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Aktuális témakiírások 2012 

 

Ssz. név a kutatási téma címe 

1.  Bai Attila Innovatív lehetőségek gazdasági értékelése a hazai biogáz-előállításban 

2.  Bai Attila Energianövények perspektívái és komplex gazdasági elemzése 

3.  Bai Attila Bio-energetikai eljárások szerepe a vidékfejlesztésben 

4.  Balogh Péter A mangalica terméklánc kockázatelemzése 

5.  Berde Csaba A tudásmenedzsment és a szakértői autoritás összefüggései 

6.  Borbély Attila Marketing és menedzsment módszerek a sportban 

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

viszonya (adott kistérségben). 

8.  Ertsey Imre A gabona terméklánc kockázatának elemzése 

9.  Felföldi János 
A termelői együttműködések, szerveződések tevékenység- és 

kapcsolatrendszerének vizsgálata 

10.  Felföldi János Agrár-élelmiszer értékláncok működése és teljesítménye 

11.  
Fenyves 

Veronika 
Új modell kialakítása a vállalkozások teljesítményvizsgálatában 

12.  Fülöp Mihály Franciaország Európa politikája 

13.  Gályász József Folyamatmenedzsment vizsgálatok a verseny-és a közszférában 

14.  Gályász József 
Programozott gazdaságfejlesztési modellek innovációs fókuszú elemzése és 

adaptációjuk folyamatszemléletű modellezése 

15.  Herdon Miklós Információs és döntéstámogató rendszerek kvantitatív és kvalitatív elemzése 

16.  Juhász Csilla A motiváció és a szervezeti konfliktusok összefüggései 

17.  
Keresztesi 

Katalin 
A sporttehetségek szervezése, gondozása, menedzselése 

18.  Kuti István A biológiai változatosság megőrzésének stratégiái az Európai Unióban 

19.  Lazányi János A Nyírség földhasználatának értékelése az EU direktívák alapján 

20.  
Láczay 

Magdolna 

Szervezetfejlesztés és a vezetési funkciók összefüggésének vizsgálatának 

aktualitása 

21.  Móré Mariann 
A különböző tanulási utakon megszerzett tudás elismerése lehetőségének és 

feltételeinek vizsgálata gazdálkodó szervezetek esetében 

22.  Móré Mariann 

A munkahelyek által biztosított képzés szerepe a gazdasági válság 

hatásainak csökkentésében magyarországi kis- és közepes vállalatok 

esetében 

23.  Nábrádi András 
A hagyományos és tájjellegű élelmiszerek gazdasági hatásának 

összehasonlító elemzése 

24.  
Nagy Adrián 

Szilárd 
Kis- és középvállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei 

25.  Nagy Géza 
Magyarországon és az Európai Unióban futó agrár-környezetgazdálkodási 

programok komplex gazdasági elemzése 

26.  Nagy Géza A kulturális örökség térségi eredményei a vidékfejlesztésben 

27.  
Nemessályi 

Zsolt 
Hatékonyság a mezőgazdaságban 

28.  Perényi Szilvia A sportolói kettős karrier aktuális kérdései 

29.  Pető Károly Szaktanácsadási Stratégiák az EU tagországaiban 

30.  
Petridis 

Leonidas 
A szabadidősport aktuális kérdései a felsőoktatásban 

31.  Popp József Az EU agrárpolitikájának várható változása a globális kihívások tükrében 

32.  
Szabados 

György 
Profitorientált vállalkozások szervezetfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata 

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

szervezetek létrejöttében és sikerességében 
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34.  Szabó G. Gábor 
A termelői szervezetek koordinációs-integrációs szerepének vizsgálata új 

intézményi közgazdaságtani megközelítésben 

35.  Szabó Gábor Az uniós csatlakozás hatása a magyar élelmiszer-gazdaságra 

36.  Szűcs Edit 
Szervezeti kultúra és vezetésvizsgálat az Észak-alföldi régió 

önkormányzatainál 

37.  Tarnóczi Tibor A költségvetés-tervezés új modellje 

38.  Tarnóczi Tibor Controlling rendszerek tervezése 

39.  Tomor Tamás 
Prioritási rendszermodell kidolgozása a vidéki területeken bekövetkezett 

katasztrófák során felhasznált források hatékony elosztásához 

40.  
Wiwczaroski 

Troy B. 
Szervezeti változások és a szervezeti kultúra összefüggéseinek vizsgálata 
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