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Dr. habil. Nagy Ádám
Kodolányi János Egyetem
Neveljünk jedit! – Káprázat-e a képzelet pedagógiája?
Valóban olyan vonzó iskola a Roxfort, ahol mindennaposak a tanári zaklatások, és ahol halálos
csapdák leselkednek a diákokra? Miben hasonlít és miben különbözik a messzi-messzi galaxis
jedinevelése a westerosi mesterek képzésétől? Milyen lenne az X-Men mutáns - iskolájának
pedagógiai programja? Megfelel-e a tesztelmélet alapvetéseinek a Star Trek Kobayashi Marupróbája? Ölve vagy ülve jó az éjfúria, s milyen tantárgyakat oktatna a hibbant-szigeti „új iskola”?
Valóban csak egy horror Stephen King Az-a? De az igazi kérdés az, hogy tehetünk-e a fantáziavilágok,
a blockbusterek és a youngadult filmek segítségével a tudományok népszerűsítéséért, konkrétabban
adhatunk-e ezek segítségével bepillantást a neveléstudomány és a pedagógia világába. Mert ki
mondta, hogy a tanulás nem lehet szórakoztató?

Madarász Erik
SOTER-LINE Oktatási Központ
Digitális készségfejlesztés a tudásalapú társadalomban
A Világgazdasági Fórum rangsora alapján versenyképesség tekintetében Magyarország 140 ország
közül a 48. helyen áll. A digitalizáció a cégek és a munkaerő versenyképességének is egyik
legfontosabb és legmeghatározóbb tényezőjévé vált. A jelenlegi munkaerőpiaci környezet, a fejlődés
hatásai és irányai egyaránt kihívást jelentenek. A versenyképesség megőrzése mindenki számára
komoly felkészülést, befektetést és erőforrás mozgósítást igényel. A tudásalapú társadalom
alapfeltétele a megfelelő oktatási-képzési rendszer, mely minden szintjén segíti a szükséges és
megfelelő ismeretek átadását és elmélyítését.

Prof. Dr. Rechnitzer János
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Dokotori Iskola
Az okos járművek társadalmi és gazdasági hatásai
A világgazdaság jövőbeli alakulását jellemzik az innovációs rendszerek átalakulása, a digitalizáció
radikális terjedése és beépülése a rendszer minden elemébe. A demográfiai változások megrázóak
lesznek a Föld népességére, ezek súlyosan érintik a városokat, mint erőforrás központokat.
Mindeközben a világgazdaság súlypontjai átrendeződnek, s a nyersanyagforrások kimerülnek, a
klímaváltozás hatásait nap, mint nap érezzük. Ezek a globális trendek a gyárműgyártásra is hatnak,
sőt arra hatnak igazán a gazdasági szektorok közül. A hajtásrendszerek és a járműirányítási technikák
változásában mindez már lemérhető. Az előadás azt kísérli meg rendszerezni, hogy mindezek milyen
társadalmi és gazdasági következményekkel járnak. Egy komplex modellbe foglaltuk a legjobban
érintett tényezőket, így nemzetgazdasági, termelési, fogyasztási és életkörülmények és a
város/település relációban mutatjuk ennek az új, már itt lévő, velünk élő technikai világnak az
érvényesülését, egyben a lehetséges alkalmazkodási, vagy integrációt segítő stratégiáit.
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Dr. Kovács Norbert
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Digitalizáció és közgazdaságtan
Napjainkban a digitalizáció az egyik legmarkánsabb globális folyamat. A digitalizáció a folyamatosan
és dinamikusan fejlődő informatikai eszközökkel, eljárásokkal átalakítja a gazdaság, a társadalom és
az állam működését. A digitalizáció az emberiség azon modernizációs kihívásai közé tartozik, amely
technológia-vezérelt, melyben a szuverenitás erőteljes kérdéssé válik és ennek megfelelően
alkalmazkodást követel az államtól. Akik nem képesek a haladásra, nem egyszerűen lemaradnak,
hanem teret vesztenek. Kölcsey Ferenc szavaival élve a "...Korszerinti haladás épen maradást hoz
magával...". A korszerinti haladásra fel kell készülni és fel kell készíteni a feltörekvő generációt. A
digitalizáció társadalmi, gazdasági hatásainak vizsgálata, elemzése, értékelése éppen ezért
közgazdaságtan oktatásában is meg kell jelenjen. Az előadásban hazai és nemzetközi körkép
bemutatásával arra keressük a választ, hogy ez milyen mértékben történik meg.
…
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A digitális forradalom, az innováció, a HR és a HR tanácsadás
szekció
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Dr. habil. Szretykó György
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Az Y generáció motiválása és megtartása a munkahelyeken
Napjainkban a cégek számára egyre nagyobb kihívást jelent a szakmailag felkészült, kreatív
szakemberek megszerzése, s legalább ugyanolyan figyelmet igényel azok megtartása is. Különösen
érvényes ez a megállapítás az Y generáció tagjaira, akiknek a munkával és munkahellyel kapcsolatos
elvárásai jelentősen mértékben eltérnek az előző generációktól. A fentiekből kiindulva az előadás
bemutatja egyrészt az Y generáció fogalmát és jellemző vonásait, másrészt nagy hangsúlyt fordít a
magyar és az amerikai fiatalok munkával kapcsolatos elvárásai közötti különbségek és azok okainak
elemzésére. Az előadás kiemelten foglalkozik a HR feladataival az Y generáció megtartásának
menedzselése terén. Ez utóbbin belül felvázolja a munkahelyi motiváció és az
ösztönzési/javadalmazási rendszert, az érzelmileg intelligens vezetési stílust, valamint a képzés,
fejlesztés és a tehetségmenedzsment szerepét. Az előadás alkalmazott módszerei: a hazai és a
nemzetközi szakirodalom feldolgozása és a különböző empirikus kutatások másodelemzése.
Kulcsszavak: Y generáció, HR, motiváció, érzelmileg intelligens vezetési stílus, tehetségmenedzsment

Kiss Annamária, EPALE nagykövet
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja (EPALE)
Az EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) „a felnőttkori tanulás elektronikus
európai platformja”, melynek elsődleges célja, hogy nemzeti és nemzetközi szinten közösséggé
formálja a felnőttkori tanulás területén működő szakembereket. Tehát olyan egyedülálló online
felületet takar, ahol a felhasználók információ-, és tudásmegosztása révén interakcióba kerülhetnek
egymással és közösen gyarapíthatják tudásukat. Az élethosszig tartó tanulás égisze alatt fut, magába
foglalva ezzel minden tanulási formát, legyen az formális, nem formális vagy informális.
Kulcsszavak: felnőtt, platform, szakmai közösség, blog, kommentelés

Vedovatti Anildo, projekt koordinátor
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
AL AGENDA
A „Kompetenciafejlesztési pályák: Új lehetőségek felnőttek számára” projekt a Felnőttkori Tanulás
Menetrendje Nemzeti Koordinátor program keretében valósul meg, melynek fókusza az alacsony
szintű készségekkel, iskolai végzettséggel bírók fejlesztésére irányuló stratégiák, intézkedések és
kezdeményezések összehangolása. Ehhez kötődő feladatok: ösztönzés az írástudás, a számtantudás
és a digitális kompetenciák minimális szintjének elsajátítására (EKKR 3. és 4. szint felé haladva);
és/vagy a munkaerőpiac szempontjából releváns, a társadalom életében való aktív részvételt
lehetővé tevő, szélesebb körű készségek, tudás és kompetenciák megszerzésére, mindezt a három
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lépésre alapozva: készségfelmérés, személyre szabott, rugalmas képzési utak biztosítása, készségek
érvényesítése és elismerése.
Kulcsszavak: felnőtt, alapkészségfejlesztés, digitális kompetenciák, készségfelmérés, validáció

Rákosi Szabolcs, doktorandusz
Mobilis Intaraktív Kiállítási Központ
Mobilis Diáklabor – a műszaki pályaorientáció egy innovatív eszköze
A PISA felmérések eredményei, valamint a demográfiai és munkaerő-piaci folyamatok hívták életre az
„EFOP-3.3.6-17 – Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos
élményközpontok fejlesztése” c. felhívást, amely keretében országszerte 13 intézmény kezdte meg
működését. A Mobilis Győr a pályaorientáció kiemelkedően innovatív eszközeként tekint a három
éves projektre. Hipotézisem szerint a rendszeres foglalkozások mélyebb pályaorientációs hatást
érhetnek el, a projekt kisiskolás kortól megalapozhatja a műszaki-természettudományos
pályaválasztást. Előadásom keretében bemutatom a 20 iskola bevonásával zajló Mobilis Diáklabor
első tanévének eredményeit, a projekt hatásainak mérésére kidolgozott módszertant, valamint
felvázolom a tervezett követő vizsgálat módszereit.
Kulcsszavak: pályaorientáció, innováció, munkaerőpiac, STEM, science center

Dr. Pongrácz Attila
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
A munkavállalói digitális kompetenciák igénye győri és régióbeli KKV-k tapasztalatai
alapján
Az előadás célja, hogy behatároljuk és összefoglaljuk a digitális forradalom gazdaságra, azon belül is
első sorban a KKV és a nagyvállalati szektorra gyakorolt várható hatását, és ennek tükrében
meghatározzuk azt a kompetencia-készletet, amellyel rendelkeznie kell a (közel)jövő
munkavállalóinak, az új, ún. „digitális munkásosztálynak”. A kutatásban a szakirodalmi gyűjtésen túl
vállalati HR szakemberekkel és vezetőkkel készítettünk mélyinterjúkat. A vállalatokat a legfontosabb,
a digitalizáció által mélyebben is érintett iparágakból vontuk be (autóipar és beszállítóik; sport
ágazat; informatika; HR tanácsadói szolgáltatók, hulladékfeldolgozás). Kutatásunk végső célja, hogy
egy olyan, a KKV szektorban használható módszertani eszközt dolgozzunk ki, amelynek a segítségével
fel lehet mérni, hogy milyen szintű digitális kompetencia szükséges egy adott munkakörben, ami
célzottabbá és eredményesebbé teheti a megfelelő munkatárs kiválasztását.
Kulcsszavak: autóipar, digitalizáció, HR, munkaerőpiaci, kompetencia

oldal 8 / 71

Somogyi Erika
egyéni vállalkozó
A munkavégzésre való alkalmasság jelentősége és innovatív lehetőségei a HR
folyamatokban
2002 óta dolgozom képzőként pedagógus továbbképzés területén, illetve 2016 óta személyiség- és
szervezetfejlesztéssel foglalkozom – egyéni és szervezeti szinten. Munkám során lehetőségem van
vizsgálni a munkavégzésre való alkalmassághoz szorosan kapcsolódó kompetenciákat s azok hatását a
szervezet egészére. Hipotézisem szerint a munkavégzésre való alkalmasság, és annak a fejlesztése a
kulcs a beválás esélyeinek növelésében és stabilizálásában – mindezt kvalitatív és kvantitatív
módszerekkel mérhetővé lehet tenni. Elősegíti továbbá a munkahatékonyságot, az elköteleződést a
vállalati kultúrában, megteremtve ezzel azt az alapot, amely a munkáltatói brand építéséhez
nélkülözhetetlen. Hipotézisem továbbá az is, hogy a toborzás újragondolásával és a munkavégzésre
való alkalmasság megteremtéséhez innovatív technikákra van szükség.
Kulcsszavak: toborzás munkaerő kompetencia fejlesztés

Zsigri Ferenc, doktorandusz
Szent István Egyetem
Toxikus vezetés
Jelen írás célja, hogy a gyakorlatban, valamint további kutatásokban való felhasználás szándékával
bemutassa a toxikus vezetés jellemzőit, a toxicitás körülményeit, valamint a toxikus vezetői
működéssel okozott károkat. Miközben a toxikus vezetői viselkedés gyakori a szervezetekben, a hazai
szakirodalom egyelőre mellőzi ezt a kérdéskört. A toxikus vezető személyiségéből adódóan,
folyamatosan kárt okoz a beosztottjainak, a szervezet többi tagjának, a szervezet környezetének,
vagy akár saját magának is. A toxicitás szituációs jelenség: az adott vezető jellemének, az induktív
környezetnek és az erre fogékony követők interferenciájának az eredménye. A módszer szakirodalmi
áttekintés, amely a Google Scholar-ban elérhető írásokat desztillálja frissesség, relevancia és
idézettség együttes figyelembevételével.
Kulcsszavak: toxikus vezetés, destruktív vezetés, sötét triád, toxikus háromszög

Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka
Széchenyi István Egyetem
Női vezetői skillek és kompetenciák interkulturális vizsgálata a digitális forradalomban
Társszerzők: Gáncs-Csikós Éva, Frank Ágnes
Tanulmányunkban a női vezetői életutat vizsgáljuk. Milyen skillek és kompetenciák szükségesek a női
vezetőknek ahhoz, hogy egy interkulturális közegben is megállják a helyüket? Hogyan képesek a nők
sikeres vezetőként működni? Célunk volt az interjú alanyok motivációinak feltárása is. Alanyainkat
két nagy szervezettől hívtuk meg (UN, IAEA). Kutatásunkat a triád módszertanára alapoztuk, így a
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vizsgálat során mélyebb összefüggések vizsgálatára is sor került. választ adunk arra a kérdésre is,
miért van több női vezető az ügyfélszogálat, az utazás és az idegenforgalom területén?
Kulcsszavak: női vezető, interkulturális közeg, vezetői skillek és képességek

Dr. habil. Kovács Gábor
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
A fogyasztói érték és mérési lehetőségei a szervezetfejlesztésben
Profitorientáltan működő üzleti vállalkozások esetén a szervezetfejlesztés egy domináns iránya lehet
a versenyképesség fokozása, mely a mikroökonómiai megközelítés szerint elsősorban a kereslet
követelményeinek való megfelelés révén érhető el. A vállalat erőforrásait – beleértve a humán és
szervezeti tőkét is – a fogyasztói igények kielégítése által kell értékké konvertálni. Az így létrehozott
érték meghatározását szolgálja a fogyasztói érték koncepciója. A tanulmányban szintetizáljuk és
bemutatjuk, milyen lényegesebb fogyasztói érték-modellek azonosíthatók és hogy milyen mérési
alternatívák képzelhetőek el. Külön kitérünk a fogyasztói érték kvantifikálását segítő árkutatás
lehetőségeire és domináns modelljeire is.
Kulcsszavak: szervezetfejlesztés, versenyképesség, fogyasztói érték, árkutatás, referenciaár

Kocsisné dr. Andrásik Ágota
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Fiatal generáció gondolkodása a vállalkozásról
Napjaink izgalmas kérdése, hogy az egyetemekről kikerülő generáció hogyan vesz részt a
munkaerőpiacon és a kisvállalkozásokban. Különösen fontos ez a kérdés, amikor egy gyorsan változó
világot látunk magunk körül, sokak szerint forradalmat élünk az élet számos területén, például az
informatikában. Véleményem szerint ez a felgyorsult változás átszivárog az élet minden területére,
így a fiatalok gondolkodására is és izgalmas felfedezéseket tehet az, aki ennek a kutatására szánja el
magát. Három évvel ezelőtt kezdtem el egy kutatást annak vizsgálatára, hogy hogyan gondolkodnak a
vállalkozásokról a fiatalok, vajon gyarapítani, vagy csökkenteni fogják a vállalkozások számát és ezek
milyen vállalkozások lesznek és milyen hatással lesz ez a gazdaságunkra. Az elemzés során
betekintést nyerünk az értékrendjükbe, képet kapunk arról, hogyan képzelik el a jövőjüket az
egyetemi éveket követően.
Kulcsszavak: fiatalok, generációk, vállalkozások
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Digitális gazdaság és társadalom
szekció
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Dr. Szabó Dániel Róbert
Széchenyi István Egyetem
A kényelmi díjak megjelenése hazánkban
A fogyasztói árkülönbségként jelentkező kényelmi díjak az „analóg” és „digitális” csatornákon
értékesített termékek esetében jelentkezhetnek. Ilyen termékekkel jogosultságok, illetve
információmozgással kapcsolatos ügyletek körében találkozhatunk, a fogyasztó ugyanazt a
szolgáltatást kapja mind az online, mind az offline esetben. Napjainkban Magyarországon egyaránt
találkozhatunk piaci szereplők, azaz szabad piacon jelentkező és állami szereplők által, jogszabályok
mentén alkalmazott kényelmi díjakkal. Jelen előadásban az államilag szabályozott kényelmi
szolgáltatások értékláncai, valamint a kapcsolódó hatástanulmány főbb eredményei kerülnek
bemutatásra.
Kulcsszavak: kényelmi díjak, parkolás, digitalizáció

Tóth Marcell László, doktorandusz
Széchenyi István Egyetem
Megosztáson alapuló gazdaság a digitális világban
A sharing economy néven ismertté vált új gazdasági modell alapelvét az képezi, hogy a megosztáson
alapul. A tulajdonlás helyett a használat kerül előtérbe, nem az a cél, hogy az adott eszköz
tulajdonjoga a miénk legyen, sokkal inkább a gyors és könnyű elérhetőség a fontos. Maga a jelenség
egyáltalán nem új keletű, hiszen már korábban is volt rá példa, hogy szomszédok, barátok
kölcsönadtak egymásnak használati tárgyakat. Ahhoz, hogy ebből a jelenségből egy új gazdasági
modell született, nagyban hozzájárult az online világ előtérbe kerülése, a digitalizáció térnyerése, és
az infokommunikációs eszközök nagyfokú használata, vagy éppen a felsorolt dolgokra fogékonyabb Ygeneráció korábbiaktól eltérő mentalitása is.
Kulcsszavak: sharing economy, digitalizáció, körkörös gazdaság, okos technológia

Ölvecky Edit PhD
Comenius Egyetem, Jogtudományi Kar
A kataszteri ügyintézés a digitalizáció tükrében Szlovákiában
Az előadás jogi szempontból közelíti meg a kataszteri ügyintézés és az azt érintő digitalizáció, vagyis
az elektronikus ingatlan-nyilvántartás előnyeit és hátrányait Szlovákiában. Emellett betekintést nyújt
a szlovákiai földjog történetébe, a termőföld fogalmának különböző felfogásaiba, s ismerteti a
szlovákiai kataszteri ügyintézés alapvető terminológiáját és módjait. A Szlovák Ingatlan-nyilvántartási
Portál (Slovenský katastrálny portál) a Szlovák Köztársaság Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri
Hatósága (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) tulajdonában van. A portál
2004 óta működik, jogi és ténybeli információkat nyújt az ingatlantulajdonokról. A keresés szlovák és
angol nyelven érhető el.
Kulcsszavak: földjog, elektronikus adatbázis, termőföld, ingatlan-nyilvántartás, tulajdoni lap
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Dr. Bugovics Zoltán
Széchenyi István Egyetem Apáczai Kar Csere János Kar
Magyar nagyvárosok válallatainak lokális kötődése és innovációorientáltsága
A jelen kutatás fókuszában az áll, hogy nyolc magyar nagyváros vállalatainak városhoz kötődése és
azzal való azonosulása az innováció és kutatás tükrében milyen összefüggéseket mutat. A kutatás a
vállalatvezetők kérőíves kikérdezésén alapult. Az eredmények gyenge innovációt és relatíve alacsony
értékű identitást és kötődést mutatnak a cégek szempontjából, amelyek a nagyvárosok között
eltérésekkel jellemezhetők. Az identitást több alkérdésre bontva elemezte a vizsgálat, így a helyi
értékekkel való azonosulás éppúgy bele tartozott a szempontrendszer elemeibe, mint a szimbólumok
használata, a település iránti kötődés mértéke vagy a tényleges azonosulás az adott várossal.
Lényeges megjegyezni azt is, hogy módszertanilag a vizsgálat ugyan csak a nagyvárosban működő
cégeket célozta, ám a kérdések a városrégióra is vonatkoztak, hiszen több cég nem csupán az adott
településen, hanem annak vonzáskörzetében, agglomerációjában is érintett működését tekintve. A
cégek felsőoktatásban, kutatásban és innovációban való részvétele elsőrendű elemzési szempont
volt, amit a kötődés és identitás jellemzőivel hasonlított össze a kutatás. Az eredmények változatos
képet mutatnak, ugyanakkor lényeges szempont, hogy az innováció és identitás közötti kapcsolat
inkább fordított, mintsem egymást erősítő faktorok volnának. Eltérés mutatkozik ugyanakkor a
nagyvárosok között abban a tekintetben, hogy milyen erős identitás és innováció jellemzi a vizsgált
cégeket.
Kulcsszavak: identitás, innováció, kötődés, nagyvárosok, vállalatvezetők

Dr. Imre Gabriella
Széchenyi István Egyetem
A sharing economy Magyarországon
Társszerzők: Szigeti Cecília, Kovács Norbert
Az utóbbi évtizedben egyre nagyobb teret hódít a sharing economy (megosztás alapú gazdaság), vagy
más néven collaborative economy (közösségi gazdaság) amely az internet és a mobil technológiák
által kínált lehetőségek révén gyökeresen átalakítja a fogyasztói szokásokat és komoly kihívást jelent
a hagyományos piaci szereplők számára. Az új üzleti modellben a felhasználók egy internetes
platform segítségével - többnyire bizonyos ellenszolgáltatás fejében - megosztják egymással
kihasználatlan erőforrásaikat. A szakirodalomban megfigyelhető fogalmi sokszínűség, az egységes
terminológia hiánya mellett a jelenség tudományos igényű tárgyalását nehezíti, hogy az új üzleti
modell egyre több országban és egyre több iparágban jelenik meg, tehát a megosztás alapú gazdaság
határai folyamatosan változnak, fejlődnek. A sharing economy az Egyesült Államokban indult hódító
útjára, ennélfogva kiterjedése is itt a legnagyobb: Owyang modellje szerint a megosztás alapú
gazdaság start-up vállalatai 2016-ban már 16 iparágban jelen voltak. Előadásunk célja, hogy a
nemzetközi szakirodalomban elterjedt modellek és kategóriák segítségével feltérképezzük a
közösségi gazdaság méretét az európai uniós és a magyar piacon, áttekintsük azokat az iparágakat,
ahol az új üzleti megoldás már most jelentős növekedési potenciállal rendelkezik. Elemzésünk az
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uniós és hazai statisztikai adatokon kívül a szakfolyóiratokban, illetve az online üzleti sajtóban
megjelent cikkekre támaszkodik és primer kutatási technikák alkalmazásával egészül ki.
Kulcsszavak: sharing economy, közösségi gazdaság, Magyarország

Kupi Marcell, doktorandusz
Széchenyi István Egyetem
A digitális turizmus hazai irányvonalai
Napjainkban a turizmus területén nagymértékű változások zajlanak. Ezek az átszerveződések
kihatnak a turizmus legtöbb aspektusára, mint a turizmus szervezésére, a szállodaipari-és
vendéglátóipari egységek kommunikációjára, a turisztikai desztinációk fejlődésére, valamint a turista
viselkedésére is. A turista egyre magasabb szintű bevonódása a turisztikai folyamatokba a globális
digitalizációra, valamint a szinte napról napra megújuló technológiai lehetőségekre vezethető vissza.
A digitalizáció nem csupán az utazások előtti szokásokat változtatta meg gyökeresen az utazók
körében, de az utazási utáni, sőt közbeni viselkedést is. Tanulmányomban szekunder adatelemzésem
eredményeit ismertetem, melyekben a turisztikai kategória trendeket határozom meg az internetes
keresések alapján, a fogyasztók digitális technológia használatára irányuló attitűdjeit mutatom ki, a
mobilos keresésekre koncentráltan pedig a turisztikai–és vendéglátóipari egységek jelen
felkészültségét ismertetem.
Kulcsszavak: digitális turizmus, turizmus, online turizmus

Varga Péter, DAS szakértő
Digitális Jólét Nonprofit Kft.
Digitális Agrár Stratégia szerepe a mezőgazdaság 4.0 hazai elterjedésében
A „Mezőgazdaság 4.0” a digitális agrárgazdaság, szűkebb értelemben a precíziós mezőgazdaság, az
információs és kommunikációs technológiák (IKT), a nagytömegű adatok gyűjtésére, feldolgozására
alapuló döntéstámogatás, továbbá az automatizálás és a robotizáció egyre szorosabb
összefonódását, illetve a termelés, az üzemirányítás, a termékpályák üzleti modelljeinek
megváltozását eredményező technológiai és vezetés-irányítási reform összefoglaló neve. A digitális
eszközök és alkalmazások által biztosított hatékonyságnövekedés több elemből áll össze. A termelés
szintjén növelik az input anyagok és természeti erőforrások felhasználásának hatékonyságát,
hozamnövekedéssel, a minőség növelésével, a melléktermékek és hulladékok csökkentésével.
Továbbá csökkentik a termelés kockázatait és az üzem szintjén javítják a technológiai és a vezetői
döntések hatékonyságát. A termékpályák szintjén csökkentik az értékesítési kockázatokat. A Digitális
Jólét Program (DJP) keretében elkészült Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának (DAS) célja, hogy
az információk gyűjtésével, feldolgozásával, a technológiai műveletek automatizálásával és
robotizálásával hozzájáruljon a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének növeléséhez a
rendelkezésre álló környezeti erőforrások hatékony felhasználása mellett.
Kulcsszavak: digitális agrár megoldások, DAS, DJP, komplex rendszer, mezőgazdaság 4.0
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Dr. Milics Gábor
Széchenyi István Egyetem
Digitalizáció az agráriumban
A digitális megoldások előretörésével az agrárium is egyre többet érzékel a digitalizáció
szükségességéről. A szántóföldi növénytermesztésben egyre inkább elterjedt precíziós
(helyspecifikus) szemlélet megkívánja, hogy a mezőgazdasági táblákon érzékelhető, alapvetően a
talajtulajdonságokra visszavezethető eltéréseket az adott terület tulajdonságait figyelembevéve
kezeljük. Ahhoz azonban, hogy a különbségeket detektálni tudjuk, a döntéseket szakszerűen hozzuk,
a beavatkozásokat pedig indokkolt módon végezzük, adatokra van szükség. Az adatok gyűjtése,
feldolgozása, tárolása és okszerű használata ma már nem képzelhető el másként, mint digitális
alapon. A digitalizált gazdálkodás az adatalapú döntések révén tovább növeli a növénytermesztés
hatékonyságát, inputanyag megtakarítást eredményez, hozamot növel, és környezetkímélőbb, mint a
hagyományos szemléletű gazdálkodás. A technológia bevezetésének további előnye, hogy a digitális
adattárolás miatt a döntések hosszútávú elemzéseken alapszanak, a beavatkozások pedig csak abban
a mértékben történnek, ami valóban indokolt a hatékony, jövedelmező növénytermesztéshez.
Kulcsszavak: precíziós gazdálkodás, digitalizált agrárium, szántóföldi növénytermesztés

Gönczy Balázs, hallgató
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
DIGITÁLIS JÁTÉKPIAC FOGYASZTÓI SZOKÁSOK VIZSGÁLATA
Társszerző: Dr. Kovács Norbert PhD
A digitális játékpiac egy dinamikusan fejlődő iparág, mely mágnesként vonzza a Z generációt. A Z
generáció digitális játékpiaci magatartásáról, döntéseiről keveset tudunk. Milyen tényezők
határozzák meg vásárlási döntéseiket, mi alapján és milyen játékokat választanak, mennyi pénzt
költenek, keresnek, hogyan és milyen csatornán játszanak? A választ első lépésben, az első kérdésre
egy egyszerű modellkeretben adjuk meg. Egy Battle Royale játék kettő attribútumának (freemium
modellek-, fizetési eszközök fontossága) tetszőleges kombinációit értékeltettük játékosokkal, majd a
kapott értékeléseket leíró statisztikák és conjoint analízis segítségével elemeztük. Vizsgálatunk
eredményei azt mutatják, hogy az online csatornák és a freemium modellek uralják a digitális játékok
piacát. A piacszabályozásnak és az ifjúságpolitikának/védelemnek a felhő alapú szolgáltatások
terjedésére, valamint a freemium modellek vásárlási döntéseket befolyásoló hatására kell figyelmet
fordítania.
Kulcsszavak: Attitűd, Battle Royale, Conjoint analízis, Digitális Játékpiac, Kinyilvánított Preferencia
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Pankucsi Zoltán
Széchenyi István Egyetem
Fiskális kihívások a digitalizáció korában
A digitális megoldások mára teljesen megszokottakká váltak az élet minden területén. A leginkább
működőképes megoldások pillanatok alatt terjednek szét a világban az internet segítségével. E
folyamat szükségképpen együtt jár azzal, hogy korábban nem alkalmazott üzleti modellek
(szolgáltatások) fejlődnek ki. Mivel az internetes térben megszűnt a helyhez kötöttség és sokszor még
magának a nyújtott szolgáltatásnak a definiálása sem egyértelmű, természetes, hogy mindazok a
szabályozási eszközök (mint amilyen az adóztatás is), amelyek a „hagyományos” működésű
iparágakra lettek megalkotva, csak korlátozottan működőképesek. Az előadás az újfajta adóztatási
módszerekkel kapcsolatos útkeresést, a megoldandó kérdéseket és az eddig elért eredményeket
mutatja be.
Kulcsszavak: adózás, digitalizáció, GAFA

Dr. Kunfalvi Zoltán
Digitális Jólét Nonprofit Kft.
A Digitális Jólét Program tevékenysége és az okos város
Kiemelten fontos a települések digitális, illetve okos város fejlesztéseinek támogatása. A digitális
innováció nem csak nagyvárosi méretekben, hanem kistelepülési, térségi szinten is eszköze a
lakókörnyezet fejlesztésének.
A Digitális Jólét Program (DJP) piacteret - szoftveres megoldás és jogi keretrendszer - hozott létre az
okos város megoldások validálása, az ügyfél-elégedettség mérése és finanszírozási modellek
kialakítása érdekében. A DJP felsőoktatási intézményekkel együttműködve 2018. évben digitális
térségfejlesztési szakember képzést indított az okos város megoldások és megközelítés elterjesztése
érdekében. Az okos város közigazgatási mintaprojektek (kilenc településen, térségben) célja
megalapozó tanulmány készítése, adatelemzéssel (szekunder adatok, közvéleménykutatás, interjúk),
az eddig megvalósult okos város jellegű fejlesztések vizsgálatával.
Kulcsszavak: okos város, piactér, képzés, okos falu, komplexitás
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Hagyományok és új trendek a közösségi művelődésben
szekció
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Dr. Dergez-Rippl Dóra
Pécsi Tudományegyetem
A személyes önnevelés lélektani jelentősége a tudatos közösségi nevelésben – C. G. Jung
elmélete
Jung neveléssel kapcsolatos írásainak főbb fogalmaiból kiindulva szeretnék rekonstruálni egy olyan
gondolatmenetet, amelyet ő az analitikus pszichológia módszereként határoz meg. Ezzel a felnőtt
életben megvalósítható személyes önnevelés lehetősége mellett a gyermeki lélek fejlődésének
törvényszerűségei is feltárhatók. Jung szerint az iskolai nevelés a tudatosodás folyamatának
támogatásával a kultúrateremtés aktív részese, amelynek célja a felnőtt alkotói lét lehetőségének
biztosítása. A tananyag átadásán túl a tanár lelki nevelést is végez, amelyet saját személyisége
közvetít. Ezért Jung szerint „aki nevelni akar, legyen maga is nevelt”, de valójában nevel-e a nevelő,
és számonkérhető-e a gyermeken a személyiséggé válás felnőtt ideálja?
Kulcsszavak: személyiségfejlődés, közösség, nevelés, önnevelés, kultúrateremtés

Dr. Horváth Nóra
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Minden megértés félreértés? – a meg nem értés problematikája a hermeneutikai
hagyományban
A 21. században a digitalizáció által, a kommunikációban bekövetkező változások alapvetően
átalakítják a társadalmi kapcsolatokat és a közösségi lét formáinak alakulását. Talán soha nem volt
aktuálisabb annak vizsgálata, hogy a hermeneutika alapfogalmának tekinthető megértés elméleti
megközelítése mennyiben szorul felülvizsgálatra. Előadásomban Schleiermacher filozófiájának
félreértés-fogalmára kívánok koncentrálni, melyen keresztül feltárható az abszolút megértésre
vonatkozó elvárás értelmetlensége, és a félreértés elfogadásának szükségessége. De hogyan alakítja
ez a felismerés a társas kapcsolatainkat? Előadásom a klasszikus hermeneutikai problematikát
kutatva vizsgálná mai lehetőségeinket mások megértésére vonatkozóan.
Kulcsszavak: megértés, félreértés, Schleiermacher, hermeneutika, filozófia, kultúra

Dr. Nagy Angelika
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művelődéstudományi Intézet
Források és lehetőségek az egyházi közösségfejlesztésben
Előadásomban 3 békés megyei település (Elek, Kétegyháza, Lőkösháza) egyházi közösségfejlesztő
tevékenységét mutatom be. A kutatás célja megvizsgálni, hogy a településeken a pályázati forrásokat
kihasználva, milyen közösségi programok milyen eredménnyel valósulnak meg. A települések közös
vonása, hogy a római katolikus egyházközségek lelkipásztori feladatait egy személy látja el: így a
hitéleti és egyéb közösségformáló tevékenység szemléletmódja azonos a településeken. A következő
kérdésekre keresem a választ: 1. Egy adott település lakossága, annak társadalmi és szociális helyzete
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hogyan befolyásolja a közösségi programok iránti igényt és a megvalósítást? 2. Ha egy településen
több elnyert pályázati támogatás van a közösségfejlesztő tevékenység hatékonyabb-e?
Kulcsszavak: egyház, közösségfejlesztés, közösségi programok, pályázat

RNDr. PhD. Tóth Attila
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara
Alternatív demográfiai statisztika
Társszerző: Csáky Antal PhD.
A jelen tanulmányunk arra a fikcióra épül, hogy mi lett volna, ha például szigorúbban kezelték volna a
terhességmegszakítás törvényt, illetve a hagyományos (pl. keresztény – keresztyén) értékrendre
hivatkozva a családok elfogadták volna a gyermekáldást. A szűkebb hazában évente nem csökkent
volna egy kisvárosnyi emberrel a lélekszám. Valós statisztikai adatok feldolgozásával egy fikcióra
épülő kutatás eredményeként a regresszív demográfiai piramis progresszívé változhat. Mi lett volna,
ha megszülethettek volna? Vajon helyre áll-e a demográfiai piramis, az évszázadokon át növekvő,
alulról építkező korfa? A kutatásban egy adott elv mentén képzetes mennyiséggel egészítjük ki
Magyarország és Szlovákia születési számaadatait.
Kulcsszavak: Demográfia. Statisztika. Alternatív. Születések száma. Terhességmegszakítás.

Mgr. Albert András
Selye János Egyetem
A recepta religio jogrendszere az erdélyi vallásszabadság tükrében és a vallási tolerancia a
16-17. századi Európában
Absztrakt Tanulmány célja: A 16-17. századi erdélyi és az európai vallásszabadság és vallási tolerancia
tudományos bemutatása és összehasonlítása. Az 1568-as tordai ediktum, az erdélyi vallási tolerancia
és vallásszabadság nemzetközi visszhangjának hangsúlyozása. Az erdélyi vallásszabadság
egyediségének kiemelése és értelmezése. Az erdélyi recepta religio jogrendszerének
művelődéstörténeti és egyháztörténeti értelmezése. A 16-17. századi európai vallási tolerancia
kérdésének tudományos taglalása. Tanulmány kérdésfelvetése és hipotézise: Az Erdélyi fejedelemség
politikai és egyházi életét 1690-ig a tordai vallásszabadság szellemisége hatotta át. Az erdélyi
alkotmányosság és jogrendszer egyik alap pillére az etnikailag és vallásilag sokszínű 16-17. századi
Erdélyben is a vallásszabadság, vallási tolerancia, a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és a
multikulturalitás volt. Az 1595-ös gyulafehérvári országgyűlésen elfogadott és kihirdetett recepta
religio rendszere törvényes kereteket biztosított az erdélyi vallások együttélésének és a különböző
tanítások tiszteletben tartásának. Az erdélyi és lengyelországi vallásszabadsághoz és vallási
toleranciához hasonló eredmények a nyugat-európai államokban csak a 18. század végén született
meg, a francia forradalomnak az emberi jogokról szóló nyilatkozatában. Az erdélyi vallásszabadság
kihirdetését és gyakorlatba ültetését a nyugati politikai és egyházi körökben nem ismerték. Az
Oszmán és a Habsburg Birodalom közé beékelődött Erdélyi fejedelemségben a 16. századi Európa
nyugati országait messze megelőzve, elsőnek mondták ki a négy vallás szabadságát és
egyenjogúságát megteremtve ezzel az alapvető emberi jogokat. Alkalmazott módszertan: Elsődleges
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forrásoknak tekintettem az 1568-as Tordai ediktum, az országgyűlési végzések, zsinati végzések,
ediktumok, törvénykönyvek, békeszerződések szövegének megszerzését és azok elemzését. A
tudományos előadás és tanulmány elkészítéséhez az adott témával kapcsolatban íródott
tanulmányokat, cikkeket, köteteket és előadásokat kutattam fel és elemeztem.
Kulcsszavak: Tordai ediktum, vallásszabadság, vallási tolerancia, recepta religio, ius reformandi,
vallásüldözés, emberi jogok.

Dr. Beke Dóra – Dr. Németh-Torkos Anett Szilvia
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
A mosonmagyaróvári Nyugdíjas Egyetem formálásának lehetősége az élethosszig tartó
tanulás klasszikus rendszerének irányába
A demográfiai adatok alapján társadalmunk öregszik így nyilvánvaló, hogy az idősebb korosztály
képzése is be kell, hogy épüljön az élethosszig tartó tanulás rendszerébe. Hasznos, ha az idősebb
generáció is érti a mai világot, képezi magát, így javul az életminősége és öregedési folyamatára az
ún.: „sikeres öregedés” jellemző. Ami olyan viselkedésmintázat, amely képes aktív, tudatos, új vagy
kompenzáló erőforrások kialakítására. A tanulmány célja a SZE-MÉK-en futó Nyugdíjas Egyetem (NYE)
hallgatóinak demográfiai vizsgálata, információszerzési preferenciáik, elégedettségük elemzése, a
NYE tipikus hallgatójának definiálása. Javaslatokat fogalmaz meg, hogy hogyan lehetne a résztvevők
igényeit még jobban figyelembe venni és milyen változások eszközölhetők a rendezvény
szervezésében.
Kulcsszavak: lifelong learning, nyugdíjas egyetem, tanulás, képzés, információszerzés

Dr. Varga Balázs
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
A Páneurópai Piknik a korabeli helyi és országos sajtó tudósításai alapján
Harminc esztendeje, 1989. augusztus 19-én került megrendezésre az egyik Sopron melletti
határátkelőnél a Páneurópai Piknik nevet viselő békedemonstráció. A szimbolikus osztrák-magyar
határnyitást kihasználva közel 300 keletnémet állampolgár „szökött” át Ausztriába. A történés
események láncolatát indította el. Jelképesen és a gyakorlatban itt kezdődött meg a vasfüggöny
lebontása, mely hosszú évtizedeken keresztül élesen elválasztotta egymástól a keleti és a nyugati
blokk országait. A rendezvény elősegítette Németország, majd Európa újraegyesülését.
Előadásomban arra törekszem, hogy a korabeli helyi (Kisalföld) és országos (Népszabadság, Népszava,
Magyar Nemzet, Magyar Hírlap) sajtó beszámolóinak alapján képet adjak az esemény tálalásáról, az
előforduló hangsúlybeli különbségekről.
Kulcsszavak: vasfüggöny, rendszerváltás, sajtó, Német Demokratikus Köztársaság, Habsburg Ottó
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Dr. Vehrer Adél
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Területi alapon szerveződő közösségek
Társszerző: Papp Bálint PhD-hallgató
A különféle közösségek, civil szervezetek széles körét hozta létre a társadalom az elmúlt két
évszázadban. A nyelvművelés és nemzeti újjászületés kezdetétől gazdag a helyi társadalmak
szövetkező, egyesület alapító teljesítménye. A szakmai és sport, valamint kulturális célú civil
szervezetek számát és intenzitását tekintve Európa élvonalában volt hazánk a 19-20. század
fordulóján. Kutatásunkban arra keressük a választ, hogy a 21. században a magyar-szlovén-osztrák
hármashatáron milyen profilú civil szervezetek működnek, milyen a helyi társadalomban a
beágyazottságuk, és van-e olyan területi elv, amely mentén szerveződnek, akár a határokat is
átlépve.
Kulcsszavak: közösség, civil szervezet, helyi társadalom, hármashatár

Morvay Szabolcs, doktorandusz
Széchenyi István Egyetem
A kultúra-gazdaságtan vizsgálati irányai
A kulturális szektor az elmúlt két évtizedben egyre nagyobb figyelmet kap mind a városok
gazdaságpolitikai figyelmében, mind az Európai Unió politikájában. Nem véletlenül, ugyanis a
kulturális és kreatív gazdaság fokozottan erősebb foglalkoztatási potenciállal bír, GDP részaránya
uniós szinten is releváns, illetve produktumai társadalmi jólléthez vezetnek. A fogyasztói
megközelítésből tekintve szintén erősödő tendencia figyelhető meg, a fesztiválok iránti grandiózus
érdeklődés, a kulturális turizmus bővülése, a kulturális javak fogyasztásának fokozódása, újabb és
újabb kulturális fogyasztási terek megjelenése mind-mind a kulturális szféra jelentőségének
megszilárdulását mutatja. Nemcsak a nemzetgazdaság szempontjából érdemleges hozadékok
említhetőek meg a tárgyalt kontextusban, hanem megfigyelhető az is, hogy amely város élni tud
kulturális tőkéjével, fókuszál kulturális megújulására, kulturális értékeire, prosperálni tud, új imázsát
tudja kialakítani a „városkapun” kívül is. A kultúra-gazdaságtan diszciplína éppen e szféra
közgazdasági vizsgálatát tűzi ki célul olyan kutatási irányokat kijelölve, amelyek a szegmens
jellegzetességeit, más ágazatoktól való különbözőségeit ragadja meg. Előadásomban a kulturális
szektor gazdasági relevanciáját kívánom bemutatni a legfontosabb közgazdasági kategóriák mentén,
illetve feltárom a kultúra-gazdaságtan izgalmas vizsgálati irányait.
Kulcsszavak: kultúra, közgazdaságtan, kulturális és kreatív gazdaság, kultúra-gazdaságtan
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Ing. Horbulák Zsolt
Selye János Egyetem
Dél-Szlovákia gazdasága a husáki időszak alatt
Az előadás regionális statisztikai adatokra alapozva kívánja bemutatni Dél-Szlovákia gazdaságitársadalmi helyzetét a normalizáció (1969-1989) időszakában. Az előadás célja, hogy kiemelten a
magyar kisebbség helyzetével foglalkozzon. Tekintettel arra, hogy a volt Csehszlovákia közigazgatása
nem vette figyelembe az ország etnikai viszonyait, ezért először az elemzett régiót közigazgatási
szempontból határozom meg. Erre a célra legalkalmasabb módszer az akkori közigazgatási felosztás
alapján 13 dél-szlovákiai járás adatainak a vizsgálata volt. Ezeknek a járásoknak kiemelt statisztikai
mutatóinak aggregált feldolgozása után kijelenthető, hogy a déli régió helyzete különbözött az
országos állapotoktól. Ugyanakkor az is igaz, hogy Dél-Szlovákia nem alkotott egy egységes régiót,
alrégiói között jelentős különbségek voltak.
Kulcsszavak: husáki időszak, Dél-Szlovákia, gazdasági fejlődés, szlovákiai magyarság
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Innovációs törekvések a gyógypedagógiai gyakorlatban
szekció
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Rohár Alexandra
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Kognitív kontroll folyamatok specifikus nyelvfejlődési zavart mutató egynyelvű és
tipikusan fejlődő kétnyelvű gyermekek körében
Az előadás a kognitív kontroll funkciókra irányuló kutatási eredményeket összegzi specifikus
nyelvfejlődési zavart mutató és kétnyelvű gyermekek esetében. Célja, hogy áttekintést nyújtson a
nyelvi fejlettség és a kognitív kontroll funkciók közötti összefüggésről. A kognitív kontroll fogalmának,
fő komponenseinek (válaszgátlás, interferenciával szembeni ellenállás, munkamemória-frissítés)
ismertetése után, a specifikus nyelvfejlődési zavart mutató és kétnyelvű gyermekek kognitív kontroll
profiljára irányuló kutatási adatok kerülnek bemutatásra. Majd a doktori kutatásom terveit és
jelenlegi állapotát közlöm. Végezetül pedig a kognitív kontroll nyelvi spektrumon való vizsgálatának
klinikai és elméleti implikációi kerülnek összegzésre.
Kulcsszavak: specifikus nyelvfejlődési zavar, kétnyelvűség, kognitív kontroll, válaszgátlás,
interferenciával szembeni ellenállás

Dr. Macher Mónika
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés
és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
Petriková Flóra
K-EM-i Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Móra Ferenc
Tagintézménye
A beszédészlelés és szótanulás jellemzői tanulásban akadályozott és logopédiai osztályban
tanuló gyermekek esetében
A beszédészlelést és szótanulást vizsgáló kutatásunk célcsoportját tanulásban akadályozott, valamint
logopédiai osztályban tanuló gyermekek, kontrollcsoportját pedig átlagos képességű elsősök
alkották. Vizsgálati anyagok: a GMP diagnosztika és a Meixner-féle szókincs, szótanulás-vizsgálat
voltak. Az eredmények azt mutatják, hogy (1) nem minden esetben a tanulásban akadályozott
célcsoport érte el a leggyengébb átlagteljesítményeket, (2) mindkét célcsoport az akusztikai és a
morfofonológiai észlelés szintjén nyújtotta a leggyengébb átlagteljesítményt (3) a szótanulási
folyamatokban a két célcsoport átlagteljesítménye között csupán a felhasznált idő tekintetében
mutatkozott különbség, (4) mindkét célcsoportot hasonló hibatípusok jellemezték. A percepciós
zavarok összetett módon hatással lehetnek az írott nyelv elsajátítására.
Kulcsszavak: tanulásban akadályozott tanulók, logopédiai osztályban tanulók, kommunikációs
kompetencia, beszédészlelési készség, szótanulási készség
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Rafaez Zsanett
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézménye
A néptánc és a népi játékok alkalmazása a beszédfolyamatossági zavarok terápiájában,
valamint a diszlexia prevencióban és reedukációban
Társszerző: Rohár Alexandra
A kutatás fő célja, hogy a logopédusok milyen mértékben alkalmazzák a néptáncot és a népi
játékokat a beszédfolyamatossági zavar terápiájában, valamint a diszlexia prevencióban és
reedukációban. Feltételeztem, hogy a népi játékok gyakrabban jelennek meg a logopédiai
terápiákban, mint a néptánc. Továbbá feltételeztem, hogy a dadogás terápiában inkább jellemző a
módszer használata, illetve, hogy a néptáncoktatók szerint a pozitív hatás jobban érezhető a dadogó
gyermekek esetében. Online kérdőíves felmérést végeztem. A kérdőíveket 65 személy töltötte ki. A
válaszadók elsősorban a ritmusfejlesztésében, a szociális kapcsolatok fejlesztésében, valamint a
mozgás és beszéd összerendezésének elősegítésében gondolják hatékonynak a néptánc, a népi
játékok használatát. A logopédusok többsége azonban nem alkalmazza a terápiákban. Az
eredmények rámutatnak arra, hogy igény és szükség lenne, e két szakterület együttműködésére, a
kölcsönös szakmai tapasztalat- és tudáscserére.
Kulcsszavak: dadogás, diszlexia, néptánc, népi játékok, együttműködés

Szabóné Pongrácz Petra – Dr. Varga Szabolcs
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Az önéletrajz felhasználásának lehetőségei az enyhe fokú intellektuális képességzavart
mutató fiatalok személyiségfejlesztésében
A serdülőkor az identitás-fejlődésének egy kiemelt életkori állomása, melyben az egyén - a testi-lelki
változások megtapasztalásán keresztül- leginkább önmaga megismerésére fókuszál. A reális énkép, a
pozitív önértékelés az én-hatékonyság érzés fontos építőelemei, melyek egyaránt befolyásolják az
egyén motivációját, viselkedését, teljesítményét. Az enyhe fokú intellektuális képességzavart mutató
fiatalok identitás-alakulása során megtapasztalt előítéletek könnyen önbeteljesítő jóslattá válhatnak,
így a sikeres társadalmi beilleszkedés szempontjából az önértékérzés, az életérték érzés növelése
kiemelt jelentőségű. Előadásunkban azt kívánjuk bemutatni, hogy miként adaptálható a logoterápiai
vezetett önéletrajz módszerének néhány eleme az enyhe fokú intellektuális képességzavart mutató
fiatalok önreflexió képességének növelésében, ezáltal énfejlődésük elősegítésében.
Kulcsszavak: enyhe fokú intellektuális képességzavar, identitás-fejlődés, vezetett önéletrajz
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Dr. Verebélyi Gabriella
Széchényi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Gondolatok a 'tanulási akadályozottság' fogalmának változtatására tett javaslatokról
A gyógypedagógiában megjelenő ismeretek a határtudományok újabb és újabb eredményeivel
párhuzamosan folyamatosan bővülnek. Ez a gyors, dinamikus fejlődés azonban magában hordozza a
szakterminológiák területén a folyamatos változásokat: Új szakkifejezések bevezetésére, régi
kifejezések megszüntetésére, vagy meglévő szakkifejezések tartalmi szűkítésére illetve bővítésére. A
tanulási képesség alapú tanulói csoportok meghatározásában napjainkban is tart egyfajta
terminológiaváltási kísérlet. Hogyan érintheti a tanulási akadályozottság szakterminológiai
változására tett javaslat a tanulásban akadályozott tanulók iskolai ellátását? Miért szorulnak ki lassan
a tanulásban akadályozott tanulók csoportjából az ép intellektusú, de szociális háttere miatt minden
képességterületen súlyos problémával küzdő tanulók egyre növekvő létszámú populációja?
Kulcsszavak: tanulási akadályozottság, terminológiaváltás, hátrányos helyzetű tanulók

Balogh Evelin
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye
Felsőoktatásban résztvevő hallgatók fogyatékossággal kapcsolatos hozzáállásának
vizsgálata
Napjainkban a fogyatékosságot az egész emberiséget érintő jelenségek közé sorolhatjuk. A
gyógypedagógia egyik célkitűzése, hogy a fogyatékossággal élő emberek integrálódni tudjanak a
társadalomba, annak egyenrangú tagjai legyenek. Ez az elvárás az utóbbi évtizedekben felerősödött,
azonban a sikeres integrációhoz elengedhetetlen a társadalom nyitottsága, aktív részvétele. A kutatás
azt vizsgálja, hogy ez a fajta nyitottság, aktív részvétel mennyire jellemzi a jelenlegi főiskolai és
egyetemi hallgatókat. A vizsgálatban 105 fő előzetes ismeretei és viselkedéses reakciójuk került
felmérésre, a kapott adatok kiértékelése során beigazolódott, hogy különböző tényezők (pl.:
fogyatékosság típusa, személyes érintettség) egyértelműen befolyásolják az egyének viszonyulását a
fogyatékossággal élő személyekhez.
Kulcsszavak: felsőoktatás, integráció, elfogadás, fogyatékosság

Dr. Jászi Éva
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógia Tanszék
Gyógypedagógusok képzése a múltban és a jelenben
A hazai gyógypedagógusképzés közel másfél évszázados múltra tekint vissza. Ebből a korszakból csak
az utóbbi 20 évben indultak a budapesti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon kívül is képzések.
Jelenleg a kínálat szinte napról-napra változik, szélesedik: 8 felsőoktatási intézmény 12 képzőhelyen
működtet gyógypedagógus képzést. Az előadás a történeti áttekintésen túl bemutatja azokat az
intézményeket/ képzéseket, amelyek jelen vannak a hazai kínálatban. A dokumentumelemzés
módszerét alkalmazva, összehasonlítja az egyes intézmények gyógypedagógus képzésének
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struktúráját, feltárja azok specifikumait, ill. a rendelkezésre álló adatok statisztikai jellegű
összehasonlítására és ezek elemzésére is vállalkozik. A szakfelelősökkel / tanszékvezetőkkel készített
interjúk a háttértényezők feltárása mellett az egyes régiók további lehetőségeit és jövőképének
bemutatását célozzák meg. Az előadás feltárja a hazai gyógypedagógusképzés minden szegmensét,
valamint azt, hogyan törekednek az egyes felsőoktatási intézmények az égető gyógypedagógus hiány
felszámolására.
Kulcsszavak: gyógypedagógiatörténet, gyógypedagógus, képzési struktúrák, mintatantervek,
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Kultúrák, nyelvek, kommunikáció
I.

szekció
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Dr. Martin Brown
Dublin City University School of Policy and Practice
The increasingly central importance of culture in educational assessment. Challenges and
solutions from Ireland and elsewhere
Immigration has dramatically increased in recent years resulting in the emergence of increasingly
diverse learning environments across the continuum of education. While a policy-based response to
this increased diversity has emerged in most European education systems; at a practice level there is
limited research relating to the assessment challenges and interventions that are used in culturally
diverse learning environments in Europe and elsewhere. To address this lacuna and as part of a
three-year European Union-funded project that involved four European countries (Austria, Ireland,
Norway and Turkey), the overarching objective of this research was to explore and subsequently
provide solutions, strategies and supports for parity of equity in educational assessment in culturally
diverse learning environments. Towards equity, evidence derived from this research suggests that
while the concept of culturally responsive assessment is gaining traction in many countries, there is
much to be done to ensure that assessment strategies are culturally robust whilst at the same time
allowing all students to learn equally regardless of their migration background status.
Keywords: assessment, evaluation, migration, culture, refugees

Dr. Baranyiné dr. Kóczy Judit
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Új perspektívák a nyelvtudományban: a digitalizáció és a XXI. századi társadalmi kérdések
hatása a nyelvészeti kutatásra
Az előadás kérdése, hogy a társadalmi kontextus hogyan alakítja a nyelvtudomány kérdésfelvetéseit
és módszereit. A vizsgálat tárgya a kulturális nyelvészet, amely egyfelől korpusznyelvészeti módszert
alkalmaz, amely a digitális környezetben valósulhat meg, másfelől pedig kulturális jelenségekre
fókuszál, amelyek a XXI. század fordulóján időszerű társadalmi kérdésként merülnek fel. Az empirikus
példaként bemutatott VÉR konceptualizációjának rekonstruálása azt bizonyítja, hogy a nyelvészet
főként a valós nyelvhasználat feltárását irányozza. Mindez összetett kontextusban valósul meg,
amelyet három fő tényező határoz meg: a társadalom előterébe kerülő kérdések, a technika
fejlődése, valamint a nyelvi jelenségek tágabb perspektívában, multidiszciplináris eszköztárral
történő vizsgálata.
Kulcsszavak: digitalizáció, konceptualizáció, korpusznyelvészet, kulturális nyelvészet,
multidiszciplinaritás
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Dr. Sipos Judit
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
21. századi megmérettetések pedagógus-szerepekben. A szakmai identitás változásai az
innovativitás jegyében.
A posztmodern korban a világ heterogén, többértelmű, önellentmondásos. A felgyorsult, „felforgató”
társadalmi átalakulások megkérdőjelezték az identitás addig kialakult, érvényes formáit. Korunkban
az identitás-felfogásnak kialakult egy, az eddigiektől merőben eltérő felfogása is, elsősorban a
globális világtudat és az elektronikus kommunikációs eszközök hatására. Az előadás rávilágít arra,
hogy a naponta megjelenő új kihívások és a pedagógust körülvevő türelmetlen, felgyorsult
intézményi és tanulói környezet hogyan teszi próbára a pedagógust. Hogyan tud meríteni társadalmi
és szakmai szerepkészletéből, milyenek ennek a szerepkészletnek az összetevői. Az intézmények, a
közoktatást befolyásoló politikai hatalom, a szülők és a tanulók elvárásai, a pedagógus önmagával
szemben támasztott elvárásai és a mindezeknek való, a disszonanciát sem nélkülöző megfelelés
szerepkrízist eredményezhet.
Kulcsszavak: pedagógus-szerepek, szakmai identitás, krízishelyzetek, globalizáció, digitalizáció

Görcsné dr. Muzsai Viktória
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Coaching, nyelvi coaching, avagy a képzők képzése
A coaching, nyelvi coaching téma aktuális és innovatív téma ma a felsőoktatásban. Az előadás egy
sepciális képzési program (képzők, azaz oktatók képzése) felvetésével arra a kérdésre irányítja a
figyelmet, hogy az üzleti szférában és a magánéletben már sikerrel alkalmazott coachingnak, nyelvi
coachingnak lehet-e létjogosultsága a felsőoktatás szereplőinek életében. Az előadás a coaching
fogalom eredeti értelmezéséből (a sport területén edzést, versenyre való testi és lelki felkészülést
jelent) indul ki, bemutatja a vezetés, vezető speciális (vezetői, vagy éppen nyelvi) feladatra való
felkészítésében használt új értelmezését. Megismertet a coaching, a nyelvi coaching különféle
megközelítéséivel, értelmezésével, alapvető modelljeivel. Röviden bemutatja a coaching aktualitását
és működő gyakorlatát, megismerteti a résztvevőket a coaching, nyelvi coaching folyamatában a
coach szerep jellemzőivel, munkamódszereivel és eszközeivel. Választ ad arra a kérdésre, miben
különbözik a nyelvi coaching a hagyományos nyelvóráktól és hogyan segíthet a képzők képzése
keretében az oktatók idegen nyelvi, előadói és kurzusvezetői kompetenciáinak fejlesztésében. Majd
részleteiben ismerteti az előadó által az EFOP 2017-2019 projektben kidolgozott és pilot program
keretében a képzők képzése érdekében kipróbált Mein Deutsch –perfekt- Sprachtraining képzési
anyagot és módszert mint a nyelvi coaching területén szerzett empirikus tapasztalatot. Egyúttal
összegzi a pilot programban részt vett oktatók véleményét a nyelvi coaching felsőoktatásban történő
gyakorlati alkalmazhatóságáról.
Kulcsszavak: coaching, nyelvi coaching, képzők képzése, pilotknémet nyelvi képzési program,
alkalmazhatóság

oldal 30 / 71

Dr. Mátyás Judit
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
ÜZLETI SZAKNYELVOKTATÁS A MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ VETÜLETÉBEN
A tudatos marketing- és üzleti kommunikáció a vállalati tevékenység fontos részét képezi, és a
vállalati piaci megjelenés sikerességének egyik alapfeltétele. Segítségével tudja a vállalat termékeit a
kiválasztott célpiacon, szegmensben a leghatékonyabban pozícionálni és értékesíteni, a fogyasztókat
megszólítani, valamint arról meggyőzni, hogy a vállalat termékeit vásárolják, szolgáltatásait vegyék
igénybe. A gazdasági főiskolákon, egyetemeken, karokon a hallgatók számára a diplomaszerzés
feltétele a felsőfokú általános nyelvvizsga vagy szakmai üzleti, gazdasági középfokú nyelvvizsga
megszerzése. Többségük a szakmai nyelvvizsga mellett dönt, mert a vizsgára készüléskor egyrészt a
magyar nyelvű tanulmányaik során már korábban elsajátított szakmai ismereteiket hasznosíthatják,
másrészt idegen nyelven, nyelveken is bővítik tudásukat, mely számukra a későbbiekben a munka
világában is sikerrel hasznosítható.
Kulcsszavak: szaknyelvoktatás, marketing, marketingmix, elmélet és gyakorlat

Dr. Helen Sherwin
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Career tracking with primary English teaching graduates (2006-2019)
This presentation describes a career tracking survey conducted at the Faculty of Apáczai Csere János,
Győr. Győr. Using an online survey via Google Apps, primary English teacher graduates from 20062019 were questioned about their employment since their graduation. The type of information
elicited, included how many graduates actually taught English, where and what they taught, whether
they remained in Hungary or not, the relevance of the degree courses to their chosen profession. In
the presentation describes the background to the study, the methodology used, significant findings
that emerged. The talk ends with a discussion of implications the findings reveal for initial primary
teacher education at SZE AK.
Kulcsszavak: Primary English teachers Teacher Training Graduate tracking Employability

Dr. Makkos Anikó
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
A gépi fordítások funkcionalitása és használhatósága
A mesterséges intelligenciára épülő, kontextuson alapuló fordítóprogramoktól egyre inkább azt
várjuk el, hogy elfogadható fordításokat hozzanak létre a célnyelvi befogadó számára. Az
elfogadhatóság olyan alapvető, külső kritérium, amely ha nem teljesül, a szöveg további minőségi
vizsgálata feleslegessé válik. Ezen felül az érthetőség, a pontosság és az olvashatóság vagy
gördülékenység emelkednek még ki olyan kategóriákként, amelyek a befogadónak a szöveg
minőségére vonatkozó elvárásait jelzik. A jelen tanulmány középpontjában egy kismintás, empirikus
vizsgálat áll, amely egy gépi fordítás utószerkesztési műveletei alapján mutatja be, hogy az adott
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fordítás mennyire elfogadható a fenti szempontok mentén. A vizsgálat egyben azt a célt is szolgálja,
hogy felsőoktatási kontextusban rávilágítson a gépi fordítások használhatóságára és korlátaira.
Kulcsszavak: gépi fordítás, elfogadhatóság, fordítások értékelése, utószerkesztés

Dr. Nádai Julianna
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Szakmaiság, kommunikáció, kritika a virtuális térben
Az online térben napjainkban egyre jellemzőbb az a tendencia, hogy a kompetens szakértők és a
laikusok (azaz nem szakértők) közötti határvonal elmosódik, nem érzékelhető a felhasználók számára.
A virtuális valóság résztvevői a személyes autonómia illúziójával hangoztatják véleményüket az
elérhető online fórumokon, amelynek megerősödése háttérbe szorítja a valódi szakértők
jelentőségét. A virtuális térben a szerzői és olvasói szerepek összemosódnak, azonban mindkét
oldalról olyan kritikus hozzászólások tömege jelenik meg, ami a kritikák és visszajelzések komplex és
átláthatatlan szövevényét eredményezi. Az előadásban rávilágítunk azokra a kritikus pontokra,
amelyek segítik vagy akadályozzák az online felületen megjelenő megnyilatkozások közötti
tájékozódást. Félig strukturált interjúk segítségével azt vizsgáljuk, hogy az egyetemi hallgatók milyen
módszerekkel tud dönteni a hozzászólások szakmaiságáról vagy szakmaiatlanságáról. Kiben bíznak,
ha maguk nem tudnak erről bizonyossággal dönteni.
Kulcsszavak: virtuális tér, szakmaiság, kritika, interjú

Dr. Boldizsár Boglárka
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Szabadidős és nyelvórai kütyühasználat diákszemmel
A mai tinédzser korosztály életének szerves részét képezi az új technológiák napi szintű használata.
Az IKT eszközök iránti nyitottságuk és magabiztosságuk jó alapot biztosít arra, hogy belső
indíttatásból folyamatosan fejlesszék digitális műveltségüket. Nagy kérdés az, hogy vajon az iskolán
kívüli tevékenységek beilleszthetők-e az oktatási folyamatba? Szükség van-e erre? Az interjús
kutatásban győri felső tagozatos általános iskolás diákok vettek részt, amelynek fő kérdései a tanulók
szabadidős és iskolai digitális eszközhasználatának eltérő jellegét járják körül, elsősorban az
idegennyelv-tanulás szemszögéből. A tanulmány célja továbbá az, hogy a tanulók véleménye alapján
értékelje az IKT eszközök szerepét, jelenlétének szükségességét az iskolai nyelvoktatásban.
Kulcsszavak: tinédzserek, digitális eszközök, idegennyelv-tanulás, hatékonyság

Dr. Tompos Anikó
Széchenyi István Egyetem
Nemzetközi hallgatók tapasztalatai magyar akadémiai és mindennapi helyzetekben
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A magyar felsőoktatás előtt álló egyik legnagyobb kihívás a nemzetköziesítés. A külföldi hallgatók
hazánkban folytatott alap-, mester-, illetve doktori szintű tanulmányait több állami ösztöndíjprogram is támogatja. Az előadás egy kismintás kvalitatív kutatás eredményeit mutatja be. A vizsgálat
a Széchenyi István Egyetem angol nyelvű Nemzetközi Tanulmányok alap- és Marketing mesterszakán
teljes képzéses tanulmányokat folytató Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók körében zajlott
azzal a céllal, hogy feltérképezze múltbeli és jövőbeli motivációikat, továbbá a kultúraközi
különbségeket különböző szituációkban mind a felsőoktatás, mind a mindennapi élet kontextusában.
Az előadás az adatközlők a magyar kultúrával, felsőoktatással és az egyetem intézményi kultúrájával
kapcsolatos előzetes elvárásairól, későbbi tapasztalatairól, és ezek saját értelmezéséről számol be.
Kulcsszavak: elvárások, nemzetköziesítés, kritikus esetek, megoldások
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Kultúrák, nyelvek, kommunikáció
II.

szekció
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Dr. Berek Sándor
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Cigány/roma reprezentációk Magyarországon a Vasárnapi Ujságban az 1890-es években
A tanulmány célja annak bemutatása, hogy miként tekintettek az 1890-es években Magyarországon a
cigányokra/romákra. Így hogyan jelenítették meg, milyennek képzelték el őket, milyen volt a róluk
alkotott kép. A cigányokról/romákról született reprezentációk elhelyezhetőek a cigányokkal
összefüggésben kialakult megközelítések rendszerében, ebben az időszakban jellemzően a
devianciaorientált strukturalista vagy civilizatórikus, a devianciaorientált esszencialista vagy
rendészeti, valamint a leíró esszencialista vagy klasszikus néprajzi megközelítés keretei között. A
reprezentációk forrásai a Vasárnapi Ujságban a cigányokról/romákkal kapcsolatban közreadott
különböző jellegű szövegek, mikrodiskurzusok. A tanulmány vizsgálati módszere a diskurzuselemzés.
A 19. században legelterjedtebb civilizatórikus, valamint a rendészeti képben egyaránt egy deviáns
másikat konstruáltak meg, míg a klasszikus néprajzi keretben a cigány népéletet a nem cigány
környezet nélkül mutatták be.
Kulcsszavak: cigány/roma reprezentációk, Vasárnapi Ujság, civilizatórikus megközelítés, rendészeti
meg-közelítés, klasszikus néprajzi megközelítés

Eged Alice
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Szépségkirálynő-választás a romokon (Az 1950-es nyugatnémet Miss Germany választás a
korabeli dokumentumok tükrében)
A szövetséges hatalmak - bizonyos területeket érintő - közvetlen intézkedési jogát meghagyva a
Német Szövetségi Köztársaság az 1949-es létrejöttével átvette az állam törvényhozási, végrehajtási
és igazgatási feladatait. Az ország nemzetközi felértékelődése és a gazdaság talpra állása elősegítette
a teljes szuverenitás visszaállítását. A jelentős politikai és gazdasági történések mellett azonban más
események is hozzájárultak a megtépázott nemzeti önbecsülés visszaszerzéséhez. 1950-ben tartották
a háború utáni első szépségkirálynő választást, amely országos érdeklődést kiváltó eseménnyé vált.
Az előadás a győztes életútját kíséri végig korabeli források alapján, választ keresve arra, miként
válhatott a választás össztársadalmi eseménnyé az áru- és élelmiszerhiány okozta napi nehézségekkel
küzdő emberek számára.
Kulcsszavak: államalapítás, gazdasági csoda, divat, szépségkirálynő-választás, forráselemzés
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Dr. habil Huszka Péter
Széchenyi István Egyetem
Kulturális és társadalmi különbségek a táplálkozásban
A táplálkozás életünknek, egy olyan eleme, amely közvetlenül vagy közvetve befolyásolja
egészségünket. Különösen igaz ez akkor, ha a társadalom perifériájára sodródott emberek étkezési
szokásait vizsgáljuk. Az étkezési szokások annak rendszeressége vagy rendszertelensége az egyik
legkorábban kialakuló magatartásforma, amelyben a személyes motivációk mellett nagy szerephez
jut a családi szokások, (azok érték és normarendszere is) de a nemzeti és kulturális szokások is
meghatározóak. Sok esetben azért táplálkozunk „egészségtelenül”, mert nem tudjuk megfizetni a
„minőségi” élelmiszereket. Különösen igaz ez a hátrányos helyzetben élő honfitársaink esetében. A
hazai népegészségügyi helyzet katasztrofális, ezért minden olyan kutatás, amely ezt orvosolni
szeretné és a mögöttes okok feltárását keresi fontos és időszerű is. Jelen publikáció primer kutatás
segítségével mutatja be a társadalmi különbségek megnyilvánulását a táplálkozásban.
Kulcsszavak: kulturális különbség, táplálkozás, életmód, egészség

Dr. Szőke Júlia
Széchenyi István Egyetem
Üzleti kommunikáció kultúrák találkozásában
Az eltérő kultúrák képviselői közötti üzleti kommunikációt a szakemberek szerint jelentősen
megkönnyíti egy kompetencia, az ún. interkulturális kompetencia megléte. A tanulmány célja annak
megvitatása, hogy az interkulturális kompetencia miként befolyásolja a különböző kulturális hátterű
üzletfelek közti kommunikációt. Az elméleti háttér ismertetését követően a tanulmány negatív
kritikus interakciós esetek bemutatásával illusztrálja az interkulturális kompetencia hiányának
következményeit, majd következtetéseket von le annak a kultúrák találkozásában zajló üzleti
kommunikációra gyakorolt hatására vonatkozóan.
Kulcsszavak: üzleti kommunikáció, kultúra, interkulturális kompetencia

Dr. Kecskés Petra
Széchenyi István Egyetem
A kreativitás és annak térbeli koncentrációja – a kreatív szegmens Győrben
Társszerző: Morvay Szabolcs
A kreativitás érték, erőforrás, a kreatív ágazatok előtérbe kerülése és felértékelődése az utóbbi
években különösen megfigyelhető. A kreatív ágazathoz tartozó tevékenységek köre szerteágazó,
melynek következtében a kreatív szegmens is sokrétű. A tanulmány Győr város példáján ismerteti a
kreatív ágazat szereplőinek főbb jellemzőit egy kérdőíves megkérdezés adatait alapul véve, átfogó
helyzetképet adva a győri kreatív szegmensről. A kreatív tevékenységek térbeli koncentrációjának és
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a sűrűsödésből fakadó előnyök vizsgálata a korábbi évtizedekben számos aspektusból zajlott, melyek
közül a Harmadik Olaszország példája kerül részletesen ismertetésre. Az esetleírás alapján
azonosításra kerülnek azok a faktorok, amelyek a győri példa esetében is követhető mintát
jelenthetnek.
Kulcsszavak: kreatív szegmens, koncentráció, Győr

Frank Ágnes
Széchenyi István Egyetem
Határon átnyúló együttműködések az INTERREG V A Ausztria-Magyarország Program
keretében
Határon átnyúló együttműködések szerteágazó kapcsolatrendszerekben valósulnak meg, melyekre
tökéletes példát szolgáltatnak az INTERREG V A AT-HU Program által támogatott projektek,
reprezentatív képet mutatva a határon átnyúló együttműködések milyenségéről, minőségéről,
mennyiségéről, folytonosságáról és fenntarthatóságáról. A programszereplők vizsgálata lehetővé
teszi az együttműködések mögötti motiváció, a közös munka során szerzett tapasztalatok, az elért
eredmények jobb értelmezését. A támogatási program által kiszabott együttműködési keret intenzív
vizsgálatával pedig értékelhetővé válik, hogy a program mennyiben bizonyul a határon átnyúló
együttműködések hatékony ösztönzőjének.
Kulcsszavak: határon átnyúló együttműködések, INTERREG V A Ausztria-Magyarország, támogatási
program, projektszereplők, intézményi együttműködés

Mészáros-Grünceisz Zsuzsanna
Kulturális diplomácia napjainkban
A diplomácia, azon belül is a kulturális diplomácia az elmúlt néhány évben egyre nagyobb szerepet
kapott a klasszikus diplomáciai eszközrendszerben, mely többek közt annak is köszönhető, hogy a
magyar kultúra közvetítő szerepét külföldön más megvilágításba kezdték helyezni. Jelen
tanulmányban a diplomáciatörténet rövid bemutatása mellett, elsősorban a kultúrdiplomácia az
elmúlt évek során történt jelentésváltására koncentrálunk. Bemutatunk néhány újfajta eszközt és jó
gyakorlatot, melyben hazánk kultúrája ennek az újfajta megközelítésnek jegyében mutatkozott be
külföldön- elsősorban németországi területeken, s e példákon keresztül igyekszünk felvázolni az
interkulturális kommunikáció egyes aspektusait is.
Kulcsszavak: interkulturális kommunikáció, kultúra, diplomácia
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Ablonczyné Prof. Dr. Mihályka Lívia
Széchenyi István Egyetem
Kultúra és pszichológia kapcsolata, avagy különböző kulturális háttérrel rendelkezők
viselkedése vállalati környezetben
Társszerző: Dániel Viktória
Immár elfogadott tény, hogy a kultúraközi kommunikációval foglalkozó kutatások sokrétűek és
összetettek még abban az esetben is, ha a vizsgálat színtere egyrészt a nemzetközi tevékenységet
folytató vállalat, másrészt az a vállalat, ahol a munkavállalók több kultúrát is képviselnek. A
lehetséges
vizsgálati
aspektusok
többnyire
a
gazdálkodástudományi,
a
nyelv-és
kommunikációtudományi és alkalmazott nyelvészeti megközelítést helyezik középpontba, de a
viselkedéstudományi elemzések száma is megnövekedett mind hazai, mind nemzetközi
viszonylatban. Jelen előadás (1) két diszciplina - a kultúra és a pszichológia - találkozási pontjait
mutatja be; (2) továbbá felvázolja a hazai és nemzetközi kulturális pszichológiai kutatások irányát,
hangsúlyozva, hogy a kulturális hovatartozás erősen determinálja az egyén viselkedését.
Kulcsszavak: kultúrakutatások, kulturális pszichológia, kulturális háttér - viselkedés
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Faragó Beatrix, doktorandusz
Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar
Egészségtudatosság szerepe a produktivitást növelő tényezőként
Társszerzők: Kovácsné Tóth Ágnes, Konczos Csaba, Pápai Zsófia, Szakály Zsolt
Az egészség a gazdasági versenyképességben felértékelődött, mint nemzetgazdasági termék. Az
egészséges ember a vállalat számára termelőképes, amely a gazdasági potenciált erősíti nemzeti,
vállalati szinten egyaránt. A megbetegedések számának csökkentése mellett a termelés és a
hatékonyság javulása érhető el. A kutatás az egészségmagatartás felmérésében mutatja be a
nemzetgazdasági hasznosulást, a vállalati hatékonyság tényezőjeként. A kutatás mintája az egyetemi
hallgatók és a vállalati munkavállalók. A kérdőíves vizsgálat eredménye az egészségtudatosság
generációs különbségeit tárja fel, szekunder kutatásként pedig az egészség nemzetgazdasági szerepét
mutatja be a vállalati teljesítmény és az egészségmagatartás viszonylatában. A kutatás a „Sport-,
Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása” EFOP-3.6.2-16-2017-00003
projekt keretében jött létre.
Kulcsszavak: egészségmagatartás, termelékenység, egészséggazdaság, vállalati kultúra,
versenyképesség

Pápai Zsófia
Széchenyi István Egyetem
Az idős korosztály életmódjának jellemzői
Társszerzők: Szakály Zsolt, Faragó Beatrix, Kertész Tamás, Konczos Csaba, Kovácsné Tóth Ágnes
A magyar társadalom átlag életkora növekszik, amiben jelentős hatása van az idős korosztály
átlagéletkor növekedésének is. A társadalmi felelősség és kötelezettség minden aktív polgár számára
az idős korosztályról való gondoskodás, azonban a megoldásban, megoldás keresésben fontos
szerepe van az érintett korosztálynak is. Az életmódnak minden korosztályban jelentős hatása van,
mind a szomatikus mind a pszichés jellemzőkre. A kutatómunka célja, az idős korosztály
életmódjának jellemzése, szükség szerint intervenció alkalmazása. Az idős korosztály életmódjának
jellemzőit egy 2017-ben Győrben vizsgáltuk. Az adatfelvétel során egy kérdőívet kellett kitölteniük az
önkénteseknek. Felmértük a fizikai aktivitásukat, a szűrővizsgálatokhoz való hozzáállásukat, valamint
a preventív eljárásokhoz való viszonyukat. Felmérésünkben láthatóvá vált, hogy az egészségük
érdekében változtatnak életmódjukon. Az adatok alapján a prevenciós és diagnosztikai eljárások
hatékonyságának növelését is szeretnénk elérni.
Kulcsszavak: idős korosztály, egészségmegőrzés, kérdőív, keresztmetszeti vizsgálat
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Roszik Dóra, hallgató
Szegedi Tudományegyetem Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézet
Gimnáziumi tanulók által alkalmazott tanulási stratégiák vizsgálata a tesztszorongás
összefüggéseiben
Az iskolai sikeresség egyik alapfeltétele, hogy a tanulók tisztában legyenek az erősségeikkel,
gyengeségeikkel és a saját tanulási szokásaik ismeretével, hiszen a korunkra jellemző progresszív
társadalmi változások megkövetelik a rugalmas tanulási készségek kialakítását legyen szó az oktatási
rendszer bármely szintjén tanuló diákokról. A hatékony tanulás alapfeltétele, hogy a szükséges
alapkészségek fejlettsége a megfelelő szintet elérje, elengedhetetlen a helyes tanulási szokások
kialakítása, valamint a konkrét tanulási technikák és módszerek alkalmazása, amelyek a mindennapi
tanulási tevékenység során megmutatkoznak (Oroszlány, 1996). A nem megfelelő tanulás, amely
ebben az esetben a tanuló számára nem ideális szokások, illetve stratégiák kialakítását és
alkalmazását jelenti bizonyítottan együtt jár a tanulmányi eredmények romlásával (Habók, 2004).
Ugyanakkor, mindezeken túl a tanulási eredménytelenség hátterében állhat a tanuló
motiválatlansága, érdektelensége, de rizikófaktorként említhető a teljesítményszorongás is, hiszen
rövidtávon a produktivitást gátolhatja, hosszabb fennállása esetén akár az egészségi állapotot is
negatívan befolyásolhatja (Schnell és mtsai, 2015). Kutatásom célja a tanulási szokások és a
tesztszorongás közötti kapcsolat mélyebb feltárása volt. Vizsgálatomat összesen 116 fő, 9. (N=61 fő,
52,6%) és 12. (N=55 fő, 47,4%) évfolyamos középiskolai tanuló körében végeztem. A mintavétel
papíralapon történt, személyes adatfelvétellel, szülői beleegyező nyilatkozat alapján. A tanulási
szokások feltárására Hartwig és Dunlosky (2012) ’Study Strategies of College Students’ kérdőívének
általam adaptált változatát használtam fel. A kérdőív 11 itemből áll, zárt kérdéseket tartalmaz. A
kérdések a tanulás körülményeire, a felkészülés módjára, a tanulás tanulására, valamint különböző
tanulási technikákra vonatkoznak. A tesztszorongást a 2015-ös PISA vizsgálat tanulói kérdőívének
alskálájával vizsgáltam (öt item, ötfokozatú Likert-skála). Ezen kívül kérdéseket fogalmaztam meg
egyéb háttérváltozókkal (szülők iskolai végzettsége, tanulás szeretete, tanulmányi átlag stb.)
kapcsolatosan is. A kapott eredmények tükrében gyenge és közepesen erős összefüggések adódtak a
vizsgált tényezők között. A legerősebb összefüggés a tesztszorongás és tanulmányi átlag között
mutatkozott (r=0,45, p <= 0,01). A tanulási szokások közül az órai aktív jelenlét/kérdések feltevése
mutatott pozitív összefüggést a tanulmányi átlaggal (r=0,30, p <= 0,01), valamint a jegyzetek újraírása
(r=0,22, p<0,05) és a jegyzetkészítés (r=0,18, p<0,05). A számonkérés előtti „biflázás” negatív
összefüggést mutatott a tanulmányi átlaggal (r=-0,37, p<= 0,01) és a tesztszorongással (r=-0,27,
p<0,05). Továbbá, eredményeink szerint a lányokra szignifikánsan jobban jellemző a tesztszorongás,
mint a fiúkra (t=-2,934, p<= 0,01). Kutatásom alátámasztotta, hogy a tanulási szokások, tanulmányi
átlag és tesztszorongás közötti összefüggések vizsgálata fontos kutatási terület, az egyéni tanulási
szokások ismerete hozzájárulhat a tudatos tanulási tevékenység felépítéséhez, amely megalapozza a
hatékonyabb tudáselsajátítást.
Kulcsszavak: tanulási szokások, tanulási eredményesség, tesztszorongás, tanulás tanulása, tudatos
tudáselsajátítás
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Dr. Benyák Anikó
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Tóth József
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
A Facebook-használat és az önértékelés összefüggései főiskolai hallgatók körében
A közösségi média különféle platformjai nagyon népszerűek. Ezen oldalak sikerének sok összetevője
van, de a legfontosabb közöttük a figyelem felkeltése, a társakkal való versengés, másokkal való
összehasonlítás. A közösségi oldalakon való visszajelzések komoly hatással vannak az egyének
önértékelésére. Előadásunkban bemutatjuk a megkérdezett főiskolai hallgatók Facebookhasználatának főbb jellemzőit, valamint ezen használati specifikumok önértékeléssel mutatott
összefüggéseit. Eredményeink szerint, akiknek több ismerősük van, akik legintenzívebben használják
a Facebookot, ill. akik szabad hozzáférést hagynak a személyes fényképeikhez, azok önértékelése
jobban függ a külső megerősítőktől, vagyis a nyilvános kontingenciák meghatározóbbak esetükben,
mint az önértékelés privát területei.
Kulcsszavak: közöségi média, Facebook-használat, főiskolai hallgatók, önértékelés, nyilvános és privát
kontingenciák

Fehér Ágota
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Társas kapcsolatok az online és az offline térben az empátiás érzékenység tükrében
Digitális létünk sokszínű világa széles körben átszövi napjainkat, formálja a világhoz és társainkhoz
fűződő viszonyulásainkat. Amellett, hogy előnyt jelenthet a gyorsabb kapcsolódás, mégis a digitális
élményeink alapvetően kevesebb elmélyüléssel társulhatnak, így szükség lenne az ún. digitális
érzelmi intelligencia tudatos megélésére és kibontakoztatására. Vizsgálatomban pedagógushallgatók
körében történt kérdőíves vizsgálat által törekszem körvonalazni digitális empátiás érzékenységüket,
s ennek tükrében elemzem, hogyan szervezik és mélyítik kapcsolataikat az online és az offline térben,
hogyan fejezik ki érzéseiket ezekben, és találnak lelki egyensúlyt az empátiás érzékenység
segítségével a közvetlen, face-to-face személyes reakciók hiányában.
Kulcsszavak: digitális érzelmi intelligencia, empátiás érzékenység, online és offline tér, társas
kapcsolatok

Dr. Mészáros Attila
Széchenyi István Egyetem
Az érzelmi intelligencia szerepe és mérése pedagógus hallgatók körében
Az előadás kísérletet tesz az érzelmi intelligenciáról szóló irodalmak összefoglalására. Ezenkívül
tisztázza az érzelmi intelligencia fogalmát, bemutatja a különböző modelljeit és eszközeit. A
pedagógusoknak, akik a mindennapjaikat a tanulóik integratív szemléletű fejlesztésével töltik
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kifejezetten fontos érzelmi intelligencia mind a személyes, mind a szakmai fejlődésük szempontjából.
Úgy tűnik azonban, az iskola világában - fontossága ellenére- még mindig nem kap kellő hangsúlyt az
érzelmek fejlesztése. Két kutatás és elemzése történik meg. Az elsőben a pedagógus hallgatók közötti
vizsgálatban, a Bar-On féle érzelmi intelligencia tesztet és annak skáláit hasonlítjuk össze a Oláh féle
Megküzdési Mód Preferencia kérdőívvel. Ezen kívül megnézzük, hogy milyen különbségek vannak az
alacsonyabb EQ-val rendelkező hallgatók megküzdési stratégiái és a magasabb EQ-val rendelkező
között. A második kutatásban a pedagógus hallgatók megküzdési módjait hasonlítjuk össze a már
pályán lévő pedagógusokéval. Ezen kívül megvizsgáljuk, hogy a már pályán lévő pedagógusok milyen
megküzdési módokban különböznek a hallgatóktól. Az érzelmi intelligencia és a megküzdési
stratégiák, coping technikák között összefüggést találtunk, valamint azt, hogy a pedagógus hallgatók
ezen irányú fejlesztése szükséges, mert a pályán lévő pedagógusok ezen markerei jobbak. Valamint a
szakirodalmi elemzés alapján megállapítható, hogy az érzelmi intelligencia és megküzdési stratégiák
fejleszthetők.
Kulcsszavak: érzelmi intelligencia, pedagógusképzés, felsőoktatás, fejlesztés, innováció
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Vályi Péter, doktorandusz
Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola
A környezetvédelem hatékonyságának vizsgálata a társadalmi és pedagógiai mezőben
Kulcsszavak: ökológiai válság, környezetvédelem, ideológia, ökokriticizmus, pedagógia Kérdés:
Kellően hatékony a tradicionális környezetvédelmi nevelés napjaink válsághelyzetének
megértéséhez, feldolgozásához, kezeléséhez? Hipotézis: Az ökológiai válság összetettségéből
adódóan feldolgozhatatlan a konzervatív környezeti, környezetvédelmi pedagógia eszközeivel. A
kutatás azon nemzetközi kritikai irányzatokhoz kapcsolódik, amelyek megkérdőjelezik a
környezetvédelem, így környezetvédelmi oktatás jelenlegi paradigmájának rövid és hosszútávú
hatékonyságát. Jelenleg zajló nemzetközi kutatások: Dark pedagogy (USA, Svédország), Non space
based pedagogy (USA) Felhasznált dokumentumok: T. Morton: The ecological thought 2004, T.
Morton: Being ecological (2018) S.Zizek: Ecology: a new opium to the masses (2018) Dark pedagogy
(2019)
Kulcsszavak: ökológiai válság, környezetvédelem, ideológia, ökokriticizmus, pedagógia

Kövecsesné dr. Gősi Viktória – Lampert Bálint
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Első éves hallgatók fenntarthatósággal és környezettudatossággal kapcsolatos
attitűdjeinek vizsgálata a Széchenyi István Egyetemen

Ma nem telik el nap anélkül, hogy a globális klímaválsággal kapcsolatban ne hallanánk híreket. Bár a
környezeti nevelés és a fenntartható fejlődés megvalósítására irányuló törekvések az 1970-es évektől
jelen vannak, ma mégis azt tapasztalhatjuk, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kapnak nemcsak a
tudományos világban, hanem hétköznapi életünk során is. Napjaink egyik legnagyobb kihívása a
nevelés - oktatás során a fenntarthatóság pedagógiájának hatékony megvalósítása. Mindennek
folyamatában az oktatásban részt vevő fiatalok környezettudatos magatartásformálása, a
felelősségérzet kialakítása központi célkitűzés. Ebben a tanítóképzés során útmutató feladatunk van.
Szükségszerű, hogy a leendő tanítókat felkészítsük a környezeti nevelés legfontosabb
tevékenységeire, elsajátítsák azokat a hatékony környezeti nevelési módszereket, melyek az
eredményes munkához szükségesek. A pedagógusképzés mellett azonban a jövő értelmiségének
életében is döntő szerepet fog játszani a környezettudatos magatartás és viselkedésformák követése,
a klímaválság csökkentésére irányuló tevékenységek aktív megvalósítása. A kérdőívet a Tanulmányi
Osztály és a Hallgatói Önkormányzat segítségével valamennyi karunk első éves hallgatója megkapta
elektronikus úton. Kérdéseink a hallgatók környezettudatossággal kapcsolatos ismereteit, érzelmeit,
magatartását vizsgálta. Vizsgálatunk során összesen 551 fő első éves, a tanulmányaikat a 2019/2020
tanévben elkezdő fiatal töltötte ki a kérdőívet.
Kulcsszavak: környezeti nevelés, fenntarthatóság pedagógia, környezeti attitűdök, klímaszorongás,
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Ladocsi Jonatan, hallgató – Kiss Boglárka Zsófia, hallgató
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Az általános iskolás diákok természet szeretetére és környezettudatosságra nevelése
Az általános iskolás diákok természet szeretetével és környezettudatosságával kapcsolatos
oktatásával kapcsolatos komplex projektterv bemutatása. A mai felgyorsult és digitalizált élet
eredményezte, hogy az emberek eltávolodtak a természettől. Tapasztalatunk szerint a közoktatás
viszont a modernizáción belül nagyobb arányban fordult a digitális tanítási és tanulási folyamatok
felé. A környezeti nevelésben is történtek fejlesztések, mégsem kellő mértékben. Ennek
megváltoztatásában van döntő szerepünk pedagógusokként. A hatékony megvalósítás jelenti a
legnagyobb és legnehezebb feladatot. A gyermeket közössége nagymértékben formálja. A folyamat
lényege, hogy a következő generációk egyre kevésbé zárják ki életünkből a természetet és
fenntarthatóan éljenek együtt vele. Kutatásom célja a természet szeretetére való nevelés
történetének, fogalmának, módszereinek és lehetőségeinek kutatása, valamint egy konkrét
programlehetőség részletes kifejtése egy olyan projektterv keretében, amit a valóságban is fel lehet
használni az általános iskolai oktatás - nevelés folyamatában. Célom, hogy a gyerekek életük
tényleges részeként tekintsenek a környezetünkben előforduló élőlényekre. Tudatosuljon bennük és
érezzék az élőlények egymás, és saját életük közti összefüggéseket. A programban nagy hangsúlyt
fektetek az elméleti tananyag gyakorlatban való alkalmazására. A program kipróbálása már
folyamatban van. Ezzel a lehetőségével élve dokumentálom annak sikerességét. Egyre inkább
szükséges, hogy az embereket minél fiatalabb korban ráébresszük és rászoktassuk a tudatos
vásárlásra, fogyasztásra és a hagyományok tiszteltére. A korábbi generációk megfontoltabban éltek,
takarékoskodtak, vigyáztak eszközeikre. A mai világ tudatos vásárlója is megválogatja mit visz haza,
ezzel támogatva a helyi termelőket, kevesebb hulladékot termel ezzel is óvva a környezetet. A
hagyományok összefogják az embereket, és felnyitják az emberek szemét arra, hogy együtt többet
tudnak tenni a környezet védelméért. Kutatásom célja, hogy a való életben is használható,
fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos programot állítsak össze. Ezt hagyományos anyagok,
módszerek és tevékenységek felelevenítésével és programba építésével szándékozom a gyerekek
számára érdekessé tenni és mindennapi életükbe beépíteni.
Kulcsszavak: környezeti nevelés, fenntarthatóság pedagógia, hagyományőrzés, projektterv

Csenger Lajosné
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Egészséges életmódra nevelés az alsó tagozatos idegen nyelv órákon
A Nemzeti alaptanterv hangsúlyozza, hogy a kisiskoláskori idegen nyelv oktatás során törekedjünk a
nevelési célok megvalósítására, valamint keressük meg azokat a kapcsolódási pontokat, melyekkel az
idegen nyelvi órákon feldolgozott témákat össze tudjuk hangolni a többi alsó tagozatos tantárgy
tananyagával. Az általam kidolgozott Egészséges környezet - Egészséges gyerkőc című projekt célja,
hogy a gyerekek megértsék a bennünket körülvevő környezet és egészségünk közötti szoros
kapcsolatot, melynek érdekében az alsó tagozatos idegen nyelvi témaköröket a testi és lelki
egészségre nevelést középpontba állítva dolgoztam ki magyar és angol nyelven. A projekt elkészítését
és értékelését dokumentumelemzés és tanulói kérdőívek elemzése segítette.
Kulcsszavak: idegen nyelv, projekt, testi és lelki egészségre nevelés, környezetvédelem
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Dr. Kovács Szilvia
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
Az irodalomtanítás megújulásának lehetőségei
Az irodalom tanítása több aspektusból folyamatosan próbál megújulni: a hermeneutika és a
dekonstrukció olvasási tapasztalata felől kialakuló kérdezői pozícióból, az interaktív-reflektív
értelmezési technikákra épülő kooperatív paradigmán belül, illetve napjainkban a digitális
technológia adta lehetőségek, elvárások mentén. A módszertani megújulás olyan módszertani
kultúrát alakít ki, melynek jegyében egy-egy óra, illetve maga a tanítási folyamat egyre komplexebb
egységet alkot. A tervezett előadás egy olyan órasorozat tapasztalatait kívánja megfogalmazni,
melyek ennek a komplex tervezési folyamatnak az eredményeképpen születtek Arany János
balladáinak tanítás közben.
Kulcsszavak: irodalom, módszertan, kooperatív tanulás, interaktív-reflektív technikák

Kmeczkó Szilárd
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
A tudománytörténet tárgy oktatójára háruló interpretációs feladatok jellege két forrás
alkalmazásának tükrében
A debreceni tanító szakos képzés természetismeret műveltségi területe tantárgyi hálójának négy éve
része a tudománytörténet tárgy, ami jellegét tekintve különleges helyzetű a
természettudományokkal kapcsolatos többi tárgyhoz képest, hiszen az oktatási célok túlmutatnak a
tudománytörténeti relevanciájú érdekességek gyűjteményének közvetítésén, bár ez sem
lebecsülendő. Oktatóként kísérletet teszünk a tudományos felfedezések és viták saját kulturálistörténeti mezőjükbe való beágyazására, miközben igyekszünk elkerülni a történeti relativizmus
álláspontját. Az összehasonlító szövegelemzés módszerével két forrás (William Bynum: A tudomány
rövid története, Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete) esetében próbálom bemutatni a tárgy
oktatásának eddigi tapasztalatait, sajátosságait és buktatóit.
Kulcsszavak: tudománytörténet, hermeneutika, forráshasználat, történeti relativizmus, felfedezés

Takács Georgina
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Kar
Az interaktív tábla alkamazása az oktatásban
Társszerzők: Dr. Beke Dóra, Dr. Troján Szabolcs
Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) és az IKT eszközök felhasználása az oktatásban
új és eddig kiaknázatlan lehetőségeket rejt magában. Az IKT eszközök nemcsak az élet egyéb
területén, hanem az oktatásban is egyre nagyobb szerepet töltenek be. Az oktatás folyamatát át kell
alakítani a mai kor adta újdonságoknak, elvárásoknak, igényeknek megfelelően. Az irodalomkutatás
célja, hogy megismerjük az oktatásban használatos szemléltető eszközök fejlődését, az interaktív
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tábla működési elvét, vetítés-, felbontás- és üzemmód szerinti csoportosítását, előnyeit és hátrányait,
valamint elterjedését hazánkban és a világban.
Kulcsszavak: oktatási eszközök, interaktív tábla, előny, hátrány, elterjedés

Dr. Megyeriné dr. Runyó Anna
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
IKT a felsőoktatásban
IKT a felsőoktatásban Kutatásom célja Főiskolánkon felmérni, megváltozott-e, mennyiben és hogyan
a tanulási környezet, az oktatás módszertana a digitális technológia elterjedésével. Online kitöltendő
kérdőív segítségével vizsgálom a hallgatók digitális fogyasztási szokásait, az IKT eszközök használatát
a tanulásban és azon kívül. Rákérdezek az IKT oktatásba történő bevonásának nagyságára, a
kurzusokon betöltött szerepére. Feltételezem, hogy a digitális technológia elterjedésével szerepe
nem csak az otthoni használatban, hanem az oktatásban is egyre nő; az IKT a kurzusok nagyobb
részében már jelen van, az oktatók nagyobb részt ennek megfelelően új módszertani kultúrával
rendelkeznek. Ennek eredményeit mutatom be előadásomban.
Kulcsszavak: IKT, digitális fogyasztási szokások, új módszertani kultúra, tanulási környezet,
hagyományos oktatás

Kertész Tamás
Széchenyi István Egyetem
Innovatív eszközök az okatatás szolgálatában, a VSL3D sport/rend/szer
A magyar szabadalomra épülő innováció új dimenziót nyithat a tantárgyak közötti átjárhatóságban,
egymás kölcsönös erősítésében. A közel egy évtized alatt megalkotott, fejlesztett és
szabadalmaztatott sportszer, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó módszerek hatékonyan
támogatják a pszichoszomatikus képességek komplex fejlesztését életminőségünktől függetlenül. A
VSL3D rendszeres használata nem csupán a fizikai, hanem hangsúlyozottan, a kognitív képességek
fejlesztését is magában foglalja, segíti ép és akadályozott embertársaink fejlődését. Használatot
támogató irodalommal bír. Sport Létra könyv: magyar-angol nyelven elérhető gyakorlati útmutató
Fokról Fokra könyv: mely ismerteti és széleskörű módszertani segítséget nyújt a Sport/rend/szer
testnevelés órán túli alkalmazásaiba, 5 egyéb tantárgyhoz kapcsolódóan
Kulcsszavak: innováció, sport/rend/szer, interdiszciplináris, kognitív fejlesztés, pszichoszomatikus
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Dr. Lőre Vendel
Széchenyi István Egyetem
Számítógéppel támogatott oktatási módszerek fejlesztése projektmenedzsment
szemszögből
Társszerzők: Kovács Gábor, Kovács Norbert
Napjainkban az oktatásmódszertani újítások aktívan kiaknázzák a számítógépekben rejlő
lehetőségeket. A tanulmányunkban bemutatjuk egy számítógépes szimulációval támogatott
kockázatmenedzsment tréning kialakításának folyamatát, illetve tapasztalatait. Ennek részeként körül
járjuk az agilis projektmegközelítés és a hagyományos prediktív projektmenedzsment elméletét. A
tanulmányban bemutatandó képzési program meglehetősen újszerű, valamint nagyfokú
bizonytalanság jellemzi, ezért agilis projektmódszertan segítségével dolgoztunk. Részletesen kitérünk
arra, hogy az agilis megközelítés alkalmazásával a folyamatos visszacsatolások következtében sokkal
inkább piacképes oktatási termékek hozhatók létre és az inkrementális megközelítés révén pedig
kiküszöbölhetők a felesleges programozói munkák.
Kulcsszavak: informatika, oktatás, projektmenedzsment
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Saflánszky Sarolta
Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
Nevelhetők a digitális bennszülöttek?
A magyar iskolarendszer több mint ezer esztendős történelme alatt felbecsülhetetlen értéket
halmozott fel. Nagy hangsúlyt fektet az oktatás a digitális eszközök használatára a felgyorsult
generációk megjelenésével. Az iskolán ugyanakkor ezzel együtt is nagy lesz a teher, döntéshelyzet elé
kerül, hogyan neveljen és oktasson. Monográfiámban arra világítok rá, mit fedezhetünk fel nevelés,
erkölcsi nevelés és etikai nevelés között. Feltételezéseket mind empirikus mind kikérdezéses
módszerrel mutatom be. Kutatásom megalapozottságát egy internetes kérdőív és a diákok körében
adott válaszok erősítik.
Kulcsszavak: nevelés, erkölcsi nevelés, etikai nevelés, digitális bennszülött

Szládovics Bálint
Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Apád helyett „Apád!” - A pedagógus kívánatos személyisége régen és napjainkban
Előadásomban ismertetem a pedagógusok kívánatos személyiségvonásaival kapcsolatos
kutatásomat, melynek során - Apáczai Csere János előtt tisztelegve - szeretném összehasonlítani
ajánlásait az Oktatási Hivatal elvárásaival, és a mai diákok 21. századi szükségleteivel. Kutatásaimat
14-25 éves fiatalok körében végzett kérdőíves megkérdezés (metaforaelemzés) módszerével
végeztem (N=332 fő), melyet a dokumentum- és tartalomelemzés módszerével egészítettem ki.
Kutatási következtetéseimben szeretnék rávilágítani néhány sztereotípiára és tévhitre, emellett
komparatív módon elemzem és párhuzamba állítom a tradicionális értékeket a digitális kor
„trendjeivel” és a gyakorlati igényekkel. Munkám eredményeképp újszerű megközelítésből látható a
mai pedagógusok kívánatos személyisége.
Kulcsszavak: pedagógus személyisége, hagyományos értékek, mai elvárások, tanulói igények,
metafora-kutatás

Trembulyák Márta
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Iskolai szociális munka kihívásai
2019 szeptemberétől iskolai és óvodai szociális segítő munkakört vezettek be. Célja a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése, segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési
intézménybe járó gyermekeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.
Mindez kihívás a felsőoktatásban, hogy felkészítsük a hallgatókat erre a feladatra, másrészt kihívás a
gyakorlatban, mert fel kell készíteni a pedagógusokat is a szociális szakemberek fogadására.
Kulcsszavak: gyermekvédelem, iskola, óvoda, oktatás, pedagógus
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Bognár Amália
Mobility-Győr Digitális Élményközpont
Digitális híd a közneveléshez
A digitális kultúraváltás nehézségei áthatják a köznevelés mindennapjait. Sokrétű, összetett
problémahalmaz jelentkezik az osztálytermi lét és a hétköznapi világ között, amire az
infokommunkációs technológia ugyan megoldást nyújthat, de megjelenése még több kérdést vet fel,
végrehajtása pedig még több tényező meglétét feltételezi. A digitális kultúraváltás során előtérbe
kerül a pedagógus szerepe, a tárgyi feltételek, a különböző tanulási helyzeteket elősegítő tanulási
terek kérdésköre, a digitális pedagógia módszerei, valamint az a digitális viselkedés, amit a diákok
visznek be az iskolákba. Ezek megoldására, mintegy válaszként jött létre a Mobility-Győr Digitális
Élményközpont, amely hidat alkot pedagógus-digitális világ, digitális diák – offline pedagógus,
digitális diák – digitális pedagógus, offline tér és online tér között. A jógyakorlat javaslatokat ad a
kultúraváltás megvalósításához.
Kulcsszavak: digitális pedagógia, tanulási tér, programozás, élménypedagógia, robotok

Giczi Dalma - Dr. Lőrincz Ildikó
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Külföldi gyerekek integrációját segítő és akadályozó tényezők egy magyar iskolában
pedagógus nézetek tükrében
A magyar iskolákban a nem magyar anyanyelvű külföldi tanulók száma alacsony (0,3 %, Flash
Eurobarometer, 2018), de jelenlétük az iskolában komoly kihívások elé állítja a pedagógusokat, akik
negatívan viszonyulnak hozzájuk (Feischmidt - Nyíri, 2006). Ugyanakkor egy frissebb egy budapesti
kutatás befogadó attitűdöket és magas kulturális érzékenységet tárt fel a vizsgálati mintában a
kulturális, nyelvi változatosság iránt (Nguyen Luu, 2014, Németh és mtsai, 2014). A multikulturális
nevelés, a többnyelvűség a pedagógusképzésben résztvevő tanítójelöltek számára is komoly
kihívásként jelenik meg már a nézetek szintjén. (Makkos és mtsai, 2018). Az idegennyelvű, más
etnikumú tanulók iránti attitűdök a magyar iskolában tanulói részről előítéletesek (Csetényi Szakácsné, 2016). Előadásunkban egy kvalitatív kutatás keretében (interjú, dokumentumelemzés,
megalapozott teória eljárás, Strauss és Corbin) vizsgáljuk egy multikulturális, idegennyelvű diákokat
beiskolázó budapesti iskolában oktató fiatal pedagógus nézeteit a külföldi, idegennyelvű tanulók
integrációjával kapcsolatban: miként valósul meg az eltérő etnikai és nyelvi hátterű tanulók
beilleszkedése, illetve milyen tényezők segítik őket a jobb iskolai eredmény elérésében. A kutatási
eredmények általában egybevágnak a hazai, (kisszámú) szakirodalomban közöltekkel, közülük két
kulcstényezőt emelünk ki, amely az adott esettanulmányban döntő befolyással bír az integráció
sikerességére: az iskola-szülők közti kommunikáció illetve a konkrét, kidolgozott intézményi
stratégiák megléte/hiánya a külföld gyerekek fogadása során.
Kulcsszavak: multikulturális nézetek, attitűdök, befogadás, előítéletesség, külföldi tanulók
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Dr. Zajdó Krisztina
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
A nyelvfejlődési zavar ismertségéről Magyarországon és egyes európai országokban
Társszerzők: Dr. Elin Thordardottir, Dr. Seyhun Topbas, és a COST IS1406-os kutatási akció WG3
kutatócsoportjának tagjai
A nyelvfejlődési zavar fogalmát a nyelv- és beszédpatológia, illetve a logopédia évtizedek óta
használja. Magának a fogalomnak, valamint a nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekek tüneteinek,
diagnosztizálásának kérdései azonban Európa szerte kevéssé ismertek. Egy 2019 nyarán több európai
országban, köztük Magyarországon végzett, rétegzett mintavételt alkalmazó kérdőíves felmérés célja
annak feltérképezése volt, hogy a társadalom tagjai milyen tudással rendelkeznek a gyermekkori
nyelvi zavarokról. Az előadásban a magyar és nemzetközi eredmények összehasonlításán kívül
ajánlások megfogalmazására is sor kerül a fogalomról, a tünetekről és a diagnosztizálásról alkotott
tudás minél szélesebb körű társadalmi elterjesztése érdekében.
Kulcsszavak: gyermekkori nyelvfejlődési zavarok, kérdőíves felmérés, társadalmi ismertség,
nemzetközi összehasonlítás, ajánlások.
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Dr. Fehér András
Széchenyi István Egyetem
Okos világ, okos iskola => okos gyermek, avagy az informatika oktatás deficitje a
digitalizáció térhódítása tükrében
Az informatika, és az ezt támogató digitális technológiai fejlődés egyedülálló gazdasági potenciál ma
minden országnak. Ez az adott társadalom számára is új kihívás, ennek való meg nem felelés hátrányt
jelent. Az informatikaoktatás tartalmi megújulása – minden szinten – olyan lemaradásokkal küzd,
mely gátja más tudományterületek, és a gazdasági fejlődésnek egyaránt. Az informatika fontosságát
ma az oktatáspolitika sem ismeri még el. Az informatikatudomány fejlődése fel tud olyan nagy (több
tíz éves) múltra visszatekintő eredményeket mutatni melyek oktatásban való alkalmazásával –
alkalmazkodva az iskolák lassú reagálóképességéhez – megalapozhatók azok a képességek, melyek a
konvertibilis (személyiség) fejlődést szolgálhatják a következő évtizedek kihívásaihoz.
Kulcsszavak: informatikaoktatás; programozás; oktatásmódszertan; didaktika

Kovács Beatrix
Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet
Számítógéphasználat a matematikaórán az általános és középiskolai tanárok szemszögéből
Előadásomban egy általános és középiskolai matematikatanárok körében végzett kutatás
eredményeit ismertetem, mely a megkérdezettek tanórai elektronikus eszközhasználati szokásait
vizsgálja. A felmérés többek között arra keresi a választ, milyenek a felmérésbe bevont oktatók
digitális eszközhasználati szokásai: milyen technológiát alkalmaznak szívesen a tanítási-tanulási
folyamatban, a matematika mely területein alkalmazzák leggyakrabban ezeket az IKT eszközöket,
valamint mi inspirálja őket az IKT eszközök tanórai használatára. A tanulmány azzal is foglalkozik,
milyen tapasztalatai vannak a matematikatanároknak a digitális eszközöknek a tanulók
problémamegoldó gondolkodását fejlesztő hatását illetően.
Kulcsszavak: empirikus kutatás, IKT eszközök, matematika, technológia

Petz Tiborné
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
A tanítóképzés matematika oktatásának lehetőségei az innováció és a digitalizáció
világában
Társszerző: Reider József
Fontos kérdés, hogy milyen gyermekeket fog tanítani a XXI. század második évtizedében az alapfokú
oktatási rendszer? Olyanokat, akiknek az életvitelük hihetetlenül felgyorsult, akiknek a képi világ
sokkal meghatározóbb, mint az írott anyag. Olyanoknak, akiknek nem a tartalmi tudás, hanem az
alkalmazás ismerete a legfontosabb. Ezen a néhány gondolaton elindulva vitatjuk meg a matematika
oktatás jelenkori problémáit. Milyen új módszerekre van szükség a tanítóképzés matematika
oktatásában? Digitális eszközökre, a képességfejlesztés és személyiségfejlesztés segítésére, a
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tananyaghordozók struktúrájának átalakítására, a tanulási módszerek, a pedagógusi szerepek
megváltoztatására? Néhány gyakorlati példával illusztrálva a lehetséges utakat.
Kulcsszavak: matematika, innováció, szemléltetés, IKT, eszközök

Dr. Krisztin Német István
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Az útkeresés eredménye – A tanító szakos hallgatók alapképzésének megújult Matematika
előadása
A korábbi Apáczai-napokon több előadás hangzott el a tanítók alapképzése Matematika kurzusainak
szegedi oktatásáról, az ezekkel kapcsolatos kísérletekről. Úgy érezzük, az útkeresési folyamat
mostanra eredményre vezetett: véleményünk szerint sikerült összeállítani egy, a céloknak és a
lehetőségeknek megfelelő matematika tananyagot. Az anyag mostani formájának és tartalmának
eléréséhez – a korábbi változatok oktatási- és vizsga-tapasztalatainak beépítése mellett – jelentősen
hozzájárultak az alsó tagozatos hospitálásokon, ill. alsó tagozatos tankönyvcsaládok
áttanulmányozása során szerzett tapasztalatok is. Előadásunkban elsősorban a megújult
előadásanyagról, a változtatásokról és ezek okairól, továbbá az elmúlt két tanév során szerzett
oktatási- és vizsgatapasztalatokról számolunk be.
Kulcsszavak: tanítóképzés, alapképzés, alsó tagozat, matematikaoktatás, matematika tankönyv

Dr. Kórus Péter
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
A kombinatorika módszertanáról a tanító- és óvodapedagógus-képzésben
Előadásunkban részletesen bemutatjuk az SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézetében a tanító és
óvodapedagógus szakos hallgatóknak tartott matematika tárgyak kombinatorikai részét, és a hozzá
kapcsolódó módszertani újítási próbálkozásainkat. Az óvodapedagógus szakosoknak a 2. évfolyamon
vetünk fel kombinatorikai problémákat a logikai készlet segítségével, játékosan, interaktív módon. A
tanító szakosokkal az 1. félévben oldunk meg egyszerűbb kombinatorikai példákat, melyek során
megismerkednek különböző megoldási módszerekkel. Azon tanító szakosok, akik a matematikát
választják műveltségi területüknek, a 2. évfolyamon újra találkoznak kombinatorikával, ahol
részletesebben, magasabb szinten foglalkozunk a témával.
Kulcsszavak: kombinatorika, matematika, módszertan, tanító, óvodapedagógus

Dr. Bagota Mónika
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
A kerület és a terület fogalmának megértése - gondolatok két geometria feladat kapcsán
Társszerző: Dr. Szitányi Judit

oldal 57 / 71

Az ELTE TÓK Matematika Tanszékén a 2016/17-es tanévtől kezdődően az első évfolyamos
hallgatóknak meg kell írniuk egy dolgozatot, amellyel felmérjük a matematikai tudásuk szintjét. A
dolgozat minden évben 20 tesztfeladatot és 4 kifejtős feladatot tartalmaz. Előadásunkban a kifejtős
feladatok közül szeretnénk bemutatni egy olyan feladatot, amely a téglalap kerületével, és egy olyan
feladatot, amely a téglalap területével kapcsolatos ismeretekre kérdez rá. A típushibák feltárása,
áttekintése és elemzése segítségünkre lehet abban, hogy a tanítóképzés során mire helyezzük a
hangsúlyt a kerület és terület fogalmának alaposabb megértéséhez és elmélyítéséhez.
Kulcsszavak: kerület, terület, fogalomalkotás, átváltás

Dr. Halbritter András Albert
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
A szabadban tanulás lehetőségei néhány tantárgy oktatásában
Társszerzők: Reider József, Pápai Bernadett, Petz Tiborné
A mai iskolások egyre kevesebb időt töltenek a szabadban, s mind többet a négy fal között okos
eszközeiket használva egy új, virtuális világban. Az új nemzedéknek fejlesztett modern tantermi
módszerek sikeresek lehetnek, de hiba nem venni tudomást arról, hogy az ember tanulási képességei
szabadtéri környezetben alakultak ki. A szabadban tanulás hagyományos és egyben megújult,
rohamosan fejlődő irányzat a nemzetközi gyakorlatban. A kutatás módszereket és jó gyakorlatokat
keres különböző reáltárgyak természetközeli oktatására, az iskolaudvar és az iskolakert
lehetőségeinek tanórai használatára, ezek hatására a gyermekek fejlődésére, tudására,
magatartására.
Kulcsszavak: szabadban tanulás, iskolakert, tanulási környezet, környezeti nevelés
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Kutatás és innováció a köznevelésben és a felsőoktatásban
VI.

szekció
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Dr. Szabó Péter
Széchenyi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Időigényes sejtbiológiai kutatás digitális bemutatása
Társszerző: Barla Ferenc
A sejtosztódás kromoszómális szintű bemutatása, fázisainak megismerése a sejtbiológia és az erre
épülő genetika alapvető ismerete. Az előadás bemutatja egy egyszikű élőlény (Allium cepa) földbeli
hajtása gyökércsúcsi merisztémájában a mitózis fázisait. A fázisok közül az interfázisos, profázisos,
metafázisos és anafázisos szakaszban lévő sejteket vettük figyelembe. A kutatás arra kíván választ
adni, hogy kimutatható-e cirkadián ritmus az osztódó és nem osztódó sejtek arányában? Cirkadián
ritmusnak („napi biológiai óra”) olyan, nagyjából 24 órás ciklust vettünk alapul, ami az élőlények
biokémiai, fiziológiai folyamataiban lép fel. A mintavételek 24 órán keresztül, óránkénti gyakorisággal
történtek.
Kulcsszavak: sejtosztódás, mitózis, cirkadián, digitális bemutatás

Barla Ferenc, doktorandusz
Széchenyi István Egyetem
Növényi magvak és csírák kobaltforrással történő besugárzásának technikája
Társszerző: Dr. Szabó Péter
Kobaltforrást tartalmazó besugárzókészülékkel sugaraztunk be növényi magvakat és csírákat. Az
általunk használt készülék alapvetően terápiás kezelésre készült. Az általunk alkalmazott dózisértékek
egy nagyságrenddel nagyobbak voltak a humán terápiában alkalmazottnál. Azért, hogy a besugárzási
idő ne ilyen mértékben növekedjék, saját készítésű tálcát alkalmaztunk, és a besugárzási dózist
kiszámoló számítógépes program által számolt időket átszámoltuk. Előadásunk ezen általunk
alkalmazott technikák elméleti alapjait tekinti át a gyakorlati megvalósítással.
Kulcsszavak: besugárzás, növényi magvak, növényi csírák

Takács Szilárd László, hallgató
Széchenyi István Egyetem
Növényi sejthossz változása nem-ionizáló sugárzás hatásaira
Társszerző: Barla Ferenc
Manapság már a Wi-Fi és a mobil internet napjaink szerves részévé vált. Sokan már el sem tudják
nélküle képzelni az életüket. Lassan kezdjük elfelejteni a kábeles internetet, és a könyvekről ne is
beszéljünk. Viszont sokan bele sem gondolnak, hogy esetleg egy ilyen jó dolog, mint a Wi-Fi lehet-e
káros. Ezeket a gigahertzes tartományú hullámokat a routerek hozzák létre, és mint minden hullám a
térben minden irányban terjed. Ennek következtében olyan helyekre is eljut, ahol egyáltalán nem
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használjuk. Így felvetülhet a kérdés, hogy ha valamit órákon, napokon esetleg heteken keresztül és
valamiféle sugárzás, az mennyire káros a szervezetnek. A kutatás célja az volt, hogy a wi-fi
használatnak kimutassam a lehetséges biológiai hatásait növényekre nézve. Arra a kérdésre kerestem
választ a kísérletek során, hogy a mindennapi életben használt vezeték nélküli internetnek, lehet-e
káros hatása a környezetére? Ezt a növények szöveteinek, sejtjeinek vizsgálatával végeztem. A
sejthosszok megváltozását és a növény fizikai méreteinek változását vizsgáltam. Azért fontos ezeket
vizsgálni, mert a wi-fi 2,4 GHz-en működik, aminek a hullámhossza közelíti a sejteknek a hosszát.
Csírázó növényeket folyamatos, sugárzásnak voltak kitéve. A csírázás közben egy lezárt kamrában
voltak, ami nem kapott fényt. Emellett egy kontroll csoport is elvolt helyezve egy hasonló
paraméterekkel rendelkező Faraday-kalitkába, ami a fénytől és a fény különböző polarizált
hullámaitól el volt zárva. A csírázás végén mind a kontroll, mind a teszt csoportokat kivettem a
fénytől elzárt helytől, majd ugyan olyan körülmények között növekedtek tovább. Több csoport volt,
amit vizsgáltam. Minden helyen több növénycsoport növekedett, és mindenhol azonos számú
magokat helyeztem el. Természetesen az egész kísérlet alatt hasonló körülmények között voltak,
egyedül a wi-fi által létrehozott térerősség tért el egymástól. A feltevés, ha a folyamatos inger
mellett, több növény sejthossza közel egyenlő, akkor a wi-fi sugárzás nem befolyásolja ezt, ha
jelentős az eltérés, akkor a sugárzásnak van valamilyen negatív, vagy pozitív hatása a növényre.
Emellett fizikailag is vizsgáltam a növényt, hogy a növekedésének a sebességét befolyásolhatja
valamiképp a sugárzás. Az eredményeket átlagban vizsgáltam meg, majd ez alapján állítottam fel a
következtetéseket.
Kulcsszavak: Sejthossz, Biológia
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Hallgatói szekció – egyéni kutatási témák
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Cséber Dominika, hallgató
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő alsó tagozatos tanulók
beszédhang- és hangsorkiejtési képességei
Társszerzők: Dr. Zajdó Krisztina
A beszédprodukciós képességek megfelelő szintű fejlettsége elengedhetetlen az alapképességek, így
az olvasás és írás elsajátításhoz is. Az előadás célja a gyermekek beszédhang- és hangsorképzésének
fejlődését átfogóan vizsgáló, friss adatokra épülő eredmények bemutatása. A 2018/2019-as tanév II.
félévében végzett kutatásban 80 alsó tagozatos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő (RGYK-s; alacsony jövedelem- és vagyonszintű) és 80 alsó tagozatos, tipikusan fejlődő
tanuló vett részt. A vizsgálat során egy általunk kidolgozott vizsgáló eszközt (egy új képsorozatot)
alkalmaztunk a beszéd kiváltására. A hangok, illetve hangosztályok vizsgálatának eredményei alapján
kirajzolódik az RGYK-s gyermekek elmaradása tipikusan fejlődő társaik képességeihez viszonyítva.
Kulcsszavak: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, tipikusan fejlődő, beszédprodukció, magyar
beszédhangok, hangosztályok

Schmidt Eszter, hallgató
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Hagyományos és digitális pedagógia - együtt vagy külön?
Kutatásom témája a hagyományos és digitális pedagógia megjelenésének vizsgálata az oktatásban.
Kutatásom célja megismerni, hogy a tanárok milyen módszerekkel dolgoznak elsősorban, valamint
megvalósul-e, s ha igen, hogyan az arany középút az oktatásban. Kérdőíves vizsgálatom arra is
irányul, hogy lehetséges-e csak tisztán az egyik, vagy másik módszerrel tanítani, illetve melyek azok a
területek, ahol kiemelkedően jól lehet használni az adott pedagógiát, esetleg kizárja egymást a kettő?
Más tényezők is hatással vannak a választás során? Tény, hogy a diákok, gyerekek igénylik, így
kénytelenek vagyunk az oktatásban is használni, ennek megfelelően nyitni a digitális lehetőségek
felé. Azonban szükség van kontrollra is és meg kell ismernünk, hogy miként tudunk hatékonyan
dolgozni ezzel a technikával.
Kulcsszavak: digitális pedagógia, IKT az oktatásban, hagyományos pedagógia

Antalovits Orsolya, hallgató
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
A nyelvi zavarral küzdő gyermeket nevelő szülők tudása és tapasztalatai kvalitatív interjúk
alapján
Társszerzők: Jensen de Lopez, K., Lyons, R., Zajdó, K., Baena Medina, S., Feilberg, J., Kelic, M., Klatte,
I., Mantel, T., Novo, R., Rodriguez Ortiz, I., Ulfsdottir, T., Harding, S., & Antalovits, O.
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Kutatásunk célja a nyelvi zavarral élő gyermekeket nevelő szülők tapasztalatainak feltérképezése egy
nemzetközi kutatásba ágyazva, kvalitatív interjúk felvétele által. A vizsgálat főbb témakörei a szülők
nyelvi zavar fogalmához fűződő tudástartalma, a gyermek sajátos jellemzői és tünetei, a felmerült
problémák és az alkalmazott terápiák, a nyelvi zavarral élő gyermek hatása a család életére, az iskolai
beilleszkedés kérdései, valamint a szülők jövőképe. Az előadás elemzi a szülők tudattartalmában és
tapasztalataiban megtalálható hasonlóságokat és eltéréseket. Az adatok kategorizálása vezet el az
azonosságok és különbségek rendszerszintű értelmezéséhez.
Kulcsszavak: nyelvi zavar, kultúrák, kvalitatív kutatás, adatkategorizálás, fogalomhoz fűződő
tudástartalom

Dóczi Eszter, hallgató
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Az édes íz fogyasztói megítélése természetes és mesterséges édesítőszerek kérdőíves
vizsgálata alapján
Társszerzők: Hanczné Dr. Lakatos Erika, Dr. Németh - Torkos Anett
Már őseink körében is népszerű volt az édes íz, és az édes ízt a legtöbb ember és állat is előnyben
részesíti, hiszen ez cukortartalommal párosul, ami a szervezetnek energiát jelent. Napjainkban inkább
már a túlzott cukorbevitel a jellemző, amely számos egészségi problémával hozható összefüggésbe.
Étkezésünk megreformálására számos alternatíva áll rendelkezésre, többek között a cukor
helyettesíthető különböző édesítőszerekkel. A kutatás célja a cukorbetegek és a cukrot más okokból
mellőzők számára javaslatot tenni az élvezeti érték szempontjából leginkább a cukorra emlékeztető
édesítőszerre. A potenciális fogyasztók édesítőszer fogyasztási szokásait primer kérdőíves
megkérdezés formájában térképeztük fel melynek során 523 fő sikerült bevonni a kutatásba.
Kulcsszavak: édes íz, édesítési alternatívák, természetes édesítőszerek, mesterséges édesítőszerek
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Az okos járművek társadalmi-gazdasági hatásai
szekció
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Prof. Dr. Rechnitzer János
Széchenyi István Egyetem
Az autonóm járművek társadalmi-gazdasági hatásai
Az járműiparban forradalom zajlik! Az Ipar4.0, mint a termelési rendszerek digitalizált formációja
átalakítja a gyártást, az értékesítést, megváltoztatva egyben a járművet és annak használatát,
igénybevételét. A járművek egyre okosabbak lesznek, egyre több automatizált funkciót tömörítenek.
Ezek döntően hatnak az autóval, mint a mobilitás legelterjedebb eszközére, azzal kapcsolatos
rendkivül összetetett gazdasági és társadalmi tényezőkre. Az előadás ennek a radikális változásnak a
dimenziót foglalja össze, megadva a legjobban érintett tényezőket, azok alkotóit, s jövőbeli irányait. A
digitalizáció behatolása a mindennapokba éppen a járműiparban a leggyorsabb, mint ezen keresztül
kiválóan jellmezhetjük ennek az új korszaknak a jellemzőtit és vélhetően hatásait is.
Kulcsszavak: önvezető járművek, ipar 4.0, ,digitalizáció, okos gazdaság

Dr. Hajdu-Smahó Melinda
Széchenyi István Egyetem
Autonóm járművek városi hatásai
Az autonóm járművek ipari és kötött pályás közlekedési alkalmazása mára valósággá vált, nem kötött
pályás személy- és áruszállításban való használatuk pedig egyre előrehaladottabb tesztelési fázisban
van; hétköznapi életben való alkalmazásuk rohamosan közeledik. Az előadás arra a kérdésre keresi a
választ, hogy az autonóm járművek milyen városi problémák megoldásában nyújthatnak segítséget,
és ezzel egyidejűleg, milyen kihívások elé állítják a városokat? A kutatás során a téma
szakirodalmának, neves tanácsadó cégek jelentéseinek és előrejelzéseinek, valamint a rendelkezésre
álló városi esettanulmányoknak az áttekintésére és rendszerezésére került sor. Ennek alapján
elmondható, hogy az autonóm járművek szélesebb körű, nem kötött pályás alkalmazása az emberek
mobilitási lehetőségeinek növelésével erősíti a szuburbanizációs és decentralizációs tendenciákat,
átalakítja a városi közlekedést és területhasználatot, továbbá az ingatlanpiacra és a városi
bevételekre is hatással lesz. A városon belüli, valamint a város és régiója közötti viszonyrendszerek
egyaránt megváltoznak, s erre a városoknak tudatos tervezéssel szükséges felkészülniük.
Kulcsszavak: autonóm járművek, városi hatások, társadalmi és gazdasági hatások, tervezés,
jövőszervezés

Dr. habil. Csizmadia Zoltán
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Az önvezető járművek társadalmi megítélése Magyarországon – egy lakossági kérdőíves
felmérés első eredményei
A kutatás célja az önvezető járművek társadalmi megítélésének felmérése Magyarországon. Az
elemzések alapját egy 2019 májusában felvett, reprezentatív (nem, életkor, lakóhely), országos,
kérdezőbiztosokkal lekérdezett 1000 fős mintájú adatbázis jelenti, amely a népesség új
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technológiákhoz fűződő viszonyáról és az önvezető járművekkel kapcsolatos attitűdökről tartalmaz
információkat. A felmérés a Széchenyi István Egyetem vezetésével konzorciálisan megvalósuló EFOP3.6.2-16-2017-00016 – „Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési
rendszerek követelményeinek szinergiájában” (2017-2020) című projekt keretében valósult meg. Az
előadás során a jelenlegi járművezetési-használati szokások mellett az önvezető technológiákkal
kapcsolatos tapasztalatok, ismeretek, a lehetséges aggályok (félelmek) és várakozások (elvárások), az
ilyen járművek jövőbeli használatával kapcsolatos prefernciák aktuális lakossági megítélését mutatjuk
be előzetes, feltáró jellegű elemzések segítségével.
Kulcsszavak: autonóm technológiák, önvezető járművek, társadalmi hatások, közvélemény

Gyimesi Áron, doktorandusz
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Az autonóm gépjárművek terjedését támogató begyűrűző hatások összefüggéseinek
rendszerezése a kormányzat és az egyének nézőpontjából
Társszerző: Dr. Nick Gábor András, PhD
Az információs- és kommunikációs technológiák ipari környezetben való terjedése, valamint a gyártóés logisztikai rendszerek integrációs folyamatai paradigma váltások sorát indította el. Okos termékek
és szolgáltatások válnak széleskörben elérhetővé. Az innovációk között kiemelt figyelmet kell
fordítsunk az autonóm járműveknek, melyek radikális változásokat indukálnak a gazdaság és a
társadalom egészében. Napjainkban az autonóm gépjárművek elterjedésének hosszú evolúciós
szakaszát éljük, amely a gazdasági és technológiai előrejelzések szerint a 2040-2060-as években lassú
teremtő rombolással, revolúciós fázisba lép, alapjaiban változtatva meg az automobilitással
kapcsolatos rutinjainkat. A változás esszenciája a gépjárművek L5 szintű autonom működésével és
tulajdonjogával (car sharing) kapcsolatos koncepcionális változásokban rejlik. Előadásunkban
ismertetjük és igazoljuk azon hipotézisünket, miszerint a revolúciós fázis bekövetkezését hátráltató,
akadályozó tényezők feloldása nemcsak primer, hanem begyűrűző extern hatás gyanánt is befolyást
gyakorol az átalakuló automobilitást körülvevő gazdasági és társadalmi rendszerre. Azonosítunk
egyfajta katalizátor gyűjteményt, amelynek fókuszában a központi kormányzati cselekvéseit és a
lakosság egyéni preferenciáinak dimenzióit helyezzük.
Kulcsszavak: autonóm, megosztás, revolúció, katalizátor, preferencia

Tóth Marcell László, doktorandusz
Széchenyi István Egyetem
Az autonóm járművek szerepe a smart city ökoszisztémában
Az önvezető járművek témaköre népszerű témának számít napjainkban. Az autóipari vállalatok és a
tudományos szféra egyaránt előszeretettel kutatja e kérdéskört. Ugyanakkor a legtöbb előrejelzés a
teljesen önjáró autók elterjedését inkább középtávon tartja reálisnak. Hasonló technológiai
változáson mennek keresztül a városok is, hiszen az infokommunikációs megoldások egyre szélesebb
körű felhasználásával igyekeznek okos várossá válni. A két folyamat párhuzamos fejlődésének
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köszönhetően az önvezető autók valószínűleg már az okos városokban róják majd az utakat. Hogy áll
ez a folyamat jelenleg? Mely megoldások működnek már most is? Milyen kihívások várhatóak?
Ezekre a kérdésekre keresem a választ előadásomban.
Kulcsszavak: okos város, önvezető járművek, okos közlekedés, digitalizáció
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Technológia, digitalizáció és mindennapi élet – az „okos lét” és az
„okos tér” társadalmi vonatkozásai és innovációs aspektusai
szekció
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Dr. Barsi Boglárka
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete
Dr. Nárai Márta
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Hátrányos helyzetű települések „okossá” válásának lehetőségei
Az okos városok koncepció középpontjában sokáig a technológia, az IKT állt, napjainkra azonban a
fogalom tartalma jelentősen módosult, a szűkös erőforrásokkal gazdálkodó települések célja is a
jóllét növelése. Az információs- és kommunikációs technológiák alkalmazásának lehetősége és
hasznossága a rurális térségekben alig kutatott terület. Holott ezek a térségek is olyan kihívásokkal
néznek szembe, melyekre megfelelő innovatív megoldásokkal lehet, kell válaszolni. Az előadás során
egy szlovák–magyar Interreg projekt keretein belül 2018 szeptembere – 2019 áprilisa között
folytatott kutatás eredményeinek felhasználásával kívánunk képet adni arról, hogy hazánk egyik
hátrányos helyzetű térségében, Nógrád megyében, illetve a térséggel határos szlovák területeken
milyen szerepet játszanak, illetve mennyire vannak jelen a települések életében, fejlődésében az
információs-kommunikációs technológiák, hogyan járulnak hozzá a települések élhetőségének
megteremtéséhez. A kutatás során kérdőíves vizsgálatot folytattunk települési önkormányzatok,
illetve középiskolások körében, valamint interjúkat készítettünk polgármesterekkel és
vidékfejlesztéssel foglalkozó szakemberekkel. Eredményeink azt mutatják, hogy az okos település
lényege az adott lehetőségek és erőforrások lehető legjobb kihasználása a technológiák adta
lehetőségek kiaknázásával. A sikeresség feltételei között említhető a település vezetőinek
elkötelezettsége, ismeretei, aktivizáló képessége, de kulcsfontosságú a fiatalok bevonása,
megnyerése is.
Kulcsszavak: hátrányos helyzetű térség, okos település, információs-kommunikációs technológiák,
önkormányzat, középiskolások,

Prof. Dr. Dusek Tamás
Széchenyi István Egyetem
Az okos város mutatószámok tartalmi problémái
Az okos város kutatások népszerűsége együtt az okos városság mérésére irányuló próbálkozások
szintén népszerűvé váltak. Ez az igény mind a kutatói oldalról jelentkezik, mind az okos város projekt
tervezők, beruházók, finanszírozók hatásvizsgálatra irányuló igényéből. A különféle indikátorok
megvizsgálása ugyanakkor azt mutatja, hogy ezekben keverednek a teljesen hagyományos gazdaságitársadalmi jelzőszámok, a nem hagyományos, de a digitalizációval semmilyen kapcsolatban nem lévő
mutatók és a valódi digitális mutatók, amelyek kapcsolatban állhatnak az okos város fejlesztésekkel.
Mindezt gyakorlati példák sokaságával bizonyítom.
Kulcsszavak: okos város, mutatószámok, proxy változók

oldal 70 / 71

Dr. Tóth Péter
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Kerékpár, autó vagy elektromos roller? - Harc a fogyasztókért, a közterületekért és
szabályozottságért
A nagyvárosokban a közlekedési rendszerek sokszínű hálózata jött létre az utóbbi két évtized során,
ami a városon belüli közlekedési módozatok közötti átválthatóságot és individuális igényekre történő
nagyfokú testre szabhatóságot is jelentősen megnövelte. A jelen pillanatban tapasztalható
sokszínűség mögött (egyéni járműhasználat, klasszikus közösségi közlekedési rendszerek mellett
megjelentek a különféle, közösségi megosztáson alapuló rendszerek is) a technológiai fejlődés,
városfejlesztési és politikai elhatározás, illetve pénzügyi befektetői akarat is áll. Ezek a különböző
elképzelések azonban nem minden esetben haladnak egy irányba, ellentétes érdekeltségeket hoznak
létre. Létezik-e olyan megoldás, ami a felhasználók számára vonzó alternatíva, a városüzemeltetés
szempontjából nem okoz gondot és befektetésként is hasznot hozó lehetőség? Előadásomban
esettanulmányokon keresztül keresem a választ a kérdésre.
Kulcsszavak: mobilitás, nagyvárosi közlekedési rendszerek, közösségi megosztáson alapuló gazdaság,

Dr. Szakál Gyula
Széchenyi István Egyetem
Az előítélet szerepe a társadalmak életében
Az előítélet kialakulását segítő és gátló tényezők bemutatására törekszem, magyar példákon
keresztül, történeti kitekintéssel a Monarchia korától, a két világháború közötti időszak agresszív
korszakától napjainkig, miközben érintem a mobilitási csatornák beszűkülésének és a társadalmi
szerepek gyors megváltozásának folyamatát. A bűnbakelmélet kialakulása és történelmi
alakváltozásai. A nyelv szerepe az előítéletes gondolkodás kialakításában. Gazdasági tényezők és
etnikai különbözőségek az előítélet kialakulásában. A tömegkommunikáció szerepe az előítélet
kialakításában. Védekezési lehetőségek az előítéletes gondolkodás ellen.
Kulcsszavak: előítélet, diktatúrák, bűnbakképzés, védekezés az előítélet ellen, társadalmi változás
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