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MŰHELY 
 

MARGÓ Esettanulmány-készítő Verseny 2013/ősz 

 

A régióban jellemző társadalmi és területi hátrányok csökkentését célozza az Észak-

magyarországi régió három felsőoktatási intézményének együttműködésében indított, a régióban 

jellemző társadalmi és területi hátrányok csökkentését célzó program (az Észak-Magyarország 

felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 térség-

fejlesztési alprogram miskolci projektrésze). A kétéves program alprogramjainak tevékenységei 

az oktatási, szociális és művelődési intézményeket, egyházakat, önkormányzatokat, gazdasági 

vállalkozásokat és civil szervezeteket tömörítő Felzárkóztatási Klaszter létrehozását szolgálják. 

A programon belül a térségfejlesztési alprogram az egyetemek hallgatóit kívánja közelebb vinni 

a leghátrányosabb helyzetű térségekhez, növelve ezzel azok fejlesztési humánkapacitásait, egy-

úttal erősítve a hallgatók gyakorlati felkészültségét. A Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regio-

nális Gazdaságtani Intézet Munka- és Társadalom-gazdaságtan Tanszéke által menedzselt mis-

kolci projektrész a hallgatóknak a leghátrányosabb helyzetű térségek fejlesztésébe való bekap-

csolódását segítő, országos hatókörű MARGÓ Esettanulmány-készítő Verseny meghirdetésén és 

a Periféria Nyári Egyetem megszervezésén túl a Dél-Cserehát térségében végzett kutatási – fej-

lesztési tevékenységeket tartalmazza. 

A MARGÓ Esettanulmány-készítő verseny 2013.december 10-én, a Miskolci Akadémiai 

Bizottság Dísztermében lezajlott döntőjében 5 felsőoktatási intézmény csapata vett részt. A csa-

patok Dr.Korompai Attila, a Corvinus Egyetem tanára bevezető, a perifériák fejlesztésének né-

hány alapvető kérdéséről szóló előadása után, mintegy 15-15 percben mutatták be és értékelték 

az általuk kiválasztott térség helyi foglalkoztatás terén tett kezdeményezéseit, valamint ismertet-

ték saját, a helyi foglakoztatás növelését célzó javaslataikat. A beadott dolgozatokat és a prezen-

tációkat három tagú zsűri, valamint a közönség értékelte. A zsűri tagjai dr. Simkó János közgaz-

dász, foglalkoztatási szakértő, Dr. Fekete Iván közgazdász, nyugalmazott egyetemi docens és 

Prof. Dr. G.Fekete Éva tanszékvezető egyetemi tanár voltak. Mind az öt csapat díjazásban része-

sült. 

 

I. helyezett: 

Visnyovszky Gergely – Asztalos Gergely – Dudás Péter:  Bükkszentkereszt gyógynövényipar-

ágának gazdaságfejlesztő hatása az Észak-magyarországi régióban (Károly Róbert Főiskola, 

Gyöngyös) 

 

II. helyezettek: 

Fazekas Anett – Kelemen Dávid – Salya Nóra:  „Az álomból valóság lesz” – Told község egyedi 

foglalkoztatás-fejlesztési kezdeményezései (Debreceni Egyetem, Debrecen) 

Kápolnai Zsombor – Takács László – Takács Kristóf:  Helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezé-

sek Békés megye nyugati kapujában: Békésszentandrás (ELTE, Budapest) 

Gerencsér Anett – Som Gergely – Széplaky Eszter:  Foglalkoztatási lehetőségek a Kazincbarci-

kai Kistérségben – fókuszban a dél-gömöri falvak – Trizs, Ragály, Alsószuha (Budapesti 

Corvinus Egyetem, Budapest) 

 

III. helyezett: 

Kispataki Csaba – Kovács András Péter – Varga Mariann:  Helyi foglalkoztatási esettanulmá-

nyok (Miskolci Egyetem, Miskolc) 

 

http://www.emorka.hu/marg%c3%b3-esettanulm%c3%a1ny-k%c3%a9sz%c3%adt%c5%91-verseny-2013-%c5%91sz/
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Az I. helyezett csapat tagjai 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


