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Szemelvények a közgazdaságtan témaköréből: „Kihívások és válaszok: Egyensúly és érték” 

 

Nehéz lenne közgazdaságtan teljességre törekvő áttekintését adni pár nap alatt. Inkább arra 

törekszünk, hogy fontos kérdéseket világítsunk meg az érdeklődők számára. Az első előadás a 

piac gazdasági közgazdaságtana arra törekszik, hogy bemutassa azokat az alapvető kérdéseket, 

amelyekkel a hétköznapokban találkozunk közjó és magánhaszon kérdéseit feszegetve az 

előadás eljut a gazdasági, világgazdasági egyensúly kérdéseihez, amely a világjárvány és 

háborúk árnyékában, az erre adott hazai és nemzetközi válaszok fényében kulcsfontosságú, 

évekig velünk élő probléma. Ezt követően áttérünk a közjó, a jóléti rendszerek egyik 

legfontosabb területére, a társadalombiztosításra, és annak megvalósítási módjaira. Vajon a 

generációk közötti szolidaritáson vagy egyéni megtakarításokon alapuljon ezüst éveink 

nyugalma, hogyan teremhető meg egyúttal a gazdaság egyensúlya? Újabb területe közös 

gondolkodásunknak az önkormányzatok és a közszektor gazdaságtana, az okos városok és 

innovatív fejlesztések középpontjában a piaci és kormányzati kudarcok, a jó kormányzás és az 

állami beavatkozás egyensúlyi kérdései vannak egy olyan időszakba, amikor egy radikális 

technológiaváltás a digitalizáció és robotizáció, az egymással kommunikáló gépek korszakát 

is éljük, ahol a napi kihívásokra, vírusra vagy háborúra adott válaszainkban ott lesz az 

eszközök, az ember nélküli és virtuális kapcsolaton alapuló megoldások. Tovább lépve 

betekintünk a megszokott életünk rejtett titkaiba arra, hogy a tehén teje miként jut el a bolt, és 

hogyan tudjuk megállapítani egy doboz tejről, hogy melyik tehén adta. Ha van olyan terület, 

amely láthatatlanul biztosította a nyugalmunkat, de az elmúlt évek eseményei összezavarták az 

a logisztika és az ellátási láncok. Csak akkor kezdünk belegondolni a világunkat átszövő 

termelési-, szállítási- és kereskedelmi hálózatokra, amikor nem találjuk a (virtuális) polcokon, 

amit megszoktunk. Ugyanakkor a környezeti kihívások már e területen is új megoldásokat 

kényszerítenek ki. De fontos lehet az is, hogy két doboz tej közül melyiket vesszük le. Nem 

lenne teljes a két, ha nem térnénk ki az eladás művészetére a marketingre, amely maga is 

szembe kell, hogy nézzen a virtuális tér jelenségével, és új jelenségeivel. Zárásképpen pedig 

meg mutatja az embert, aki minden mögött él, a szervezetek, cselekvések lelkét a vezetőt, és 

amit ő irányít az emberek, vezetést magát, az értékeket, amelyek nélkül céltalan lenne, a jó 

vezetést. 

 

 

DÁTUM  IDŐPONT  ELŐADÁS  ELŐADÓ  

2022.09.24.  

  

10.00-11.50   

1. óra   

A piac közgazdaságtana Dr. Csillik Péter 

11.00-11.50 

2. óra 

A piac közgazdaságtana Dr. Csillik Péter 



11.50-12.50                             Ebédszünet   

12.50-13.40   

3. óra   

Értékláncok, Logisztika, 

ellátási láncok a 

nemzetközi 

kereskedelemben 

Dr. habil. Pónusz 

Mónika 

13.50-14.40   

4. óra  

Értékláncok, Logisztika, 

ellátási láncok a 

nemzetközi 

kereskedelemben 

Dr. habil. Pónusz 

Mónika 

2022.10.01.  

  

10.00-10.50   

1. óra   

Önkormányzatok, 

okosvárosok, 

innováció, 

gazdaságfejlesztés  

Dr. habil. Kovács 

Róbert 

11.00-11.50   

2. óra   

Önkormányzatok, 

okosvárosok, 

innováció, 

gazdaságfejlesztés 

Dr. habil. Kovács 

Róbert 

11.50-12.50                         Ebédszünet   

12. 50 – 13. 40 

3. óra 

Az Üzleti 

kommunikáció 

Dr. Andó Éva 

13. 50 – 14. 40 

4. óra 

Az Üzleti 

kommunikáció – 

interaktív feladatokkal 

Dr. Andó Éva 

2022.11.05.  10.00-10.50   

1. óra   

Marketing/Tesztírás Dr. Simay Attila  

Dr. Kővágó 

Györgyi 

11.00-11.50   

2. óra   

Marketing Dr. Simay Attila  

Dr. Kővágó 

Györgyi 

11.50-12.50                         Ebédszünet   



12.50-13.40   

3. óra  

Felelős Vállalatirányítás Dr. Habil. Kecskés 

András 

13.50-14.40   

4. óra   

Értékalapú vezetés Dr. Alpár Vera 

2022. 12. 

03.   

  

Összevont 

4. nap  

  

9.00-13.00 óra  A szakmák gyakorló képviselőinek 

bemutatkozása    

(Ezen a napon a résztvevők valamennyi 

alapismereti kurzushoz kapcsolódó szakmák 

gyakorló képviselőinek előadását 

meghallgathatják)  

  

13.00 órától  Ünnepélyes tanúsítványátadás  

 

 


