1994-1999-2009
Szegedi Tudományegyetem
Gazdaságtudományi Kar

Tisztelt Olvasó!
 Mit lehet mondani egy a 10 éves születésnapját ünneplô felsôoktatási kar életérôl?
Sok ez, vagy kevés?
 Sok, ha arra gondolok, hogy az elmúlt
években milyen változásokon ment át az
egész hazai felsôoktatás és a Gazdaságtudományi Kar, és kevés, ha arra gondolok, hogy
mekkora a múltja a Szegedi Tudományegyetemnek, és parányi kis életünkkel miként is
járultunk hozzá az intézmény sikereihez.
 Mit jelent ez a 10 év azoknak, akik alapítók voltak, és mit jelenthet nekem, aki ugyan
mindig is kötôdtem valamilyen formában a
szegedi közgazdászképzéshez, de nem igazán tartozom az alapítók közé. Hogyan is
látom én ezt a történetet, mit jelentett számomra a 15 éves képzés, és a GTK elmúlt 10
éve?

Nos, azt gondolom, hogy hiba lett
volna, ha az egyetemen belül nem
alakul meg a Gazdaságtudományi
Kar, és nem kezdôdik el a régióban a magas színvonalú közgazdászképzés. Azt gondolom, hogy
karalapító dékánasszonyunk erôfeszítései
nem voltak hiábavalóak, a Kar bizonyított.
Bizonyítottuk, hogy szükség van a munkánkra, hiszen a hallgatói létszám többszörösére
emelkedett, végzôseinkre büszkék lehetünk,
a gazdasági képzôintézmények rangsorában
évek óta az elôkelô második és harmadik
helyen szerepelünk. Gyönyörû, új épületünk
van, Szeged város egyik legszebb építményébe jöhetnek hallgatóink.
 Szakmai sikereink éppen a 10. születésnapunkon érték el az eddigi maximumot:
hallgatóink sorra nyerték a szakmai versenyeket itthon és külföldön, kollegáink is számos elismerést könyvelhetnek el. Karalapító
munkatársaink küzdelmei alapozták meg
sikereinket: ﬁatal munkatársaink minôsített
oktatók lettek, az új generáció beérett, és
segítségükkel számos új szakot sikerült a szigorú akkreditációs követelmények ellenére
elindítanunk.
 Köszönetet kell mondanom mindazoknak a kollegáknak is, akik más oktatási
intézményekbôl, más szervezetekbôl támogatták munkánkat: nélkülük nehezebb lett
volna minden, és nélkülük kevesebb lenne a
sikerélményünk.
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 10 ÉV!! Nem sok, de nem is kevés, és visszatekintve
- szerénytelenség nélkül - azt kell mondanom, hogy sikerült. Sikerült egy jó hangulatú, a közgazdász szakmában és az egyetemen belül is elismert kart alapítanunk és
mûködtetnünk. Talán nem minden tökéletes még, talán az
idô a konﬂiktusokat nem enyhíti, hanem erôsíti, talán 10
év után is van mit tennünk annak érdekében, hogy jobbá
tegyük a kart, de ez így van rendjén. 10 évesek vagyunk,
de ez nem jelenti azt, hogy most akkor az évforduló mámorában leállhatunk. Nem, nem azt jelenti: a 10 év sikerei
arra köteleznek bennünket, hogy még többet, még jobban tegyünk azért, hogy ez a kar meg tudja tartani, sôt
javítani tudja jelenlegi pozícióját.
 Nem tudom megállni, hogy ne szóljak személyes
élményeimrôl. Én csak óraadóként kezdtem dolgozni ebben a képzésben, és bár nagyon lelkesedtem az újításokért,
és napi kapcsolatban álltam az alapító kollegákkal, mégisvalahogy mindig félembernek éreztem itt magam. Aztán
egyszer csak, amikor megpályáztam egy docensi állást a
karon, hirtelen dékánhelyettes is lettem, és a nyakamba
hullott a képzés összes oktatási gondja. A kreditrendszer
bevezetése, a MAB minôségbiztosítás, az alapszakok kidolgozása, a kari akkreditáció… a feladatok csak jöttek,
és nem akart vége lenni. Farkas Beáta dékánasszony sokat
segített a személyes konﬂiktusok átvészelésében, mégis
sokszor éreztem úgy, hogy nem akarom én már ezt…

 De erôt adott az a ﬁatal csapat, akik korábban hallgatóim voltak, és egy emberként álltak ki mellettem mindenben. Nagyon sokat köszönhetek annak a közös munkának, amit tôlük kaptam, és annak a mindent legyôzni
akaró lelkesedésnek, ami belôlük sugárzott. Soha nem
felejtem el azokat az éjszakákat, hétvégéket, amit velük
együtt eltölthettem, és amelyek után mindig azt éreztem,
hogy velük és értük van értelme dolgozni.
És akkor hirtelen vezetôje lettem a karnak. Sajátos körülmények között lettem vezetô, és akkor azt gondoltam,
hogy bár én erre alkalmatlan vagyok, de ha bizalmat szavaznak nekem a kollegák, akkor minden erômmel azon
leszek, hogy a szegedi GTK elismert kar legyen. És képességeimhez mérten tettem a dolgom. Hogy jól tettem-e azt
majd megítéli az utókor: én igyekeztem.
 A szegedi GTK 10 éve közös munka volt, csapatmunka. Ez a kötet végigjárja azokat az állomásokat, amiket a
kar bejárt azért, hogy mára méltó elismerést nyerjen a hazai és nemzetközi közgazdászképzésben. A kar jövôjét az
alapítók rakták le: szeretném megköszönni nekik – a kar
alapítóinak – és minden oktatójának, nem oktató dolgozójának azt, hogy a szegedi közgazdászképzést elindították, és az elmúlt 10 évben azt támogatták. Az alapítók közül néhányan már nem ünnepelhetnek velünk, és többen
nyugdíjba is mentek. Az ô munkájuk is benne van ebben a
10 évben, és reméljük velünk együtt ünnepelnek.
 Én szeretem ezt a kart, szeretek tanítani, szeretem,
hogy az ajtóm mindig nyitva, szeretem, ha bepillantanak
a régi hallgatók, és önfeledten beszámolnak sikereikrôl,
és szeretném, ha ez így maradna még hosszú évtizedeken
keresztül.
 A 10. születésnapunkon ehhez kívánok sok sikert és
fôleg emberi tartást és méltóságot ebben a hektikus világban minden kollegámnak és minden jelenlegi és végzett
hallgatónknak!
 Boldog születésnapot a GTK- nak!!!
Dr. Hetesi Erzsébet
dékán

Tisztelt Olvasók!
Kedves Barátaim!
 A közgazdászképzés a Szegedi
Tudományegyetem egyik nagy sikertörténete. 1999-ben, az egyetemi
integráció elôtt egy évvel egyetemi
összefogásból születhetett meg egy
új kar, amely nélkül mára elképzelhetetlen a szegedi felsôoktatás. A tanult és felkészült
közgazdászok iránti regionális igény hívta életre a
Gazdaságtudományi Kart, ám az egyetem legvidámabb kara ma már jóval több a Dél-Alföld keresletét kiszolgáló intézménynél. Az elmúlt tíz évben
kivívott rangja feljogosítja az ünneplésre, hiszen a
legfontosabb területeken a magyarországi közgazdászképzés élmezônyéhez tartozik. A jelentkezési
arányszámok, a hallgatók elégedettsége, a munkaadók véleménye és a hallgatói életút-követés mind
azt mutatja: Szegeden közgazdászként tanulni és
diplomát szerezni sokak által nagyra tartott életcél.
 A Gazdaságtudományi Kar születése és az elmúlt tíz évben kivívott elismertsége példamutató:
egyetemünk falain belül és azokon kívül is. Kiváló
képzést, tekintélyt parancsoló tudományos munkát
és híresen jó hallgatói életet teremteni tíz esztendô
alatt - tiszteletre méltó érdem. Az intézmény megbecsültsége üzenet mindazoknak, akik hisznek a
színvonalas és kitartó munka eredményességében.
Kívánom, hogy a Gazdaságtudományi Kar oktatóinak és hallgatóinak sikerei hosszan gazdagítsák a
Szegedi Tudományegyetem reputációját hazánkban és szerte a világon.
Prof. Dr. Szabó Gábor
a Szegedi Tudományegyetem rektora
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Eltelt tíz év
a Gazdaságtudományi Kar megszületése óta.
Ha visszagondolok az elsô diplomaosztóra,
mintha tegnap lett volna. Mégis nagyon távolinak tûnik, mert olyan rengeteg minden
történt velünk azóta. A tanári karba a lelkes
karalapítók mellé lépésrôl lépésre bekerült sok
tehetséges ﬁatal oktató, akik ígéretesen haladnak elôre. A hivatal munkatársai folyamatos
továbbképzésben sajátítják el a korszerû közszolgálati menedzsment szabta újabb és újabb
feladatokat, mert mégse lehet lyukas a varga
cipôje… A hallgatói önkormányzathoz mindig
csatlakoznak olyan diákok, akik hajlandóak a
szabadidejükben tenni a többiekért.
 A hallgatók idôrôl idôre meglepnek valamivel bennünket, hol tanulmányi versenyekrôl
elhozott díjakkal, hol egy-egy ötletes rendezvénnyel. Legfôképpen azzal, hogy a „hátunk
mögött”, azaz különbözô felmérésekben jókat mondanak a karunkról. Lassacskán annak
az emléke is valószínûtlen messzeségbe vész,
hogy valaha a Honvéd téren igen szerény körülményekkel kellett beérnünk. Már nemcsak
a Kálvária sugárúti épületet laktuk be, hanem
az egyetemet is, mindenkinek természetessé
vált, hogy a Szegedi Tudományegyetemnek

van gazdaságtudományi kara. Gyarapodik a
végzett hallgatóink köre, akikrôl az ország, sôt
a világ különbözô csücskeibôl kapunk híreket,
nem kis büszkeségünkre jó híreket. Kialakult
a mindennapi kemény munkát színesítô események rendje, gólyatábor a diákoknak, tanévnyitó kirándulás a tanároknak, karácsonyi
mûsor és újévi fogadás, közgazdászbál, sportnap, bankett, diplomaosztó, tanévbúcsúztató
a „Sárgán”… Persze az életünknek voltak,
vannak kevésbé örömteli pillanatai is, de ezek
visszanézve elvesztik a jelentôségüket. Marad
az a megnyugtató érzés, hogy sikerült közösen teremtenünk egy olyan világot magunk
körül, ahol jó lenni. Kívánom magunknak és
az utódainknak, hogy ezt meg tudjuk ôrizni és
továbbadni!
Dr. Farkas Beáta
intézetvezetô egyetemi docens
a Kar alapító dékánja

Köszöntöm
a Gazdaságtudományi Kar vezetését a Kar létrejöttének 10. évfordulója alkalmából. Teszem azt azon a jogcímen, hogy 1994–1998-ig az Állam- és Jogtudományi
Kar dékánja voltam, így magam is bábáskodtam a közgazdasági képzés beindításánál, az új kar létrejöttében.
 Ezzel az aktussal régi adósságának tett eleget a szegedi felsôoktatás, nem beszélve arról, hogy 1940-tôl a
Kolozsvárra történô visszaköltözés után a jogi oktatás
mellett közgazdász képzés is folyt a jogi kar keretében
1945-ig. Szegeden 1945-ben azonban a két képzés helyett ismét csak a jogászképzés indult meg. Tehát az adósság régi keletû
volt. A közgazdászképzést – a 60’-as, 70’-es évek önállósodásra
törekvése ellenére – csak 1994-ben sikerült beindítani a jogi kar
keretében. Ezt az élet követelte meg. Sikeresen párosult ezzel
az itt lévô tanári állomány törekvése, akarata és rátermettsége. Ezzel jelentôsen kiszélesedett a szegedi felsôoktatás bázisa.
Álláspontom szerint – amikor országszerte már-már felesleges
kurzusokkal bôvítették a felsôoktatást – elengedhetetlen volt a
közgazdász képzés beindítása az ország egyik legjelentôsebb
egyetemén. Ezt igazolta az az óriási érdeklôdés, amely Szeged
és környékének ﬁatalsága részérôl megnyilvánult a szak iránt.
Hiánypótlóvá vált a közgazdászképzés Szegeden.
 Már fentebb említettem a tanári kar lelkesedését, hozzáértését, mégis külön ki kell emelni dr. Farkas Beáta egyetemi docens hathatós, célratörô, odaadó munkáját. Nélküle csak késéssel, alacsonyabb szinten jöhetett volna létre a képzés. Motorja,
lelke volt a képzési folyamat beindításának, majd a végleges
arculat kialakításának. Idôt s energiát nem kímélve oldotta meg
a felmerült problémákat, hárította el az akadályokat a kibontakozás elôl. Mint dékánhelyettes, a jobbítás érdekében tanácsokat adott, intézkedett, harcolt, egyszóval segítette a dékáni
vezetés munkáját a cél elérésére. 1999-ben az elsô diplomák
kiadásakor minden adott volt ahhoz, hogy a képzés elnyerje
önálló kari mivoltát.
 Köszönet érte mindazoknak, akik tettek érte, a képzés tanárainak és az egyéb segítôknek.
Prof. Dr. Molnár Imre
Professor emeritus
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A SZEGEDI KÖZGAZDÁSZKÉPZÉS JELENTÔSEBB ÁLLOMÁSAI
1994-1999-2009
A következô oldalakon felvillantjuk a szegedi közgazdászképzés elmúlt 15 évének, illetve a Gazdaságtudományi Kar elsô 10 évének legjelentôsebb pillanatait.
1994. szeptember 1.
nappali tagozatos közgazdász képzés indítása
„A mûvelôdési és közoktatási miniszter 1994. szeptember 1-ei hatállyal, az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény
végrehajtására kiadott többször módosított 41/1985.
(X. 5.) MT. rendelet 8.§ (2) bekezdésének a) pontjában
foglalt jogkörében a József Attila Tudományegyetemen
az alábbi szakokat indítja:
a) fôiskolai szintû, Gazdálkodási szak
Oklevél bejegyzés: közgazda gazdálkodási szakon
Képzési idô: 6 félév
b) egyetemi szintû, Gazdálkodási szak
Oklevél bejegyzés: Okleveles közgazda gazdálkodási
szakon
Képzési idô: 10 félév”
Az induló képzés szervezeti kerete
József Attila Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Közgazdasági Tanszék
(Szeged, Petôﬁ Sándor sgt. 30-34.)
1994. február
új képzések
 Egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szak
 Orvos-gyógyszerész szakirányú továbbképzési szak
1994. szeptember
új képzés
 Kiegészítô egyetemi képzés indítása levelezô
tagozaton, Pénzügy-informatika szakirányon

1995.
Az oktatás szervezeti keretének átalakítása:
Állam- és Jogtudományi Kar Közgazdasági Tanszékcsoport megalakulása
Vezetôje: Dr. Farkas Beáta egyetemi docens
A Tanszékcsoport egységei
 Elméleti Közgazdaságtani Tanszék,
mb. vezetôje Dr. Sipos Miklós egyetemi docens
 Marketing-Menedzsment Tanszék,
vezetôje Dr. Sallai Miklós egyetemi docens
 Pénzügytani Tanszék,
vezetôje Dr. Botos Katalin egyetemi tanár
 Számviteli Tanszék,
mb. vezetôje Dr. Malasits András egyetemi adjunktus
1996. január
Költözés a Honvéd tér 6. szám alá.
1996.
megalakul a Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani
Tanszék,
vezetôje Dr. Lengyel Imre egyetemi docens
1997.
megalakul a Gazdaságpszichológia Tanszék,
vezetôje Dr. Garai László egyetemi docens
megalakul a Világgazdaságtani és Európai Gazdasági
Integrációs Tanszék,
vezetôje Dr. Farkas Beáta egyetemi docens

1999. július 1-jén a József Attila Tudományegyetem
részeként megalakul a Gazdaságtudományi Kar

Kovács György egyetemi tanársegéd
Dr. Horváth Ferenc egyetemi tanársegéd

A Kar elsô vezetése:
Dr. Farkas Beáta
dékán
Dr. Lengyel Imre
általános és tudományos dékánhelyettes
Dr. Czagány László
oktatási dékánhelyettes
Dr. Varga Andrásné Magyar Márta
hivatalvezetô

Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani Tanszék
Dr. Lengyel Imre tanszékvezetô egyetemi docens
Dr. Buzás Norbert egyetemi docens
Deák Szabolcs tudományos segédmunkatárs

Szervezeti egységek:
Elméleti Közgazdaságtani Tanszék
Dr. Czagány László tanszékvezetô egyetemi docens
Dr. Nagy Lajos ny. egyetemi tanár
Dr. Andrássy Adél egyetemi docens
Dr. Sipos Miklós egyetemi docens
Dr. Imre Ottó egyetemi adjunktus
Dr. Mozsár Ferenc egyetemi adjunktus
Fenyôvári Zsolt egyetemi tanársegéd

Számviteli Tanszék
Dr. Czagány László mb. tanszékvezetô egyetemi docens
Dr. Ótott Lajos egyetemi adjunktus
Deák István egyetemi tanársegéd
Buzás Éva egyetemi tanársegéd
Bereznainé Farkas Gabriella egyetemi tanársegéd

Gazdaságpszichológiai Tanszék
Dr. Garai László tanszékvezetô egyetemi tanár
Dr. Málovics Jánosné dr. egyetemi adjunktus
Marketing-Menedzsment Tanszék
Dr. Dinya László tanszékvezetô egyetemi tanár
Dr. Zeller Gyula ny. egyetemi tanár
Dr. Sallai Miklós egyetemi docens
Dr. Hetesi Erzsébet egyetemi adjunktus
Garamhegyi Ábel egyetemi adjunktus
Kürtösi Zsóﬁa tudományos segédmunkatárs
Majó Zoltán tudományos segédmunkatárs
Révész Balázs tudományos segédmunkatárs
Vilmányi Márton tudományos segédmunkatárs
Pénzügytani Tanszék
Dr. Botos Katalin tanszékvezetô egyetemi tanár
Dr. Égetô Emese egyetemi docens
Dr. Schneider Klára egyetemi adjunktus

Statisztikai és Demográﬁai Tanszék (ÁJTK-val közös)
Dr. Katona Tamás tanszékvezetô egyetemi tanár
Dr. Petres Tibor egyetemi docens
Dr. Szondi Ildikó egyetemi tanársegéd

Világgazdaságtani és Európai Gazdasági
Integrációs Tanszék
Dr. Farkas Beáta egyetemi docens
Dr. Mayer László ny. egyetemi docens
Fodor Edit tudományos segédmunkatárs
Dékáni Hivatal
Dr. Varga Andrásné Magyar Márta hivatalvezetô
Titkárság
Simon János rendszergazda
Bánki Ágnes elôadó
Farkas Zsóka elôadó
Dávid Anikó Katalin elôadó
Farkas Károlyné hivatalsegéd
Tanulmányi Osztály
Pallag Rita osztályvezetô
Lehotai Krisztina elôadó
Pásztor Mihályné elôadó
Szilágyiné Séra Zsuzsanna elôadó
Kari szak-könyvtáros: Kissné Nyíry Gizella
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A SZEGEDI KÖZGAZDÁSZKÉPZÉS JELENTÔSEBB ÁLLOMÁSAI
1994-1999-2009
2000. január 1.
11 karral (köztük a Gazdaságtudományi Karral)
létrejön a Szegedi Tudományegyetem

Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet
Dr. Lengyel Imre intézetvezetô egyetemi tanár
Kovács Adrienn titkárnô

2000. november 8.
A Feketesas utcai oktatási épület (GO) megnyitása

Elméleti Közgazdaságtani Szakcsoport
Dr. Mozsár Ferenc szakcsoportvezetô egyetemi docens
Dr. Czagány László egyetemi docens
Dr. Belyó Pál tudományos fômunkatárs
Deák Szabolcs egyetemi adjunktus
Fenyôvári Zsolt egyetemi tanársegéd
Nagy Benedek egyetemi tanársegéd

2002. ôsz
Dr. Farkas Beáta megkezdi második dékáni ciklusát.
Tudományos és gazdasági dékánhelyettes:
Dr. Buzás Norbert egyetemi docens
Oktatási dékánhelyettes:
Dr. Hetesi Erzsébet egyetemi docens
2004.
átalakul a Kar szervezete: három intézet,
az intézeteken belül szakcsoportok jönnek létre
Üzleti Tudományok Intézete
Dr. Veres Zoltán intézetvezetô egyetemi docens
Rómer Melinda titkárnô
Marketing-Menedzsment Szakcsoport
Dr. Veres Zoltán intézetvezetô egyetemi docens
Dr. Dinya László egyetemi tanár
Dr. Hetesi Erzsébet egyetemi docens
Dr. Garamhegyi Ábel egyetemi docens
Dr. Sallai Miklós egyetemi docens
Dr. Andics Jenô tudományos fômunkatárs
Dr. Henkey István tudományos munkatárs
Kürtösi Zsóﬁa egyetemi adjunktus
Majó Zoltán egyetemi tanársegéd
Révész Balázs egyetemi tanársegéd
Vilmányi Márton egyetemi tanársegéd
Gazdaságpszichológiai Szakcsoport
Dr. Málovics Jánosné szakcsoportvezetô egyetemi docens
Dr. Garai László egyetemi tanár
Nyíri Zoltán egyetemi tanársegéd

Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoport
Dr. Lengyel Imre intézetvezetô egyetemi tanár
Dr. Buzás Norbert egyetemi docens
Dr. Pukli Péter egyetemi docens
Imreh Szabolcs egyetemi tanársegéd
Kovács Péter egyetemi tanársegéd
Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok
Intézete
Dr. Botos Katalin intézetvezetô egyetemi tanár
Gondáné Prajda Irén titkárnô
Pénzügytani Szakcsoport
Dr. Botos Katalin intézetvezetô egyetemi tanár
Dr. Szegô Szilvia egyetemi docens
Dr. Schneider Klára egyetemi adjunktus
Kovács György egyetemi adjunktus
Kosztopulosz Andreász egyetemi tanársegéd
Halmosi Péter egyetemi tanársegéd
Számvitel Szakcsoport
Dr. Ótott Lajos egyetemi adjunktus
Deák István egyetemi adjunktus
Hollender Szilvia egyetemi tanársegéd
Lukovics Miklós egyetemi tanársegéd

Világgazdasági és Európai Gazdasági Integrációs
Szakcsoport
Dr. Farkas Beáta szakcsoportvezetô egyetemi docens
Dr. Benet Iván egyetemi tanár
Dr. Mészáros Klára egyetemi docens
Pelle Anita egyetemi tanársegéd
Somosi Sarolta egyetemi tanársegéd
2005. július
Dr. Hetesi Erzsébet az új dékán
Dékánhelyettes: Dr. Mozsár Ferenc
2006.
Három alapszakkal (gazdálkodási és menedzsment,
kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel) indul
a bolognai rendszerû alapképzés
2007. július
Költözés a Kálvária-palotába.

2008. július
Dr. Hetesi Erzsébet megkezdi második dékáni ciklusát.
Általános és stratégiai dékánhelyettes:
Dr. Vilmányi Márton adjunktus
Oktatási dékánhelyettes:
Dr. Deák István adjunktus
Dékáni Hivatalvezetô:
Szakál Péter
2008.
Négy mesterszakkal (marketing, közgazdálkodás és közpolitika, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, regionális
és környezeti gazdaságtan) indul a bolognai rendszerû
mesterképzés, levelezô tagozaton
2009.
Három mesterszakkal (marketing, közgazdálkodás és
közpolitika, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás) indul a
bolognai rendszerû mesterképzés, nappali tagozaton.
Az akkreditált mesterszakok köre bôvül az MBA szakkal.
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A KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI 2009 ÔSZÉN
1994-1999-2009
A Kar vezetése
Dékán:
Dr. Hetesi Erzsébet egyetemi docens

Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet
Prof. Dr. Lengyel Imre egyetemi tanár, intézetvezetô
Hofman Dolores titkárnô

Általános és stratégiai dékánhelyettes:
Dr. Vilmányi Márton egyetemi docens

Elméleti Közgazdaságtani Szakcsoport
Dr. Mozsár Ferenc egyetemi docens, szakcsoportvezetô
Dr. Czagány László egyetemi docens
Fenyôvári Zsolt adjunktus
Nagy Benedek tanársegéd
Szakálné Kanó Izabella tanársegéd

Oktatási dékánhelyettes:
Dr. Deák István egyetemi docens
Dékáni Hivatalvezetô: Szakál Péter
Üzleti Tudományok Intézete
Dr. Hetesi Erzsébet egyetemi docens, mb. intézetvezetô
Molnárné Rómer Melinda titkárnô
Marketing-Menedzsment Szakcsoport
Prof. Dr. Rekettye Gábor egyetemi tanár
Prof. Dr. Dinya László egyetemi tanár
Dr. Hetesi Erzsébet egyetemi docens, mb. intézetvezetô
Dr. Veres Zoltán egyetemi docens
Dr. Sallai Miklós egyetemi docens
Dr. Vilmányi Márton egyetemi docens
Dr. Imreh Szabolcs egyetemi docens
Dr. Majó Zoltán egyetemi docens,
intézetvezetô-helyettes
Dr. Kürtösi Zsóﬁa adjunktus
Dr. Kovács Péter adjunktus
Révész Balázs adjunktus
Prónay Szabolcs tanársegéd
Gazdaságpszichológiai Szakcsoport
Dr. Málovics Jánosné egyetemi docens,
szakcsoportvezetô
Nyíri Zoltán tanársegéd
Kuba Péter tanársegéd
Vajda Beáta PhD hallgató
Farkas Gergely PhD hallgató

Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoport
Prof. Dr. Lengyel Imre egyetemi tanár, intézetvezetô
Dr. Kiss Károly egyetemi docens
Dr. Pukli Péter egyetemi docens
Dr. Bajmócy Zoltán adjunktus
Dr. Lukovics Miklós adjunktus
Málovics György tanársegéd
Tóth Mónika PhD hallgató
Vass Zsóﬁa PhD hallgató
Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok
Intézete
Dr. Farkas Beáta egyetemi docens, intézetvezetô
Gondáné Prajda Irén titkárnô
Pénzügytani Szakcsoport
Kovács György adjunktus, szakcsoportvezetô
Prof. Dr. Botos Katalin egyetemi tanár
Prof. Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár
Dr. Csillik Péter egyetemi docens
Dr. Kosztopulosz Andreász egyetemi docens
Dr. Szegô Szilvia egyetemi docens
Dr. Papp István címzetes egyetemi docens
Dr. Schneider Klára ny. adjunktus
Dr. Halmosi Péter adjunktus
Kis Gábor Dávid PhD hallgató
Kerényi Ádám PhD hallgató

Számvitel Szakcsoport
Dr. Deák István egyetemi docens, szakcsoportvezetô
Kovács Zsuzsanna tanársegéd
Ván Hajnalka tanársegéd
Világgazdasági és Európai Gazdasági Integrációs
Szakcsoport
Dr. Farkas Beáta egyetemi docens, intézetvezetô
Prof. Dr. Benet Iván egyetemi tanár
Pelle Anita adjunktus
Megyeri Eszter tanársegéd
Somosi Sarolta tanársegéd
Udvari Beáta PhD hallgató
Statisztikai és Demográﬁai Tanszék
(a SZTE ÁJTK-val közös tanszék)
Dr. Katona Tamás tanszékvezetô, egyetemi tanár
Dr. Petres Tibor egyetemi docens
Dr. Szondi Ildikó adjunktus
Dékáni Hivatal
Szakál Péter hivatalvezetô
Oktatásszervezô Iroda
Matijevics Rita irodavezetô
Farkas Zsóka oktatásszervezô
Hertelendy Lilla oktatásszervezô
Tanulmányi Iroda
Szilágyiné Séra Zsuzsanna irodavezetô
Bödô Kinga elôadó
Császár Ilona elôadó
Ferenczi Ildikó elôadó
Lehotai Krisztina elôadó
Pásztor Mihályné etr referens
Szôke Jánosné elôadó

A Kar Közgazdaságtani Doktori Iskolája
Vezetôje:
Prof. Dr. Botos Katalin egyetemi tanár
Törzstagok:
Dr. Benet Iván
Dr. Botos Katalin
Dr. Csanádi Mária
Dr. Inzelt Annamária
Dr. Krámli András
Dr. Lengyel Imre
Dr. Voszka Éva
A Kar doktori iskolájában doktori (Ph.D) fokozatot
szereztek:
Pukli Péter (2001)
Csillik Péter (2003)
Mozsár Ferenc (2004)
Kállay László (2005)
Imreh Szabolcs (2006)
Kosztopulosz Andreász (2006)
Lukovics Miklós (2007)
Deák István (2007)
Patik Réka (2007)
Bajmócy Zoltán (2007)
Halmosi Péter (2007)
Majó Zoltán (2007)
Kovács Péter (2008)
Mihály Nikolett (2009)
A Kar nyugállományba vonult oktatói
Prof. Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár
Dr. Mayer László egyetemi docens
Dr. Sipos Miklós egyetemi docens
Dr. Mészáros Klára egyetemi docens
Dr. Ótott Lajos adjunktus

Tudományos és Gazdasági Szolgáltató Iroda
Szakál Péter irodavezetô
Bánki Ágnes elôadó
Dr. Boros Judit elôadó
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ELHUNYT KOLLÉGÁINK
1994-1999-2009
A szegedi közgazdászképzés 15 éves története alatt három alapító dolgozónktól kellett fájdalmas búcsút
vennünk. Szeretettel gondolunk rájuk! Emléküket megôrizzük!

Dr. Imre Ottó (1930-2001)

1930-ban született Zala megyei szegény paraszt család gyermekként. Sokgyermekes, szegény zalai családból indult
az értelmiségi pálya felé. Mint sok ezer más munkás-paraszt származású ﬁatal, neki is nagy hátrányokkal kellett helytállnia az egyetemen hallgatóként és kezdô oktatóként egyaránt. A népi indíttatás azonban nem csak a korlátoknak, a
nehézségeknek, hanem a plusz energiáknak is a forrása volt. 1956-ban szerzett diplomát, elsô és egyetlen munkahelye
a József Attila Tudományegyetem volt. A Politikai Gazdaságtan Tanszék, majd az Elméleti Közgazdaságtan Tanszék
munkatársaként 45 éven át folytatott eredményes oktató munkát. A bérrendszerek elméleti és gyakorlati kérdéseirôl
publikált tanulmányaival kutatóként is maradandót alkotott. 2001 áprilisában halt meg.

Dr. Égetô Emese (1939-2008)

1962-ben szerzett diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Elsô munkahelye a JATE Politikai
Gazdaságtan Tanszéke volt. A hallgatók által is nagyra becsült oktató tevékenység mellett ﬁgyelemre méltó kutatómunkát is végzett, fôként a mezôgazdaság jövedelmezôségi viszonyai, majd pénzelméleti kérdések területén. Egyetemi
doktori címét 1962-ben, kandidátusi fokozatát 1974-ben nyerte el. 1992-ben a Közgazdasági Tanszék vezetôje lett és
ebben a pozícióban hatalmas energiát fordított a közgazdász képzés elindítására, e téren érdemei elévülhetetlenek. A
nappali tagozatos közgazdászképzés indítása elôtt – az országban elsôként – megszervezte és irányította az orvos-közgazdász posztgraduális képzést. A Pénzügyi Tanszék docenseként pénzelméleti kurzusokat tartott.

Nyíri Gizella (1965-2007)

Giza olyan volt, mint az április.
Hiába tudtad elôre, hogy milyen kiszámíthatatlan, mégsem készülhettél fel soha arra, hogy melyik arcával fogsz éppen
találkozni: a csípôs-fagyossal, vagy az áradóan élettelivel, netán a dühödt bosszúállóéval, vagy a csibész kölyökével?
Különleges és büszke ember volt, ragyogóan nôies nô, akinek minden szélsôségessége csupán magányos gyermekkorából fakadó, állandó szeretetéhségérôl és bizonyításvágyáról árulkodott. Mint a fölborzolt tollú, színes madarak, úgy
próbálta erôsnek mutatni magát, pedig nem volt az.
De okos volt, nagylelkû és kíváncsi a világ valamennyi trükkjére. Szeretett élni, dobálózni a hétköznapokkal, mint a
játékkockákkal, ahogy a szerencsejátékosok. Így néha nagyot nyert, máskor mindene odalett. Ilyenkor csak nevetett.
Pompás, „gonosz” humora volt, szúrt is, de simogatni is tudott vele.
Konokul hitte, hogy egyedül is kész az életre, de az utolsó éveiben ez már nem volt elég: képtelen volt egyedül megbirkózni vele. Végül a földre került, ahonnan aztán nem tudott felállni. Bár kevés kiváló ember végig mellette állt, valójában
magányosan és betegen halt meg, egy értelmetlen baleset következtében.

Azt hiszem, a halála sok kérdést nyitott meg számunkra: vajon miért is volt az életünk egy ideig párhuzamos az övével? Átok volt-e, vagy áldás ismerni és szeretni ôt? Vajon nem hagytuk-e oktalanul a sorsára végül? S mi lehetne most
más, talán jobb ezen a világon, ha…?
Hiányoznak az ô bordó és fekete színei az ôszbôl, a tétova lépései a Honvéd téri macskaköveken, a dorombolása és a
prüszkölései.
Gyakran álmodom vele. Olyankor mindig pimaszul egészséges, a haja kócos kékesfekete és csípôre tett kézzel – talán épp a halállal pöröl.
Nyíry Gizella 1965-ben született Miskolcon. Tanulmányait a JATE-n végezte könyvtár-történelem szakon. 1996-ban
közgazdasági szakokleveles tanár, 1999-ben okleveles könyvtáros (könyvtár-informatikus) végzettséget szerzett.
1986-ban került a JATE Társadalomtudományi Szakcsoport (késôbb: Közgazdasági Tanszékcsoport, majd Gazdaságtudományi Kar) könyvtárába könyvtárosként.
Henrik ﬁa 1988-ban született.
2004-ben az SZTE összevonta a karokon mûködô könyvtárakat. Ekkortól – egészen a 2007-ben bekövetkezett haláláig – közgazdasági szakreferensként dolgozott az Egyetemi Könyvtárban.
Temetése 2007. november 30-án volt a Miskolc-Hejôcsabai református temetôben.
Magyar Márta
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A KAR OKTATÓI 2009 ÔSZÉN
Dr. Bajmócy Zoltán
1979-ben született Debrecenben. 2003-ban szerzett okleveles közgazdász végzettséget a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán köztársasági ösztöndíjas hallgatóként. 2007-ben ugyanitt védte
meg PhD disszertációját. 2003 és 2006 között a Kar állami ösztöndíjas PhD hallgatója, 2006-tól tanársegéd,
majd 2007-tôl adjunktus. Kutatási területe a helyi gazdaságfejlesztés és a regionális innováció politika. Számos hazai és idegen nyelvû könyvfejezet és folyóiratcikk szerzôje.

Prof. Dr. Barakonyi Károly
1938-ban született Pécsett. A Budapesti Mûszaki Egyetemen 1962-ben villamosmérnöki,
1968-ban kitüntetéses gazdasági mérnöki oklevelet szerzett. 1962-74 között a DÉDÁSZ üzemmérnöke, majd a hálózatszerelés vezetôje, késôbb a tervezés irányítója. 1974-tôl a Pécsi Tudományegyetem oktatója (adjunktus, docens, 1990-tôl professzor). 1974-ben egyetemi doktori
(MKKE),1978-ban kandidátusi, 1988-ban akadémiai doktori fokozatot szerez. 1986-tól a Stratégiai Management Tanszék alapítója és vezetôje. 1990-tôl két évig az USA-ban Soros, majd
Fulbright Visiting Professor (Uneversty of Pennsyvania, Wharton School of Business), 1994 és
1997 között a Pécsi Tudományegyetem rektora. 2006-tól a Szegedi Tudományegyetem másodállású professzora. 2009-tól a Pécsi Tudományegyetem Professor Emeritusa.
Kutatási területei: stratégiai menedzsment, stratégiai döntések, egyetemek menedzsmentje, vállalati kultúra. 209
közleménye jelent meg, köztük 29 könyv. Számos kitüntetése mellett 2006-ban megkapta a Magyar Köztársaság
Érdemérem Tisztikeresztjét is.
Prof. Dr. Benet Iván
1942-ben Kiskunhalason született. 1965-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, ahol
1967-ben egyetemi doktori címet szerzett. 1971-ben lett a közgazdaságtudományok kandidátusa. 1996ban habilitált. 1998-ban Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült. 2003-ban kapott egyetemi tanári
kinevezést a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karára, ahol agrárgazdaságtani, agrárpolitikai kurzusokat tart. Kutatási területe a mezôgazdaságtól az agribusiness egészéig, azaz az ellátó ágak, a
mezôgazdaság és az élelmiszerek feldolgozása-forgalmazásáig terjed.
Prof. Dr. Botos Katalin
Nagyváradon született 1941-ben. Egyetemi tanár, a közgazdaságtudományok akadémiai doktora. Dolgozott a Magyar Beruházási Bankban, a Pénzügyminisztériumban és több kutatóintézetben. A rendszerváltás után a Pénzügyminisztérium államtitkára, majd tárca nélküli miniszter
és az Állami Bankfelügyelet elsô elnöke volt. 1995-tôl a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézetének intézetvezetô egyetemi tanára. 1995-tôl
vesz részt a szegedi közgazdászképzésben tanszék- majd intézetvezetô egyetemi tanárként a
Pénzügypolitika, a Bankrendszer és szabályozás és a Nemzetközi pénzügyek tárgyak oktatójaként. Doktori programvezetô és egyben a Kar Doktori Iskolájának a vezetôje. Kutatási területe
a gazdaságtörténet, a pénzügypolitika, a nemzetközi pénzügyek és az európai monetáris integráció.

Dr. Csillik Péter
1953-ban 1978-ban végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemem. 1982-ben egyetemi doktori, 2003-ban PhD fokozatot szerzett. Dolgozott a Pénzügykutató Intézetben, az Országos Tervhivatalban,
a Magyar Nemzeti Bankban és a Miniszterelnöki Hivatalban. Jelenleg a Magyar Bankszövetség vezetô közgazdásza. 2005-tôl egyetemi docensként dolgozik a Pénzügytani Szakcsoportban.

Dr. Czagány László
1943-ban született Budapesten. Diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen
kapott 1965-ben. Doktori és kandidátusi disszertációjának témája a magyar élelmiszergazdaság forgalmazási rendszere volt, amely a késôbbiekben szorosan kapcsolódott a JATE Politikai
Gazdaságtan Tanszékén folyó agrárgazdasági, világélelmezési kutatásokhoz. Az egyetemen
külsôsként már 1970 óta oktatott, fôállású docensi kinevezését 1984-ben kapta. Aktívan
részt vett a Gazdaságtudományi Kar indításának elôkészületeiben¸ megalakuláskor oktatási
dékánhelyettesi megbízást kapott és az intézeti struktúra kialakulásáig vezette az Elméleti Közgazdaságtan Tanszéket. Jelenleg a GTK-n nemzetközi közgazdaságtant és makroökonómiát
oktat, de más karokon is tart elôadásokat.
Dr. Deák István
1968-ban Szegeden született. A Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán szerzett közgazdász oklevelet 1990-ben. A szegedi közgazdászképzés indulásakor (1994) óraadóként kezdte egyetemi oktatói pályáját. 1995-tôl tanársegéd, 2004-tôl adjunktus. 2007-ben PhD doktori fokozatot
szerzett. 2009-ben egyetemi docenssé nevezték ki. A Számviteli Szakcsoport vezetôje. 2008-tól a Kar oktatási dékánhelyettese. Kutatási területe a számvitel szabályozási kérdései, számviteli-adózási rendszerek
mûködése.
Prof. Dr. Dinya László
1949-ben született Endrôdön. A Gödöllôi Agrártudományi Egyetemen szerzett gépészmérnöki
oklevelet 1973-ban, majd 1976-ban egyetemi doktori címet, 1992-ben a tudományok kandidátusa az agrárközgazdaságtan szakterületén. Több felsôoktatási intézményben is oktatott,
jelenleg a Károly Róbert Fôiskola rektorhelyettese. 1991-94. között a Fôiskolai Fôigazgatói
Konferencia (FFK) elnökségi tagja, 1994-ben elnöke, 1995-98. között felsôoktatásért felelôs
államtitkár, majd ezt követôen 2006-ig a Felsôoktatási Tudományos Tanács (FTT) tagja, társelnöke, az Európai Fôiskolák Szövetségének (EURASHE-Brüsszel) elnökségi tagja, alelnöke.
Az elmúlt csaknem négy évtizedben számos szakterület (ágazati ökonómiák, menedzsment
különbözô területei) oktatója-kutatója, az utóbbi 10 évben a tudáshálózatok szervezésének, mûködésének kérdéseivel foglakozik.
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Dr. Farkas Beáta
A Kar alapító dékánja Cegléden született 1959-ben. A JATE Állam- és Jogtudományi Karán 1982-ben jogász, majd 1986-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán okleveles közgazdász
végzettséget szerzett. 1990-ben megszerezte a közgazdaságtudomány kandidátusa fokozatot. 1982 óta
oktat a Szegedi Tudományegyetemen, illetve annak jogelôdjein. 1991-ben nevezték ki egyetemi docenssé. Az ÁJTK dékánhelyetteseként jelentôs szerepet vállalt a szegedi közgazdászképzés megszervezésében.
1996-1999-ben a közgazdászképzés szervezeti keretét biztosító Közgazdasági Tanszékcsoport vezetôje.
Két cikluson át, 1999-2005 között volt a Kar dékánja. 2000-ben Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült. 2000 és 2008 között az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Gazdaságtudományi Szakbizottságának
elnöke volt. 2007 óta a Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet vezetôje.
Kutatási területe a gazdasági-szociális modellek az Európai Unióban.
Fenyôvári Zsolt
1962-ben Békéscsabán született. Diplomáját ipari tervezô-szervezô szakon szerezte a Marx
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1997 óta vesz részt oktatóként a szegedi közgazdászképzésben. Az Elméleti Közgazdaságtani Szakcsoport adjunktusa, elméleti közgazdaságtant és gazdaságpolitikát oktat.

Dr. Halmosi Péter
1978-ban Szegeden született. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán szerzett okleveles
közgazdász diplomát 2001-ben. Azóta a Karon dolgozik. 2006-tól a Pénzügytani Szakcsoport adjunktusa.
2008-ban a Kar Doktori Iskolájában PhD fokozatot szerzett. Oktatási tevékenysége: önkormányzati pénzügyek, önkormányzati gazdálkodás, államháztartástan, nemzetközi pénzügyek, gazdasági és monetáris
unió, public ﬁnance issues in the EU, közpénzügyek, ágazati politikák pénzügyei. Kutatási területe az önkormányzati pénzügyek, az államháztartási pénzügyek, a nyugdíjrendszerek problémái és a nemzetközi
pénzügyi rendszer problémái.
Dr. Hetesi Erzsébet
1954-ben Majoson született. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán 1977ben piacszervezési szakon szerzett diplomát, majd elvégezte a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tanár szakát. 30 éve oktat felsôfokú intézményben, a szegedi közgazdászképzésben 1996-tól óraadóként, majd 2002-tôl fôállású docensként vesz részt. Marketinget,
piackutatást és gazdaságszociológiát tanít. 2002-tôl a kar oktatási dékánhelyettese, 2005-tôl
dékán, 2008-tól az Üzleti Tudományok Intézetének megbízott vezetôje.
Fôbb kutatási területei a fogyasztói elégedettség és lojalitás, valamint a fogyasztásszociológia.
Több szakmai szervezet tagja, rendszeresen publikál hazai és nemzetközi folyóiratokban.

Dr. Imreh Szabolcs
Szegeden született 1973-ban. 2000-tôl dolgozik az Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán, amelynek jelenleg egyetemi docense. A József Attila Tudományegyetemen elért matematika szakos
középiskolai tanári diploma után szerzett 2000-ben kitüntetéses okleveles közgazda végzettséget a Szegedi
Tudományegyetemen. Doktori fokozatát (Ph.D.) 2006 júniusában szerzi meg közgazdaságtanból. Számos
publikációja jelent meg vállalkozásfejlesztés, illetve vállalkozások közötti együttmûködések témakörökben.
A felsôoktatási tevékenység mellett komoly rutint szerzett a különbözô donorﬁnanszírozott projektben,
mind résztvevôként, mind pedig projektmenedzserként.
Prof. Dr. Katona Tamás
Budapesten született 1948-ban. A Leningrádi Tudományegyetem matematikus szakán szerzett
diplomát 1972-ben. 1978-ban egyetemi doktori, 1984-ben a demográﬁai tudományok kandidátusa fokozatot szerzett. 1988-tól a közgazdaságtudomány habilitált doktora. Több mint
20 évig dolgozott a KSH-ban különbözô beosztásokban, 1995-1998 között a hivatal elnöke
volt. 1998-ban nevezték ki a Szegedi Tudományegyetem Statisztikai és Demográﬁai Tanszékére tanszékvezetô egyetemi tanárnak. 2006-2009 között a Magyar Államkincstár elnöke volt.
Jelenleg a Pénzügyminisztérium államtitkára. Kutatási területe a közgazdaságtan matematikai
modelljei, a népességtudomány, a demográﬁai módszertan kérdései, a makrogazdaság statisztikai elemzési eszközei.
Kiss Gábor Dávid
Orosházán született, 1984-ben. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán szerzett diplomát
2007-ben. Egyetemi tanulmányai alatt 3 évig demonstrátorként tevékenykedett a Gazdaságpszichológiai
Szakcsoportban. 2007-tôl a Kar doktori iskolájának PhD hallgatója, témája a feltörekvô piacok és idôsödés
– a nyugdíjalapok. 2007-ben az Országos Tudományos Diákköri Konferencián két dolgozattal is indult és
mindkettôvel elsô helyezést ért el.
Dr. Kis Károly
Vilmányon született 1944-ben. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1967-ben
szerzett okleveles közgazdász diplomát. 1978-ban egyetemi doktori, 1986-ban a közgazdaságtudomány kandidátusa fokozatot szerzett. Dolgozott a Külügyminisztériumban, az Országos Tervhivatalban, és közel 20 évig az MTA Világgazdasági Kutató Intézetének munkatársa
volt, ezt követôen a Környezetvédelmi Minisztérium fôosztályvezetôje volt.
Jelenleg, mint a BCE Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékének egyetemi docense
óraadóként dolgozik a Karon. Kutatási területe a környezetgazdaságtan általános és elméleti
kérdései, valamint a környezetpolitika.
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Dr. Kosztopulosz Andreász
Dunaújvárosban született 1974-ben. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán szerzett okleveles közgazdász diplomát 2000-ben pénzügyi informatika szakirányon.
A diploma megszerzése óta a Kar munkatársa, 2009-ben egyetemi docenssé nevezték ki. A Szegedi Tudományegyetem Közgazdasági Doktori Iskolájában 2006-ban védte meg PhD értekezését summa cum laude
minôsítéssel. Rendszeresen jelennek meg publikációi a vállalatﬁnanszírozás témájában. Részt vesz az SZTE
Gazdaságtudományi Karán folyó kutatási munkában, projektmenedzserként illetve közremûködôként. Kutatási területe a kockázati tôke és az innováció ﬁnanszírozása. Egyetemi oktatóként többféle, a pénzügytan
tárgykörébe tartozó kurzust gondoz és szerepet vállal a tananyagfejlesztésben is.
Prof. Dr. Kovács Árpád
1948-ban Szombathelyen született. A Budapesti Mûszaki Egyetem Építômérnöki Karán 1971ben kapott építômérnöki diplomát, majd az Építészmérnöki Karon 1976-ban szervezô szakmérnöki képesítést szerzett. 1979-ben egyetemi doktori, 2001-ben PhD fokozatot szerzett,
2003-ban habilitált. 1990-tôl dolgozik az Állami Számvevôszéken, amelynek 1997-tôl elnöke.
2004-2007 között a számvevôszékek világszervezetének, az INTOSAI kormányzótanácsának
elnöke volt. 2008-tól a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke. A Karra 2009-ben kapott egyetemi tanári kinevezést. Kutatási területe az állami beruházások ellenôrzése, az állami ellenôrzés
rendszere, a privatizáció és a korrupcióellenes küzdelem vizsgálata.
Dr. Kovács Péter
1978-ban Budapesten született. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett matematika tanári oklevelet 2001-ben. Oktatói pályáját 2001-ben kezdte. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán 2002-tôl tudományos segédmunkatárs, 2003-tól tanársegéd, 2007-tôl adjunktus,
2008-ban PhD doktori fokozatot szerzett. Oktatási területe a statisztika, kutatási területe a többváltozós
adatelemzési módszerek, illetve fôleg a multikollinearitás vizsgálata. A statisztika területén elért kiemelkedô
oktatási tevékenységéért 2006-ban Péter György díjat kapott.

Kovács György
Békéscsabán született 1970-ben. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett
közgazdász diplomát 1994-ben. 1994 és 1998 között a Kôrösi Csoma Sándor Fôiskolán oktatott. 1998 óta dolgozik a Karon elôbb tanársegédként, majd 2002-tól adjunktusként. pénz- és
banktörténetet, egyetemes valamint magyar gazdaság- és társadalomtörténetet, bankszámvitelt és vállalati pénzügyeket oktat. 2007 óta a Pénzügytani Szakcsoport vezetôje. Kutatási
területei: bankrendszer szabályozási kérdései, a magyar közgazdasági gondolkodás története,
protestáns gazdaság- és szociáletika.

Kovács Zsuzsanna
Szegeden született 1984-ben. Az SZTE GTK-n szerzett diplomát 2007-ben, pénzügy szakirányon.
Ugyanettôl az évtôl fôállású oktató a Karon, és a Doktori Iskola Világgazdaság és Nemzetközi Pénzügyek
Kutatómûhelyének hallgatója. 2009-ben mérlegképes könyvelôi végzettséget szerzett. Jelenlegi pozíció:
egyetemi tanársegéd, Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete, Számviteli Szakcsoport.
Kutatási terület: nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok, az immateriális javak megjelenítése és értékelése.
Kuba Péter
1977-ben született Szegeden, összes iskoláját itt járta. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Bölcsészettudományi Karán 2002-ben két végzettséget szerzett: matematika
szakos tanár és pszichológus. Még ebben az évben megkezdi a Gazdaságtudományi Karon
doktori tanulmányait a gazdaságpszichológiai programban. Az egyetemi oktatásba 2003-ban,
a kari oktatásba 2004-ben kapcsolódik be még PhD hallgatóként. A karnak 2006 óta teljes
állású oktatója tanársegédként a Gazdaságpszichológiai Szakcsoportban. Kutatási területei a
játékelmélet gazdaságpszichológiai vonatkozásai és a gazdaságpszichológia különféle módszertani megközelítései.
Dr. Kürtösi Zsóﬁa
1976-ban Veszprémben született. A József Attila Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán szerzett
közgazdász oklevelet 1999-ben. A Szegedi Tudományegyetemen 2000-tôl tanársegéd, 2004-tôl adjunktus.
2009-ben a Budapesti Corvinus Egyetem szociológia doktori programjában PhD fokozatot szerzett. Kutatási
területe a munkahelyi társas kapcsolathálók, a humán erôforrás menedzsment, valamint a munkaerôpiac
egyes területei, illetve a hallgatói pályakövetés.
Prof. Dr. Lengyel Imre
1954-ben Mezôberényben született. A JATE-n 1979-ben okleveles matematikus, 1986-ban a
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen okleveles közgazdász diplomát szerzett. 1983ban egyetemi doktori, 1995-ben a közgazdaságtudomány kandidátusa fokozatot szerzett. 2003ban habilitált. 2005 óta az MTA doktora. 1999-2002 között a Kar tudományos dékánhelyettese
volt. 1999 óta tagja, 2007 óta törzstagja a Kar Doktori Iskolájának. Az ô nevéhez fûzôdik a vállalkozásfejlesztési egyetemi szakirány megszervezése. 2004 szeptemberétôl a Közgazdaságtani
és Gazdaságfejlesztési Intézet intézetvezetô egyetemi tanára. Tagja a MAB Gazdaságtudományi
Bizottságának. 2008 óta az MTA IX. osztálya Regionális Tudományos Bizottság elnöke. A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapító és elnökségi tagja. Az Akadémiai Kiadó „modern regionális tudomány”
szakkönyvtár alkotó szerkesztôje. Témavezetôként 5 sikeres PhD-védés kötôdik a nevéhez.1997 és 2000 között
Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült. 2009-ben elnyerte az „Aranyérmes mestertanár” címet. Kutatási
területe a regionális és városgazdaságtan, a regionális és lokális gazdaságfejlesztés, az üzleti hálózatok és regionális
klaszterek, a kis- és középvállalkozások lokális fejlesztése.
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Dr. Lukovics Miklós
1978-ban született Békéscsabán. 2003-ban szerzett okleveles közgazdász végzettséget a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán Szeged MJV polgármesteri ösztöndíjas, köztársasági ösztöndíjas,
és Discipuli pro Universitate díjas hallgatóként. 2003-ban I. díjat nyert a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Közgazdaságtudományi Szekció Regionális gazdaságtan tagozatán. 2007-ben
az SZTE GTK-n védte meg PhD disszertációját versenyképességi elemzés témakörben. 2003-2006 tanársegéd a Számviteli Szakcsoportban, majd 2007-ig a Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoportban, 2007-tôl
ugyanitt adjunktus. Legfôbb kutatási területe a regionális elemzések, területi egységek versenyképessége.
Számos hazai és idegen nyelvû könyvfejezet és folyóiratcikk szerzôje.
Dr. Majó Zoltán
1970-ben született Pitvaroson. Egyetemi pályáját az akkori Marketing-Menedzsment tanszéken, demonstrátorként kezdte. Diplomaszerzés után doktori tanulmányait a Miskolci Egyetemen folytatta. 2000-tôl az SZTE GTK-n tanársegéd, 2004-tôl adjunktus, 2008-as doktori
fokozatszerzése után 2009-ben nevezték ki egyetemi docenssé. 2004 óta vezeti a Kar Távoktatási Bizottságát és a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központját.
Tudományos szakterülete az információs társadalom gazdaságának és a humán erôforrás
menedzsment kapcsolatrendszerének kutatása. Az SZTE Információs Társadalom Gazdasága
kutatócsoport alapító tagja.
Dr. Málovics Éva
1955-ben Mohácson született. A Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán szerzett közgazdász oklevelet 1977-ben, ettôl kezdve dolgozik a felsôoktatásban. A József Attila Tudományegyetem Politika Gazdaságtan Tanszékén kezdte egyetemi oktatói pályáját. A szegedi közgazdászképzésben
indulása (1994) óta részt vesz, elôször óraadóként, ma már egyetemi docensként. 2001-ben PhD doktori
fokozatot szerzett. A Gazdaságpszichológiai Szakcsoport vezetôje. Kutatási területe a szervezeti kultúra
kutatása, valamint a kulturális megközelítés alkalmazása a vezetésben, és a kompetencia fejlesztésben.
Málovics György
1979-ben Szegeden született. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán
szerzett közgazdász oklevelet 2002-ben. Ezután a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzô Karának Közmûvelôdési Tanszékén kezdte oktatói pályáját. 2007 ôszétôl a
Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetének tanársegédje. A Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola doktorjelöltje. Kutatási területei: a fenntarthatóság mikro- és makroszintû kérdései, különös tekintettel az ökológiai közgazdaságtani
megközelítésekre.

Megyeri Eszter
Szegeden született 1972-ben. A Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán diplomázott 1997-ben. Az egyetem után logisztikai és vevôszolgálati vezetôként dolgozott a Mars Inc. csongrádbokrosi gyártóegységénél. Több éven keresztül az anyavállalat amerikai központjában termeléstervezôként
és befektetési mérnökként szervezte a cég észak-amerikai csokoládé üzletágának ellátási láncát. 2006 óta
oktat a Karon, ahol PhD tanulmányait is folytatja. Kutatásai során a menedzsment méltányossági aspektusaival foglalkozik.
Dr. Mozsár Ferenc
1957-ben született Jászágón. Okleveles közgazda diplomáját 1984-ben, közgazdász-tanár
diplomáját 1989-ben szerezte a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1993-ban
egyetemi doktori címet, 2004-ben PhD-fokozatot szerzett. 1988 óta oktat a Szegedi Tudományegyetemen, illetve jogelôdjén. 2004 óta egyetemi docens, 2005 és 2008 között a Kar
dékánhelyettese, jelenleg az Elméleti Közgazdaságtani Szakcsoport vezetôje. Mikroökonómiát,
közösségi gazdaságtant, piacelméleteket és vállalati pénzügyeket tanít. Eddigi dolgozatai
alapvetôen a piaci kudarcok elméletéhez kapcsolódtak.
Nagy Benedek
Szegeden született 1979-ben. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán szerzett okleveles közgazdász diplomát. Az Elméleti Közgazdaságtani Szakcsoport tanársegédjeként mikroökonómiát,
makroökonómiát, elmélettörténetet és üzleti etikát oktat.
Kutatási területe a tudás közgazdaságtana, a szellemi tulajdonjogok közgazdaságtana, az optimális szabadalmak elmélete, fogyasztói választás, a fogyasztói döntéshozatal gazdaságpszichológiája, elmélettörténet.

Pelle Anita
Szeged született 1975-ben. Közgazdász diplomáját a Gazdaságtudományi Karon szerezte
2000-ben. 2001 óta dolgozik a Karon. 2006 óta a Világgazdasági és Európai Gazdasági Integrációs Szakcsoport adjunktusa. Doktori tanulmányait a Kar doktori iskolájában végezte. Kutatási területe az európai gazdasági integráció (versenypolitika, gazdaságpolitikai koordináció és
iránymutatások).
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Prónay Szabolcs
1983-ban Szegeden született. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán szerzett közgazdász oklevelet 2006-ban. Diplomájának megszerzése után nappali tagozatos PhD hallgatóként továbbra is
a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán maradt. A Gazdaságpszichológiai Mûhely tagja.
PhD hallgatóként a Szegedi Tudományegyetem több karán oktat marketinget, piackutatást valamint fogyasztói magatartást. 2009-tôl tanársegéd az Üzleti Tudományok Intézetében. Kutatási területe a fogyasztói magatartás, fogyasztásszociológia valamint a fogyasztói lojalitás kérdésköre.
Dr. Pukli Péter
1942-ben született Budapesten. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 1966ban ipar szakon végzett, majd 1973-ban ugyanitt statisztikus szakközgazdász végzettséget is
szerzett. 1974-ben egyetemi doktori címet szerzett. PhD értekezését 2001-ben a Kar Doktori
Iskolájában védte meg. 1966 óta dolgozik a Központi Statisztikai Hivatalban különbözô pozíciókban, 2003 és 2009 között a Hivatal elnöke volt. A statisztika és gazdaságstatisztika oktatójaként 1995 óta vesz részt a szegedi közgazdászképzésben, kezdetben óraadóként, majd 2001tôl tudományos fômunkatársként. Jelenleg egyetemi docensként dolgozik az Közgazdaságtani
és Gazdaságfejlesztési Intézetben. Kiemelten foglalkozik a nemzeti számlák rendszerével, az
ár- és volumenindexek elméletével és statisztikai gyakorlatával, a statisztikai adat-elôállítási folyamat módszertani
dokumentációjának létrehozására irányuló alapkutatásokkal. Számos szakmai és állami kitüntetés mellett 2009-ben
megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét.
Prof. Dr. Rekettye Gábor
Dr. Rekettye Gábor elôször óraadó, majd 2005-fôl félállású professzor az Üzleti Tudományok Intézetében.
1944-ben született Villányban. Közgazdász oklevelét a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen
szerezte 1967-ben. Pályafutása során dolgozott iparvállalatnál, a külkereskedelemben, a külkereskedelmi
diplomáciában és az egyetemi oktatásban. A tudomány kandidátusa, habilitált doktor, 2003-ban pedig a
Magyar Tudományos Akadémia doktora lett. Munkásságát több szak- és tankönyv, illetve közel 200 tudományos közlemény fémjelzi. 2005-ben megválasztották a MTA-n mûködô Marketingtudományi Bizottság
elnökének.
Révész Balázs
1975-ben Szegeden született. A József Attila Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán
szerzett közgazdász oklevelet 1999-ben. Egyetemi tanulmányai alatt demonstrátorként vett
részt az akkori Marketing-Menedzsment tanszék oktatómunkájában. 2000-tôl tanársegéd,
2005-tôl adjunktus. 2005 óta vezeti a Szegedi Tudományegyetem Marketing és Kommunikációs Igazgatóságát. Kutatási területe a piaci kapcsolatok marketing jelentôsége, a kapcsolati
marketing és ügyfélkapcsolat menedzsment, valamint az online marketing kérdései. Az SZTE
Információs Társadalom Gazdasága kutatócsoport alapító tagja.

Dr. Sallai Miklós
1951-ben Hajdúnánáson született. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem agrár-közgazdasági
szakán szerzett diplomát 1974-ben, ugyanitt 1975-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett. Tanári pályáját 1974-ben kezdte a JATE Politikai Gazdaságtan Tanszéken tanársegédként, 1979-tôl egyetemi adjunktus, 1985-ben a közgazdaságtudomány kandidátusa, 1987-tôl egyetemi docens, jelenleg a MarketingMenedzsment Szakcsoportban. A ’90-es évek elején megszervezte a vállalati gazdaságtan és a menedzsment
tantárgyak oktatását, valamint a Marketing-menedzsment tanszéket, melyet 1995-1998 között vezetett.
Kutatási területe korábban az agrár-közgazdaságtan, jelenleg a menedzsment, humánmenedzsment, vállalati gazdaságtan.
Dr. Schneider Klára
Szabadkán született 1940-ben. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett
diplomát, majd ugyanitt egyetemi doktori fokozatot szerzett. Éveken át dolgozott az Állami
Biztosító (majd ÁB-AEGON Biztosító Rt) Csongrád megyei igazgatójaként. Oktatói pályafutását 1996-ban kezdte a József Attila Tudományegyetem Pénzügytani Tanszékén. Jelenleg a
Pénzügytani Szakcsoportban nyugalmazott adjunktusként biztosítás gazdaságtani illetve bankrendszer kurzusokat oktat. A Magyar Közgazdasági Társaság Csongrád megyei Szervezetének
titkára.
Somosi Sarolta
1980-ban Szeged született. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán szerezte meg diplomáját 2003-ban és itt is kezdett dolgozni a Világgazdasági és Európai Integrációs Szakcsoportban, elôbb
tudományos segédmunkatársként, majd egyetemi tanársegédként. Doktori szigorlatát 2006-ban tette le.
Kutatási területe a közszolgáltatások, azon belül is kifejezetten a gázszolgáltatások EU-beli liberalizációja,
amely a készülô doktori disszertációjának a témája is.

Szakálné Kanó Izabella
Szeghalmon született 1974-ben. 1998-ban a JATE Természettudományi Karán matematikus
majd 2001-ben a Gazdaságtudományi Karon közgazdasági szakokleveles matematikus végzettséget szerzett. 1998-2001 között az SZTE TTK Matematika- és Számítástudomány Doktori Iskola, 2003-2007 között a Gazdaságtudományi Kar Doktori Iskolájának a hallgatója volt.
2001-2002-ben a Paderborni Egyetem (Németország) Számelmélet Tanszékén tudományos segédmunkatársként dolgozott. Jelenleg tanársegédként dolgozik a Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetben, ökonometriát, idôsor-analízist, mikroökonómiát, matematikai praktikumot oktat. Kutatási területe az ökonometriai módszerek alkalmazásai, térökonometria és
az új gazdaságföldrajz.
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Dr. Szegô Szilvia
Budapesten született, 1943-ban. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát
1966-ban. Oktatói pályafutását is itt kezdte az egyetem elvégzése után. 1986-tól a Magyar Nemzeti Bankban, majd a Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemzô Központjában fôosztályvezetôként dolgozott. Jelenleg az MTA Közgazdaságtudományi Intézet fômunkatársa.1994-ben védte meg kandidátusi értekezését
a pénzügyi és reálgazdaság egyensúlyhiányának elemzésébôl. 2002 óta dolgozik a Karon elôbb félállású,
majd teljes állású egyetemi docensként a Pénzügyi Szakcsoportban.
Kutatási tevékenysége a rendszerváltás elôtt a pénzelméleti munkákra irányult, majd a társadalom és a
gazdaság gyökeres átrendezôdése után a társadalom elemi szintû egységeinek elemi szintû adatbázisokkal
való kutatása felé fordult (családgazdaság, azok kapcsolatainak változása a piacgazdasághoz, illetve az államháztartáshoz).
Tóth Mónika
1984-ben Békéscsabán született, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán
2008-ban szerzett okleveles közgazdász diplomát. 2009-ben a XXIX. Országos Tudományos
Diákköri Konferencián a Közgazdaságtudományi Szekció Fogyasztói Magatartás tagozatában
I. díjat nyert. Jelenleg a Kar Doktori Iskolájának a hallgatója. Kutatási területei az ökológiai
lábnyom, a regionális fenntarthatóság, a környezettudatos fogyasztói magatartás.

Udvari Beáta
1983-ban Hódmezôvásárhelyen született. Felsôfokú tanulmányait a Szolnoki Fôiskolán, majd az SZTE Gazdaságtudományi Karán folytatta, ahol 2008-ban szerzett közgazdász egyetemi diplomát. Ugyanettôl az
évtôl a Kar doktori iskolájának ösztöndíjas PhD hallgatója. Egyetemi hallgatóként többször is sikeresen vett
részt az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, amelynek elismeréseként 2009-ben Pro Scientia
Aranyérem kitüntetésben részesült. A Világgazdaságtani és Európai Integrációs Szakcsoportban világ- és EU
gazdaságtani ismereteket oktat.
Ván Hajnalka
Kiskunhalason született 1981-ben. Egyetemi diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán szerezte 2005-ben. 2006-tól dolgozik a Karon, jelenleg a Számvitel Szakcsoport tanársegéde. A Kar Doktori Iskolájában 2009-ben abszolutóriumot szerzett. Kutatási
területe a környezeti számvitel és a fenntarthatóság.

Vas Zsóﬁa
Szegeden született 1984-ben. Közgazdász diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi
Karán szerezte 2008-ban, ezt követôen felvételt nyert a Kar doktori iskolájába. PhD hallgatóként a Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoportban dolgozik. Kutatási területe regionális klaszterek, tudásintenzív
iparágak, innovációs rendszerek, földrajzi és kapcsolati közelség. Ebben a témában a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Közgazdaságtudományi Szekció Regionális gazdaságtan tagozatában
I. díjat nyert 2009-ben.
Dr. habil Veres Zoltán
A Budapesti Mûszaki Egyetemen és a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott, külgazdasági mérnök-közgazdász. 1990-ig az Energiagazdálkodási Intézet kiküldöttjeként export fôvállalkozói projektek létesítményigazgatója és marketing-tanácsadója Irakban,
Görögországban, Algériában és Egyiptomban. 1988-ban egyetemi doktori, 1996-ban a közgazdaságtudományok kandidátusa fokozatot szerzett. 1990-tôl a Külkereskedelmi Fôiskola docense, 1997-tôl fôiskolai tanár, a Nemzetközi Marketing Tanszék vezetôje. 1996-ban védte meg
közgazdaságtudományi kandidátusi értekezését. 2002 és 2004 között a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán a Marketing és Menedzsment Tanszék vezetôje, 2004 és
2008 között az Üzleti Tudományok Intézetében intézetvezetô egyetemi docens. 2005-ben habilitált a Szegedi Tudományegyetemen. A Marketing Szakkönytár könyvsorozat szerkesztôje. Kutatási területei: szolgáltatásmarketing,
b2b marketing, projekt marketing, technológiatranszfer, fogyasztói elégedettségkutatás, minôségmenedzsment.
Dr. Vilmányi Márton
1975-ben Nyíregyházán született. A József Attila Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán szerzett
közgazdász oklevelet 1999-ben. A szegedi közgazdászképzésben 1999-ben kezdte meg egyetemi oktatói
pályáját. 2001-tôl tanársegéd, 2004-tôl adjunktus. 2008-ban PhD doktori fokozatot szerzett. 2009-ben
egyetemi docenssé nevezték ki. 2008-tól a Kar általános és stratégiai dékánhelyettese. Kutatási tevékenysége a szervezetközi együttmûködések menedzselésére, a felsôoktatási menedzsment ágazat-speciﬁkus
kérdéseire irányul.
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