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témavezető kutatási téma 

Balogh Péter Kockázatelemzés alkalmazása kocák életteljesítményének vizsgálata során 

Balogh Péter Fürdőtípusok preferenciájának vizsgálata az Észak- Alföldi régióban 

Berde Csaba A felsőoktatás-szervezés minőségmenedzselési dilemmái 

Berde Csaba A tudásmenedzsment és a szakértői autoritás összefüggései 

Borsos János A természeti környezet, a verseny és a multifunkcionális mezőgazdaság 

viszonya (adott kistérségben) 

Ertsey Imre A gabona terméklánc kockázatának elemzése 

Felföldi János Élelmiszer-ellátási lánc jellemzője és nemzetközi versenyképessége 

Felföldi János A termelői együttműködések, szerveződések tevékenység- és 

kapcsolatrendszerének vizsgálata 

Gályász József Folyamatmenedzsment módszerek alkalmazásának vizsgálata 

Herdon Miklós Regionális informatikai klaszterek szervezeti, gazdasági és technológiai 

dimenziónak elemzése klaszter modellek alkalmazásával 

Herdon Miklós Információs és döntéstámogató rendszerek kvantitatív és kvalitatív elemzése 

Hevessy Gábor Észak-alföldi egészségturisztikai szolgáltatók gazdasági teljesítményének 

vizsgálata, különös tekintettel a bevétel-menedzsmentre, a 

vendégelégedettségre, és a CRM rendsz 

Hevessy Gábor A Turisztikai Desztináció Menedzsment rendszer és a klaszterek kapcsolata 

Magyarországon, kiemelten az Észak-alföldi régióban. 

Horváth József Ingatlanértékelési módszerek fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata 

Huzsvai László Az elsődleges biomassza produkció sztochasztikus modellezése 

Kárpáti László A marketing eszközök hatékonyságának vizsgálata pénzügyi 

megközelítésben. 

Kárpáti László Ár- és keresletrugalmasság együttes modellezése és felhasználása a marketing 

döntések előkészítésében. 

Katonáné 

Kovács Judit 

A vidékfejlesztés elméleti keretrendszerének gyakorlati alkalmazása 

Magyarországon 

Keresztesi 

Katalin 

A tehetség szervezése, gondozása, menedzselése 

Láczay 

Magdolna 

Szervezetfejlesztés és a vezetési funkciók összefüggésének vizsgálatának 

aktualitása 

Lazányi János A Nyírség földhasználatának értékelése az EU direktívák alapján 

Móré Mariann Pályaadaptáció és munkahelyi kommunikáció 

Nábrádi András Precíziós mezőgazdaság vállalati szintű bevezetésének gazdasági vizsgálata 

Nábrádi András A gazdálkodás tervezésének módszertani lehetőségei a hazai kis- és közép 

vállalkozásokban 
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Nábrádi András Integrált, kockázatértékelésen alapuló stratégiaértékelő módszer kidolgozása, 

elemzése 

Nábrádi András Szállodai szolgáltatási folyamatok menedzsmentje, standardizálása és 

hasznosítási lehetőségei kis- és középvállalkozásoknak 

Nagy Adrián 

Szilárd 

Kis- és középvállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei 

Nemessályi 

Zsolt 

Hatékonyság a mezőgazdaságban 

Olah Judit A foglalkoztatottság regionális összehasonlítása az Európa 2020 folyamat 

intézkedései tükrében 

Pető Károly Regionális és ágazati versenyképességet meghatározó mezőgazdasági 

jellemzők adott régióban 

Pető Károly Szaktanácsadási Stratégiák az EU tagországaiban 

Pető Károly A gazdaság élénkítés kitörési pontjai az Észak-Alföldi Régióban 

Popp József Az EU agrárpolitikájának várható változása a globális kihívások tükrében 

Szabó G. Gábor Az emberi tényező és a bizalom szerepe az élelmiszer-gazdasági termelői 

szervezetek létrejöttében és sikerességében 

Szabó G. Gábor A termelői szervezetek koordinációs-integrációs szerepének vizsgálata új 

intézményi közgazdaságtani megközelítésben 

Szabó Gábor Az uniós csatlakozás hatása a magyar élelmiszer-gazdaságra 

Szretykó 

György 

Az emberi erőforrás menedzsment, vagy valamelyik területe a gazdasági 

szervezetekben 

Szretykó 

György 

Az emberi erőforrás menedzsment vagy valamelyik területe az egészségügyi, 

szociális, oktatási, tanácsadási vagy sportszervezetekben 

Szretykó 

György 

Hátrányos helyzetű csoportok a munkaerőpiacon 

Szűcs István Magyarországon és az Európai Unióban futó agrár-környezetgazdálkodási 

programok komplex gazdasági elemzése 

Várallyai 

László 

A fejlett információtechnológiák alkalmazásának gazdálkodási és szervezési 

aspektusai a turizmus menedzsmentben 
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