Szilvia 
A magyar lúdágazat hazai és nemzetközi helyzete  
(The domestic and international position of Hungarian goose sector) 

17:00 - 17:20 
Szőllősi László 
Mesterséges vedletés gazdasági hatásai az étkezési tojás termelésben  
(Economic effects of forced molting in commercial egg production) 

17:20 - 17:40 
Domán Szilvia - Tamus Antalné - Vas Zoltán 
Bevásárlóközpontok vonzerejének és versenypozíciójának fogyasztói megítélése 
(Shopping centers attractiveness and competitive position of consumer perception) 

17:40 -  Vita / Discussion 
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VEZETÉS – SZERVEZÉS 
LEADERSHIP – ORGANIZATION 

2016. március 30. (szerda) 
March 30, 2016 (Wednesday) 

„A”épület, K szint / Building „A”, Floor „K” / 2.211 
 

 
Elnök / Chair: Kapronczai István 
Társelnök / Co-chair: Takács István 
Titkár / Secretary: Kisari Krisztián 
 

14:00 - 14:20 

Marciniak Róbert – Koval, Oksana  
Hallgatói attitűdök a shared service szervezetekkel kapcsolatban a Miskolci 
Egyetemen  
(Student's perceptions about shared service organizations at University of Miskolc) 

14:20 - 14:40 
Kisari Krisztián 
LEAN bevezetése a biogáztermelés területén  
(LEAN implementation into the biogas production) 

14:40 - 15:00 
Pásztor Márta Zsuzsanna - Pető István 
Elektronikus üzlet - nyitott kurzus KKV-k számára  
(E-business - MOOC for SMEs) 

15:00 - 15:20 
Kertai-Kiss Ildikó 
Biztonsági kultúra támogatása szervezeti tanulással  
(Supporting safety culture by means of organisational learning) 

15:20 - 15:40 

Dömötör Ildikó 
Tréningelhető-e a közigazgatás? A tréningek módszertani szerepe, jelentősége a 
közszférában  
(„Trainings in public service?” The methodological role and the importance of 
trainings in the public sphere) 

15:40 - 16:00 Szünet / Pause 

16:00 - 16:20 
Bata Miléna 
Hogyan lehet élmény a munkavégzés? – Áramlat a munkahelyen  
(How can we enjoy our job? – Flow at the workplace) 

16:20 - 16:40 

Rácz Anita 
Milyen lehetőségek vannak a közszférában dolgozók motivációjára? Fókuszban az 
illetményrendszer  
(What are the possibilities for motivating public servants? Focusing on the salary 
system) 

16:40 - 17:00 

Csugány Julianna - Tánczos Tamás 
A szellemi tulajdonjogi védelem térbeli sajátosságainak változása az innováció- és 
imitációvezérelt gazdaságokban  
(Changes in Spatial Characteristics of Intellectual Property Rights in Innovation- and 
Imitation-driven countries) 

17:00 - 17:20 
Hernádvölgyi Andrea - Palencsár Vivien - Koncz Gábor - Mucsics F. László 
E-learning alkalmazási lehetőségek a vidékfejlesztésben  
(Application possibilities of e-learning in rural development) 

17:20 - 17:40 
Oláh Judit  
Mit nyerünk, ha kiegészítjük a six sigmát a lean management eszközeivel?  
(What could we gain by combining six sigma with lean management tools?) 

17:40 -  Vita / Discussion 
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MENEDZSMENT 
MANAGEMENT 

2016. március 30. (szerda) 
March 30, 2016 (Wednesday) 

„A”épület, K szint / Building „A”, Floor „K” / 2.212 
 

 
Elnök / Chair: Nábrádi András 
Társelnök / Co-chair: Liebmann Lajos 
Titkár / Secretary: Zörög Zoltán 
 

14:00 - 14:20 

Tobak Júlia - Nábrádi András 
Vállalati működést befolyásoló tényezők összehasonlító elemzése a hagyományos, és 
a családi tulajdonú vállalatok esetében  
(Comparative study of family-owned and not family-owned enterprises) 

14:20 - 14:40 

Csugány Julianna 
A technológiai fejlődés kettőssége: az innováció és imitáció sajátosságai  
(The duality of technological progress: the characteristics of innovation and 
imitation) 

14:40 - 15:00 
Szőke Brigitta - Gábor Ágnes - Gácsi Roland - Zéman Zoltán 
Megatrendek scorecard hatása a controllerekre  
(The scorecard impact of mega trends to the controllers) 

15:00 - 15:20 
Danyi-Boll Anikó 
Mezőgép-technikai vevőelégedettségi elemzés a körbálák példáján  

15:20 - 15:40 
Bene Andrea 
Az innováció és az imitáció szerepe az élelmiszeriparban  
(The role of innovation and imitation in the food industry) 

15:40 - 16:00 
Takács Marianna - Madai Hajnalka - Oláh János  
A magyar akácméz versenyképességének helyzete 2015-ben  
(The competitiveness position of the hungarian acacia honey in 2015) 

16:00 - 16:20 Szünet / Pause 

16:20 - 16:40 
Marosi Ildikó 
Kis- és középvállalkozások innovációs attitűd vizsgálata 
(Analyses of innovational attitudes among Hungarian SMEs) 

16:40 - 17:00 
Zakár Tivadar - Liebmann Lajos 
Pénzügyi karakterek azonosítása egy vállalati mintában  
(Identification of financial characterisitc of companies) 

17:00 - 17:20 
Tóth Róbert - Gyenge Balázs - Kozma Tímea  
Logisztikai vállalkozások finanszírozási lehetőségei  
(Financial opportunities of logistics enterprises) 

17:20 - 17:40 
Zörög Zoltán 
Vállalatirányítási rendszerek a jövőbe integrálva  
(Enterprise resource planning is integrated into the future) 

17:40 - 18:00 

Kovács Tamás - Keszi-Szeremlei Andrea - Nádasdy Ferenc - Horváthné Fábián 
Mirtyll  
A logisztikai tevékenység vizsgálata a DS. Kft-ben  
(The examination of the logistic activity in the DS. LTD.) 

18:00   Vita / Discussion 
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OKTATÁS – HUMÁN ERŐFORRÁS  
EDUCATION – HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

2016. március 30. (szerda) 
March 30, 2016 (Wednesday) 
„B”épület / Building „B”, 1.17 

 
 
Elnök / Chair: Bihall Tamás 
Társelnök / Co-chair: Taralik Krisztina 
Titkár / Secretary: Mucsics F. László 
 

14:00 - 14:20 
Bágyi Andrea - Taralik Krisztina 
Felsőoktatási intézmény választás szempontjai a KRF hallgatóinak körében  
(Factors influencing the decision of university choice among the students of KRF) 

14:20 - 14:40 
Kovács Cintia - Janurikné Soltész Erika - Járeb Ottmár  
Egy tevékenységközpontú digitális tananyagfejlesztés tapasztalatai  
(Experiences of an activity-centered digital learning materials development) 

14:40 - 15:00 

Mucsics F. László - Pántya Róbert - Bárdi-Szeberényi Rita 
Az e-learning munkacsoport kialakítása a Károly Róbert Főiskolán és 
tevékenységének meghatározása  
(The foundation of the e-learning workgroup at Karoly Robert College and the 
determining its future operation) 

15:00 - 15:20 

Bakos-Tóth Eszter - Baranyi Aranka 
A pénzügyi ismeretek főiskolán történő oktatásának gyakorlati tapasztalatai és 
perspektívái  
(Practical experiences and perspectives of teaching financial knowledge in higher 
education) 

15:20 - 15:40 
Pap Anna 
Tanulási zavarok a szakképzésben  
(Learning disabilities in the vocational education) 

15:40 - 16:00 Szünet / Pause 

16:00 - 16:20 
Faragó Boglárka - Kovács Kristóf 
A technológia hatása az iskolai teljesítményt befolyásoló kognitív képességekre  
(The impact of technology on cognitive abilities influencing school achievement) 

16:20 - 16:40 

Hajdú Dávid - Koncz Gábor 
A felnőttoktatásban résztvevők tapasztalatai egy miskolci kérdőíves vizsgálat 
tükrében  
(The experiences of the participants in adult education in the light of a questionnaire 
survey in Miskolc) 

16:40 - 17:00 
Fodor-Borsos Eszter 
Nők a transzformálódó felsőoktatás világában  
(Women in the world of the transforming higher education) 

17:00 - 17:20 
Réthy István - Bezzeg Enikő 
Mobilitás vs Migráció – versenyelőny vs globális társadalmi válság 
(Mobility vs Migration – competitiveness vs global social crisis 

17:20 - 17:40 

Kiss Ádám Gergő 
A magyar felsőoktatási intézményekbe jelentkezők területi eloszlása 
(The spatial dispersion and composition of students enrolled to the hungarian 
institutions of higher education) 

18:00 -  Vita / Discussion 
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AGRÁRTERMELÉS, TECHNOLÓGIA  
AGRICULTURE - TECHNOLOGY 

2016. március 30. (szerda) 
March 30, 2016 (Wednesday) 

„A”épület, IV. előadó / Building „A”, Auditorium IV. 
 

 
Elnök / Chair: Lehoczky Éva 
Társelnök / Co-chair: Nagy Péter Tamás 
Titkár / Secretary: Bekő László 
 

14:00 - 14:20 

Mazsu Nikolett - Kamuti Mariann - Gedeon Csongor - Lehoczky Éva 
Gyomflóra vizsgálatok trágyázási tartamkísérletben a kukorica korai fejlődési 
stádiumában  
(Examinations of the weed flora in a long-term fertilization experiment in the early 
growth stage of maize) 

14:20 - 14:40 

Kovács Péter - Sárvári Mihály 
Néhány agrotechnikai tényező hatása az eltérő genetikai alapú kukorica hibridek 
termésére  
(The effect of some agrotechnical factors on the yield of maize hybrids with different 
genetic base) 

14:40 - 15:00 

Nagy Péter Tamás 
Biostimulátor készítmények alkalmazása kertészeti kultúrákban különös tekintettel az 
egészséges élelmiszerelőállításra  
(Using of biostimulants in horticulture particularly regarding the healthy food 
production) 

15:00 - 15:20 

Lelesz Judit Éva - Nagy Éva 
A borsikafű (Satureja hortensis L.) tápanyagigényének vizsgálata kisparcellás 
kísérletben  
(The examination of the summer savory's (Satureja hortensis L.) nutrient requirement 
in small-plot trial) 

15:20 - 15:40 
Kisvarga Szilvia - Kohut Ildikó - Tillyné Mándy Andrea 
Bioregulátorok hatása egynyári dísznövények klorofill-tartalmára  
(Effect of bioregulators on chlorophyll content of annual plants) 

15:40 - 16:00 
Kamuti Mariann - Sándor Renáta - Mazsu Nikolett - Lehoczky Éva 
A talajnedvesség változása kukorica állományban  
(Changes of soil water content in maize cultivation) 

16:00 - 16:20 Szünet / Pause 

16:20 - 16:40 

Vojnich Viktor József - Hüvely Attila - Novák Dávid István 
A hidrokultúrában termesztett fejes saláta Lactuca sativa convar. capitata l.) 
produkciója 2014-2015  
(The yield of hydroponic cultivated lettuce (Lactuca sativa convar. capitata l.) 2014-
2015) 

16:40 - 17:00 
Baglyas Ferenc 
Korszerű fém szőlő támaszrendszer létesítésének tapasztalatai  
(Experience of establishing a modern vineyard metal support system) 

17:00 - 17:20 
Ambrus Andrea - Burai Péter - Bekő László 
Hely-specifikus gazdálkodás bevezetése, mint döntési helyzet  
(Implement of site-specific management as decision-making predicament) 

17:20 - 17:40 

Fodor László - Láposi Réka 
A kukoricabogár elleni védekezési technológiák vizsgálata monokulturában és 
vetésváltásban termesztett kukoricában 
(Studies of western corn rootworm control tecnologies in continuous and rotating 
corn production) 

17:40 -  Vita / Discussion 
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ENGLISH 
ECONOMY 

2016. március 30. (szerda) 
March 30, 2016 (Wednesday) 
„B”épület / Building „B”, 1.10 

 
 
Elnök / Chair: Przygodzka, Renata 
Társelnök / Co-chair: Hágen, István Zsombor 
Titkár / Secretary: Fiser, Noémi 
 

14:00 - 14:20 
Przygodzka, Renata - Mioduszewski, Jarosław  
The agricultural land market in Poland and its characteristics 

14:20 - 14:40 
Szőke, Linda - Herczeg, Boglárka - Battay, Márton - Fogarassy, Csaba 
Enviromental economics aspects of the biochar 

14:40 - 15:00 
Lorencowicz, Edmund  
Rational mechanization of small family farms 

15:00 - 15:20 
Rovny, Patrik - Hambálková, Maria - Dobak, Dusan  
Position of small farms in the Slovak agriculture 

15:20 - 15:40 
Filipiak, Tadeusz  
Land and labor productivity of farms in the European Union 

15:40 - 16:00 
Guzal-Dec, Danuta  
Leader initiative as a factor of social innovations in the develompent of the 
enviromentally valuable areas of lublin region (Poland) 

16:00 - 16:20 Pause 

16:20 - 16:40 
Brohm, Daniel - Domurath, Nico  
Technical developments in the agricultural food production sector 

16:40 - 17:00 
Lukovics, Miklós - Zuti, Bence 
Modern universities in a digital environment 

17:00 - 17:20 
Szeberényi, András 
The renewable energy as a means of education to environmental good practice to life 
through the example of some settlements of Heves County  

17:20 -  Discussion 
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ENGLISH 
TRADE - MARKETING 
2016. március 30. (szerda) 

March 30, 2016 (Wednesday) 
„B”épület / Building „B”, 0.18 

 
 
Elnök / Chair: Florkowski, Wojciech J. 
Társelnök / Co-chair: Bujdosó, Zoltán 
Titkár / Secretary: Bozsik, Norbert 
 

14:00 - 14:20 
Us, Anna – Florkowski, Wojciech J. - Klepacka, Anna M.  
Opinions about water quality among rural residents of lesser developed region of the 
European Union: the case of villagers from Lubelskie voivodship in Poland 

14:20 - 14:40 
Ivolga, Anna - Trukhachev, Alexandr  
Sustainable rural development in the conditions of trade integration: from challenges 
to opportunities 

14:40 - 15:00 
Gaurav, Kumar - Bharti, Nalin 
India-Pakistan agro products trade: MFN and beyond 

15:00 - 15:20 
Balogh, Péter - Gorton, Matthew - Popp, József - Lengyel, Péter - Békési, Dániel 
Consumer willingness to pay for mangalica salami 

15:20 - 15:40 
Siedlecka, Agnieszka  
Agri-environmental programs as an instrument for creating sustainable development 
of the environmentally valuable areas of the Lubelskie voivodeship (Poland). 

15:40 - 16:00 
Potocskáné Kőrösi, Anita 
Regulation of the financial crisis „2008” 

16:00 - 16:20 Pause 

16:20 - 16:40 
Klepacka, Anna M. - Pieńczuk, Evelina - Kamińska, Natalia 
The use of solar energy in the opinions of county employees in Mazowieckie 
Voivodship 

16:40 - 17:00 
Gál, Richárd 
The examination of intrinsic value and market price differences of currency pairs 
with the Monte-Carlo method 

17:00 - 17:20 
Bujdosó, Zoltán - Benkő, Béla - Brambauer, Zsolt 
The system of connection (relation) between tourism and regional development in 
Hungary 

17:20 - 17:40 
Kumar, Chandan - Bharti, Nalin  
India - European Union agricultural trade: trade restrictions and SPS measures 

17:40 -  Discussion 
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ENGLISH 
INNOVATION - EDUCATION 

2016. március 30. (szerda) 
March 30, 2016 (Wednesday) 
„B”épület / Building „B”, 0.14 

 
 
Elnök / Chair: Sadowski, Adam 
Társelnök / Co-chair: Némethy, Sándor 
Titkár / Secretary: Bakos-Tóth, Eszter 
 

14:00 - 14:20 
Sadowski, Adam 
Regional diversification of agriculture in Poland 

14:20 - 14:40 
Némethy, Sándor - Lagerqvist, Bosse - Walas, Bartlomiej  
Sustainable wine tourism can increase the viability of organic wine production and 
ensure the conservation of valuable viticultural landscapes and their cultural heritage 

14:40 - 15:00 
Hágen, István Zsombor - Marselek, Sándor - Tégla, Zsolt 
Agriculture structure in Hungary with respect to risk in crop production 

15:00 - 15:20 
Alföldy-Borus, Márk 
Regional analysis of the high energy demand manufacturing industry 

15:20 - 15:40 
Lenart-Gansiniec, Regina  
Open social innovation in public organisations strategies 

15:40 - 16:00 Pause 

16:00 - 16:20 
Takács-György, Katalin 
Do the SMEs dare to think ahead? – Observations of a survey 

16:20 - 16:40 
Zwolińska-Ligaj, Magdalena  
Ecological activity as a factor of innovativeness of enterprises located in natural 
valuable areas 

16:40 - 17:00 
Poplawski, Lukasz 
The courses of ecodevelopment of protected areas in Poland (the Swietokrzyskie 
voivodeship) summary of research from years 1998-2006 

17:00 - 17:20 
Adamowicz, Mieczysław  
Smart specialization as a way of strenghtening the innovation potential of regions 

17:20 - 17:40  

17:40 -  Discussion 
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ENGLISH 
MANAGEMENT - HUMAN RESOURCE 

2016. március 30. (szerda) 
March 30, 2016 (Wednesday) 
„B”épület / Building „B”, 1.19 

 
 
Elnök / Chair: Maciejczak, Mariusz  
Társelnök / Co-chair: Erdélyi, Tamás 
Titkár / Secretary: Baják, Imre 
 

14:00 - 14:20 
Cseh Papp, Imola - Rudnák, Ildikó  
The new methods of teaching Economic Sciences 

14:20 - 14:40 
Andrzejczyk, Angelika  
Entrepreneurial Attitudes of University Students from Urban and Rural Areas - 
Comparative Analysis 

14:40 - 15:00 
Fodor-Borsos, Eszter - Kiss, Ádám Gergő 
Student’s learning motivation in higher education - in a territorial aspect 

15:00 - 15:20 
Réthy, István 
Alternative management training and team bulding methodology for higher 
efficiency and better involvment - back to Homo Ludens 

15:20 - 15:40 
Duong Van, Thinh 
Does social support is needed at heighner education institutes? 

15:40 - 16:00 Pause 

16:00 - 16:20 
Ollé, János - Hülber, László  
Activity-based instructional design model 

16:20 - 16:40 
Baják, Imre 
Cryptography in Business Informatics Education 

16:40 - 17:00 
Garamvölgyi, Judit - Rudnák, Ildikó 
Correlations between intercultural competency, cultural intelligence and culture 
shock 

17:00 - 17:20 
Korcz, Roland - Koncz, Gábor - Tóth, László - Csernák, József 
Investigation Hunting tourism potential of rural development 

17:20 -  Discussion 
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POSZTER SZEKCIÓ 
POSTER SESSION 

2016. március 30. (szerda) 
March 30, 2016 (Wednesday) 

„A”épület / Building „A” – Aula 
 

1.  Al-sabai, Abdulghani 
A fenntartható fejlődés és Jemen veszélyeztetettsége  
(Sustainable development and vulnerability of Yemen) 

2.  Baglyas Ferenc 
Szőlő fás rügydugványok gyökeresedésének vizsgálata  
(Rooting experience on one-budded grapevine woody cuttings) 

3.  Bakos Izabella Mária 

A munkahelyi stressz egészségügyi és gazdasági hatásai, térbeli 
különbségei  
(Health and Economic Impacts of the Workplace Stress and Spatial 
Differences) 

4.  Balázs Ferenc 

A soproni munkavállalási célú migráció, mint társadalmi innovációs 
kihívás  
(The labour migration aiming the city of Sopron as a challenge for social 
innovation) 

5.  Bálint Csaba - Tóth Tamás 

Egészség-egyenlőtlenségek a világban, és az ezekre adott válaszok a 
Millenniumi Fejlesztési Célok és a fenntartható fejlődési célok által  
(Health inequalities around the world, and the responses given by the 
Millennium Develpment Goals and sustainable develeptment goals) 

6.  Borbély András 

Elszakadás vagy szétszakadás? Az európai országok 
versenyképességének vizsgálata – A hatékonyság és az innováció 
lehetséges kapcsolatának áttekintése  
(Falling behind or falling apart? The competitiveness of the European 
countries. Probable linkages between efficiency and innovation – an 
overview) 

7.  
Danyi-Boll Anikó - Gáspár 
Andrea  

Drónok és robotok a mezőgazdaság szolgálatában – precíziós 
mezőgazdaság.  
(Drones and robots for agriculture – precision agriculture) 

8.  
Demszky Alma Míra - 
Benedek Andrea  

Übersetzung des Flüchtlings - Eine Deutsch-Ungarische Perspektive  
(Social and medial perception of migration to the European Union - A 
German-Hungarian perspective) 

9.  
Domurath, Nico - 
Schroeder, Fritz-Gerald  

Measurement and characterisation of artificial light in horticultural 
applications 

10.  Dupcsák Zsolt - Marselek 
Sándor  

A kkv-k beruházási és foglalkoztatási szerepe  
(Investment and employment role of the SMEs) 

11.  Erfurth, Christian  Integration of eLearning in basic computer science courses 

12.  Ferencz Árpád  
Támogatás hatása a kukoricatermesztés eredményességére  
(The effect of the support has on the efficiency of corn growing) 

13.  
Fodor Edina - Kovács 
Bernadett Katalin  

A Nagyrédei közmunkaprogram vidékfejlesztési vonatkozásai  
(Rural development aspescts of public works program in Nagyréde) 

14.  
Gáspár Andrea - Danyi-
Boll Anikó  

Környezetvédelmi adók hatása az Európai Unióban és Magyarországon  
(The effect of the environmental tax in the European Union and in 
Hungary) 

15.  Gerencsér Ilona  
Példaadó fejlesztések a fenntarthatóság jegyében Csikvánd községben 
(Good examples foor sustainable develeopment actions from Csikvand 
village) 

16.  

Giurgiu, Radu Mircea - 
Domurath, Nico - Brohm 
Daniel - Schroeder, Fritz-
Gerald 

Vertical farms as sustainable food production in urban areas 

17.  
Gołębiewska, Barbara - 
Gębska, Monika  

Changes in the poultry industry on the Polish and global market 

18.  

Gombkötő Nóra - Vincze 
Judit - Hegyi Judit - 
Kalmár Sándor - Kacz 
Károly 

Közösség által támogatott mezőgazdaság regionális vizsgálata kérdőíves 
felmérés alapján  
(Regional analysis of community supported agriculture based on 
questionnaire survay) 
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19.  
Györgyi Gyuláné - Henzsel 
István  

Termesztéstechnológiai elemek hatása a Hópehely szárazbab 
terméseredményére  
(Effect of cropping technologies on the yield of dry bean variety 
’Hópehely’) 

20.  
Hadházy Ágnes - Henzsel 
István  

Művelési módok és a domborzat hatása a talaj szén-dioxid emissziójára 
és néhány kémiai tulajdonságára  
(Effect of tillage method and relief to the carbon-dioxide emission and 
some chemical properties of soil) 

21.  Hajdú Dávid - Koncz Gábor 

A nők felnőttoktatásban való részvételét befolyásoló tényezők vizsgálata 
Miskolc térségében  
(The study of factors affecting the participation of women in adult 
education in agglomeration of Miskolc) 

22.  
Henzsel István - Hadházy 
Ágnes 

A burgonya gumóterméssel kivont magnézium mennyiségének alakulása 
a Westsik-féle vetésforgó tartamkísérletben  
(Amounts of extracted magnesium with potato tuber in Westsik’s long-
term crop rotation field experiment) 

23.  
Herczeg Béla - Fodor 
László - Tóth Ádám - 
Wachtler István  

Biodízel gyártás melléktermékeinek a takarmányozási célú hasznosítása 
(Utilization of by-products of biodiesel production for feeding purpose) 

24.  Holló Ervin 

A K+F+I ellátottság színvonala és a gazdasági növekedés, kutatási 
prioritások  
(The level of adequacy of R & D & I and economic growth, research 
priorities) 

25.  
Horváth Bálint - Bakosné 
Böröcz Mária 

A magyar hőszolgáltató rendszer 2020-ig jelentkező kihívásai és azok 
kezelése a hosszú távú versenyképesség megőrzése érdekében 
(The challenges of the Hungarian heat supply system towards 2020 and 
ways to secure the sector’s long term competitiveness) 

26.  
Horváth Mónika Kitti - 
Pitlik László 

Mozgástudatoság fogalmának dinamikus modellezése az USA 
lakosságának tükrében  
(Dynamic models for the phenomenon movement and body awareness 
in state s level in the USA) 

27.  
Hüvely Attila - Pető Judit - 
Vojnich Viktor - Unyi-
Buzetzky, Blanka 

Különböző kálium-műtrágyák hatása szabadföldi TV paprika fejlődésére 
és termésmennyiségére  
(Yield of pepper plants under Potassium chloride and sulphate nutrition) 

28.  Illés Balázs 

Egy új megközelítés a magyarországi tudásintenzív szakágazatok jólétre 
gyakorolt hatásainak elemzéséhez 
(A new approach to analyze the effects of knowledge intensive 
industries on wellfare in Hungary) 

29.  
Kaprinyák Tünde - Fári 
Miklós Gábor  

Salvia nemorosa L. kertészeti felhasználása  
(Horticultural application of Salvia nemorosa L.) 

30.  Kispál Gabriella 
A bor imázsépítő szerepének előzményei  
(Antecedents of image-building role of wine) 

31.  
Nagy Adrienn - Káposzta 
József  

Idegenforgalmi potenciál Magyarországon  
(Tourism potentials in Hungary) 

32.  
Nagy Henrietta - Nagy 
Adrienn  

A turizmus ágazat versenyképességi faktorai a magyar kistérségekben 
(Tourism competitiveness factors in the Hungarian micro-regions) 

33.  
Nagy Henrietta - Urbánné 
Malomsoki Mónika  

Hátrányos helyzetű kistérségek vs. hátrányos helyzetű járások 
(Disadvantaged micro-regions vs. disadvantaged districts) 

34.  Nagy Péter Tamás 
Development of analytical measurement of microfermentation of biogas 
production from agricultural wastes 

35.  Némediné Kollár Kitti - Péli 
László  

A hungarikumok hazai és nemzetközi ismertsége  
(National and international awareness of the Hungaricums) 

36.  Oláh Izabella - Tóth Tamás  
A kistelepülések karakterisztikája Magyarországon  
(Characteristic of townships in Hungary) 

37.  Pallás Edith Ilona 
Marketing - Kommunikation im Fränkischen Weinland  
(The marketing communication of the Franken wine region) 

38.  
Pallás Edith Ilona - Varga 
Erika 

Interpretations of intercultural differences: communication and 
intercultural competence in our globalised world 

 



30 

39.  Rezsabek Tamás 

Magyarországon személysérüléses közúti közlekedési balesetek okozóik 
és abból alkoholos állapotban lévők szerinti elemzése  
(Analysis of the causes of personal injuries in road accidents in Hungary 
and the people in alcoholic conditions) 

40.  Ritter Krisztián  
A mezőgazdaság, mint a világörökség része Hollókőn  
(Agriculture as a part of a world harritage - the case of Hollókő) 

41.  Sándor Krisztina  

Az egészségtudatosság és a fogyasztói magatartás vizsgálata 
Magyarország biogyümölcs piacán  
(Examination of health awareness and consumer behaviour of organic 
fruit market in Hungary) 

42.  
Surányi Szilvia - Futó 
Zoltán  

Az őszi búza termésmennyiségét befolyásoló Nitrapyrin hatóanyag 
korrelációs vizsgálata  
(Yield and quality of winter wheat influential correlation investigating 
of Nitrapyrin active ingredient) 

43.  
Szakács Attila – Szakács 
Zsolt - Zéman Zoltán  

Környezetvédelmi tudatosság és kultúra Magyarországon  
(Environmental awareness and culture in Hungary) 

44.  
Szegedi László - Fodor 
László - Fodorné Fehér 
Erika - Bélteki Ildikó  

A talaj és a növények cinktartalmának összefüggés vizsgálata 
nehézfémterheléses tartamkísérletben  
(Examinational of relations between the zinc content of plants and the 
soil in a heavy metal loading long-term experiment) 

45.  
Takács István - Benedek 
Andrea 

A kkv-k gazdasági helyzete és együttműködési hajlandósága az Észak-
magyarországi Régióban  
(Economic conditions and their willingness to cooperation in the North-
Hungarian Region) 

46.  Topa Zoltán  The relationship between motorways and urban sprawls in Europe 

47.  Topa Zoltán - Áldorfai 
György  

Kemény és puha infrastruktúrák, mint a helyi gazdaságok erőforrásai 
(Hard and soft infrastructure, as local economic resources) 

48.  

Tóth Adrienn - Németh 
Csaba - Boda Endre - 
Salamon Bertold - Fridrich 
László  

Frissen préselt zöldség- és gyümölcslevek eltarthatóságának növelése 
hhp-technológia alkalmazásával: kihívások és lehetőségek a magyar 
élelmiszeripar számára 
(Extended shelf-life of freshly squeezed fruit and vegetable juices by 
application of high hydrostatic pressure - a challenge and possibility for 
hungarian food industry) 

49.  
Tóth Adrienn - Németh 
Csaba - Zeke Ildikó – Csehi 
Barbara - Friedrich László 

Szeletelt, főtt tojástermékek eltarthatósága és csomagolásának 
lehetőségei 
(Solutions for extended shelf-life for sliced, cooked egg products) 

50.  Tóth Róbert - Kozma Tímea  
Vállalati életciklus szakaszok értékelése, különös tekintettel a 
finanszírozási helyzetre  
(Evaluation of corporate life cycle stages, in case of financing status) 

51.  Zsarnóczky Martin Are we at the beginning of new age in human evolution? 
 
 


