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A FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON – AZ 

ÁLLAMI ÉS MAGÁN SZEKTOR ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

A dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy a transzparencia, mennyire jellemzi a mai magyar 

állami tulajdonú vállalatokat. Ehhez a Budapesti Értéktőzsde irányelvgyűjteményét hívtam 

segítségül. A Felelős Társaságirányítási Ajánlások, mint a befektetők bizalmát erősítő komplex 

keretrendszer kiindulás alapként szolgált a „köztulajdonú” vállalkozások átláthatóságának 

megítéléséhez. Kísérletet tettem egy mérőrendszer megalkotására, amelyet kiválasztott társaságok 

csoportjára alkalmaztam is. Az elemzésbe bevont 15-15 állami és tőzsdei vállalat teljes áttekintése 

és minősítése mellett, összehasonlításokat is végeztem. Végül következtetéseket vontam le az 

állami vállaltok transzparenciájára vonatkozóan, mind a tények mind az elvárt javítandó területek 

valamint az elvárt minimum tekintetében.



 

 

HAFFNER TAMÁS 

Közgazdasági elemző 

MA, 3. félév 

Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Kaposi Zoltán 

egyetemi tanár, PTE KTK 

 

 

A közösségi energiapolitika helyzete és kihívásai - A megújuló energiaforrások 

alkalmazásának lehetőségei 

 

Az energiapolitika az 1950-es éveket követően a nemzetállamok egyik legfontosabb stratégiai 

kérdésévé vált, míg a meghatározó fosszilis energiahordozók egyenlőtlen elhelyezkedése 

energiaimportőr és energiaexportőr országokra osztotta fel a világot. Az Európai Közösség a közös 

piac létrehozásának kezdeti törekvésén, majd a gazdasági unió megvalósításán túlmutatóan egyre 

inkább az európai országokat össze fogó politikai szövetséggé kezdett válni, melynek célja az 

államok közti gazdasági, társadalmi és területi kohézió megteremtése lett a kulturális és nyelvi 

sokszínűség fenntartása mellett. A kohézió megteremtésének érdekében a Közösség szakpolitikákat 

hozott létre, melyekkel fokozatosan mélyíti és mélyítette el az adott terület integrációját. A 24 uniós 

szakpolitika egyike az energiapolitika, melynek alapját a későbbi alapító országok már az integráció 

kezdete előtt lerakták, azonban nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági kiemelt szerepe miatt mégis 

az integráció egyik leglassabban fejlődő, legkényesebb területe lett. E tanulmány célja bemutatni az 

Európai Közösség, majd az Európai Unió egyik szakpolitikájának, az energiapolitikának 

elmélyülését, kihívásait, változásait az integráció kezdetétől napjainkig. Az uniós politika 

bemutatása mellett a tanulmány vizsgálja az Európai Unió által termelt és felhasznált 

energiaforrások szerkezetét, jelentőségét, alkalmazásuk és termelésük mértékének változását, 

kiemelt figyelemmel kezelve az elmúlt 20 évet. Magyarország példáján keresztül bemutatásra kerül 

a 2004-ben, illetve 2007-ben csatlakozó posztszovjet országok energiapolitikájának kialakulása, az 

orosz energiafüggőség csökkentése irányában tett törekvések, valamint az uniós politikához való 

alkalmazkodás folyamata, az unióhoz hasonlóan a különböző energiahordozók szerepének 

vizsgálatával együtt. A téma vizsgálata nem is lehetne aktuálisabb, hisz 2011 tavaszán 

bekövetkezett fukushimai erőműbaleset kardinális változásokat indukált több uniós országban, 

köztük főképpen Németországban az atomenergia megítélésével kapcsolatban. A baleset, s annak 

társadalmi és politikai visszhangja megerősítette több uniós országban az Európa2020 stratégiában 

lefektetett, megújuló energiaforrások alkalmazását szorgalmazó célkitűzések fontosságát. Ehhez 

kapcsolódóan a dolgozat kiemelten foglalkozik a megújuló energiaforrások alkalmazásának 

lehetőségeivel, bemutatva több, már megvalósított, s jelenleg is működő uniós és magyarországi 

projektet. 
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A magyarországi bruttó kibocsátás növekedésének felbontása 

 

A fejlődés, fejlettség, növekedés kérdései nem csak az emberek, hanem egész országok, gazdaságok 

létének meghatározó kérdései. Akár a történelem, akár a közgazdaságtan jelenbeli helyzetét, vagy 

előrejelző modelljeit nézzük meghatározó kérdés a növekedés. Hazánkban a közvéleményt a 

rendszerváltás óta különösen tematizálja a fejlődés, gazdasági növekedés kérdése. A rendszerváltás, 

majd az Európai Unió ígérete sokak számára, hogy a nyugati gazdasági fejlettség, így nyugati 

életszínvonal alakul ki az országban nem teljesült. 

Mindezzel párhuzamosan a közgazdaságtanban egyre nagyobb teret nyer a fejlődésgazdaságtan, a 

gazdasági növekedés elméleti modellezése és empirikus tesztelése egyaránt. Jelen dolgozat a 

Solow-modellel összhangban az úgy nevezett növekedés felbontás módszertanával vizsgálja a hazai 

gazdasági növekedés elemeit, csatornáit. A növekedésfelbontás az utóbbi évtized egyre többet 

használt módszertana és szemléleti kerete a fejlődésgazdaságtannak. Lényege, hogy a gazdaság 

kibocsátását felbontja különálló komponensekre, magyarázó tényezőként a termelési tényezőket 

(munka és tőke) illetve a teljes tényezőtermelékenységet használja. 

Jelen dolgozat a korábbi magyar tanulmányokhoz képest két területen tér el. Az egyik, a témában 

megjelent magyar tanulmányhoz, a Darvas – Simon (1999) képest a szektorális felbontás jelent 

többet. Így nem csak teljes, nemzetgazdasági szintű adatokat dolgoz fel, hanem a három klasszikus 

szektort, mint részegységet is vizsgálja, ami mélyebb szinten teszi lehetővé a folyamatok, 

összefüggések vizsgálatát. A másik különbség, hogy míg Harasztosi (2011) vállalati szintű 

felmérése alapján vizsgál szektorális adatokat, addig dolgozatunk aggregált nemzetgazdasági, és 

szektorális szintű adatokat bont le komponensekre. 

Először rövid áttekintést adunk a növekedés-felbontás nemzetközi irodalmának jelentősebb 

munkáiról, azok elméleti, módszertani megállapításairól és empirikus eredményeikről. Ezután 

bemutatjuk a magyar gazdaság kibocsátásának dekomponálását elvégző cikkeket. Részletesen 

leírjuk az általunk használt modell jellemzőit, és a számolások alapjául szolgáló módszertant és 

adatbázist. Ezt követően felvázoljuk és értelmezzük méréseink eredményeit és megtesszük a lehető 

legmélyebb, az adatokból még tudományosan levezethető következtetéseket. Dolgozatunk végén 

kitérünk az, eredmények továbbgondolási, továbbfejlesztési lehetőségeire, lefektetjük a kutatás 

korlátait. Gondolatmenetünk lezárásaként összefoglaljuk a fő eredményeket. 
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A thaiföldi áradás hatása a merevlemezpiacra 

 

A számítógépek egyik legfőbb alkatrésze a merevlemez, fontos adatokat tárolunk rajta, melyeket 

biztonságban szeretnénk tudni. Ezeknek az eszközöknek a piaca 2011. év végén komoly válságba 

jutott, mivel a túlzottan központosított termelés miatt egy természeti csapás egyszerűen 

megbéníthatta a gyárakat, illetve közvetett hatást gyakorolva a munkások otthonait fenyegette, vagy 

meg is semmisítette. Az árak az egekbe szöktek, a raktárkészletek jóformán kifogytak. Bemutatásra 

fognak kerülni a mai technológiai fejlettségi szint elérésének körülményei, a merevlemezek 

jelentősége, illetve az árváltozás elemzése után a lehetséges jövőbeli alternatívákat is meg fogjuk 

tekinteni. 



 

 

ANTAL EMESE 

nemzetközi gazdálkodás 

BSc, 6. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Bara Zoltán 

egyetemi docens (BCE - Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék), BCE KTK 

 

 

Az egyetemes szolgáltatás helyzetének vizsgálata a magyar villamosenergia-szektorban, a 

szolgáltató váltások és az új trendek tükrében 

 

Dolgozatom célja az egyetemes szolgáltatás helyzetének bemutatása Magyarországon a szolgáltató 

váltások tükrében. A kutatásom alapja a villamosenergia-szektor liberalizálásának hatása a 

közüzemi, majd ezekből átalakult egyetemes szolgáltatókra. 

 

Alapfeltevésem, hogy a villamosenergia-szektor lakossági fogyasztói szegmensében nincs verseny a 

fogyasztókért, amelynek okaira keresem a választ és egyben megkísérlem ennek bebizonyítását, 

majd megoldást keresek ennek feloldására. Az eddig nyugodt, nyomott árakon alapuló lakossági 

árampiacon nem volt jelentős a szolgáltatásváltások száma, ám az új komplex szolgáltatás csomagot 

nyújtó telekommunikációs és energia szolgáltatók megjelenésével a lakossági villamosenergia-

szegmens számos változáson fog keresztül menni, ami az egyetemes szolgáltatók eddigi biztos 

helyzetét fenyegetheti. 

 

Hipotézisem bizonyítása után célom az új termékcsomagot nyújtó vállalatok hatásának vizsgálata, 

ahol kiemelt szerepet kap a Magyar Telekom Nyrt. és a Magyar Villamos Művek Zrt. Megjelenésük 

hatása felkavarja a lakossági árampiacot, ami maga után vonja a szolgáltatás váltási hajlandóság 

változásának elemzését is. A kitörési pontot kereső telekommunikációs vállalatok diverzifikációja 

lehet a megoldás a lakossági árampiacon a verseny kezdetére.  
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Az európai és magyar használtautó-piac ökonometriai elemzése 

 

Dolgozatunkban az európai és magyar használtautó-piacon tapasztalt árakat és az azokat magyarázó 

változókat vizsgáljuk. A két területre külön adatbázis állt rendelkezésre, így az elemzést is külön 

végeztük el. Az európai adatokat először leíróan, térképes módszerrel vizsgáljuk, itt azt találjuk, 

hogy jelentős eltérések vannak az árak között, amelyet azonban a régiók gazdagsága magyaráz. A 

hazai autókat általában többet hirdetik. Ezt követően ökonometriai elemzést végeztünk, az autók 

tulajdonságainak együtthatói szignifikánsak és a várt előjelűek lettek. Azt találtuk, hogy bizonyos 

országok esetében a hazai autók valóban prémiumot élveznek, illetve megfigyeltük, hogy 100~000 

megtett kilométert átlépve az autó ára szignifikánsan (hirtelen) csökken. Magyarország esetében 

alapvetően hasonló eredmények születtek. 
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Az EUR változásának hatása az ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt. beszerzésére, beszerzési és üzleti 

terveire 

 

TDK dolgozati témaválasztásomnak fő oka az euró árfolyamának folyamatos kiszámíthatatlan 

változása. Ennek a gazdaság minden szegmensére jelentős hatása van, veszélyes kockázati tényező, 

mellyel minden vállalatnak foglalkoznia kell, melynek kapcsolata van e külföldi devizával. 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt., mint külföldi anyavállalattal rendelkező áramszolgáltató is ki van téve 

ennek az árfolyamkockázatnak. A gazdasági világálság következtében folyamatosan változnak az 

árfolyamok, melyek a vizsgált cégem számára is nagyfokú kockázatot eredményez. Ennek az 

árfolyamkockázatnak kezelésére és csökkentésére irányuló technikákat és rendszereket elemeztem, 

majd a társaságcsoport számára legmegfelelőbb módszer használatát terveztem meg a GANTT 

Project program segítségével. 
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Milyen tényezők befolyásol(hat)ják az FDI megjelenését a magyar energiaszektorban? 

 

A nemzetközi szakirodalom szerint a külföldi működőtőke-befektetések az elmúlt évtizedekben 

fokozták a transznacionális vállalatok országhatárokon átnyúló tevékenységét. Azonban a 

motivációkat tekintve különböznek az egyes befektetések, illetve megfelelő gazdaságpolitikával 

párosulva az ország gazdaságára pozitív hatással lehetnek. Viszont a rendelkezésre álló kutatások az 

energiaszektor vizsgálatával – hazai és külföldi vonatkozásban is – csak csekély mértékben 

foglalkoztak. Így a dolgozat célja az, hogy feltárja: milyen tényezők befolyásolják a külföldi 

működőtőke-befektetéseket a magyar energiaszektorban. Ehhez bemutatom a hazai 

energiaszektorban lévő külföldi tulajdon arányának változását, valamint elemzem az 

energiaszektorba áramló külföldi működőtőke motivációját, valamint a témakörrel kapcsolatos 

lehetőségekre és veszélyekre hívom fel a figyelmet. 

A külföldi működőtőke-befektetéseket leginkább kvantitatív módon kutatják, azonban kvalitatív 

technikával is szükséges megvizsgálni a kérdést. Ebből kifolyólag a motivációk vizsgálatához kettő-

kettő szakértői interjút készítettem külföldön és Magyarországon. Az interjúkhoz a Dunning-féle 

eklektikus elméletet, valamint a szakirodalmi eredményeket vettem alapul. Az interjúk eredményei 

alapján nincs jelentős különbség az elmélet és korábbi kutatások tapasztalatai és az energiaszektor 

jellemzői között. Magyarországon a privatizációs folyamat során indult el a külföldi működőtőke 

beáramlása az energiaszektorba, aminek következtében jelentős menedzsmentismeretekre tett szert 

az ágazat. Később megjelentek a stratégiai előnyöket biztosító és hatékonyságjavító beruházások is, 

illetve ez esetben a megújuló energiával kapcsolatos beruházások is fontos szerepet játszanak a 

szakértők szerint. Azonban lényeges kiemelni, hogy a szektoron belül jelentős befektetést 

befolyásoló tényező a kiszámíthatóság. Erre a kulcsszóra visszavezethetőek a gazdasági és politikai 

kérdések egyaránt. Magyarországgal kapcsolatban a szabályozói környezet és a gazdasági kilátások 

negatívan befolyásolják a döntéseket, valamint a politikai problémák is elriasztják a befektetőket. 

Az energiaszektoron belüli befektetések egyik sajátossága a hosszú távú megtérülés, a legalább 10-

15 éves megtérülési időt igénylő beruházások esetén a kiszámíthatóság elengedhetetlen. 
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Sűrített földgáz (CNG): válasz a növekvő üzemanyagköltségre 

 

A 21. században az üzemanyagok jelentősen befolyásolják a gazdaságot, mivel nélkülözhetetlen 

energiaforrásként szolgálnak. Jelentős szerepet játszanak a közlekedésben, a munkagépek 

használatánál, a vegyiparban, valamint különböző változataikat tüzelőanyagként is felhasználják. 

Korunk egyik legfontosabb energiaforrása a kőolaj és annak párlatai. A kőolaj a mélyebb 

rétegekben és a tengerfenéken elhalt állati, növényi szervezetekből keletkezett, hosszas kémiai 

folyamatok és átalakulások során. Kitermelése és feldolgozása rendkívül összetett technológiát, 

szakemberek hadát és pénzeszközök milliárdjait igényli. Jelentős szerepét viszont az előnyös 

tulajdonságai miatt kapta, mivel könnyen tárolható, szállítható és energiatartalma fajlagosan magas. 

A tanulmányban ismertetett kutatás napjaink egyik globális problémájával, a szűkösen 

rendelkezésre álló üzemanyagokkal foglalkozik. Ezen probléma egyik alternatív megoldásaként 

mutatja be a sűrített földgázt. A tanulmány alapvető célja felhívni a figyelmet a sűrített földgáz 

kínálta megoldási lehetőségre. A kutatás során – a kitűzött cél elérése érdekében - szekunder 

adatokat ismertetünk és használunk fel. Kutatás során elért eredményeink megegyeznek a várt 

eredményekkel, vagyis az általunk kiválasztott alternatív üzemanyagfajta (CNG) tulajdonságait 

összehasonlítva a térségünkben elérhető üzemanyagfajtákkal bebizonyosodik, hogy van egy 

gazdaságosabb és környezetkímélőbb módja is a közlekedésnek. 

A tanulmány következtetésekkel, jövőre vonatkozóan javaslattétellel zárul. 

Kulcsszavak: sűrített földgáz, üzemanyag, globális probléma 
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Túl az adherencián 

 

Az adherencia problémaköre napjainkban egyre nagyobb szerepet kap az egészség-gazdaságtani 

gondolkodásban, illetve tágabban az egészségügyi szereplők célfüggvényeiben. A betegek 

együttműködésének vizsgálata nagyon fiatal területnek számít, az egyik első, e témakörben született 

írás 1948-ra datálható (Hardy, 1948), ugyanakkor hatása a terápiák sikerességére, illetve 

költségvonzata okán rövid idő alatt jelentős szerepet vívott ki magának a szakirodalomban. 

Haynes (2001) rámutatott, hogy minden olyan tevékenység, melynek célja a beteg-együttműködés 

javítása, sokkal nagyobb hatással van a betegek egészségi állapotára, mint bármilyen más egyéb 

speciális terápiának. Jelen dolgozatunk fókusza a betegek terápiás együttműködésének kérdése, 

azon belül is az adherencia mérésének lehetőségei. A különböző módszerek természetes módon 

eltérő jellemzőkkel, előnyökkel, illetve hátrányokkal rendelkeznek. Célunk ezek azonosítása, illetve 

annak vizsgálata, hogy ezek mellett hogyan, és milyen eredmények szűrhetőek le. A téma 

relevanciáját az szolgáltatja, hogy napjainkra már hazánkban is elkezdődött a problémakör 

körüljárása, azonban még elég kevés az ilyenkor feltétlenül szükséges, empíriával alátámasztott, 

alapos rendszerező, probléma-kijelölő munka. 

Dolgozatunkban először rövid kitekintést nyújtunk az adherencia nemzetközi és hazai irodalmára, 

azonosított hatásaira. Ezt követően a jó beteg-együttműködés terápiás sikerességhez való 

hozzájárulását vizsgáljuk, előbb a krónikus betegségek, majd – szűkítve a kört – a sztatin-kezelések 

területén. Munkánk gyakorlati részében – ezen a vonalon továbbmenve – bemutatjuk az adherencia 

mérésének elméleti lehetőségeit, majd a kiemelt jelentőséggel bíró sztatin-terápiák példáján 

bemutatunk három módszertant (a betegek megkérdezésén alapuló attitűdvizsgálatot, a 

vénykiváltási adatokból számolt perzisztencia-függvényekét, illetve az elektronikus 

gyógyszeradagolók segítségével való mérést), melyek eredményei már ismertek hazánkban. 

Elemzésünk végén eljutunk addig, hogy összevethessük a három metódust, és megállapítjuk, hogy 

módszertani értelemben hatékonyan képesek kiegészíteni egymást, s így összevetésükkel az általuk 

kapott eredmények teljesebbek, és így alkalmasak a hatékony beteg-együttműködés érdekében 

meghozandó stratégiai döntések alátámasztására, az egészségügy szereplői felé irányuló javaslatok 

kidolgozására a beteg-együttműködés javítása érdekében. 
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A bioüzemanyag, mint megújuló erőforrás Magyarországon - lehet-e elősegíteni az 

elterjedését szabályozással? 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

  

Tudományos dolgozatomban a megújuló energiaforrások közül, a bioüzemanyagokra vonatkozó 

uniós, nemzeti szakmai, illetve adójogi (jövedéki) szabályozás hatását vizsgálom a bioüzemanyagok 

elterjedésére. A bioüzemanyag előállítás, forgalmazás magyarországi helyzetének bemutatása után 

a kis- és középvállalkozások részére a vertikumban rejlő lehetséges piaci „réseket” ismertetem. 

  

A pályamunkám elkészítése során a szabályozás feldolgozásához a leíró módszert, a tendenciák 

bemutatására az elemzés módszert (statisztikai módszereket) alkalmaztam. A témakört érintően 

primer kutatást és modellszámítást végeztem. 

  

Értékelve a tagállami és a magyarországi tendenciákat megállapítható, hogy a bioüzemanyag 

felhasználásban, az adójogi és a szakmai szabályozásnak jelentős szerepe van. 

  

Magyarország a bioüzemanyag előállításhoz szükséges alapanyag termelés tekintetében rendelkezik 

megfelelő mezőgazdasági potenciállal. Magyarországon, a hazai előállításhoz kapcsolódóan, 

kizárólag a bioetanol felhasználásával gyártott E85 üzemanyag terjedt el. Ennek oka az E85 

üzemanyagra érvényesíthető jövedéki adókedvezményre, ezáltal a motorbenzinnél alacsonyabb 

versenyképes piaci árra és az erre reagáló fogyasztói szokásra vezethető vissza, valamint az 

előrelátó innovációs folyamatra, amely egy működő iparágra, az alkohol előállításra épült rá, új 

termék gyártásával és új piaci részesedés megszerzésével. 

  

A kis- és középvállalkozásokban történő bioüzemanyag előállításhoz tőkére van szükség, ehhez az 

állami szerepvállalás elengedhetetlen. A biogáz üzemek kialakításában erre megfelelő lehetőséget 

látok, mivel a megtermelt biogáz - helyhez kötött belsőégésű motorokban villamos energia 

előállítás céljából történő felhasználása - adómentesen végezhető, ami végső soron csökkenti az 

energiafüggőséget és az energiafelhasználás költségét. 

  



 

 

Piaci „rés” lehet az új Széchenyi tervben a hidrogéngazdasághoz kapcsolódóan biztosított lehetőség 

kihasználása. Biodízel üzem létesítését nem tartom célszerűnek, mivel az olajipar ezen üzletágat 

teljes mértékben lefedi. 

  

A jövő kérdése, hogy a fosszilis üzemanyag készletek termelése, mikor éri el a határértéket, az 

autóipar mikor kezdi az új technikai fejlesztésű gépjárművek megfizethető tömeggyártását, mi lesz 

az új üzemanyagcélú energiahordozó, figyelemmel a föld eltartó képességére, az ökológiai lábnyom 

túllépésre. A jövő a mezőgazdasági melléktermékből előállított bioüzemanyagban és a hidrogén 

gazdaságban is keresendő. 
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A hazai tejfeldolgozók üzleti modelljeinek versenyképessége - A kicsi a szép? 

 

Ernst Schumacher, az ismert közgazdasági gondolkodó szerint az emberek előtt kétféle lehetőség áll 

a jövőre nézve: gazdaságosan elpusztulni, vagy gazdaságtalanul túlélni, azaz megkérdőjelezi, hogy 

a gazdaságosság és hatékonyság tényleg megfelelő vezérlő csillagok-e a hosszú távú 

fennmaradáshoz. Dolgozatomban ezt az inspiráló gondolatot felhasználva vizsgáltam a kisméretű 

tejfeldolgozók kilátásait. 

2011 tavaszán készült munkámban három hazai, különböző üzleti modell alapján működő 

kisméretű tejfeldolgozó működésének versenyképességét elemeztem. Kutatásomba avval a 

feltételezéssel vágtam bele, hogy az egyre inkább koncentrálódó magyar tejágazatban igenis lehet 

helyük a kisebb méretű, nem feltétlenül méretgazdaságos feldolgozóknak is. Ehhez csupán meg kell 

találniuk és ki kell aknázniuk azokat az alapvető képességeiket, melyekre fenntartható versenyelőny 

alapozható. 

Elemzésem során a vertikum sajátosságainak és legfőbb problémáinak megismerése után különböző 

módszerekkel vizsgáltam meg a kiválasztott feldolgozók versenykörnyezetét és erőforrásait. A 

dolgozat eredményei alapján úgy gondolom, hogy mindenképpen van jövője ezeknek a cégeknek és 

így megőrizhető a magyarországi tejiparnak a termékválasztékban, az értékesítési politikákban, 

valamint a szereplők motivációjában is megjelenő sokszínűsége. 
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A kézműves cukrászipar jelenlegi helyzete Magyarországon 

 

A magyarországi kézműves cukrásziparban az elmúlt évtizedekben számos változás ment végbe. A 

rendszerváltás után az 1990-es években fellendült a szakma, ez a lendület egészen a 2008-as 

gazdasági világválságig kitartott, mely teljesen átalakította, megnehezítette az ágazat helyzetét. 

2008 előtt sem volt problémamentes ez a szektor, de a válság begyűrűzése után egyre több gonddal 

kell megküzdenie cukrászainknak, ilyen például a szakképzés, szakemberek képzettsége, 

felkészültsége, alapanyag használat, feketegazdaság, multinacionális cégek térnyerése, stb. Ezen túl 

előtérbe kerülnek a mesterséges anyagok és félkész termékek használata, amelyek rontják a szakma 

presztízsét. 

Témaválasztásom során a családi vonatkozások miatt adott volt a cukrászati iparág, mint kiváló 

téma, illetve ezelőtt még nem készítettek hasonló elemzést az ágazatról, mely szintén pozitívan 

befolyásolta döntésemet. Dolgozatom fő célkitűzése a magyarországi hagyományos kézműves 

cukrászati iparág helyzetének és az azt befolyásoló legfontosabb tényezőknek a feltárása. Ezzel 

együtt egy összefoglaló képet kívánok adni a cukrászat múltjáról, jelenéről és jövőéről. A 

kutatómunka megtervezése után, megkezdtem a vizsgálatokat. Első lépésben szekunder adatgyűjtést 

végeztem, mely során statisztikai adatokat és szakirodalmakat dolgoztam fel. Ezt követően 

mélyinterjún alapuló primer adatgyűjtést végeztem, melynek keretében személyesen kerestem fel a 

szakma képviselőit. A személyes interjúk során sokat tanultam a szakma jeles képviselőitől, akik 

pozitívan fogadták kezdeményezésemet. Az interjúk során, az általuk megfogalmazott javaslatok és 

problémák alapján elkészítettem az ágazat SWOT-analízist. Első lépésben számba vettem a vizsgált 

terület, vagyis a cukrászipar legfontosabb jellemzőit – erősségek, gyengeségek, lehetőségek és 

veszélyek kategóriáiba csoportosítottam. Majd a gyengeségek és fenyegetettségek 

figyelembevételével összeállítottam a kézműves cukrászipar problémafáját. Utolsó lépésben, pedig 

a feltárt problémákra tettem megoldási javaslatokat, mely során a megállapított problémákat 

újrafogalmazva célok formájában jelenítettem meg. 

A kutatásaim alapján megállapíthatom, hogy a magyar kézműves cukrászipar központi problémája a 

kézműves cukrászipari termékek háttérbeszorulása a piacon. Erre a fő problémára közvetlenül 

hatást gyakorol a multinacionális láncok és pék szakma térnyerése, feketegazdaság megléte, illetve 

hozzájárul az oktatásbeli problémák. 
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A magyar falugazdász hálózat az őstermelők szolgálatában Bordány község példáján 

 

Jelen dolgozat témája a magyar falugazdász hálózat szerepének, jelentőségének és 

létjogosultságának vizsgálata Bordány község példáján. A szekunder kutatás bemutatja a hálózatot 

életre hívó mezőgazdasági termelőket, ezen belül pontosabban az őstermelőket, a falugazdász 

hálózat történetét, a falugazdászok feladatait, a falugazdászok számának alakulását, illetve a jövőre 

vonatkozó elképzeléseket a falugazdász hálózat vonatkozásában. A primer kutatás három részből 

épül fel. Az első egy kérdőíves felmérés Bordány község őstermelőinek körében. A második egy 

kérdőíves felmérés három falugazdásszal. A harmadik a falugazdász hálózat SWOT analízise. A 

szakdolgozat célja a falugazdász hálózat szerepének, jelentőségének és létjogosultságának 

alátámasztása. 
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Az agrárcsatlakozás eredményei- Magyarország és az Európai Unió 

 

Dolgozatomban bemutatom csatlakozásunk feltételeit, végig követem magát a folyamatot és 

megpróbálok választ találni arra, hogy a magyar gazdálkodók, az Állam számára kifizetődő volt-e 

ez a csatlakozás. Alapvetően elmondható, hogy az Európai Unió rengeteg támogatási lehetőséget 

biztosít tagjai számára mind mezőgazdasági, mind egyéb más szektorokban, viszont az már 

kérdéses, hogy ezek a támogatások mennyire elérhetőek a magyar gazdák számára Az Unió 

természetesen oly módon határozza meg támogatásainak, pályázatainak feltételeit, hogy azok 

elősegítsék aktuális céljainak elérését, valamit kizárják a pályázati pénzek nem megfelelő 

felhasználását. Dolgozatomban választ próbálok találni arra, hogy milyen típusú és mekkora 

összegű támogatásokat hívhattak le az ország termelői, ezt milyen módon tudták felhasználni, 

eredményesebb-e a termelés, illetve sikeresebbek-e a magyar mezőgazdasági termékek a 

nemzetközi piacokon, vagy a helyzet változatlan. 

Megvizsgáltam különböző statisztikákat, áttekinthető táblázatokat és ábrákat készítettem, melyek 

segítették az elemzést. Többek között vizsgáltam a támogatási rendszert, a mezőgazdasági termékek 

külkereskedelmét, a mezőgazdaság arányát a GDP-ben, a foglalkoztatásban valamint a 

beruházásokban, áttekintettem világpiaci helyzetünket és a problémát jelentő tényezőket. A 

dolgozat írása közben arra a véleményre jutottam, hogy Magyarország számára mindenképpen 

előnyt jelent az uniós csatlakozás, a támogatási rendszer elméletben nagyon jól működik, az 

Európai Unió széles körben biztosít támogatásokat. Ennek ellenére az állatállomány, a 

mezőgazdasági terület, a foglalkoztatottak száma, a betakarított növények mennyisége 

folyamatosan csökken. Megfelelő erőforrásokkal rendelkezünk, a talaj minősége az ország nagy 

részén kiváló, mégsem használjuk ki teljes mértékben ezeket az adottságokat. Véleményem szerint 

sokkal több az Unió adta lehetőség, mint amit kihasználunk. 
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Bio-tömörítvényekben rejlő lehetőségek - avagy mivel fűtsünk a XXI. században? 

 

A hazai energia-fogyasztás javarészt hőenergia formájában történik, a háztartások által felhasznált 

energia legnagyobb részét pedig fűtésre fordítják és többnyire földgáz-üzemű rendszerek 

biztosítják. Az elmúlt évtizedben tapasztalt nagymértékű gázáremelések, valamint az import 

bizonytalansága indokolttá tehetik a földgáz részbeni kiváltását. Erre a feladatra a legolcsóbb és 

mindenki által elérhető lehetőséget Magyarországon a biomassza jelenti. 

A gázfűtés lecserélésére irányuló energetikai korszerűsítések jellemzője azonban, hogy bármelyik 

javasolható alternatívát is választjuk, a gáztüzelésnél magasabb beruházási költséggel és hosszú 

megtérülési idővel kell kalkulálnunk. Tanulmányomban ezért olyan lehetőségeket ismertetek és 

számszerűsítek, amelyek viszonylag olcsóbb alternatívákat jelentenek, tehát elterjedésük viszonylag 

széles fogyasztói körben várható és esetenként a komfortosságuk is megközelíti a gázfűtését. 

2011-es dolgozatomban egy 100m2-es, átlagos szigetelési viszonyokkal rendelkező, 80GJ/év 

hőigényű, gázfűtésű családi ház fűtési alternatíváinak gazdasági értékelésére vállalkoztam. 

Számításaim arra irányultak, milyen feltételek mellett érdemes áttérni a legelterjedtebb fosszilis 

energiahordozón alapuló fűtésről a pellet-, biobrikett-, hasábfa- vagy szalmabála-tüzelésre. Ezek 

figyelembe vételével készítettem el egy összehasonlító analízist arra vonatkozóan, hogy milyen 

kazánnal és melyik energiahordozóval lehet a leggazdaságosabban fűteni. Az ismert, forgalomban 

lévő szilárd bio-tüzelőanyagokon kívül bemutatok egy újszerű fűtőanyagot, a torrefied („pörkölt”) 

pelletet is. 

Számításaim magukba foglalták a hazai erdőállomány alakulásának statisztikai elemzését, az 

energiahordozók energiaértékének számítását, az éves teljes fűtési költség meghatározását, a 

szállítás energetikai- és gazdasági határtávolságát és NPV-számítást. Eredményeim szerint 2011-es 

árakon a biotömörítvények versenyképes megoldást jelenthetnek a kényelmes energia-ellátást 

igénylő, fizetőképes fogyasztók számára, a kevésbé kényelmes megoldások pedig még nagyobb 

megtakarítást eredményeznek. Az azóta eltelt időszak változásait előadásomban fogom bemutatni. 

Dolgozatom egyik megállapítása, hogy a felhasználónak gyakran kompromisszumot kell kötnie a 

kényelem és az olcsóság között, ám a gázárak emelkedése már középtávon is várhatóan 

gazdaságossá teszi a kényelmes ellátást biztosító bioenergetikai módszerek alkalmazását. 
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Foglalkoztatás a "Zöld" zöldséghajtató modellgazdaságokban 

 

A dolgozatomban két olyan területtel foglalkoztam, amelyek manapság nagyon meghatározó 

szerepet töltenek be a gazdasági életben. Az egyik a megújuló energiaforrások használata, a 

másik a foglalkoztatás növelése. 

Magyarország természeti adottságainak megfelelően kidolgoztam olyan fűtési rendszerrel 

ellátott zöldséghajtató modellgazdaságokat, amelyek lehetővé teszik a megújuló energiaforrások 

hatékony kihasználását. 

A kialakított modellgazdaságokban költségelemzést végeztem, amelyben bemutattam, hogy 

melyik az a modell, amely a leggazdaságosabban üzemeltethető az adott viszonyok és 

lehetőségek mellett. 

A megújuló energiaforrásokra épülő beruházásoknak van potenciálja, ami beindíthatja, illetve 

megalapozhatja a fenntartható fejlődést. Ennek érdekében a kitűzött cél az, hogy a beruházások 

fenntarthatóak legyenek lokálisan, valamint erősítsék a helyi humán erőforrások felhasználását. 

Az általam összegyűjtött adatokat modellekbe foglaltam, amelyek segítségével vizsgáltam, hogy 

hogyan alakul a foglalkoztatás a többféle technológia variáció függvényében. 

A célom az, hogy olyan megoldási alternatívával szolgáljak, amivel az elmaradott régiókban 

növelhető az aktív foglalkoztatás. Továbbá, hogy a társadalom számára pozitív és hasznos 

legyen a megújuló energiaforrások használata mind nemzetgazdasági, regionális, illetve helyi 

szinten egyaránt. 



 

 

KISPÁL GABRIELLA 

Vállalkozásfejlesztés mesterszak 

MA, 4. félév 

Károly Róbert Főiskola 

 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. habil Takács István 

egyetemi docens, KRF GTK 

 

 

"Ízlések és borok" - A csongrádi bor pozícionálása 

 

„Ha az ember homoki bort iszik, egészen apró csillagszemcsékkel telik meg, s ezek a szemcsék az 

ember vérében táncolnak, mint a megelevenedett Tejút.” 

(Hamvas Béla) 

A borok pozícionálása azért aktuális, mert egy intelligens embertől manapság már elvárják, hogy 

tisztában legyen, hogy mely borok jók és melyek nem. Egyre több borászattal kapcsolatos program 

létezik, a bor és a borokkal foglalkozó rendezvények napjainkban divatosak lettek. 

Másrészt, ha onnan közelítjük meg a témát, hogy egyre kevesebb pénz jut „luxuscikkekre” - már 

pedig a minőségi bornak megvan az ára és ezért annak tekinthető-, akkor kérdéses, hogy mennyire 

adnak az emberek arra, hogy minőségi bort igyanak és mennyit költenének adott borokra. 

Az előző tudományos diákköri dolgozatomat a csongrádi szőlőtermelők gazdasági helyzetéről írtam 

és a téma egyik eredménye az lett, hogy a csongrádi borok megfelelő marketingje hiányzik. A 

szőlőtermelők másik gazdasági problémáját az okozza, hogy csak nagyon alacsony áron veszik át 

tőlük a szőlőt és a csongrádi borokat is csak nyomott áron lehet általában értékesíteni, mert 

tapasztalatom szerint a társadalomban még az a kép él az itteni borokról, hogy rossz minőségűek. 

Ennek szeretnék most utána nézni, egy-egy kérdőívvel megerősíteni vagy cáfolni az állítást. 

Megvizsgálom azt is, hogy jelenleg mekkora területen és mennyi szőlőt termelnek a borvidéken és 

hogy még mindig igaz-e, hogy szükséges az új marketingstratégia. A marketingtervben kitérek egy-

két részletre, amely fellendítheti a Csongrádi borvidék forgalmát, illetve növelheti az image-t. 

A dolgozatom központi vizsgálata az, hogy a csongrádi borok minősége legalább olyan jó-e, mint a 

neves borvidékek hasonló karakterű boraié, úgy mint az egri, szekszárdi, villányi és kunsági 

borvidékek. Ezt vaktesztes kísérlettel, valamint laborvizsgálattal állapítom meg. 

A legfontosabb célom, hogy jobban megismerjék a Csongrádi borvidéket, segítsem a borvidék 

marketingstratégiáját és segítsem a csongrádi szőlőtermelők és borászok munkáját és megélhetését. 



 

 

SZAPPANOS RENÁTA 

Regionális és környezeti gazdaságtan 

MSc, 4. félév 

Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Tóth Tamás 

egyetemi docens, SZIE GTK 

 

 

Mezőgazdasági potenciál és a mezőgazdasági támogatások területi vizsgálata 

 

Dolgozatomat a mezőgazdasági támogatásokról készítettem. Munkám során ismertettem az 

állattenyésztés, növénytermesztés történetét, fogalmát, jelentőségét. 

A vizsgálatom során arra kerestem a választ, hogy miért fontos a mezőgazdasági támogatás, 

valamint, hogy a támogatáspolitika milyen helyet foglal el a közös agrárpolitikán belül. A különféle 

szakemberek véleményét is ismertettem, azzal kapcsolatban, hogy hogyan ítélik meg a támogatások 

fontosságát az EU-s csatlakozás előtt és után. 

A kutatás fő vizsgálati részében, összehasonlítottam a különböző támogatási kifizetéseket és a 

területi statisztikai adatok vetített értékeit. A mutatók alapján átlag alatti és átlag feletti területeket 

különítettem el. Vizsgálatom célja, tehát annak megállapítása, hogy arányaiban a fejlettebb, tehát 

átlag feletti régiókba, több támogatás került-e, mint az átlag alatti térségekbe. 



 

 

KÁDÁR ANDREA ÁGNES 

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 

BSc, 7. félév 

Szegedi Tudományegyetem 

Mérnöki Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Kis Krisztián 

adjunktus, SZTE MK 

 

 

Szalmára alapozott fűtési rendszerek jelene és jövője 

 

A nagyteljesítményű szalmabálás fűtési rendszerek hazai gyártását és forgalmazását három évvel 

ezelőtt kezdte meg az Altherm Kft. Dolgozatomban ezen fűtési rendszerek jelenlegi helyzetét 

vizsgáltam belső céges információk segítségével, kérdőíves felmérésekkel, interjúkkal, s a kapott 

válaszok alapján a jövőbeni helyzetükre is próbáltam következtetni. 

Szakirodalmi áttekintésemben kitértem a világ és országunk energiahelyzetére, a megújuló 

energiaforrások felhasználására, különös tekintettel a biomasszáéra és a szalmáéra. A kérdőíves 

felmérésből kiderült, hogy a válaszadók még nem ismerik eléggé ezt a tüzelési módot, s vásárlásuk 

akadálya elsősorban nem a tőkehiány. Azoknál az ügyfeleknél, akik már vásároltak a cégtől kazánt, 

pozitív tapasztalatokat véltem felfedezni. A vállalat dán tulajdonosát az értékesítés nehézségeiről 

kérdeztem és a szalmatüzelés európai helyzetéről. Bőcs község polgármesterétől pedig 

megtudhattam, hogy miért választották a közintézményeik fűtésére ezt a tüzelési módot. 



 

 

BEREZVAI ZOMBOR 

Alkalmazott közgazdaságtan 

BSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Sugár András 

egyetemi docens (BCE - Statisztika Tanszék), BCE KTK 

 

 

Szeszipar a válságban. Elemzés regressziós modellek segítségével 

 

Dolgozatom két alapvető kérdés körül összpontosult. Egyrészt azt vizsgáltam, hogy a magyar 

szeszipart mennyire érintette a 2008-ban kitört világgazdasági válság. Másrészt, a legjelentősebb 

hazai szeszipari gyártó vállalat, a Zwack Unicum Nyrt. teljesítményét vetettem össze a teljes iparág 

teljesítményével a válság előtt, illetve alatt. 

Az iparág teljesítményét profittermelő képességével azonosítottam. Mivel vállalati 

eredménykimutatásokat használtam fel, így az üzemi/üzleti tevékenység eredménye volt a 

célváltozó. Véleményem szerint ez tükrözi legjobban a valós teljesítményt, a fellelhető adatok közül 

ez mentes a leginkább a speciális, egyedi, így nem a termeléshez és a konkrét piaci viszonyokhoz 

köthető tényezőktől. 

A vizsgálat során regressziós modelleket építettem a 2001 és 2008 közötti évek adatait felhasználva. 

Mivel a szeszipari vállalatok jövedelmezőségét rengeteg tényező befolyásolhatja, így többféle 

modellt alkalmaztam. Ezek alapján az import mennyiségének van a legmeghatározóbb hatása a 

szeszipari vállalatok kumulált jövedelmezőségére (R
2
 = 0,8). Minél több import alkoholos áru 

érkezik az országba, ceteris paribus annál kevesebb lesz a hazai gyártó vállalatok profitja. A 

belföldi fizetőképes kereslet, a termékek relatív ára, az ország gazdasági teljesítőképessége, sőt még 

a jövedéki adó mértéke sem bír ekkora befolyással. 

A modellek felépítése után előrejelzést készítettem a 2009-es esztendőre. Ez volt az az év, amikor a 

válság hatása egész évben érződött, amikor komoly megszorítások és jelentős gazdasági visszaesés 

volt. A korábbi évek adataira legjobban illeszkedő modell (amely az import nagyságát tartalmazta 

magyarázó változóként), 2009 esetén is a legpontosabb előrejelzést adta, amely 95%-os 

konfidenciaintervalluma tartalmazta a valós adatot. Ez alapján azt a következtetést vontam le, hogy 

a hazai szeszipart igazából nem érintette a válság, a 2000-es évtizedben megszokott tendenciák 

folytatódtak. 

A Zwack Unicum Nyrt. esetében ezzel merőben ellentétesen alakultak a folyamatok. Míg 2001 és 

2008 között az üzemi tevékenység eredménye stagnált, ez 2009-re jelentősen csökkent, itt tehát a 

válság hatása kimutatható volt. 

A teljes iparágra vonatkozóan tehát egy duális struktúra figyelhető meg. A tőkeerős és minőségi 

termékeket előállító vállalat és a teljes mögötte lévő iparág trendjei teljesen elszakadtak egymástól. 

Míg a Zwack fel tudta venni a versenyt a külföldi importtal, addig ez a többi hazai gyártót egyre 

jobban kiszorította a piacról. 



 

 

FARKAS ESZTER KATALIN 

vidékfejlesztési agrármérnök 

MSc, 3. félév 

Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Ritter Krisztián 

egyetemi docens, SZIE GTK 

 

 

A Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezetek szerepe a vidékfejlesztésben, a 

Móri Borvidék TDM Egyesület példáján keresztül 

 

Dolgozatomban a Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezetek vidékfejlesztésben 

betöltött szerepét vizsgálom, egy konkrét térség (a Móri kistérség) és egy konkrét TDM szervezet (a 

Móri Borvidék TDM Egyesület) példáján keresztül. 

Témaválasztásomat nagyban befolyásolta, hogy miközben hat éve a vidékfejlesztés területén 

dolgozom (LEADER program, illetve kistérségi társulás), jelenleg is a vizsgált TDM egyesület 

irodavezetője vagyok. 

Dolgozatom fő célja felvázolni, adatokkal alátámasztani, hogy a kistérségek fejlődésére milyen 

hatással van a TDM szervezetek megalakulása és működése. 

Bemutatom a TDM általános ismérveit, a Móri kistérséget, annak fejlesztési céljait és fejlődését, a 

Móri Borvidék TDM Egyesületet, eddig elért eredményeit, feladatait, továbbá kapcsolódási pontjait 

más vidékfejlesztési programokkal. Ezáltal szeretném érzékeltetni a TDM szervezetekben rejlő 

lehetőségeket. 

A dolgozat elkészítésekor primer és szekunder adatgyűjtésre (kérdőívezés, mélyinterjúk készítése, 

műhelymunkák, szakirodalom és a szakanyagok elemzése), ezek feldolgozására, valamint a 

munkám során nyert jelentős gyakorlati tapasztalataimra támaszkodom. 

Kutatásaim körvonalazzák, hogy milyen nagy hatást is gyakorol, gyakorolhat egy civil erőből, 

alulról építkező szervezet egy kistérség - nemcsak turisztikai - életére. Bemutatom azt a pozitív 

változást, amit egy ilyen egyesület működése során indukál a kistérség településein. Összességében 

következtetéseimmel és javaslataimmal reményeim szerint hozzájárulhatok, hogy a TDM 

egyesületek sikeresen segítsék a magyar vidék fejlődését. 



 

 

MOLNÁR SZILVIA 

turizmus-vendéglátás 

BA, 7. félév 

Debreceni Egyetem 

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 
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A turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek helyzetének értékelése a Hajdúszoboszlói 

Turisztikai Nonprofit Kft. példáján keresztül 

 

Az elmúlt évek során a turizmus ágazata jelentősen átalakult a gazdasági, társadalmi és környezeti 

hatások miatt. Változtak az utazási szokások és a turisták igényei egyaránt. Egyre nehezebb feladat 

a turisztikai szolgáltatók számára, hogy meg tudjanak felelni a piac igényeinek, illetve lépést 

tudjanak tartani a versenytársaikkal. Ehhez szükség van egy komplex turisztikai termékre, erős 

marketingtevékenységre, valamint fontos, hogy a szolgáltatók felismerjék lehetőségeiket. Azonban 

a gazdasági válság hatása és a turizmus változásai jelentősen nehezítik a szolgáltatók önálló, sikeres 

piaci fellépését. Ezért mind desztinációs, mind pedig magasabb szinteken szükséges egy sikeres 

turisztikai irányítási rendszer kiépítése, mely Magyarországon napjainkban is folyamatban van. 

Dolgozatom fő célkitűzése, a turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek helyzetének 

értékelése a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. példáján keresztül. Célkitűzésem 

megvalósításához konkrét feladatokat rendeltem: 1) Hajdúszoboszló, mint desztináció bemutatása 

és értékelése; 2) A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. működésének bemutatása; 3) Az 

érintett szakemberek témához kapcsolódó tapasztalatainak és véleményének begyűjtése és 

feldolgozása mélyinterjúk lefolytatásával. 

A feladatok elvégzését követően összeállítottam a szervezet SWOT analízisét, mely rávilágít annak 

erősségeire és gyengeségeire, valamint a külső tényezők okozta lehetőségekre és veszélyekre. A 

szervezet többek között olyan erősségek birtokában van, mint a szakmai együttműködés megléte 

vagy a pályázatokon eddig elért eredmények. A még hatékonyabb működést segíthetik a meglévő 

lehetőségek kihasználása, mint az új, potenciális piacok megléte, vagy a pályázatokon való további 

sikeres részvétel. Azonban számos belső tényező nehezíti a sikeres együttműködést, így fontos 

kiküszöbölni a tagok között fennálló ellentéteket, vagy a kommunikáció okozta nehézségeket. 

Emellett fontos, hogy felismerjék a veszélyeket, mint az erősödő piaci helyzet, vagy a 

tömegturizmus negatív hatása. 

Vizsgálataim alapján úgy vélem, hogy a versenyképes és fenntartható turizmus megteremtéséhez és 

fenntartásához elengedhetetlen a desztinációs menedzsment szervezeti rendszer kiépítése, amely jó 

irányba halad, s kiváló lehetőséget jelent a szolgáltatók számára, azonban még számos változtatásra 

van szükség ahhoz, hogy az ilyen fajta turisztikai irányítás gördülékenyen működhessen. 



 

 

MASZLÁK CSABA 

Turizmus-vendéglátás 

BA, 6. félév 

Eszterházy Károly Főiskola 
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A vidék változása a XXI. század elején /Falufejlesztés, turizmus/ 

 

Észak-Magyarország. Egy erősen diverzifikált térség. A rendszerváltás előtt élők, még 

emlékezhetnek a nehézipar vezető szerepére. A fiatalabbak már csak elmondásokból ismerhetik a 

térség régi fénykorát. 

Mára egyre többen a gazdaság élénkítését, az infrastruktúra, az életfeltételek javítását már nem az 

egykor munkásaikról gondoskodó nehézipari nagyvállalatok, hanem egy dinamikusan fejlődő 

szolgáltatási ág, a turizmus elterjedésében, pozitív multiplikátor hatásában látják. 

A falusi turizmusnak van-e létjogosultsága a régióban? Érdemes-e a fejlesztés? Többek között 

ezekre a kérdésre keresem a választ. Pontosabban a falusi turizmus tendenciáival foglalkozom. A 

dolgozatom célja, hogy pozitív példákon keresztül bemutassam a régióban a falusi turizmus 

létjogosultságát, gazdaságra gyakorolt hatását, és a benne rejlő perspektívákat. 

Célom eléréséhez a turizmussal, gazdasággal, fejlesztéssel foglalkozó szakirodalom eredményeit 

dolgozom fel. Az elméleti munkákon kívül értékelem a régióval foglalkozó gazdasági, turisztikai és 

foglalkoztatási felmérések adatait, valamint az általam készített kérdőíves kutatás eredményeit. 

Utazásaim során kapott benyomásaimat is figyelembe véve, a régió három megyéjéből egy-egy 

példát kiválasztva (Kozárd, Szarvaskő, Gömörszőlős), szemléltetem a falusi turizmus pozitív 

megvalósíthatóságát, létjogosultságát, falufejlesztés és turizmus kapcsolatát. 

Az elvégzett primer és szekunder kutatás alapján kijelenthető, hogy igen széles körű a falusi 

turizmus iránt érdeklődők köre. A 18-49 és az 50 éven felüli korosztály képviselteti magát. 

Megállapítható, hogy a falusi turizmus hozzájárul a vidékfejlesztéshez, azzal együtt fejlesztve lehet 

a legsikeresebb. Ennek eléréséhez a települések és önkormányzatok önerején kívül több pályázati 

forrás is rendelkezésre áll. 

Hipotézisem, mely szerint a magyarországi lakosok körében népszerű a falusi turizmus, 

megerősítést nyert. Pozitív példákon keresztül bizonyítottam a falusi turizmus létjogosultságát az 

Észak-magyarországi régióban. Erős kapcsolat van a vidékfejlesztés és a falusi turizmus fejlesztése 

között. A két terület nem válik el egymástól, sok esetben kiegészíti, támogatja egymást. 



 

 

KOLBERG HELGA 

Turizmus-Vendéglátás 

BA, 8. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 
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Berlin! Mi folyik itt? Avagy: városfejlesztés a folyópartok mentén idegenforgalmi 

szemszögből 

 

A folyók mindig is meghatározó szerepet játszottak egy város életében. Nem csak földrajzi helyek 

voltak, hanem történelmi határok, kereskedelmi útvonalak, kulturális terek, kikapcsolódási pontok 

és a társadalmi élet központjai. Hogy mennyi lehetőség rejlik bennük, azt Berlin példáján szeretném 

bemutatni. 

Miért a német fővárost választottam ebben a témában? Több okból is: elsősorban személyes 

kapcsolatom fűződik a városhoz, ugyanis sokszor jártam már ott és édesapám is onnan származik. 

Másrészt mivel Berlin felületének majdnem 7%-a víz, egyértelmű, hogy ezzel többet kell 

foglalkozni. Berlin víziváros, számos folyópart nyújtotta városfejlesztési lehetőséggel, melyeket ki 

is használ a városvezetés és a lakosság is. Berlin rengeteg jó ötletet valósított meg, és további tervei 

vannak ezen a területen, hogy a várost idegenforgalmi szempontból is jobban pozícionálják. Berlin 

állandóan mozgásban van, folyamatosan változik a városkép, és a folyók ebben nagy szerepet 

játszanak, ugyanis a Fal leomlása után olyan potenciálok tárultak az itteniek elé, amelyeket egyedi 

módon ki is használtak. Berlin mára egy nyitott, kreatív, kulturális világvárossá nőtte ki magát, 

történelmi kontrasztokkal. A folyók áramlást és szabadságot szimbolizálnak. A partok legnagyobb 

része szabadon hozzáférhető, amelyek mentén pezseg az élet: strandbárok, lakóhajók, partihajók, 

múzeumhajók, vízi fesztiválok, hatalmas zöldterületek a vízparton, úszó hostelek, különleges 

vízisportok, egyedi vendéglátóegységek, absztrakt épületek és luxus lakóparkok, és közösségi terek, 

stb. 

A témám részletesebb vizsgálatához primer kutatásokat végeztem Berlinben, 7 mélyinterjút 

készítettem az ottani városvezetéssel, illetve idegenforgalmi vállalkozásokkal is: Szenátus 

turizmusgazdálkodás és víziturizmus részleg vezetői, Szenátus városfejlesztési területén Spreeraum 

speciális vezetője és a környezetvédelmi részleg víz speciális terület vezetője, Friedrichshain-

Kreuzberg polgármestere, Luritec Watersystems tulajdonosa, és a Gestrandet an der 

Jannowitzbrücke strandbár tulajdonosa. Szekunder forrásként több berlini városfejlesztéssel, 

víziturizmussal kapcsolatos dokumentumot gyűjtöttem, ezekkel együtt úgy gondolom sikerült egy 

átfogó képet alkotni a folyópartok által kínált turisztikai városfejlesztési potenciálokról. 

Végül felmerül a kérdés, hogy Berlin példája alapján Budapestnek talán jobban ki kéne használnia a 

Duna adta lehetőségeket. 
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Desztináció menedzsment tevékenység Magyarországon és külföldön. Egy határon átnyúló 

TDM szervezet, mint lehetőség a Fertő-tó turizmusának fejlődésére 

 

Rezümé 

Szerző neve: Fegyver Dorottya III. évfolyam (végzés éve 2014.) 

A dolgozat címe: Desztináció menedzsment tevékenység Magyarországon és külföldön. Egy 

határon átnyúló TDM szervezet, mint lehetőség a Fertő-tó turizmusának fejlődésére 

 

Title: Destination management in Hungary and in other countries.A cross-border DMO as a 

possibility for development of tourism in Lake Fertő’s region 

A Tudományos Diákköri Konferenciára készített dolgozatom az osztrák-magyar határterület 

turizmusáról, illetve a határ két oldalán lévő területek együttműködési lehetőségeiről szól. Fő 

kérdése, hogy megvalósítható-e együttműködés a Fertő-tó térségében, ha igen kik lehetnének az 

együttműködő partnerek, és a határ mindkét oldalán megvan-e a megfelelő szervezeti háttér, amely 

a terület turisztikai menedzsmentjéért felelős. 

 

Számos külföldi példát láthatunk, melyet érdemes tanulmányozni annak érdekében, hogy a 

hazánkban most kialakulóban lévő TDM rendszer a lehető leghatásosabban szolgálni tudja hazánk 

idegenforgalmát. Külön örvendetes tény, hogy a rendszer viszonylagos újszerűsége ellenére is 

vannak már határon átnyúló kezdeményezések. Kérdés,hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani 

nyugati szomszédunkkal Ausztriával, akikkel történelmünk során, hol szorosabban,hol pedig 

kevésbé szorosan,de mindig is volt kapcsolatunk. 

 

A dolgozat szekunder kutatás alapján készült. 
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Falusi turizmus Magyarországon és Somogy megyében 

 

Dolgozatom címe Falusi turizmus Magyarországon és Somogy megyében, amelyet a helyi TDK 

fordulóra készítettem. 

Felsőfokú tanulmányaim megkezdése után találkoztam először a falusi turizmus intézményével. 

Mivel az iskolai előadások során csak érintőlegesen hallhattam a témáról, úgy döntöttem, hogy 

jobban beleásom magam, ezért választottam dolgozatom témájául a falusi turizmust. Mivel 

önmagában a téma nagyon sokrétű, leszűkítettem a kutatási területem Somogy megyére. Azért esett 

a választásom ide, mert a Somogy megyei Csurgón lakom. Elhivatottságot érzek, hogy tegyek 

szülőföldem turizmusáért és a hipotézis az, hogy érdemes ezért tenni, ezért végeztem a primer 

kutatást. 

Kutatásom célja az volt, hogy átfogó képet kapjak a falusi turizmus Magyarországon, illetve 

Somogy megyében betöltött szerepéről. Felkészülésem során kutatásomhoz elsőként a Kaposvári 

Tourinform irodát kerestem fel, ahol készségesen álltak segítségemre. Főként az innen kapott 

információk alapján kezdhettem el munkámat. 

Dolgozatom elkészítéséhez primer és szekunder kutatást is végeztem. 

Primer kutatásom öt részből tevődik össze. Elsőként egy telefonos interjú keretében tettem fel 

kérdéseimet Csizmadia Lászlónak, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség elnökének, aki 

nagyon készségesen válaszolt. Kérdőívezés módszerét alkalmazva megtudhattam, ismerik-e 

egyáltalán az emberek a falusi turizmust, részt vettek-e már a szabadidő ilyen típusú eltöltésében, 

illetve jártak-e már Somogy megyében. A Kaposvári Tourinform iroda vezetett el a Katica Tanyára, 

mivel a megyében ők a legjobban látogatott szolgáltató. Egy családi kirándulást keretében interjút 

készítettem Handó Jánossal és feleségével a Katica Tanya – Aktív Pihenés Központ tulajdonosaival. 

Vonzerő leltárt készítettem, hogy felmérjem Somogy megye adottságait. Végül a vonzerő leltár 

alapján készítettem el a SWOT analízist, melynek segítségével megállapítottam Somogy megye 

falusi turizmusban betöltött szerepét Magyarországon. 

A telefonos interjúval, kérdőívem eredményével, az összeállított vonzerő leltárral, SWOT 

elemzéssel és az interjú során nyert személyes élménnyel bátran állíthatom, hogy Somogy megye 

rendelkezik a megfelelő lehetőségekkel, de ezek kiaknázását csak közös összefogással érhetjük el. 



 

 

ENDRŐDI ADRIENN 

Turizmus Menedzsment 

MA, 4. félév 

Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

SZILÁRD BOGLÁRKA 

Turizmus menedzsment 

MA, 3. félév 

Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

Témavezető: 

Dr. Raffay Ágnes 

egyetemi docens, PE GTK 

 

 

The comparison of the destination management organisations of SöDra Dalarna and 

Veszprém with special focus on their online marketing activities 

 

Dolgozatunk fő célja, hogy bemutassa és összehasonlítsa a svéd és a magyar desztináció 

menedzsment szervezeteket. Magyarországon ezen szervezetek még viszonylag kezdetlegesek, a 

rendszer kiépítése jelenleg is zajlik ebből következően a legtöbb vezetőnek kihívásokat jelent a 

szervezet gördülékeny működtetése. Svédországban viszont a TDM szervezetek története jóval 

régebbre tekint vissza. A svédországi Högskolan Dalarna-i egyetemen töltött képzési idő 

lehetőséget adott a térségi szervezet mélyebb megismerésére valamint primer kutatás elvégzésére is. 

A dolgozat első felében szekunder kutatásra támaszkodva mutatjuk be a desztináció menedzsment 

szervezeteket, melyet magyar viszonylatban a Veszprémi szervezet, svéd viszonylatban pedig a 

SöDra Dalarna térségi desztináció menedzsment szervezet képvisel. 

Ezen szervezetek feladatai az egyes szinteken nagyon különbözőek és sokrétűek, ezért a dolgozat 

második felében egy feladatkörre, a marketingre, azon belül is az online marketing felületekre 

fektettünk hangsúlyt. 

A dolgozat saját kutatást is tartalmaz melyet Magyarországon, a Pannon Egyetemen tanuló, 

valamint Svédországban a Högskolan Dalarna-i egyetem Erasmusos hallgatói körében készítettünk. 

Kérdéseinket egy online kérdőív formájában tettük fel a hallgatóknak, melyek a Veszprémi TDM és 

SöDra Dalarna honlapjára illetve social media platformjaira vonatkoztak. Tekintve a kutatás 

sokrétűségét, a különböző országokat képviselő nemzetközi hallgatóknak 2 hónap állt 

rendelkezésükre, hogy kitöltsék a kérdőívet. Annak érdekében, hogy mélyebben megismerjük a 

szervezetek marketing tevékenységét interjút is készítettünk a szervezetek vezetőivel. 

A kutatásunk eredményei választ adnak kérdéseinkre, melyek a két ország desztináció 

menedzsment szervezeteinek hasonlóságait és különbségeit kutatják, valamint betekintést nyújtanak 

a „szervezetek“ online marketing tevékenységébe is egyaránt. A válaszok segítségünkre voltak 

abban, hogy megértsük melyek a legmegfelelőbb marketing eszközök, hogyan tudnak a térségi 

integrált szervezetek hatékonyabban szegmentálni a marketing eszközök segítségével és végül, 

hogy a megkérdezett stakeholderek hogyan értékelik a két térség által használt online marketing 

eszközöket.  
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Tököl város turisztikai potenciáljának elemzése és fejlesztési javaslatok 

 

Témaválasztásomat az indokolta, hogy bemutassam lakóhelyem, Tököl város turisztikai fejlesztési 

lehetőségeit, elemezzem a meglévő helyzetet és javaslatokat tegyek a jövőbeni fejlesztési 

lehetőségekre, a továbblépés lehetséges irányaira. 

Magyarország nehéz gazdasági helyzetben van, az országot meg kell újítani. 

Az önkormányzatok csak fejlesztésekkel - szűkös forrásaik miatt azonban csak Európai Uniós 

pályázatok igénybevételével - tudják ezen feladataikat megvalósítani. 

Fontos feladat hárul a kistérségekre, a települések közötti együttműködésre. 

A turizmus fejlesztése napjainkban kiemelt fontosságú feladat, dolgozatomban ezt szeretném 

bemutatni. 

Az dolgozatom négy fő részből tevődik össze. 

Az első részben a problémafelvetésre fókuszálok. 

A második részben elemzem a vizsgálatom elméleti hátterét, megismerkedem Tököl 

városfejlesztési céljaival, stratégiájával és jövőképével, a „Tököl, funkcióbővítő rehabilitáció” 

projekttel, amely az Új Széchenyi Terv Közép-magyarországi Operatív Programjának pályázatán 

sikerrel vett részt és támogatást nyert. 

A harmadik részben a kutatásom módszereit fogalmazom meg. A vizsgálatomat helyzetelemzéssel 

kezdtem, SWOT-analízist végeztem. Ezt követte a kérdőíves felmérés, mely segítségével közelebb 

jutottam a helyi elképzelések megismeréséhez. Ehhez négy célcsoportot választottam ki: az 

önkormányzati képviselőket, vagyis a helyi döntéshozókat, a helyi vállalkozások tulajdonosait, a 

helyi fiatalokat, illetve a helyi átlagpolgárokat. A kérdőíves megkérdezés után interjút készítettem a 

város polgármesterével, építészével és a helyi szálló tulajdonosával. 

A negyedik részben pedig a vizsgálat eredményeit mutatom be és ezen eredményekre alapozva 

fogalmaztam meg a fejlesztési javaslataimat, melyek segítik az önkormányzat munkáját abban, 

hogy Tököl a jövőben is élhető kisváros maradjon, ahol a lakók megelégedve élnek. 
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Turisztikai fejlesztések hatása Gyulán 

 

Kutatásom középpontjában a történelmi fürdőváros megnevezéssel fémjelzett városban, Gyulán a 

2011 tavaszáig megvalósult, Európai Uniós forrásoknak köszönhető turisztikai fejlesztések hatásai 

állnak. Az Európai Unió költségvetési ciklusainak (azaz 2004-től 2013-ig) keretében Gyulán az 

eddig turizmusfejlesztés vonatkozású megítélt támogatások összege 2,96 milliárd forint, amely 

összesen hat támogatott projektet foglal magába. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi költségvetési 

ciklus még javában zajlik, ezért a jelen pályamunka nem tartalmazza az aktuális sikeres projekteket. 

Néhány érv Gyula városa mellett: „őslakosként” Gyulán élek és dolgozok, ahol a turizmuson kívül 

más iparágakban is bekövetkezett a fejlődés. A diploma megszerzését követően releváns iparágban 

tevékenykedek: szállodaiparban. Ezek okán úgy érzem, hogy teszek a helyi turizmusért és annak 

fejlődésért is. 

Az egyes fejlesztések hatásvizsgálataiban arra keresem a választ, hogy azok milyen módon járulnak 

hozzá Gyula, mint turisztikai desztináció versenyképességének, imázsának és sikerességének 

növeléséhez. Milyen indikátorokkal mérhető a város turizmusának fellendülése? Milyen irányú 

kulturális-társadalmi-gazdasági hatást gyakoroltak a múltbeli és fognak gyakorolni a jelenlegi 

turisztikai beruházások? Nemcsak a siker mérőszámai adnak választ a fenti kérdésekre, hanem 

éppen olyan fontos a turisztikai desztináció menedzsment kialakításának lehetősége Gyulán, amely 

hazánk turisztikai intézményrendszerében is fontos szerepet tölt be. E tekintetben Gyulán is 

működik TDM szervezet, aminek fejlesztésére az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország 

Programjában kapott a projektgazda jelentős mértékű támogatást.  



 

 

FEGYVER DOROTTYA 

Turizmus-vendéglátás 

BA, 4. félév 

Edutus Főiskola 

 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Jandala Csilla 

Rektor helyettes, főiskolai tanár, EDUTUS 

 

 

Turizmus határok nélkül 

 

Rezümé 

 

Szerző neve: Fegyver Dorottya II. évfolyam (végzés éve 2014.) 

 

A dolgozat címe: Turizmus határok nélkül 

 

Title: Tourism without borders 

 

A Tudományos Diákköri Konferenciára készített dolgozatom az osztrák-magyar határterület 

turizmusáról, illetve a határ két oldalán lévő területek együttműködési lehetőségeiről szól. A 

dolgozat részben primer, részben pedig szekunder kutatás alapján készült. 

 

Napjainkban számos területet tekintve egyre több szál fűzi össze a Kárpát-medence országait is. Az 

országok közötti együttműködéseknek mindenképpen stabil alapot biztosít az idegenforgalom 

tekintetében történő közös gondolkodás. Kérdés, hogy ezt napjaink turisztikai trendjeinek, és a 

térség adottságainak megfelelően, hogyan lenne lehetséges megtenni. Az osztrák-magyar régió 

együttműködése komoly történeti múltra tekint vissza. 

 

A tömeg turisztikai termékek mellett egyre inkább teret nyernek a kevésbé divatos, ugyanakkor 

magasabb jövedelmű réteget megcélzó, speciálisabb érdeklődésű turistákat vonzó termékek. Ennek 

megfelelően érdemes többek között tematikus útvonalak kialakításában gondolkodni. Az osztrák-

magyar határrégió különösen gazdag olyan attrakciókban, amelyeknek köszönhetően lehetőség van 

ilyen útvonalak létesítésére. Emellett hangsúlyt kell fektetni a korszerű marketingre, és az 

elérhetőség biztosítására, tehát az együttműködések egy másik lehetséges formája lehetne egy a 

régiót átfogóan kezelő TDM is. 

 

Összességében számos lehetőség van az idegenforgalom tekintetében történő együttműködésekre. 

Célszerű lenne ezeket a lehetőségeket kihasználni, mivel ezekre az attrakciókra sokkal kevesebb 

figyelem irányul, mint amelyre az együttműködések után számot tarthatna. Amennyiben ezek az 

együttműködések létrejönnek, várhatóan a térségben a turizmus erősödése további pozitív hatásokat 

generál. 
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ZALAEGERSZEG AZ ÉLHETŐ VÁROS 

 

Napjainkban a városmarketing tudománya Magyarországon is számtalan lehetőséget rejt magában, 

tekintettel arra, hogy számos lehetőségét a gyakorlatban nem használják ki városaink, kivéve talán 

Budapestet. Dolgozatunk középpontjában Zala megye székhelyének, Zalaegerszegnek a 

marketingkommunikációja áll. A város fő problémája a turizmus hiánya, valamint az a tény, hogy a 

családalapítás küszöbén álló fiatal generációk lakóhelyükként nem Zalaegerszeget választják. 

Mindkét problémának számos oka lehet, dolgozatunkban azonban Egerszeg szegényes 

városmarketing stratégiájára összpontosítunk. 

Tanulmányunkban elsőként megvizsgáljuk Zalaegerszeg jelenlegi helyzetét és azokat a főbb 

tényezőket, melyek meghatározzák a város arculatát. Annak érdekében, hogy megfelelően 

áttekintsük azokat a területeket, amelyek a marketingkommunikációt tekintve fejlesztésre 

szorulnak, lehetséges célcsoportokat hozunk létre, felmérjük a fő jellemzőiket, valamint elemezzük 

a város külső és belső környezetét, továbbá megfogalmazzuk a marketing és kommunikációs 

céljainkat. Mindez segít, hogy meghatározhassuk azt az üzenetet, amelyet kommunikálni 

szeretnénk. Ezt követően felmérjük a rendelkezésre álló információkat a város jelenleg használt 

marketingeszközeiről, majd összegyűjtjük a témához kapcsolódó másodlagos adatokat, valamint 

primer kutatással megkeressük a releváns és kiegészítő adatokat. A jelenleg futó önkormányzati 

fejlesztési projekteket is értékeljük. Az összegyűjtött információk alapján marketingstratégiát és 

kampányt dolgozunk ki a város számára. Mindezen marketingkommunikációs kampány figyelembe 

veszi a dolgozatunkban kifejtett céljainkat és Zalaegerszeg erősségeit is, úgy, hogy felszámolja a 

jelenlegi problémákat melyekkel a város szembesül, beleértve az imázs hiányát és ennek 

következményeit is. 

Véleményünk szerint, stratégiánk segíthet Zalaegerszegnek, de hasznos lehet bármely más város 

számára is, mely hasonló problémákkal küzd, mivel a kutatásunkban szereplő hiányterület többsége 

gyakori és általános probléma Magyarországon. Reméljük, hogy így munkánk hozzájárul nem 

csupán a zalaegerszegi lakosok jólétéhez és a turistalátogatások számának növeléséhez, de egész 

Magyarország számára hasznos lehet. 



 

 

BOROS ALEXANDRA 

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

MSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Miklós Gábor 

tanársegéd (BCE - Világgazdasági Tanszék), BCE KTK 

 

 

A magyar és cseh munkaerőpiac összehasonlítása 

 

Dolgozatomban két ország, Magyarország és a Cseh Köztársaság munkaerőpiacát hasonlítom össze 

a rendszerváltástól napjainkig. A téma aktualitását az adja, hogy hazánkban az alacsony 

foglalkoztatási és aktivitási ráta a rendszerváltás időszakától kezdve egy általános probléma, mely 

még a mai napig nem oldódott meg. A Cseh Köztársaság egy pozitív példa a munkaerő-piaci 

mutatóit tekintve. Azért ezt az országot választottam, mert gazdasági szerkezete és fejlettségi szintje 

hasonlít Magyarországéhoz, emellett pedig mind a cseheknek, mind a magyaroknak szembe kellett 

nézniük a rendszerváltás során felmerülő nehézségekkel. Kutatásom célja annak felderítése, hogy 

miért jobbak a munkaerő-piaci mutatók a Cseh Köztársaságban, mint hazánkban, illetve, hogy a 

feketegazdaság kialakulása mennyiben befolyásolja a két ország termelékenységét. 

Hipotézisvizsgálatom során először a két ország termelési szerkezete és termelékenysége közötti 

hasonlóságot vizsgálom. Másodszor azt mutatom be, hogy hazánkban a feketegazdaság mérete 

nagyobb, mint a Cseh Köztársaságban. Ezt egy önálló módszertan alapján, a termelékenységbeli 

különbségekkel magyarázom. 

Dolgozatomban összehasonlítom a két országban a társadalmi hozzájárulások mértékét, valamint 

azt, hogy 2003 és 2009 között mely munkaerő-piaci politikai eszközökre költött a legtöbbet, hiszen 

ezek is befolyásolhatják a feketegazdaság fejlődését. 

Zárásként összegzem a következtetéseket és javaslatokat fogalmazok meg arra vonatkozóan, hogy 

Magyarország hogyan tudná javítani munkaerő-piaci mutatóit és csökkenteni a rejtett gazdaság 

méretét. 



 

 

SOMOGYVÁRI VIVIEN 

Marketing 

MSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Hideg Éva 

egyetemi docens (BCE - Jövőkutatás Tanszék), BCE GTK 

 

 

A nők munkavállalásának lehetőségtere a hazai KKV-knál 

 

Dolgozatom témája a nők munkavállalásának körülményei és lehetőségei a KKV-k esetén. Azt a 

hipotézisem fogalmazom meg és tesztelem, hogy a nőket foglalkoztató és a nők sajátos 

munkavállalói tulajdonságait felhasználó KKV-k élet- és versenyképesek lehetnek a hazai gazdaság 

fejlesztésében. Módszertanilag makro adatok elemzésére és empirikus felmérésekkel szerzett 

információkra támaszkodom. A helyzetelemzés és az érintettek vélekedésének feltárása után 

jövőkerék, forgatókönyvírás és szcenárió módszer segítségével mutatom be a lehetségesnek ítélt 

jövőkép alternatívákat. 



 

 

FAZEKAS ANITA 

Regionális és környezeti gazdaságtan 

MA, 2. félév 

Szegedi Tudományegyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Dr. Majó Zoltán 

egyetemi docens, SZTE GTK 

Dr. Gulyás László 

egyetemi docens, SZTE MK 

 

 

Az e-HRM helyzete, fejlődése Magyarországon, különös tekintettel a regionális különbségekre 

 

Dolgozatomban az elektronikus humán erőforrás menedzsmenttel foglalkozom, kiemelten az online 

toborzással. A vizsgálatokat két fő kutatási kérdés köré építettem: hogyan alakult ki az e-HRM, 

mennyiben különbözik a hagyományos humán erőforrás menedzsmenttől; és milyen hazákban az e-

toborzás gyakorlata. 

Ezeknek tükrében célkitűzéseim a következőek: feltérképezni az e-HRM történetét; a céges 

honlapokon megjelenő e-toborzás gyakorlatát ismertetni; az online toborzás hazai trendjeit 

elemezni; feltárni, hogy vannak-e különbségek a magyar és külföldi cégek között az e-toborzásban, 

és a dolgozói létszám befolyásolja-e azt; valamint megvizsgálni, hogy van-e összefüggés a 

regionális versenyképesség és az e-toborzás között. 

Az e-HRM történetének megismeréséhez számos nemzetközi szakirodalmat használtam, mivel 

hazánkban még rövid múltra tekint vissza az emberi erőforrás menedzsmentnek ez a formája. Az e-

HRM egy új típusú szemléletére mutattam rá, mely szerint nem a korábbi HR tevékenységek 

elektronizációjáról van szó, hanem az informatikának már a tervezés során meg kell jelennie. Az e-

HRM egy tipikus formáját, a vállalati oldalakon megjelenő online toborzást az Aacheni 

Munkatudományi Intézet munkavállalói igényei alapján elemeztem, ezáltal megtudtam, hogy 

hazánkban a karrieroldalakon a munkavállalók elvárásainak nagy részét nem teljesítik a cégek. 

Korábbi kutatások lehetőséget adtak arra, hogy saját eredményeimmel összevetve rámutassak, hogy 

az online toborzás számos változáson ment át hazánkban. Néhány tényező elterjedtebbé vált, míg 

másoknál visszalépést tapasztaltam. Ennek következtében kijelenthető, hogy az e-toborzás 

gyakorlata Magyarországon még kialakulóban van. A vállalatok származási helyéről információt 

adott azok székhelye, így feltártam, hogy a külföldi vállalatok lényegesen magasabb szinten 

alkalmazzák az elektronikus toborzást. A dolgozói létszám és az online toborzás között lényeges 

összefüggést nem tapasztaltam, azonban véleményem szerint egy kritikus tömeg szükséges a 

munkavállalók számát tekintve egy ilyen rendszerhez. A régiók versenyképességét a Kitson, Martin 

és Tyler által kidolgozott modellben vizsgáltam hat tényező mentén, melyekhez főkomponens-

elemzéssel összesen 32 indikátort rendeltem. A tényezők esetében külön vizsgáltam az e-

toborzással való kapcsolatukat, melyből közepesen erős kapcsolatot mutattam ki az online toborzás 

és a termelő tőke, humán tőke, kulturális tőke, tudás/kreatív tőke között. 



 

 

DÓCZI HENRIETTA 

Vállalkozásmenedzsment 

MA, 2. félév 

Babes-Bolyai Tudományegyetem 

Közgazdaság-és Gazdálkodástudományi Kar 

JAKAB BEÁTA TÜNDE 

Vállalkozás menedzsment 

MA, 2. félév 

Babeș-Bolyai Tudományegyetem 

Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar 

KARDOS KINGA 

Marketing stratégiák és politikák MA 

MA, 2. félév 

Babes-Bolyai Tudományegyetem 

Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 

SZÉKELY MAGDOLNA 

Vállalkozásmenedzsment 

MA, 2. félév 

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 

KÖZGAZDASÁG- ÉS 

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR 

Témavezető: 

drd. Pál Zsuzsa 

tanársegéd, BBTE 

 

 

Az ideális marketinges profilja – Marketingpozíció követelményei a romániai vállalatoknál 

 

A munkaerőpiac tanulmányozása, és ebben az esetben a marketingmunka piacáé, izgalmas 

kérdéseket vet fel, és érdekeltté teszi úgy a munkaképes egyéneket, a keresletet képviselő 

vállalatokat, mint a munkaerő képzésével foglalkozó szervezeteket. Tehát a marketing készségek és 

tudás vizsgálata több szereplőt is érint. 

Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy a kiválasztott időszakban Romániában meghirdetett 

marketingállások milyen kompetenciákat és felkészültséget szabnak meg. A kutatás eredményei a 

marketing területén online meghirdetett állások tartalomelemzésén alapul. A különböző 

kompetenciák előfordulási gyakoriságának vizsgálata mellett keresztelemzésekkel is próbáltuk 

behatárolni az egyes szakterületek hirdetéseinek sajátosságait. 



 

 

KASSIM IRIS 

Vezetés és Szervezés 

MSc, 3. félév 

Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. habil Komor Levente 

egyetemi docens, intézeti igazgató, SZIE GTK 

 

 

Dolgozói Elkötelezettség, Elmélet és Gyakorlat 

 

A dolgozói elkötelezettség témaköre egyre nagyobb érdeklődésre tart számot mind a gyakorló 

szakemberek, mind a tudományos szféra köreiben, mivel általánosan elterjedt az a nézet, hogy az 

elkötelezettség magas szintje hozzájárul a kimagasló szervezeti teljesítményhez. 

A különböző fogalom értelmezések strukturált bemutatását követően az elkötelezettséget az 

attitüdinális és magatartási vetület elkülönítésével értelmeztem, valamint az attitüdinális 

elkötelezettség három fő komponensét – a belső motivációt, a munkában való elmélyülést és a 

szervezethez kapcsolódó pozitív érzelmi kötődést – emeltem ki. Bemutattam az elkötelezettség 

kialakulására ható egyéni, munkához kapcsolódó és szervezeti tényezőket. Továbbá ismertettem 

azon külső környezeti tényezőket, valamint gondolkodási paradigmákat, melyek indirekt módon 

szintén hatást gyakorolhatnak az elkötelezettségre. Külön figyelmet szenteltem az elkötelezettség és 

a teljesítmény közötti kapcsolat vizsgálatára. A publikált tudományos kutatási eredmények 

elemzése kapcsán azt találtam, hogy az elkötelezettség és a teljesítmény közötti kapcsolat még azon 

kutatási eredmények fényében sem bizonyult erősnek, melyek szignifikáns kapcsolatot tudtak 

kimutatni. Ennek lehetséges okait is vizsgáltam, továbbá terminológiai, illetve metodológiai 

javaslatokat fogalmaztam meg az elkötelezettség-teljesítmény kapcsolat további vizsgálatára. 

Bemutatásra került a "Dolgozói Elkötelezettség Érettség Kutatás", melyet 2010-ben és 2012-ben 

végeztem el, több, mint 100 európai HR szakember részvételével. Ennek eredményeként azt 

találtam, hogy a dolgozói elkötelezettség egyre nagyobb fontosságra tart számot a kutatásban 

reprezentált európai szervezetek körében. A válaszadók többsége nyilatkozta, hogy elkötelezettség 

stratégiával rendelkezik, sőt 2012-ben ezek ¾-e konkrét üzleti eredményekhez volt kötve. A kutatás 

részletes betekintést nyújtott a mintabeli európai szervezetek által alkalmazott HR és elkötelezettség 

gyakorlatok körébe is. Az alkalmazott HR gyakorlatok változatossága szignifikáns, de gyenge 

korrelációt mutatott bizonyos dolgozói aspektusokkal, mint a dolgozói morál, elkötelezettség, 

valamint a szervezet tehetség megtartó és –vonzó képessége. A válaszadó HR szakemberek 

percepciói szervezetük üzleti eredményeit illetően szintén pozitív kapcsolatot mutattak az imént 

felsorolt dolgozói aspektusokkal, ami alátámaszthatja az elkötelezettség és a teljesítmény közötti 

fordított ok-okozati kapcsolat feltételezhetőségét. 



 

 

DÓSA MÁRTON 

nemzetközi gazdálkodás 

BA, 6. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

HOFFMANN JANKA ENIKŐ 

gazdálkodási és menedzsment 

BSc, 6. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

Témavezető: 

Matolay Réka 

adjunktus, BCE GTK 

 

 

Fogyatékosok foglalkoztatása a nagyvállalatoknál - motivációk és hozzáállás 

 

Dolgozatunkban főként azt szeretnénk vizsgálni, hogy mik lehetnek a nagyvállalati motivációk a 

fogyatékosok foglalkoztatásakor. Módszertanunk alapja az interjúzás. Egy rövidebb elméleti 

megalapozás után három, fogyatékosokat foglalkoztató nagyvállalat különböző HR és CSR 

vezetőivel, munkatársaival készítünk interjúkat. A beszélgetések és a vonatkozó szakirodalom 

alapján következtetéseket vonunk le arra vonatkozóan, hogy miért alkalmaznak fogyatékkal élő 

munkavállalókat, milyen okokra vezethető ez vissza (személyes érintettség, gazdasági vonzat, CSR 

vonzat vagy valami más) és mit várnak ettől a vállalatvezetők. A kutatásunk során arra a 

következtetésre jutottunk, hogy a rehabilitációs járuléknak valóban komoly hatása van a 

foglalkoztatásra nézve, azonban vannak más befolyásoló tényezők is, például kiemelt fontosságú az 

egyéni érintettség, a szervezeti kultúra és a társadalmi szerepvállalás. 



 

 

MARTUS BETTINA 

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

MA, 3. félév 

Szegedi Tudományegyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Udvari Beáta 

egyetemi adjunktus, SZTE GTK 

 

 

Hol van a (kor)határ? A gyermekmunka következményei és megoldási lehetőségei 

 

A fejlett és fejlődő országok között egyre nagyobb a szakadék. Míg az "északiak" egyre jobban 

fejlődnek, addig a "déliek" többsége még inkább lemarad. Egy dolog azonban közös: mindegy, 

milyen mértékben fejlett egy térség, a gyermekmunka szinte mindenhol megtalálható. Kutatásom 

célja, hogy feltárjam: megszüntethető-e a gyermekek kizsákmányolása, elérhető-e minden apróság 

számára a gondtalan gyermekkor? Meg tudjuk-e húzni azt a határt, amit már rég meg kellett volna? 

A munkaerő-piacon egyre sűrűbben előforduló jelenség kialakulása és fennmaradása több tényezőre 

vezethető vissza: szegénység, finanszírozás, betegség, gyermekkereskedelem, urbanizáció (illetve a 

vidéki területek elmaradottsága). Az oktatás (a humán tőke alacsony színvonala), illetve a 

globalizáció és a következtében megjelenő "tudatlanság" szintén nagy problémát jelent a 

gyermekmunka elterjedésében, hiszen a lehetőségeik korlátozottak maradnak. A gyermekmunka 

tömeges jelenléte azonban komoly hatást gyakorol az érintett ország gazdaságára, és a 

gyermekmunka a gazdasági fejlődést gátolhatja. Ez indokolja - az erkölcsi érdekek mellett -, hogy a 

gyerekmunka elleni harcot felvegyük, és hogy a munkaerőpiacon ténylegesen a felnőttek jelenjenek 

meg és vállaljanak munkát. 

A gyermekmunka elleni harcban felmerülő lehetséges eszközöket a vonatkozó szakirodalom alapján 

nemzeti és nemzetközi oldalról (pl. ILO, ENSZ, UNICEF), ezután pedig India sikeres példáján 

keresztül ragadom meg. A szekunder kutatást kvalitatív empirikus kutatással egészítettem ki: egy, a 

gyermekmunkával is foglalkozó nemzetközi szervezet szakértőivel, valamint a témában jártas 

emberekkel készítettem interjút. A mélyinterjú során összesen nyolc embert kérdeztem meg, és 

nyitott kérdéseket tettem fel (a probléma mélységéről, hatásairól, megoldási lehetőségeiről). A 

mélyinterjúkon kívül statisztikai adatokat használtam a téma jobb feldolgozásához, melyeket többek 

között a Világbank, az ENSZ, ILO, valamint az UNICEF oldaláról származnak. 

Következtetésem, hogy a nemzetközi szervezetek one-size-fits-all politikája nem hatékony a 

gyermekmunka elleni küzdelemben, várt eredményei elmaradnak. Nemzeti szinten az 

alapproblémák (pl. a nagyfokú szegénység vagy az oktatás hiánya) kezelése után a gyermekmunka 

elleni küzdelem már hatékony lehet. Megfelelő támogatással és rehabilitációs rendszerrel a 

gyermekek ismét olyan életet élhetnek, amelyre szükségük lenne. 



 

 

FEKETE NIKOLETT ANNA 

Közgazdász, Humán erőforrás 

BA, 6. félév 

Általános Vállalkozási Főiskola 

 

FEKETE REGINA ÉVA 

Közgazdász, Humán erőforrás 

BA, 6. félév 

Általános Vállalkozási Főiskola 

 

Témavezetők: 

Rétallér Orsolya 

Corvinus Egyetem, PhD hallgató, BCE 

Rétallérné dr. Görbe Éva 

főiskolai docens, ÁVF 

 

 

Kompetens közgazdász a pályán. Pályaválasztás és pályaadaptáció az ÁVF gazdálkodás és 

menedzsment szakos hallgatóinak körében 

 

A pályaorientáció, pályaválasztás, pályatudatosság egyre nagyobb szerepet kap napjainkban, egyre 

nagyobb szüksége van a főiskoláról kikerülő hallgatóknak arra, hogy biztosnak érezzék döntésüket 

választott pályájukkal kapcsolatban. Dolgozatunkban arra kerestük a választ, hogy végzős hallgatók 

a diploma megszerzése utáni időszakban, szakterületükön kívánnak-e maradni, vagy 

„pályaelhagyók” lesznek, illetve ezzel összefüggésben, hogyan látják érvényesülési esélyeiket a 

munkaerőpiacon. A közgazdász pályán való hatékonyabb érvényesülést teszi lehetővé a 

gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, hiszen az elméleti ismeretek mellett rendkívül nagy szükség 

van a gyakorlati tudásra is. A leendő közgazdászok elméleti ismereteinek gyakorlatban történő 

megvalósulásához nyújt segítséget az ún. bázisintézményi rendszer, mely módszer a kompetencia 

alapú képzés jellemvonásait magában hordozva, nemzetközileg is széles körben alkalmazott. Úgy 

gondoljuk, hogy a bázisintézményi rendszerben eltöltött gyakorlat hozzásegíti a hallgatókat a 

jövőjüket rövidtávon meghatározó szakirány, illetve szakmai gyakorlati hely 

választásában. Feltevéseink igazolására empirikus vizsgálatot végeztünk, melybe az alapképzésben 

résztvevő, harmadéves Gazdálkodási és menedzsment szakos, nappali tagozatos hallgatókat vontuk 

be. Önkitöltős, zárt kérdéseket tartalmazó kérdőívvel, 100 főt kérdeztünk meg. Vizsgálatunk adatait 

az SPSS program segítségével elemeztük, a további vizsgálat során általunk kialakított mérési 

skálákat, mutatószámokat alkalmaztunk. 



 

 

NAGYPÁL KRISZTINA 

Emberi Erőforrás Tanácsadó 

MA, 3. félév 

Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Csehné Dr. Papp Imola 

egyetemi docens, SZIE GTK 

 

 

Mérlegen az idő 

 

Vizsgálatom elvégzését személyes tényezők motiválták, mivel az oktatásból a munkaerőpiacra 

történő átmenet időszakában élek. 

 

Pályamunkám célja felsőoktatásban tanuló és már dolgozó 19-26 év közötti fiatalok 

időfelhasználásának összevetése. 

Ehhez a mintát egyenlő arányban, összesen 200 fő nyújtotta, kérdőíves felmérés által. A 

megfigyelési egység egy személy egy napi időfelhasználása volt. 

 

A vizsgálat a következő hipotéziseken alapult: 

A felsőoktatásban tanuló fiatalok és a dolgozó fiatalok időmérleg struktúrája szerkezetében 

különbözik. 

Míg a fiziológiailag kötött idő közel azonos a vizsgált csoportoknál, jelentős különbségek a 

társadalmilag kötött idő és a szabadidő mennyiségében találhatóak. Feltételezésünk szerint a 

szabadidő mennyisége a felsőoktatásban tanulók esetében több mint a dolgozó fiataloknál. 

Feltételezzük, hogy a szabadidő eltöltésének vizsgálatakor az aktív szabadidő aránya a 

felsőoktatásban tanulóknál lesz nagyobb, míg a passzív szabadidőé a dolgozó fiataloknál. 

 

A kapott eredmények meglepőek voltak, melyekből érdekes következtetéseket vontam le. 



 

 

GUBA DÁVID 

Vállalkozásfejlesztés 

MA, 2. félév 

Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Lukács Edit 

egyetemi adjunktus, ME GTK 

 

 

Mit fejleszt a Vállalkozásfejlesztés, avagy Készség- és kompetenciavizsgálat a Miskolci 

Egyetem Vállalkozásfejlesztés Mesterszakos hallgatóinak körében 

 

„ A tanuló ne gondolatokat, hanem gondolkozni tanuljon” (Kant) 

 

Kutatásom a vállalkozói életpálya átfogó, részletes vizsgálata, kiemelten elemezve a karrierúton 

elérhető sikerekhez szükséges személyes tulajdonságokat, készségeket és kompetenciákat. Munkám 

első része az elméleti alapokat foglalja magában, tartalmazza a vállalkozó fogalmának alapos 

körüljárását, a szakirodalom-, és egyéni munka alapján, több oldalról megvilágítva a szakma 

részleteit. Az ezt követő rész a kompetenciakutatásról szól, mind Magyarországon, mind pedig 

nemzetközi viszonylatban átfogó képet alkot a tudományterület jelenlegi állásáról, annak fejlődési 

irányairól, és gyakorlati használhatóságáról. Kutatásom a Miskolci Egyetem, Vállalkozásfejlesztés 

Mesterszakos hallgatóinak véleményét elemzi dolgozatom témáját átfogó kérdésekben. Az 

eredmények statisztikákon keresztül elemzésre kerülnek, valamint diagramokon keresztül átlátható, 

összehasonlítható módon szemléltetik a kapott válaszokat. Az elemzés magában foglalja korábbi 

kutatásaim releváns eredményeinek összevetését friss kutatási eredményekkel. Munkám része 

továbbá a téma egy jelentős szakértőjével készített mélyinterjú, akinek tudása nagyban növeli 

dolgozatom szakmai értékét. Végezetül javaslattételre is sor kerül, amely kutatási eredményeimen 

alapszik. 

Munkám első részének mélysége megadja a téma elemzéséhez és értelmezéséhez szükséges 

elméleti hátteret, második része pedig kutatómunka, amely több részből tevődik össze, hogy 

átfogóbb képet adjon minden lényeges, dolgozatomat érintő kérdésben. Reményeim szerint, 

munkám további hasznosítása is lehetségessé válik a jövőben, a témában készült kutatások sorát 

bővítve ezzel. 



 

 

VASS MÁRTA 

Emberi erőforrás tanácsadó 

MA, 1. félév 

Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Deáky Zita 

egyetemi docens, SZIE GTK 

 

 

Nők a politikában – IX. Magyar Polgármesterek Világtalálkozója Gödöllő, 2012. 

 

A társadalmunk változásban van és az eddigi hagyományos nemi szerepek kibővülnek, és sok 

szempontból változnak is. A nők a társadalom minden szegmensében egyre nagyobb szerepet 

vállalnak, és megjelennek a korábban elsősorban tipikusan csak férfiak számára fenntartott 

foglalkozásokban és szerepekben is. Ma már megtaláljuk őket a politikai pályákon is, de eltérően a 

fejlettebb nyugat- és főleg észak-európai országok gyakorlatától, Magyarországon még mindig 

kevés nő vesz részt a politikai döntéshozatali rendszerben. Pedig Európa fejlettebb részein ez mára 

bevált gyakorlattá vált, sőt a nők már a politika legmagasabb szintjén is képviseltetik magukat. 

Magyarországon nemcsak nagyon kevés női politikus van, hanem minél magasabb szinteket 

nézünk, annál kevesebbel találkozhatunk. 

Európa több országában a nők esélyegyenlőségének érdekében kvótarendszereket vezettek be még a 

politikai életben is. Vita övezi a kérdést, ami mutatja, hogy még ezekben az államokban is kívülről 

kell segíteni a nők esélyeit egyes szerepek, hivatások betöltésében. 

2012 nyarán részt vettem a IX. Magyar Polgármesterek Világtalálkozóján, melyet Gödöllőn 

rendeztek meg. A két napos konferencián megjelent polgármesterek és képviselők körében 

kérdőíves felmérést végeztem, majd interjúkat is készítettem. Arra kerestem a választ, mit 

gondolnak a nők politikai szerepvállalásáról, a kvótarendszer bevezetéséről, miben látják a 

különbséget a női és férfi politikusok között, és véleményük szerint más lenne-e a hazai közélet és 

politikai kultúra, ha több nő vehetne részt a politikai döntéshozatalban. 

Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakos hallgatóként különösen az érdekelt, hogy a 

megkérdezettek milyen emberi kvalitásokat várnak el attól, aki politikusi pályára lép, milyen 

személyiségjegyekkel kell rendelkeznie egy politikusnak, és ebben látnak-e különbséget a férfiak és 

nők között. 

A dolgozatom célja az, hogy a szakirodalmak alapján felvázoljam a nők politikai szerepvállalásának 

kérdéseit, és azt, mennyire egyeztethető össze a politikusi pálya a hagyományos női szerepekkel. A 

kérdőíves vizsgálat és az interjúk alapján azt szeretném bemutatni, hogy maguk az érintettek, 

politikusok és a döntéshozatalban szereplők – nők és férfiak – hogyan vélekednek mindezekről. 



 

 

PÁKAI BETTINA 

Vezetés és szervezés 

MSc, 2. félév 

Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

ZSANKÓ BRIGITTA 

Vezetés és szervezés 

MSc, 2. félév 

Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

Témavezetők: 

Dr. Farkas Ferencné 

egyetemi docens, PTE KTK 

Balogh Gábor 

tudományos segédmunkatárs, PTE KTK 

 

 

Tehetséggondozás egy kiemelt közgazdaságtudományi karon 

 

A dolgozatunk témája a tehetséggondozás fontossága a magyar oktatásban és a jelenlegi 

helyzetének bemutatása egy kiemelt közgazdaságtudományi karon. Vizsgálatunk célja, hogy olyan 

tehetséggondozási programot alakítsunk ki az egyetemen, amely felhívja a hallgatók figyelmét 

képességeik fejlesztésére. Megállapítottuk, hogy a hallgatók jelentősen igénylik az oktatók segítését 

tudásuk menedzselésében, továbbá kevés azon hallgatók száma, akik tehetségfejlesztő 

programokban vesznek részt. Javasoljuk egy innovatív program kialakítását, mely segítségével a 

hallgatók tudásbázisukat tesztelhetik és bővíthetik. 

Arra a megállapításra jutottunk, hogy a karon működő tehetséggondozási programok jó úton 

haladnak a siker felé, azonban ezeket erősíteni, bővíteni és fejleszteni szükséges. A fejlesztés egy 

erőteljes marketingkampány kialakítása során jöhet létre, mely versenyképessé teszi a gazdasági 

kart a jelenlegi oktatási környezetben. 



 

 

TŐZSÉR ANNA 

Gazdálkodás és menedzsment 

BA, 7. félév 

Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Szűcsné Markovics Klára 

egyetemi tanársegéd, ME GTK 

 

 

A kölcsönzött munkavállalók és a tipikus munkaviszonyban álló dolgozók foglalkoztatási 

költségeinek összehasonlító elemzése 

 

Napjainkban a globalizáció és az egyre erősebb piaci verseny hatására a vállalatok egyik alapvető 

stratégiai célkitűzése, hogy növelje gazdálkodásának színvonalát, melynek egyik módja az 

erőforrások minél hatékonyabb felhasználása révén a költségek csökkentése. Az egyik leggyakoribb 

költségcsökkentő intézkedés az emberi erőforrás gazdálkodás területét érinti. Manapság a 

bérköltségek csökkentése érdekében a vállalatok gyakran kényszerülnek a munkavállalók tömeges 

elbocsátására, vagy a feltörekvő piacokra irányuló tevékenység kiszervezésére, mely szintén a 

munkavállalói létszám csökkenését vonja maga után. Ám ahol fontos a hazánkban lévő munkaerő 

alkalmazása/megtartása, ott az atipikus foglalkoztatás lehet egy releváns megoldás. 

Magyarországon az egyik legelterjedtebb atipikus foglalkoztatás a kölcsönzött munkaerő 

alkalmazása, mivel a dolgozók felvétele és foglalkoztatásának folyamata egyszerű és olcsó. 

Ugyanakkor az elmúlt évek azt igazolják, hogy a kölcsönzött munkaerő is felértékelődött, drágább 

lett. Így a vállalatok számára kérdéses, hogy mennyire éri meg az atipikus foglalkoztatás ezen 

formáját igénybe venni? 

Kutatásom fő célja, hogy bemutassa és összehasonlítsa a kölcsönzött és a saját munkaviszonyban 

álló dolgozók alkalmazásának költségeit egy létező élelmiszeripari, multinacionális vállalat adatai 

alapján. Az általam vizsgált vállalat az élelmiszeripar azon szektorában működik, ahol a termelés 

nem folyamatos, hanem szezonális, emiatt a kölcsönzött dolgozók alkalmazása egy ideális 

megoldást jelent a vállalat számára. 

Dolgozatomban egy szimuláción keresztül mutatom be, hogy milyen költségvonzatokkal jár a 

kölcsönzött munkaerő és a saját munkaerő alkalmazása fizikai foglalkozású dolgozók esetében, 

továbbá hogyan befolyásolja a bérköltségeket egy bérelem vagy az alkalmazott létszám változása, 

illetve mennyire hatékony kölcsönzött munkaerőt alkalmazni egy szezonálisan és egy folyamatosan 

termelő vállalatnál. Annak érdekében, hogy a kutatásom releváns és objektív képet adjon e – 

véleményem szerint hazánkban még kiaknázatlan – témáról, megvizsgálom, hogy az adott vállalat 

esetében milyen előnyei és hátrányai vannak a munkaerő-kölcsönzésnek. 



 

 

SZENTELEKI CINTIA 

nemzetközi gazdálkodás 

BA, 5. félév 

Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Komlósi Edit 

tanársegéd, PE GTK 

 

 

A középvezetők érzelmi intelligencia szintjének és a munka-magánélet egyensúlyának 

vizsgálata 

 

Dolgozatomban az érzelmi intelligencia és a munka magánélet egyensúlyának vizsgálatával 

foglalkozom. 

Az érzelmi intelligencia egy felettébb kutatási új terület a gazdaságtudományok területén, azonban 

kutatások bizonyítják, hogy jelentős befolyással bír a teljesítményre. Az érzelmeket nem tudjuk 

otthon hagyni, és nem is szükséges, hiszen elengedhetetlenek ahhoz, hogy tudatos és 

felelősségteljes munkavállalók legyünk. Az érzelmi intelligencián belül megkülönböztetünk 

képesség alapú, illetve személyiségvonás alapú érzelmi intelligenciát. Dolgozatomban a második, 

személyiségvonás alapú érzelmi intelligenciával foglalkozom, mert középvezetők körében úgy 

gondolom ez az egyik alaptulajdonság, ami elengedhetetlen az emberekkel való kapcsolatok 

kialakításában, illetve a munkájuk segítésében, szervezésében és irányításában. 

A munka és magánélet egyensúlyának vizsgálatát két évvel ezelőtt kezdtem, melynek során én is 

tapasztalta, hogy a mai világban a legtöbb embernek egyre magasabb elvárásai vannak a munka és a 

magánélet területén egyaránt. Dolgozatomban szeretném ismertetni a munka-magánélet 

egyensúlyának fontosságát nem csak az egyén szemszögéből, hanem a munkahelyi teljesítmény 

növelésével kapcsolatban is. 

Az érzelmi intelligencia és a munka-magánélet egyensúlyának közös pontjaira is szeretnék 

rámutatni, illetve kérdőívek segítségével végzett kutatás alapján lehetőségeimhez mérten 

alátámasztani.  



 

 

SOMOGYI NOÉMI 

Emberi Erőforrás Tanácsadó 

MA, 3. félév 

Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Csehné Dr. Papp Imola 

egyetemi docens, SZIE GTK 

 

 

A külföldi munkavállalás indítékainak vizsgálata a fiatalok körében Londonban 

 

Napjaink Európájában ahhoz, hogy releváns képet kapjunk a munkaerőpiac új, fiatal ám migráns 

munkavállalóinak helyzetéről és gondolkodásáról, munkavállalási hajlandóságáról, 

motiválhatóságáról elengedhetetlen e kérdéskör határokon átívelő alapos vizsgálata. Ezért is 

vállalkoztam egy saját migrációs kutatáson alapuló tudományos munka elkészítésére, melynek 

fókuszában a fiatal korosztály külföldi munkavállalásának indítékai állnak. 

Kutatásom három komplex hipotézisre épül, melyek a következőek. Feltételezem, hogy a külföldi 

munkavállalás elsődleges okai a jobb kereseti lehetőségek, a széles munkaerő-kereslet. A fiatalok 

migrációs okai között alapvető szerepet játszik még a korábbi szociokulturális hátterük - ezért 

gyakran előfordul, hogy azok a fiatalok, akik rövidebb időre tervezik a kinti munkavállalást 

hosszabb időt töltenek Londonban a korábban tervezettnél, de életük végéig nem szándékoznak ott 

maradni. Feltételezem továbbá, hogy a Londonban munkát vállaló fiatalok túlnyomó többsége nem 

saját szakmájában keres munkát/ dolgozik. Az elsődleges céljuk a mielőbbi munkába állás és a jó 

kereset, amiért viszont sokkal több időt/órát is kell dolgozniuk. Harmadik hipotézisem pedig, hogy 

a külföldön munkát vállaló fiatalokban felmerül a két lábon állás, az egyszerre itt is vagyok, ott is 

vagyok paradigmája. Azaz minden fiatalban élnek még a saját nemzeti sajátosságaik, melyeket 

alapvetően nem akarnak elfojtani vagy elfelejteni, de emellett egy új „londoni öntudatuk” is 

kialakul. Az a fiatal, aki hosszú időt tölt Londonban, többé nem érzi magát csak magyarnak, 

franciának stb., hanem kettős „nemzeti érzése” alakul ki. 

A kutatás vizsgálandó mintáját a Londonban alkalmi, vagy tartós munkát vállaló fiatalok (18-30 év) 

képezik. Vizsgálati módszeremnek pedig kérdőívezést választottam. Feltételezéseim több 

aspektusból való vizsgálata igen tanulságos eredményekkel kecsegtet. 



 

 

BEKE EDINA JETTA 

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 

BSc, 7. félév 

Szegedi Tudományegyetem 

Mérnöki Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Gulyás László 

egyetemi docens, SZTE MK 

 

 

A magyar munkavállalók lehetőségei az Európai Unióban 

 

A magyar munkavállalók lehetőségei Az Európai Unióban napjainkban igen széleskörű, mivel 

jelenleg 27 tagja van az Uniónak. A külföldön munkát vállalók tehát számos területen 

helyezkedhetnek el, különösen az átmeneti derogációs időszak letelte (2011. május 1.) után. A 

különböző időszakok szabályozásait, és a migráció napjainkig tartó jellegét hipotézisek alapján 

dolgoztam fel. A hipotéziseim között szerepel, hogy Magyarország Európai Unióhoz való 

csatlakozását követően jelentősen megugrott a külföldön munkát vállalók száma, hogy a migrálók 

száma folyamatos növekedő tendenciát mutat, valamint az, hogy a letelepedett migrálók száma 

jelentősen elmarad a hazatérő munkavállalók számától. A hipotéziseim eredményeit statisztikai 

táblázatok, ábrák segítségével szemléltettem. Továbbá összefoglalom a hat legnépszerűbb ország 

lehetőségeit, valamint bemutatok egy Németországban dolgozó személlyel készült interjút. 



 

 

PARDI VIKTÓRIA 

Nemeztközi gazdálkodás 

BSc, 5. félév 

Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Lipták Katalin 

egyetemi tanársegéd, ME GTK 

 

 

A munkaerőpiaci helyzet és a versenyképesség alakulása a Visegrádi országokban 

 

A dolgozatom témája a Visegrádi országok versenyképességi helyzetének értékelése két humán 

tényező, a munkaerőpiac és a demográfiai folyamatok, valamint egy harmadik mutató, a 

munkatermelékenység alapján. Az elemzésemben a 2000–2009 közötti periódus folyamatait 

vizsgálom, különös tekinttel a munkaerőpiaci problémákra és azok versenyképességre gyakorolt 

hatására. A kutatásom célja az említett versenyképességi komponensek kapcsolatának feltárása 

mellett, a versenyképesség fogalmának értelmezése, azaz annak tisztázása, hogy a versenyképesség 

és a gazdasági növekedés azonos, vagy eltérő fogalmak-e. Az értékelésben továbbá figyelmet 

fordítok Magyarország romló versenyképességi helyzetére és a régiók vizsgálatára is. 

A dolgozatom három fő részből tevődik össze. Az első szakaszban a Visegrádi országok általános 

gazdasági helyzetének jellemzésével, valamint a versenyképesség fogalmának értelmezésével 

foglalkozom, kitérve a Visegrádi Négyek versenyképességi pozícióinak értékelésére az intézményi 

rangsorok alapján. 

A második fejezetben térek csak rá a versenyképességi tényezők elemzésére. Először is a Visegrádi 

Négyek munkaerőpiaci helyzetének összehasonlításával foglalkozom, ezen belül is azt viszgálom 

meg, hogy az egyes országoknak milyen foglalkoztatási problémákkal kellett szembenézniük és 

milyen eszközökkel kezelték azokat. Ezután a demográfiai trendek – az elöregedés és a 

népességfogyás – okozta problémákat elemzem. Hipotézisek felállításával az eltartási teher 

mértékét, valamint a születési és halálozási ráta kapcsolatát vizsgálom meg, majd részletezem, hogy 

a Visegrádi országok milyen intézkedéseket tettek a negatív folyamatok megfékezése érdekében. 

Ezt követően a munkatermelékenység és a vele összefüggő mutatók – a foglalkoztatási ráta, a teljes 

GDP és a bérek – kapcsolatának feltárására térek ki a versenyképesség függvényében. 

A harmadik részben, pedig regionális szintű vizsgálatokat végzek arra vonatkozóan, hogy a 

munkaerőpiacnál tett országos szintű megállapításokat igazolják-e a régiók. Emellett megnézem a 

régiók egy főre jutó GDP-jének alakulását és egyéb versenyképességi tényezők bevonásával 

összehasonlítom a periférikus és a válság régiók versenyhelyzetét a központi területekével. 

Végül tisztázom az összefüggéseket és következtetést vonok le arra vonatkozóan, hogy a Visegrádi 

Négyek versenyképességi szempontból egységet képeznek-e vagy sem. 
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Atipikus foglalkoztatási formák magyarországi és európai trendje – Tipikus-e az atipikus? 

 

Az atipikus foglalkoztatás egyre nagyobb népszerűségnek örvend mind a munkavállalók, mind a 

munkáltatók körében. Elsősorban a Nyugat-Európában, különösen a Benelux államokban, valamint 

a Skandináv országokban a legelterjedtebb ez a munkavégzési forma. Magyarországon bár egyre 

elfogadottabbá válnak a hagyományos – napi nyolc órás – munkavégzés mellett a különböző 

atipikus foglalkoztatási formák, azonban jelenleg jórészt kihasználatlan marad. 

Az atipikus foglalkoztatás elsősorban a nők körében elterjedt. Az atipikus foglalkoztatás előnye, 

hogy a dolgozók hatékonysága növelhető, valamint a tartós munkanélküliség kialakulásának 

megelőzése és a munkaképesség megőrzése érdekében is fontos lehet. Dolgozatomban arra a 

kérdésre keresem a választ, hogy az atipikus foglalkoztatási formák szélesebb körű használatával 

csökkenthető-e a munkanélküliség és megoldhatóvá válhatnak-e a munkaerő piaci problémák. 
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Az intellektuális tőke menedzsmentje és a versenyelőny kapcsolata az upstream szegmensben 

 

A dolgozatomban a Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.-ben (továbbiakban Mol), s fókuszáltan annak 

upstream üzletágban a fenntartható versenyelőny, s a tudástőke viszonyát vizsgálom. A módszertant 

tekintve a témához kapcsolódó általam gyűjtött és feldolgozott szakirodalmat, illetve annak 

állításait vetem össze a Mol oldaláról szerzett gyakorlati tapasztalatokkal. Célom, hogy a Mol 

számára egy visszacsatolást nyújtsak a csoporton belül működő átfogó tudásmenedzsment 

koncepcióról, illetve javaslatokat fogalmazzak meg ennek fejlesztésére. 

  

Állításom: A vállalati intellektuális tőke az upstream üzletágban hosszú távú versenyelőny forrása, 

a vállalat célja ezért az értékes mérnöki humán tőke megtartása, fejlesztése. 

  

Az igazolás: 

  

(1) Belátom, hogy a mérnöki tudás, mint önálló az egyénhez köthető szuverén erőforrás az upstream 

szegmensben, mint értékteremtő tényező versenyelőny alapját képezheti egy adott vállalatnál. (2) A 

következő lépésként rámutatok, hogy a vállalat intézményi, illetve szervezeti struktúrája ezt az 

értékes egyéni tudást képes kapitalizálni, szervezeti intellektuális tőkévé kovácsolni. (3) Az 

irodalom feldolgozásán keresztül két szervezeti képességet definiálok, mely előmozdítja az ilyen 

egyedei, heterogén erőforrás-portfóliók kialakulását a vállalaton belül: a társadalmi és az 

intézményi tőke. (4) A következőkben a Mol-ban működő tudásmenedzsment koncepciót és annak 

megnyilvánulásait elemezem és értékelem a két azonosított szervezeti képesség mentén. (5) Utolsó 

lépésként mind elméleti mind gyakorlati szinten azt vizsgálom, hogy a tudás által generált 

versenyelőny hogyan lesz hosszú távon fenntartható, illetve az ebből termelt érték hogyan 

kapitalizálható a vállalat számára. (6) A hosszú távú versenyelőny fenntartásához szükség van új, s 

lehetőség szerint magas képesítésű alkalmazottakra és ezen alkalmazottak megtartására. A 

megtermelt járadék eltulajdonolhatósága érdekében pedig, olyan szervezeti megoldásokat kell 

hoznia, melyben kapitalizálni tudja ezt a tudást. Az elemzésemben rámutatok, hogy e két tényező 

szemben áll egymással. (7) Megoldás, illetve a probléma feloldása: a megtermelt járadék felosztása 

az alkalmazottak és a vállalat között egy transzparens teljesítménymérési rendszer támogatásával 

kell megvalósuljon. Ez a módszer elősegíti a hiteles, integritást hangsúlyozó vállalati kép 

kialakulását, mely kulcsszerepet játszik az alkalmazottak megtartásában, s elősegíti a toborzást, így 

biztosítva a hosszú távon fenntartható versenyelőnyt. 
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Diplomás munkavállalók munkaerő-piaci elégedettségének vizsgálata 

 

A felsőfokú végzettségűek munkaerő-piaci helyzete a rendszerváltást követően jelentősen 

megváltozott. 

A munkaerőpiac ezen szembetűnő problémái ihlették a dolgozatom témáját, amelynek 

középpontjában a 30-50 éves diplomás munkavállalók állnak. A kutatásom magyarázó jellegű 

következtető vizsgálat. Két meghatározó és hangsúlyos jelenséget is felölel: a rendszerváltás utáni 

munkanélküliség és a későbbi gazdasági válság hatásait. A vizsgálat kiterjed a munkavállalók 

elégedettségének vizsgálatára is. 

A vizsgálat a következő feltételezéseken alapul: A rendszerváltás óta eltelt időszak általános 

munkaerő-piaci jellemzőit a diplomás munkavállalók is magukon viselik. A munkaerőpiac 

változásai miatt jelentős különbség van az első munkahelyi elhelyezkedés és a jelenlegi között. 

Függetlenül a munkaerőpiac helyzetétől a diplomás munkavállalók elégedettek a munkaerő-piaci 

pozíciókkal (a megfelelő szintű önbizalom miatt). 

A hipotéziseim igazolására kérdőíves módszert alkalmaztam, amelyet összesen 302 fő töltött ki. A 

kérdőív egyaránt tartalmaz nyitott és zárt kérdéseket is, melyek alapján összehasonlíthatóvá válik a 

rendszerváltás utáni elhelyezkedés folyamata, illetve 2008-as gazdasági válság hatása a vizsgált 

népesség munkavállalására. A kérdőívek SPSS 19.0 statisztikai adatelemző program segítségével 

kerültek kiértékelésre. 

A vizsgálat során megosztó eredményeket kaptam. Az eredmények részben megcáfolták 

feltételezéseimet, melynek fő oka a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben keresendő. 
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Egyszer volt hol nem volt…, munkaerőpiaci vizsgálat a borsodi nehézipar nyomában 

 

Az ipari szerkezetváltás hazánkban csak a rendszerváltás után indult el, 20-30 évvel később, mint 

Nyugat-Európa országaiban. A dezindusztrializáció következtében a hagyományos értelemben vett 

ipar elkezdett leépülni, helyét a szolgáltató szektor vette át. BAZ megyében a nehézipar fellegvárait 

sorra bezárták, alulhasznosítottá váltak, kialakultak a rozsdaövek, az ott dolgozók elvesztették 

állásukat. A volt gyári dolgozók egy része elvándorolt, a többiek munkanélküliekké váltak. 

Napjainkra kialakult a munkaerőpiaci depresszió, ennek jelenlétét és mértékét vizsgálom 

dolgozatomban BAZ megyében és azon belül Miskolcon. 

Feltételezem, hogy a barnamezők kialakulásának és a lehetőségek hiányának következménye a 

versenyképesség akadálya, a migráció, társadalmi problémák, valamint a munkaerőpiaci depresszió. 

Részt vettem a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtani 

Intézet Humánerőforrás Intézeti Tanszékének kutatásában. Dolgozatom az alábbi vizsgálatokat 

tartalmazza: 

 Releváns szakirodalom elemzése. 

 Ipari és munkaerőpiaci statisztikák szekunder elemzése a KSH, ÉMOP, NFSZ, MTA 

Közgazdaságtudományi Intézet adatai alapján. 

 Interjúk feldolgozása a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei barnamezős települések 

önkormányzatainak potens dolgozóival (13 db). 

 Primer felmérés eredményének bemutatása, amelynek alapja a tanszéken készített kérdőíves 

felmérés. A vizsgálat terjedelme: 263 db strukturált kérdőív Miskolcon (Diósgyőr és Avas 

városrészen). 

 Mélyinterjú készítése volt LKM-es dolgozóval. 

A megoldást egy komplex revitalizációs stratégiában látom, amelyben központi szerepe van a 

rozsdaövek rehabilitációjának, a reindusztrializációnak, a megváltozott követelményeknek 

megfelelő társadalompolitikának. Ezek közül kiemelten foglalkozom a képzéssel és a cirkuláris 

migráció lehetőségével. 
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Kapcsolati migráció az intézményi közgazdaságtan aspektusából 

 

Az intézményi közgazdaságtan az emberi kapcsolatok összessége, amelyek szokásokon, magatartási 

szabályokon alapulnak, közös célkitűzések megvalósítására irányulnak és a cél elérése érdekében 

szabályozza a résztvevők kapcsolatait, és egyúttal a kapcsolatok fenntartására törekszik. 

Feltételezzük, hogy az emberek általában racionálisan gondolkodnak, de vannak különböző 

szervezetek, amelyek befolyásolják, eltérítik a racionális döntés meghozatalától. Ilyenek például az 

internetes weboldalak, közösségi oldalak (pl. facebook). A XXI. századra felerősödött a női 

migráció, melynek mozgatója a hálózat- és az intézményelmélet. Ezt az elméletet szeretnénk 

igazolni külföldön élő magyar nőkkel végzett interjúkkal, kérdőívvel. 

Továbbá keressük a választ arra, hogy hogyan befolyásolja a megerősödő migráció a 

gyermekvállalás időpontját. 

A XXI. században megjelenik a modernnek mondható kapcsolati migráció, mely az informatikai 

hálózatoknak, intézményeknek köszönhető. Hipotézisünk, hogy a nőket befolyásolják leginkább, ők 

azok, akik kapcsolat és munkavállalás céljából hamarabb (a férfiakat megelőzve) hagyják el az 

országot és kötnek házasságot külföldi állampolgárral. A megkérdezett nők tapasztalatai alapján 

megkaphatjuk a választ arra, hogy többségük milyen tényezők hatására migrálnak, milyen szerepet 

töltenek be a kinti munkaerőpiacon, milyenek az életkörülményeik, tervezik e a hazatérést. 

Kutatásunkkal szeretnénk alátámasztatni a migrációval járó gazdasági negatívumokat, mint például 

foglalkoztatottsági réteg csökken, brain drain, születések száma csökken, valamint bemutatni a 

lehetséges pozitívumokat, például cirkuláris migráció tudással, tőkével, kapcsolattal gazdagít. 



 

 

TÓTH SZABINA 

Gazdálkodási és menedzsment 

BA, 3. félév 

Nyíregyházi Főiskola 

Gazdasági és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Kósáné dr. Bilanics Ágnes 

főiskolai docens, NYF GTK 

 

 

„Lehet cukrászdám Bécsben” avagy a vállalkozásalapítás lehetőségei az Európai Unióban 

 

Valószínűleg sokak úgy érzik, hogy már valahol találkoztak dolgozatom címével. Igazuk van, ez a 

még ma is aktuális gondolat az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkor hangzott el. Saját 

vállalkozás indítása – lehet nagyon izgalmas, ugyanakkor kihívásokkal és nehézségekkel teli feladat 

is. Ahhoz, hogy a vállalkozás sikeres legyen, fontos, hogy átgondoljuk – mibe is vágunk bele. 

Elengedhetetlen az alapos felkészülés, az átgondolt tervezés ahhoz, hogy egy jó ötletet aztán 

jövedelmező vállalkozássá tegyünk. 

Témaválasztásom oka, hogy az adott gazdasági helyzetben, sokakat foglalkoztat a gondolat, hogy 

függetlenedni, önállósulni kellene és többen vannak, akik úgy gondolják, hogy külföldön lenne 

érdemes ezt megpróbálni. Az EU által biztosított tőke és munkaerő szabad áramlása révén ez ma 

viszonylag könnyebben megvalósítható, mint a csatlakozást megelőző időszakban. Ugyanakkor 

valamely tagállamban való munkavállalás vagy vállalatalapítás révén felvetődik a kérdés, hogy az 

itthon megszerzett szakképesítés mennyit ér külföldön. Ehhez szükséges, hogy megfelelő 

információval rendelkezünk arról, hogy milyen oktatási és képzési politikát valamint 

foglalkoztatáspolitikát alkalmaz az EU, kik vehetnek részt benne, és milyen eredményeik vannak. 

Dolgozatom első részében szeretném fontos tisztázni, hogy mi a vállalkozás és ki lehet vállalkozó? 

Milyen külső és belső tényezőket kell figyelembe venni a vállalkozás alapításakor, milyen 

módszerrel lehet ezeket elemezni. A dolgozat elkészítésekor azt feltételeztem, hogy az EU-s 

jogharmonizáció révén ugyanazokkal a feltételekkel lehet vállalkozást alapítani minden 

tagállamban. Vizsgálataimban az alábbi kérdésekre kerestem a válaszokat: 

 Milyen szintű a keresetek differenciáltsága a tagállamokban? Hogyan alakulnak a 

minimálbérek az Európai Unióban? 

 Milyen az alapításhoz minimálisan szükséges tőkeigény a Kft és az Rt esetében az EU 

tagállamokban? 

 Milyen munkaerőköltségekkel kell számolni a különböző országokban? 

 Az EU milyen munka-erőpiaci politikát folytat, illetve mennyire fogadja el a más 

országokban szerzett szakképesítéseket? 

A vizsgálataim során elsősorban az Eurostat által nyilvántartott statisztikák adtainak elemzésére 

támaszkodtam, melyek az Unió által végzett kutatások, illetve a tagállamok által kötelező 

adatszolgáltatások eredményei alapján lettek összeállítva. Dolgozatomban igyekszem a fent 

megfogalmazott kérdésekre választ adni, hiszen 8 évvel csatlakozásunkat követően, azt kell 

tapasztalnunk, hogy az akkori „dilemma” még mindig fennáll. Sokan mai napig nincsenek tisztában 

azzal, hogy milyen lehetőségeket nyújt számukra az EU, annak ellenére, hogy az általa hozott 

döntések közvetett vagy közvetlen módon, de hatással vannak életükre. 
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Magyarország munkanélkülisége a XXI. Században 

 

Egy ország gazdasági helyzetének egyik legmeghatározóbb fogalma a munkanélküliség, hiszen a 

gazdaság mozgatórugója a munka, a termelés, a jövedelem, és annak az elköltése. Aki nem 

dolgozik, az nem tesz szert bevételre, nem fizet járulékokat, nincs mit elköltenie, így ÁFA-t sem 

fizet, tehát nem járul hozzá a gazdaság körforgásához. 

A II. világháború után a munkanélküliség ismeretlen fogalom volt Magyarországon. A 

rendszerváltás előtt a munkanélkülieket közveszélyes munkakerülő névvel illették, s a törvényben 

foglaltak szerint pénzbírsággal, közmunkával, vagy letöltendő szabadságvesztéssel büntették. A 

rendszerváltással azonban elvesztettük a szocialista piacaink nagy részét, ami exportvisszaeséshez 

vezetett, aminek egyenes következménye volt a termelés lassulása, a termelt mennyiségek 

visszaesése, így egyre több termelő- és feldolgozóüzem zárt be. Megjelentek az első kényszer-

munkanélküliek, és az idő múlásával kezdtük megtapasztalni, hogy a munkanélküliség, mint 

jelenség, nem csak a társadalmi megítélés miatt ad okot az aggódásra, hanem gazdasági 

szempontból is. 

Sajnos a jelenség hazánkban még most, a 21. században is új fogalomnak számít, és komoly 

kihívást jelent, a pénzügyi-gazdasági világválság beköszöntével ez a probléma tovább fokozódott, 

hiszen a munkanélküliek száma 2008 óta folyamatosan nő. Sajnos sokan megtapasztalhattuk a saját 

bőrünkön, hogy a világválság nem válogat földrajzi fekvés, lakosság, férfi és nő között. Gyárak, 

üzemek, kiskereskedések zárnak be, munkahelyek szűnnek meg, és egyre több ember marad állás, 

és ezzel egybekötve megélhetés nélkül. Azért, hogy ez a fokozott munkanélküliség csökkenhessen, 

fel kell mérni a munkaerő-piac helyzetét, és az emiatt felborult gazdasági egyensúly mielőbbi 

javítására kell törekedni. Ahhoz, hogy ösztönözni tudjuk a munkáltatókat és a munkavállalókat 

egyaránt, szükséges, hogy megismerjük helyzetüket, megfigyeljük a munkaerőpiac változásának 

sajátosságait, mértékeit, és tendenciáit. 

A dolgozat ezeket a változásokat és tendenciákat igyekszik feltárni, és számszerűsíteni. 
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Reorganizáció, outplacement a versenyképesség érdekében 

 

A jelenlegi gazdasági helyzetben, az üzleti változások gyorsuló irama mellett a vállalkozások 

esetében akkor beszélhetünk jövőről és létjogosultságról, ha képesek megfelelni a folyamatos 

megújulás, versenyképesség, hatékonyság követelményeinek rugalmas átszervezésekkel, megfelelő 

stratégiák, rendszerek kiépítésével. Számos szakirodalom támasztja alá, hogy a szervezetek 

legfontosabb értéke, leginkább versenyelőnyt biztosító forrása az ember. A humán tőke 

leghatékonyabb kiaknázása úgy érhető el, ha a HR szakemberek is új szemléletet sajátítanak el, 

stratégiai partnerré, üzleti tanácsadóvá válnak, hiszen egyre inkább kulcsszerepet töltenek be a 

befektetett humán tőke megtérülésének maximalizálásában. A HR funkció sikere azon múlik, hogy 

képes-e az üzleti tevékenység révén értéket teremteni, s az üzleti siker érekében szükségessé váló 

reorganizációs stratégia, outplacement folyamat élére állni. 

Dolgozatom vizsgálati céljául azt tűztem ki, hogy megállapítsam a vállalati versenyképesség 

növelésében mennyire hangsúlyos szerepet tölt be a reorganizációs folyamatok végrehajtása és az 

outplacement. Hipotézisemben feltételezem, hogy a vállalati versenyképesség növelésében 

leghangsúlyosabb szerepet a reorganizáció kapja. 

Kérdőíves felmérés eredményének alkalmazásával határozom meg a versenyképességre leginkább 

hatással bíró folyamatok sorrendjét. Adatforrásként a DGS Global Research és egyéb, témámhoz 

kapcsolódó kutatási eredményeket, valamint a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságának 

tanácsadói tagjai által, gyakorlati tapasztalatuk alapján kitöltött, általam összeállított kérdőíveket 

használom. A vizsgálatot ebből a forrásból nyert adatok összehasonlító elemzésével folytatom le. A 

reorganizációs folyamatokban eddig megszerzett tapasztalataimat, a szakirodalmi forrásokat 

összevetem a kutatási eredmények „siker sztorijaival”. 

Kutatásom jelentőségét, aktualitását abban látom, hogy megalkotok egy „best practice” útmutatást 

arra vonatkozóan, hogy a HR szakemberek milyen stratégiákkal, módszerekkel tudnak hozzájárulni 

a manapság egyre hangsúlyosabb vállalati versenyképesség növeléséhez. 

A mai rohanó világban – ahol az állandóságot szinte csak a megújulás követelménye jelenti – az 

egyre gyorsabb ütemben változó vállalati átalakulásokban, a versenyképesség, hatékonyság 

megőrzése csak úgy lehetséges, ha az átszervezési lehetőségekre előre felkészülünk. Ehhez a 

felkészüléshez kívánok támpontokat nyújtani a dolgozatomban összeállított legjobb gyakorlatok 

felvázolásával. 
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Vissza a munka világába: A közfoglalkoztatás útján Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

 

Napjaink egyik legkomolyabb problémája a munkanélküliség. Dolgozatomban a növekvő 

munkanélküliség kezelésében kiemelkedő jelentőségű aktív foglalkoztatáspolitikai eszközzel, a 

közfoglalkoztatással foglalkoztam. 

A dolgozatban arra kerestem választ, hogy képes-e a közfoglalkoztatás a tartós munkanélküliséget 

csökkenteni. Továbbá azt vizsgáltam, hogy a közfoglalkoztatás képes-e hatékonyan kezelni a 

munkanélküliséget. A dolgozat harmadik kutatási célja elemezni, hogy milyen erősségei és 

gyengeségei vannak a 2009 és 2011 közötti időszak közfoglalkoztatási programjainak. 

A kutatás során a vizsgált időszak két legfontosabb, legmagasabb számú munkaerőt megmozgató 

közfoglalkoztatási programjait, az Út a munkához és a Nemzeti Közfoglalkoztatási Programot 

tanulmányoztam. Ezt követően elkészítettem az általam felállított szempontrendszer alapján a két 

program összehasonlító elemzését. 

A két program eltérő módon próbálta kezelni a munkanélküliség problémáját. A 2009 és 2010 

között megvalósuló közcélú foglalkoztatás és a 2011. évi Nemzeti Közfoglalkoztatási Program 

számos pozitív eredményt mutatott a munkanélküliek számának mérséklését illetően vagy a 

munkaerőpiac leghátrányosabb helyzetű csoportjainak foglalkoztatása területén. A programokban 

résztvevők számára azonban csak meghatározott ideig jelent megoldást a közfoglalkoztatás. A 

közfoglalkoztatás önmagában nem képes csökkenteni a tartós munkanélküliséget. Annak ellenére, 

hogy munkát biztosít azok számára, akik évek óta nem tudtak elhelyezkedni, nem segíti elő az 

érintettek hosszú távú foglalkoztatását. Egy adott pillanatban biztosít munkát, amely legjobb 

esetben is legfeljebb egy év. Gyakran előfordul, hogy az állástalanok a közfoglalkoztatás - segély- 

közfoglalkoztatás körforgásba kerülnek, amelyből nehéz kiutat találni. 

Dolgozatomat szakkönyvekre, tanulmányokra, hazai szakfolyóiratokra és a nemzetközi sajtóban 

megjelent, a témával kapcsolatos szakcikkekre építem. 
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A budapesti huszonévesek energiaital fogyasztási szokásainak vizsgálata 

 

Az energiaitalok célcsoportjának elsődlegesen a 15-25 évesek tekinthetők. Az elmúlt években több 

felmérés készült a 10-18 évesek korosztályát érintve, ezért fontosnak tartottam a huszonévesek 

fogyasztási szokásainak vizsgálatát. Fő célkitűzéseim a budapesti huszonévesek energiaital-

fogyasztási szokásainak és a vásárlásaik során elsődlegesen befolyásoló tényezők feltárására, 

valamint a fogyasztók véleményének és tájékozottságának megismerésére irányultak. 

Szekunder kutatás során megállapításra került, hogy az energiaitalok fogyasztása növekvő 

tendenciát képvisel, mind globális, mind pedig hazai szinteken, megítélésük ugyanakkor 

nemzetközileg negatív, melyből adódóan a termék globálisan folyamatos szigorításoknak van kitéve 

(pl. címkézés). 

A fogyasztók véleménye megegyezik a nemzetközi megítéléssel, a megkérdezettek többsége 

károsnak tartja az energiaitalokat, ennek ellenére fogyasztják, mert szeretik. A kutatások 

(mélyinterjú, kérdőíves megkérdezés) során megállapításra került, hogy bár a fogyasztók az 

energiaitalok összetevőivel alig vannak tisztában, mégis az ezek megváltoztatásából eredő új ízek 

következtében hajlandóak lecserélni a megszokott márkát. A kutatások eredményeit tekintve nem 

meglepő, hiszen bebizonyításra került, hogy a budapesti huszonévesek körében az energiaitalok 

tekintetében a leginkább meghatározó tényező az íz, ugyanakkor a végrehajtott íztesztek alkalmával 

-márkaismeret hiányában- a többség mégsem ismerte fel a leginkább kedvelt márkáját. Az íz mellett 

további jelentős vásárlást befolyásoló tényező a hatás, valamint az ár. Alkalmat tekintve a vizsgált 

fogyasztók főként hétköznapi tevékenységek során, átlagosan 2-3 hetente, magában isznak 

energiaitalokat, ugyanakkor jellemző a szórakozások alkalmával, alkohollal keverve történő 

fogyasztás is. Elsősorban fáradtság leküzdése ellen, valamint koncentrációnövelés céljából 

fogyasztják a terméket. A fogyasztókra jellemző, hogy „kvázi” márkahűek, de elsődlegesen a 

leginkább kedvelt márkát preferálják, azt fogyasztják leggyakrabban is. A vásárlás helyszínét 

tekintve előnyben részesülnek a hiper- és szupermarketek és a kis boltok, ahol átlagosan 200-300 Ft 

körüli értékben vásárolnak egy doboz energiaitalt. 

A jövedelmek mértéke, valamint az energiaitalra költött összeg között kimutatható az összefüggés, 

minél nagyobb az egy főre eső jövedelem mértéke, annál inkább hajlandóak a fogyasztók magasabb 

árú energiaitalt választani. 
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A fiatal férfiak szegmens élelmiszer vásárlási szokásainak vizsgálata 

 

 

 

A fogyasztói magatartás vizsgálatának központjában maga az ember áll. A potenciális vásárló, 

kinek figyelméért, s nem utolsó sorban pénzéért gyártók sora küzd meg egymással. Azonban mi hat 

elsöprő erővel a potenciális fogyasztóra? Mi az, ami miatt azt a terméket veszi meg, melyet „meg 

kell vennie”? S legfőképpen ugyan az érvényes nőre és férfira, fiatalra és idősre egyaránt? 

Magyarországon 4.789.565 férfi él. Dolgozatomban közülük is a 18-25 év közötti korosztály 

élelmiszervásárlási szokásait vizsgálom meg közelebbről. A vásárlás döntési folyamata alapján 

veszem sorra, mikor, mi alapján és hogyan dönt a férfi. Kutatásom során szeretnék kitérni arra is, 

hogy a fiatal férfiak, a probléma felismerését követően azonnali problémamegoldást választanak-e, 

az alternatívák értékelésekor kompenzációs vagy nem kompenzációs döntési szabályok szerint 

viselkednek, illetve a választás során milyen impulzusokat fogadnak be, mi miatt döntenek a 

végsőként kiválasztott termék mellett. Végül pedig, eredményül kapjuk, arányaiban milyen 

típusúnak mondhatjuk a 18-25 év közötti férfiak vásárlói döntését. 

2011-ben már végeztem egy kutatást a témában. Az akkori eredményeket most egy újabb kutatással 

szeretném alátámasztani, valamint, hogy hitelesen tudjak állításokat tenni a fiatal férfiak élelmiszer 

vásárlási szokásairól, a kutatásba bevonom a 18-25 év közötti nőket is. 

Számomra azért érdekes ez a téma, mert ha felteszem azt a kérdést egy férfinek: „Hogyan zajlik 

számodra egy vásárlás?”, megvonja vállát és azt mondja: „Egyszerűen! Elmegyek a boltba, és 

megveszem, ami kell.”. Dolgozatom során szeretnék fényt deríteni arra, mégis mi rejtőzhet e 

mondat mögött. Milyen az a folyamat melyen nem csak mi nők, de a férfiak is átesnek, csupán a 

tudtuk nélkül. Vagy talán rájuk tényleg más szabályok vonatkoznak?... 
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A fiatalok fogyasztásának változása a gazdasági válság hatására és az erről alkotott 

véleményük 

 

Mit jelenthet a gazdasági válság az egyetemisták számára? Milyen változást hozhat a válság egy 

fiatal életében? Az előbbi kérdések igen összetettek és mindent átfogó magyarázat nem adható a 

felvetésekre. A gazdasági válság a társadalom csoportjait eltérő módon érintette és befolyásolja 

magatartásukat. A dolgozatomban elsősorban az egyetemi éveit töltő fiatalok fogyasztására 

fókuszál. A dolgozat témáját tekintve úgy vélem, hogy aktualitását a jelenlegi gazdasági környezet 

és a fiatalok helyzetének megváltozása egyaránt szolgáltatja. A fiatalok ugyanakkor komoly 

vásárlóerővel bírnak és a jelenlegi gazdasági körülmények a jövőbeli fogyasztásukra is kihatással 

lehet. A dolgozat az egyetemisták életstílusának bemutatásán kívül a megváltozott lehetőségekre 

való reakciót is szeretné szemléltetni. Külön figyelmet fordítva az egyetemisták nehezebb 

körülményű társaik iránt érzett véleményeikre. A dolgozatommal a fogyasztás olyan területeit 

szeretném érinteni, ami a fiatalok számára hangsúlyos és jelentős változások színtere lehet. A 

fogyasztás egyik legfontosabb befolyásoló tényezője, hogy a fiatalok miként vélekednek a 

gazdasági környezet állapotáról. A vásárlóerő feltérképezése mellett nem elhanyagolható tényező, 

hogy a fiatalok fogyasztására milyen nemzetközi illetve hazai trendek vannak hatással. A hazai 

fogyasztói magatartás bemutatása nélkül nem képzelhető el egy ilyen típusú vizsgálat lefolytatása. 

A kutatásom során olyan kérdésekre keresem a választ, hogy például a hallgatók miben érzékelik a 

válság hatását illetve az életük mely területein kényszerülnek változtatásokra. A gazdasági 

környezet mellett további területek vizsgálatára törekszem, mint mondjuk a fiatalok családi 

körülményeinek megismerése. A fiatalok bizonyos sajátos igényekkel rendelkeznek és a 

befolyásoló körülmények mellett önálló vásárlási szokásaikat vizsgálom. A kutatás során arra is 

törekszem, hogy az alanyok egyéni fogyasztását és ez mögött meghúzódó szokásokat illetve 

motivációkat is megismerjem. A dolgozat felépítésében arra törekedtem, hogy az általános 

fogyasztási körülmények felől közelítsem meg a kérdéskört. A dolgozat eredményei arról 

tanúskodnak, hogy a válság hatásai minden fiatal számára érezhetőek. A megkérdezettek többsége 

törekszik a spórolásra és néhányan megtakarításokban is gondolkodnak. A kutatási eredmények 

alapján a gazdasági válság megváltoztatta a fiatalok fogyasztói magatartását is. 
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A Pannon Egyetem hallgatóinak fogyasztási magatartása és gazdasági hatása Veszprém 

városára 

 

Kutatásunk célja, hogy kielemezzük a Pannon Egyetem hallgatóinak életstílusát és fogyasztását, és 

ezen felül szeretnénk megtudni, hogy milyen gazdasági hatásuk van Veszprém városára. 

Meglehetősen kevés ilyen témájú kutatás készült az országban, Veszprémben tudomásunk szerint 

eddig egy sem. A megyeszékhelyen az egyetem számít az egyik legnagyobb munkáltatónak, 

mindemellett diákok ezreit vonzza magához évente, és a tanulmányaik befejeztével számos hallgató 

itt helyezkedik el. Ebből adódóan nyilvánvaló, hogy a Pannon Egyetem sokban hozzájárul a város 

gazdaságához. 

 

Kutatásunk során a Pannon Egyetem diákjainak számára készítettünk egy kérdőívet, amelyet 813 

egyetemi hallgató töltött ki az interneten keresztül. Ebből az elemzésre alkalmas teljesen kitöltött 

kérdőívek száma 807. A felmérés célja minél többet megtudni az egyetemisták vásárlási 

szokásairól, valamint, hogy milyen forrásokból gazdálkodnak, illetve hogy milyen szolgáltatásokat 

vesznek (vennének) igénybe Veszprémben. Ezen kívül kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen a 

kapcsolatuk az egyetemmel, milyen finanszírozási formában járnak ide, hol élnek a tanulmányaik 

alatt, illetőleg kapnak-e ösztöndíjat. 

 

Kutatásunk célja az, hogy minél átfogóbb képet alkossunk az egyetem városra kifejtett gazdasági 

hatásairól, éppen ezért nem csak a diákok szemszögéből vizsgáltuk ezt a komplex kérdést. 

Interjúkat készítettünk önkormányzati tagokkal, alapítványi elnökkel, egyetemi tanárokkal, 

valamint megkérdeztünk pár vendéglátó egységet és diákszövetkezetet is. 

Véleményünk szerint ez egy rendkívül fontos téma, mivel mindenkit érint, nem csak az egyetemi 

diákokat, tanárokat, helyi vállalatokat, hanem Veszprém lakóit is. Kutatásunk eredményére a városi 

önkormányzat és a hallgatói önkormányzat is igényt tart. 

A kutatás eredményéből következtethetünk, hogy feltételezésünk helytállónak bizonyult. A Pannon 

Egyetem nappali és levelező tagozatos hallgatói által elköltött jövedelem jelentősen hozzájárul a 

város gazdaságához. Ezt a bevételt főleg a vendéglátó- és szórakozó helyek, élelmiszert forgalmazó 

üzletek illetve a szálláshelyek könyvelhetik el maguknak. 
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A ruhavásárlás objektív és szubjektív tényezői az egyetemisták körében 

 

Napjainkban egyre szélesebb körben terjed el a tény, hogy a divatcikkek segítségével könnyebben 

fejezhetjük ki magunkat, a stílusunkat, a véleményünket. A ruhaneműk segítségével szavak nélkül 

is tudunk kommunikálni a minket körülvevő társadalommal. A kérdés csak az, mi a célunk vele? 

Miért vásároljuk épp az adott stílushoz tartozó ruhaneműt és mit szeretnénk elérni azzal, hogy pont 

az adott ruha viselésére van szükségünk. Vizsgálatom során a ruhavásárlás okait és a vásárlás 

közben létrejövő vagy már jelen lévő objektív és szubjektív preferenciák szerepét kutatom. 

Hipotéziseim szerint a fő ok a vásárlásra az aktuális és az ideális énkép közötti különbség 

csökkentése, a fő tényező a szűk referencia csoport véleménye és a cél a pozitív megerősítés és a 

kiteljesedés. A vizsgálat során egy mélyinterjús és egy CAWI módszerrel készült kérdőív került 

kitöltésre, előbbit különböző egyetemi karok egy fiú és egy lány hallgatói között, utóbbit az 

egyetemisták kollektív körében. 

Az eredményekből kiderül, hogy az egyetemisták számára fontos tényező a vásárlás a mindennapi 

életben. Legtöbben évszakonként járnak el és leginkább bevásárló centerekben vásárolnak. Fontos 

szempontja a vásárlásnak a szocializáció és a vásárlás okozta pozitív élmény. Közösen próbálnak 

ruhákat, így azonnali visszacsatolást kapnak az adott ruhaneműről. Egyedül leginkább csak akkor 

mennek vásárolni, ha konkrét céllal rendelkeznek és nem szükséges a szűk közösség azonnali 

reakciója. Egy baráti vélemény meg is erősítheti az egyéneket a ruhavásárlásba, de több esetbe 

előfordult, hogy le is beszélték róla. A személyes válaszok alapján a barátok véleménye az egyik 

legfontosabb tényező a vásárlás folyamán, viszont a kérdőív alapján kiderült, hogy ez csak egy 

bizonyos rétegre igaz. Többeknek nem ez a legfontosabb szempont, hanem az ár. A szabad 

felhasználású költőpénz mennyiségének a növekedésével egyre fontosabbá válik a fogyasztók 

számára a ruha mögöttes tartalma és annak hatása a közösségre. A ruhavásárlásra, mint egy 

feladatként tekintenek az egyetemisták. Azaz nem elsősorban az önkifejezés a cél, hanem az adott 

ruhanemű pótlása. A ruhavásárlásuk fő célja nem az, hogy csökkentsék a szakadékok az ideális és 

az aktuális énkép között, mivel a válaszokból kiderül, hogy a ruhák stílusa inkább az aktuális énkép 

felé közelít, ha van eltérés a két énkép között. 

A vásárlás egy közösségformáló szabadidős tevékenység az egyetemisták számára, amely során 

társaikkal szocializálódhatnak. Ha úgynevezett ”nem látható”, azaz nem a társaságban viselt ruhát 

vásárolják, úgy leginkább egyedül végzik a folyamatot, viszont ha alkalmi ruhaneműket vásárolnak, 

akkor mindenképp társaságban teszik. Ha pozitív a visszacsatolás, illetve olyan ruhaneműt vásárol 

az egyén, ami megfelel a funkciójának ( megfelelő anyag, szabás, minták, színek ) akkor az 

magabiztosságot és stabilitást ad a fogyasztó számára és ösztönzi őt a vásárlás megismétlésére. 

Jellemző az árérzékenység, de mindenki számára fontos a ruhaneműk által hordozott szimbolikus 

tartalom, így elmondható, a ruhaneműk túlnyúlnak a funkcionalitásukon. 
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Az Egri borvidék borfogyasztási szokásainak az elemzése 

 

  

                   Analysis of the wine consumption habits in the wine region of Eger 

„Az Egriről, főképp a vörösről most csak annyit, hogy ez is minden alkalomra, ünnepre, ebédre, 

kettesben, egyedül, egyaránt tökéletes. Számomra az Egri mindig kapcsolódott a hősies 

szenvedélyekkel. Ha Egrit iszom, azonnal nagy és heroikus tettekről kezdek álmodozni.” 

/Hamvas Béla: A bor filozófiája/ 

Hamvas Béla szavai is érzékeltetik az Egri borokról alkotott pozitív érzéseit, véleményeit. 

A borfogyasztás kultúrája fontos szerepet játszik az emberek mindennapi életében, voltaképp a 

múltunkra, jelenünkre illetve jövőnkre van hatással. Nem minden ember számára fontos ez a 

kultúra, mint érték megismerése, átélése, élvezése, de a lakosság túlnyomó többsége tisztában van 

vele, megéli, élvezi ezeket a különleges aromájú nedűket. A különböző fajtájú, típusú borokat nem 

csak egészségmegőrzés, gasztronómiai különlegességek mellé, hanem már csak azért is fogyasztjuk 

mert „jól esik”. 

Dolgozatom témája az országunk egyik méltán híres borvidék borfogyasztási szokásainak a 

vizsgálata. Kíváncsi vagyok a „fiatalabb” valamint az „idősebb” korosztály illetve a nők és a férfiak 

borfogyasztási kultúrájára, szokására illetve attitűdjére, továbbá miként vélekednek a „fiatalabbak” 

és az „idősebb” korcsoport egymás fogyasztásáról. 

Viszont ahhoz, hogy az emberek számára elérhető, fogyasztható nedűk kerülhessenek a piacra, 

nagyon sok munka, emberi erő továbbá szakképzetség, technológia szükséges. Kutatásaim során 

fontosnak tartom a termelői oldal véleményét, gondolatát a fogyasztókról alkotott képük 

megismerését. Dolgozatom készítése közben több Egri borásszal készítettem interjút melyek 

egyfajta betekintést adtak az általuk vélt fogyasztói magatartásról. 

A fogyasztók által alkotott képet a borfogyasztás vizsgálatának 7W-én keresztül objektív statisztikai 

módszerek segítségével fogom vizsgálni. 



 

 

FILÁK OLIVÉR 

Kereskedelem és marketing BA 

BA, 6. félév 

Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Kovács Kármen 

egyetemi adjunktus, PTE KTK 

 

 

AZ ÉLMÉNY NYOMÁBAN: A SZENZOROS ÉLMÉNYKERESÉS HATÁSAI A 

SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉBEN MEGFIGYELHETŐ FOGYASZTÓI 

MAGATARTÁSRA  

 

Dolgozatom elkészítése során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a fogyasztói magatartás, egy 

marketing szempontból újszerű vetülete, a szenzoros élménykeresés milyen formában jelenik meg, 

illetve gyakorol hatást a szolgáltatások esetében megfigyelhető fogyasztói viselkedésmintákra. Az 

elméleti háttérelemzés, és az ahhoz kapcsolódó primer kutatás során ezen marketingkérdést, az 

újszerű ingerek keresésének, illetve a fogyasztói döntéshozatal kockázati vetületének függvényében 

elemeztem. 

Az ezt vizsgáló, saját összeállítású, online kitölthető kérdőívet a Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Karának 68 aktív hallgatója töltötte ki. Az adatelemzési eljárás során 

- a megbízhatóság növelése érdekében - végzett előszűrésekkel, végül 48 főre redukáltam a véletlen 

mintavételezéssel kialakított mintát. A felállított hipotézisek tesztelésére a kapcsolatok grafikus- és 

korrelációelemzését is elvégeztem a meghatározott kulcsváltozók mentén. Előzetes 

várakozásaimnak megfelelően az általános szenzoros élménykeresés, illetve a szűkebb értelemben 

vett élménykeresési dimenzió egyaránt közepes erősségű, pozitív korrelációt mutatattak a 

szolgáltatások igénybevételi gyakoriságára nézve. Az elvégzett adatelemzések a kockázatkezelési 

tényezők szükségessége szempontjából a vártnak megfelelő, negatív irányú tendenciáról számoltak 

be, azonban a vizsgált változók között nem találtam szignifikáns korrelációt. 

A vizsgálat eredményei rámutattak, hogy a szenzoros élménykeresés dimenziójában megfigyelhető 

egyéni különbségek, a szolgáltatások esetében jelentkező, fogyasztói magatartás dimenziójában is 

eltéréseket eredményezhetnek. A bemutatott módszertani megfontolásokat a marketingkutatási 

alkalmazhatóság mellett, akár az elméleti modellépítés, mintegy integrált személyiségvizsgálati 

eszközként is alkalmazhatjuk. Fontos azonban megemlítenünk, hogy a felállított hipotézisek egy 

nagyobb elemszámú mintán történő további tesztelése, nem csak az eddig feltárt kapcsolatok 

magyarázó erejét növelhetné, de - a szélesebb körű adatelemzési lehetőségek révén - a 

kockázatkezelési komponens megbízhatóbb vizsgálatához is hozzájárulhatna. 
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In-store marketing eszközök megítélése az egyetemi hallgatók körében 

 

Jelen tanulmány az egyetemi hallgatók élelmiszervásárlási szokásait hivatott megismerni, továbbá 

kiegészül a különböző bolton belüli in-store marketing eszközök vizsgálatával és megítélésével a 

fiatal felnőttek körében. 

Hipotéziseim szerint a fiatalok ismerik a boltok által alkalmazott ösztönző eszközöket, továbbá ezen 

eszközök vásárlási döntéseik meghozatalában is fontos szerepet játszanak. 

A vizsgálni kívánt terület alapos megismerése érdekében primer és szekunder kutatások elvégzésére 

került sor. A szekunder kutatás keretében átfogó képet alkottam a magyarországi fogyasztók 

vásárlási magatartásának változásáról, továbbá egy külföldi kutatás eredményeit is bemutatom 

annak érdekében, hogy az általam végzett kutatás a külföldi viszonylatokkal is összehasonlíthatóvá 

váljon. 

A primer kutatás részeként három kiskereskedelmi lánc, szupermarket típusú üzletében végeztem 

megfigyelést. Ezt követően két, 8 fős csoport véleményét, szokásait ismertem meg a 

fókuszcsoportos beszélgetés keretein belül, majd összesen 103 hallgatót kérdeztem meg kérdőív 

segítségével. 

Munkám során megállapítottam, hogy a fiatalok gyakori vásárlónak számítanak, többségük hetente 

biztosan vásárol valamilyen élelmiszert. Az idősebb, felnőtt vásárlókhoz hasonlóan már körükben is 

az ártudatos magatartás a jellemző, terméket is elsősorban annak ára alapján vásárolnak, ez a 

tulajdonság a termék minőségének fontosságát is megelőzi. Figyelemreméltó a különböző 

árkedvezmények és akciók hatása, ami szintén megelőzi az előbb említett tulajdonságot a 

termékválasztás tekintetében. Az árérzékeny magatartásra utal, hogy legtöbben csak azon in-store 

marketing eszközöket ismerik, amelyek a különböző árkedvezményekre hívják fel a figyelmet. Nem 

figyelhető meg lojalitás az üzletekkel szemben, a fiatalok elsősorban a hozzájuk legközelebb eső 

üzletben vásárolnak, a második legfontosabb üzletválasztást befolyásoló tényező pedig az árfekvés. 

A kutatás során megállapítottam, hogy az egyetemista fiatalok csak kevés in-store marketing eszköz 

iránt fogékonyak, figyelmüket azon vásárlásösztönző eszközökkel lehet elsősorban felkelteni, 

amelyek a gazdaságosabb vásárlást segítik elő. 

Véleményem szerint, a fiatalokra jellemző tulajdonságokat kihasználva, in-store marketing 

eszközökkel célirányosan feléjük kommunikálva, a vásárlások száma és mennyisége is növekvő 

tendenciát mutatna. 
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Szervezetközi kapcsolatok az üzleti hálózatban 

 

A kutatás az ipari szervezetekre jellemző kapcsolatok sajátosságaira terjed ki a dunaújvárosi 

járórács gyártó cég, a MEISER Ferroste Kft. gyakorlatában és partnerei körében. Egyéni 

mélyinterjúk során sikerült megismerni a vizsgált piac számos jellemzőjét, amelynek szakirodalmi 

alapját Porter versenyerő modellje, a B2B marketing fogalmi kerete adták, kiegészítve a 

versenypolitikai közgazdaságtan meghatározásaival.  

A megfelelő beszállító vállalat megtalálásához lényeges, hogy a partnerek az együttműködést 

kölcsönösen előnyösnek tartsák, képességeik és erőforrásaik összehangolhatóak legyenek. Ebben az 

esetben lehetőség nyílik magas kapcsolati szint elérésére a szervezetek között, amely elsősorban a 

napi interakciók során érhető tetten és a vállalatok értékesítési piacán nélkülözhetetlen versenyelőny 

terén – mint például rugalmasság, adaptációs készség, gyors teljesítés – kamatozhat. 

A primer kutatás célja az volt, hogy a gyártó cég vevőinek piacain megismerhetőek legyenek a 

szervezetközi viszonyok. Világossá vált, hogy egy-egy vállalat alkupozícióját erősen befolyásolja, 

hogy termékei helyettesíthetőségére mennyire van lehetősége a vásárlóknak. A megrendelők 

többsége sokszereplős iparágban tevékenykedik, így a hálózatban betöltött szerepük nem lehet 

jelentős. Ezt felismerve, a szervezetek törekednek szoros, közvetlen kapcsolat kiépítésére vevőikkel 

és beszállítóikkal egyaránt. 
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Vásárlói magatartás vizsgálata Q-módszer segítségével 

 

A mai felgyorsult világban a médiának, a technológiának, az életszínvonal növekedésesnek és az 

infrastruktúrának köszönhetően a fogyasztás is megnőtt. Ebben nagy szerepe van még a már 

említettek mellett a tervezett elavulásnak, valamint a gerjesztett igényeknek, amelyet a cégek 

mesterségesen hoznak létre. Az áruházak célja, hogy a megnövekedett vásárlói tömeget a saját 

üzleteikbe csalogassák és igényeiket kielégítsék, valamint emellett még újabbakat generáljanak. 

A TDK dolgozatunkban a vásárlói magatartásokat, vásárlói döntések folyamatát és azt befolyásoló 

tényezőket vizsgáltuk meg a Tesco-ra nézve, melyek alapján a későbbiekben javaslatokat teszünk, 

hogyan tudna a Tesco az arculat jelentősebb változtatása nélkül, még nagyobb tömeget magához 

vonzani. Ehhez az alanyok kedvenc üzleteire vonatkozóan is elkészítettük a felmérést, valamint 

megnéztük, hogy a megkérdezett mennyire szeret különböző boltokban vásárolni, illetve kutattuk, 

hogy ezek milyen összefüggésben vannak a vásárlói magatartásokkal kapcsolatban. 

Az adatok felmérése Q-módszerrel történt, mely az utóbbi időben újfent közkedvelté vált. A Q-

módszer lehetőséget ad arra, hogy nehezebben megfogható szubjektív vélekedéseket viszonylag 

objektíven, matematikai statisztikai módszer segítségével vizsgáljunk meg. Ezért alkalmas a 

módszer vásárlói magatartások csoportjainak feltárására. 

A kiértékelt adatok és a fent említett vizsgálódás és kutatás segítségével javaslatokat teszünk a 

Tesco áruházra vonatkozóan, melyek a hasonló hipermarketeknek is hasznosak lehetnek. Azonban 

pont azért tesszük ezeket, hogy a Tesco ezen üzletekkel szemben még jelentősebb előnyre tegyen 

szert. 
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A válság hatására kimutatható változások a sourcing modellekben 

 

A 2008-ban kezdetét vevő, és jelenünket is erőteljesen meghatározó gazdasági világválság 

módosulásokat idézett elő a szervezetek szolgáltatásbiztosítási (sourcing) gyakorlatában. Az ellátási 

stratégiák piacát számos, közvetlenül a válságból eredeztethető hatás érte. A vállalatok a beálló 

változásokra gyakran hasonló intézkedésbeli válaszokat adtak, amely pedig egyre inkább kirajzolta 

a válság okozta változások kezelési gyakorlatát. A dolgozat a gazdasági világválság 

szolgáltatásbiztosítást érintő hazai és nemzetközi hatásait vizsgálja, bemutatva a 

szolgáltatásbiztosítás területén bekövetkezett változásokat, valamint az alkalmazott válaszlépéseket. 

Szakirodalmi kutatás alapján összefoglalásra kerülnek a nemzetközi szinten megfigyelhető 

adminisztratív, gazdasági és informatikai változások. A tapasztalatok bemutatása adminisztratív 

szempontból a szolgáltatásbiztosítási szerződések, a szolgáltatásbiztosítási döntések és a 

szolgáltatásbiztosítási modellek területét érinti, gazdasági értelemben kitér a szolgáltatói 

konszolidáció és az alternatív árazási modellek témáira, informatikai szempontból pedig vizsgálja 

az innováció iránti felfokozott érdeklődés, valamint a standard szolgáltatások irányába történő 

elmozdulás trendjeit. 

A nemzetközi megfigyelési eredmények bemutatását követően egy, a szerző által végzett kutatás 

alapján ismertetésre kerülnek a kapcsolódó hazai (ügyfél- és szolgáltatói oldali) tapasztalatok, 

érintve az (a) szolgáltatói kapcsolatok, (b) szolgáltatásbiztosítási szerződések, (c) 

szolgáltatásbiztosítási modellek és (d) IT beruházások területeit. Ezen aspektusok mentén sorra 

azonosításra kerülnek a hazai szolgáltatásbiztosítási piac tapasztalatai, területenként külön-külön 

ismertetve mind az ügyfél-, mind pedig a szolgáltatói oldali véleményeket. 

A rendelkezésre álló megfigyelési eredmények lehetőséget nyújtanak arra, hogy az ügyfél- és 

szolgáltató oldali, valamint a nemzetközi és hazai érzékelések rendre szembeállításra és értékelésre 

kerüljenek. Az összehasonlítás eredménye alapján következtetések kerülnek megfogalmazásra a 

nemzetközi trendek hazai követési mintáiról, kiemelve egy lehetséges külföldi anyavállalati háttér 

pozitív és negatív szerepét, feltárva a hazai szolgáltatásbiztosítás jelenlegi állapotában megbúvó 

lehetőségeket, rámutatva a költségfókusz, mint mindent felülmúló szempont proaktivitást gátló 

jellegére, valamint hangsúlyozva a proaktív gondolkodás erősítésének szükségességét. 
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Az üzleti információs rendszerek használatának jellemzői a magyarországi és ausztriai 

vállalatok körében 

 

Napjaink gazdaságában kiemelkedően fontos szerepet kap az információ, mint erőforrás, ugyanis 

ahhoz, hogy a vállalatok képesek legyenek hosszú távon is megőrizni és javítani piaci pozíciójukat 

szükséges az információval való megfelelő mértékű ellátottság. Globalizálódó világunkban az 

információnak óriási hatalma van, éppen ezért az üzleti információs rendszerek elengedhetetlenek a 

vállalatok sikeres gazdasági szerepléséhez, a döntéshozók információ ellátottságának javításához, 

ezen kívül jelentős szerepük lehet abban, hogy az informatikára hangsúlyt fektető vállalatok 

versenyelőnyt szerezzenek. 

Az információk áramlása napról-napra gyorsabban történik. Egyre többféle információt 

szerezhetünk pillanatok alatt, amelynek felhasználása, kezelése egyre több ráfordítást és időt 

igényel a vállalatoktól. Pontosan ezért nem elegendő csupán rendelkezni az információval, annak 

megfelelő használata, és rendszeres karbantartása is elengedhetetlen, hiszen jelentős előnyökre 

tehetünk szert. Ebben adhatnak hatékony segítséget az üzleti információs rendszerek, amelyek 

egyre elterjedtebbé válnak a technológiai fejlődésnek köszönhetően. 

A TDK dolgozatom témájául az üzleti információs rendszerek használatának vizsgálatát 

választottam az ausztriai és magyar vállalkozások körében. Munkám során arra törekszem, hogy 

elemezzem azt, hogy e rendszerek alkalmazása milyen hatást gyakorol egy vállalkozás 

teljesítményére, illetve hogy milyen mértékű az egyes vállalatok informatikai ráfordítása és 

mennyire kezelik fontos elemként a vállalaton belül funkcionális területként az informatikát. 

A dolgozatom elsődleges célkitűzése a vállalkozások helyzetének összehasonlítása az információs 

rendszerek használatának terén Magyarország és egy másik Európai Uniós tagállam, Ausztria 

esetében. A vizsgálódás során megismerhetjük az információs rendszerek bevezetéséről szóló 

döntések körülményeit és a bevezetés során felmerülő problémákat, az üzleti információs 

rendszerek használati szokásait. További célja, hogy tanulmányozza a vállalatok informatikai 

fejlettsége és a vállalati működés eredményessége közötti összefüggéseket. Továbbá kiemelve a 

legfőbb különbségeket, képet kaphatunk a két ország gazdasági fejlettségének és üzleti információs 

rendszerekkel való ellátottságának helyzetéről, eltéréseiről. 
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Bottal üthetik a nyomát: az automatizált avatárok hatása egy MMO gazdaságára 

 

Számos MMORPG játékban megfigyelhető, hogy a monoton pénzkereső tevékenységek sokkal 

kevésbé jövedelmezőek, mint az izgalmasabbak. Ennek egy lehetséges magyarázata, hogy a 

játékban tömegesen jelen lévő automatizált avatárok megnövelik egyes termékek kínálatát, így ezen 

termékek ára csökken. Dolgozatom célja ennek a jelenségnek a részletes vizsgálata volt a 

RuneScape nevű MMORPG játékban. A kutatás során egy természetes kísérlet segítségével két 

időszakot hasonlítottam össze, egy gépesített avatárokkal teli és egy avatárok nélküli állapotot. 

Vizsgálatom során a játék központi tőzsdéjének adatbázisát, illetve fórumokról gyűjtött adatokat 

használtam fel. Az izgalmas tevékenységek jövedelmezőségének vizsgálatához megbecsültem a 

démonok gyilkolásából származó gazdasági profitot. Mivel ezen idő alatt más monoton pénzkereső 

tevékenységgel is foglalkozhatott volna a játékos, a démonok gyilkolásának lehetőségköltsége az 

unalmas tevékenységekből származó profit, amelyet szintén számszerűsítettem. 

Eredményeim azt mutatják, hogy a monoton tevékenységekből származó profit még abban az 

időszakban is alacsonyabb volt az izgalmas tevékenységekből származókénál, amikor nem voltak 

automatizált avatárok a játékban. Következésképpen a gazdasági szereplőket (játékosokat) nem 

kompenzálja prémium a monotonitás okozta hasznosságveszteségért. Ennek oka lehet, hogy a 

Fisher-féle szeparációs tétel nem teljesül a játékban, mert nincsen korlátlan hitelfelvételre lehetőség. 

Az izgalmas tevékenységek űzéséhez ugyanakkor befektetésre van szükség, tehát a fogyasztóknak 

választaniuk kell befektetés és fogyasztás között. A türelmetlenebb fogyasztók a jelen idejű 

fogyasztásaikat lényegesen többre értékelik a jövőbelieknél, így befektetés helyett inkább 

fogyasztanak. Ezt pedig csak unalmas tevékenységekből származó jövedelemből tudják 

finanszírozni. 



 

 

RENCZES FANNI 

Kereskedelem és marketing 

BSc, 5. félév 

Széchenyi István Egyetem 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

SARKADI-NAGY BALÁZS 

Villamosmérnök 

MSc, 1. félév 

Széchenyi István Egyetem 

Műszaki Tudományi Kar 

Témavezető: 

Dr. Ercsey Ida 

egyetemi docens, SZE GK 

 

 

Építőipart támogató online szolgáltatás 

 

A dolgozatban bemutattuk az online építőipari szolgáltatások piacát, illetve az általunk kitalált, és 

részben már meg is valósított új weboldal és ehhez szorosan kapcsolódó program marketing tervét. 

A számítástechnika, mint tudomány fejlődésével megjelentek az egyéb iparágakat támogató 

informatikai technológiák. Az Internet megjelenésével marketing lehetőségek tárháza nyílt meg a 

hirdetők előtt. Napjainkban számos az építőiparral kapcsolatos információt találhatunk az 

Interneten, például a hirdetéseket mondhatni egyszerűen megtalálhatjuk. Ennek oka, hogy a 

hirdetőfelületet üzemeltető cégek, megtesznek mindent azért, hogy honlapjuk a leglátogatottabb 

legyen, illetve a lehető legnagyobb forgalmat bonyolítsa le. Az információkról ezt már nem 

mondhatjuk el. Számos helyen találhatunk leírásokat, tapasztalatokat az Interneten, de összegezet, 

jól használható felület nem igazán van. 

A piaci felmérésünk azt mutatja, hogy a megkérdezettek 55% használna valamilyen tervező 

szoftvert, számítógépes programot munkájához. Ez az arány átvetítve az általunk megkeresett 

Magyarországon regisztrált villany- és gázszerelőkre 4856 személyt jelent. Várhatóan 1,5%-uk 

vásárolja meg az első értékesítési évben a licence-t, így 72 felhasználó prognosztizálható az első 

évben. 

A potenciális vásárlók köre még tartalmazza a nem regisztrált szerelőket (víz, fűtés, gáz, villany, 

alternatív energia) építőipari szakemberek, és azon kivitelezőket, akik már használnak valamilyen 

szoftvert munkájukhoz. A további évek folyamán számuk folyamatos növekedése várható. 

A versenytársak, a piac alakulása, és a jelen gazdasági helyzet szempontjából van helye a 

termékünknek a piacon, hiszen a maga nemében egy egyedülálló termékről beszélünk, mely a mai 

felgyorsult világban könnyen eladható lesz. 

Mi szeretnénk a termékünket bevezetni egy széleskörű piacra, ahol a fejlesztésünk sok kisebb 

részével versenyző termék található, de olyan terméket még nem ismerünk, ami egy az egyben 

tudná azt nyújtani a célcsoportjaink számára, mint amit mi. 

Természetesen, ha elsietjük a tervezett lépéseket, vagy alábecsüljük a többi hasonló terméket, akkor 

könnyen hibázhatunk, és a vevői elégedettség inkább negatív lesz, mint pozitív. A legfontosabb 

tehát, hogy a megtervezett lépéseket, akár a marketingcélokra, akár a marketingtaktikára, vagy 

bármely más részre gondolva precízen kell végrehajtani, hogy valóban azt a célkitűzést érjük el 

vele, amit szeretnénk. Bekerülni a piacra, ismerté tenni termékünket, sikeresnek lenni. 
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IT- előny vagy lételem? A magyar és az olasz kkv szektor IT ellátottsága 

 

Az információ a XX. század végére önálló gazdasági erőforrássá vált. Egyre bonyolultabbá váló 

világunk döntési bizonytalanságának fokozódása kényszerítette ki gazdasági szerepének 

megnövekedését. A számítástechnika ugrásszerű fejlődése pedig lehetőséget biztosított számára. Az 

információs technológiai forradalom és a kommunikációban végbement forradalmi változások 

valamint ezek egymásra gyakorolt hatása megváltoztatta világunkat. Olyan hagyományos 

erőforrások, mint az emberi erőforrás hatékony felhasználása függ attól, hogy a vele kapcsolatos 

információk a megfelelő helyen és a megfelelő időben és a megfelelő módon rendelkezésre állnak-

e. Ezt a globalizálódó, információs társadalmat az ismeretek, az adatok végeláthatatlan bősége, 

rendkívül gyors, világméretű terjedése és az - ezek kezelését leegyszerűsítő – informatika, uralkodó 

módon hatják át. Az információs technológiák biztosítják a megfelelő reagálási képességet a piac 

állandó és gyors változásaira és ez által a folyamatos üzletmenetet is. Úgy gondolom, hogy ebben a 

helyzetben manapság a vállalkozások jelentős része nem engedheti meg magának azt, hogy 

minimális IT felszereltség nélkül lépjen a piacra. 

A dolgozatom célja, hogy felvázolja és összehasonlítsa egymással a technológiai fejlődésnek 

köszönhetően egyre elterjedtebbé váló üzleti információs rendszerek használatát két ország – 

Olaszország, Magyarország - KKV szektorában. Ezáltal képet kaphatunk az információs rendszer 

bevezetéséről szóló döntések körülményeiről, a bevezetés során felmerülő esetleges problémákról 

és az üzleti információs rendszer használati szokásairól. Továbbá megfigyelhetjük a két ország 

területi adottságaiból származó esetleges különbségeket a szektort illetően. További célkitűzés, 

hogy feltárja a vállalati működés eredményessége és a vállalatok informatikai fejlettsége közötti 

kapcsolatokat is. Mindezeket primer és szekunder kutatások segítségével valamint a kapott 

információk és adatok feldolgozásával kívánom alátámasztani. 
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Létezhet-e legális zenefogyasztás Magyarországon? – Milyen üzleti modell keretében? 

 

A zene sosem látott mértékben áramlik be életünkbe: rádiókban, televíziós zenei csatornákon, 

online szolgáltatásokon keresztül, videómegosztó oldalakon, a közösségi média felületein. Illegális 

fogyasztása egyre jellemzőbbé válik Magyarországon. Tanulmányom legfőbb kérdése, hogy 

létezhet-e olyan üzleti modell, amely a legális fogyasztás irányába tereli a magyar fogyasztókat. 

A globális zeneiparban létező üzleti modellek vizsgálata és a magyar szabályozó szervezetek 

kiadványainak tanulmányozása után, valamint a zeneipar képviselőivel készített mélyinterjúk 

alapján a legális fogyasztási lehetőségeket hasonlítottam a fogyasztói oldal elvárásaihoz – ahhoz, 

hogy mit szeretnének kapni a fogyasztók, miért választják az illegális utat – egy fókuszcsoportos 

interjú segítségével. A dolgozat végén az iparágban felmerülő legális megoldásokat értékeltem: a 

szolgáltatásba épített árak, megerősített törvényi szabályozás vagy más alternatív megoldás 

vezethet-e inkább legális magyar zenefogyasztáshoz? 
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Magyar felsőoktatási intézmények honlapjainak versenyképesség vizsgálata nemzetközi 

viszonylatban 

 

Tanulmányom a magyar felsőoktatási intézmény honlapjainak versenyképességét vizsgálja 

nemzetközi viszonylatban. Miért is fontos, hogy az intézmény weboldala nemzetközileg is 

versenyképes legyen? Azért, mert a weblap a felsőoktatási intézmény legfontosabb online 

megjelenése; tükre az intézmény stílusának, aktivitásának és reputációjának. A Bolognai 

folyamatnak köszönhetően nem csak magyar, de nemzetközi térben is versenyhelyzet alakult ki a 

felsőoktatásban. 

Dolgozatom nem egy nézőpontból közelíti meg a problémát. A versenyképesség fogalmának 

figyelembe vételével több más tudományág módszereivel is kiegészítettem vizsgálataimat. A 

magyar felsőoktatási intézményi honlapok versenyképességének nemzetközi környezetben 

lefolytatott vizsgálatát több lépésben tervezem megvalósítani: 

1. A versenyképesség tényezőinek meghatározása: kritériumrendszer felállítása, versenyképességi 

index kidolgozása. 

2. A hazai és nemzetközi felsőoktatási intézmények kiválasztása (referencia csoportok létrehozása) 

a versenyképesség méréséhez. 

3. A kritériumrendszer tesztelése, „finomítása”. 

4. A rendszer alkalmazása: a magyar felsőoktatási intézmények honlapjainak összehasonlítása a 

nemzetközi intézményekével. 

A releváns szakirodalom felhasználásával alakítottam ki az értékelő keretrendszert. A kritériumokat 

csoportokba rendeztem, amely elősegíti a rendszer bővítését, rugalmasságát és későbbi súlyozását. 

A kialakított kritériumrendszer mint egy „mérőeszköz” méri a honlapok versenyképességét, a mérés 

eredménye a honlap versenyképességi indexe, amelynek használatával összehasonlíthatók lesznek a 

magyar és a nemzetközi felsőoktatási intézmények honlapjai. 
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Mobiltőzsde: zsebünkben a tőzsde 

 

A mobiltőzsde, vagyis a mobiltelefonon keresztüli tőzsdézés egy olyan új szolgáltatás, ami az egyre 

növekvő népszerűségű okostelefonokra épül. Ezekben a készülékekben rejlő üzleti lehetőségeket 

egyre több befektetési társaság ismeri fel és az így létrehozott szolgáltatásokat kínálja ügyfelei 

számára. 

Dolgozatom célja a mobiltőzsde bemutatása és elemzése. A szolgáltatás újdonsága miatt legjobb 

tudomásom szerint Magyarországon még nem készült ezzel kapcsolatban átfogó tanulmány, ami a 

mobiltelefonos tőzsdézés megvalósítási lehetőségét elemezte volna. Az általam készített 

dolgozatban bemutatom a szolgáltatás főbb jellemzőit és a benne rejlő üzleti lehetőségeket, továbbá 

azokat a technológiai és gazdasági tényezőket, amelyek a mobiltőzsde üzleti sikerességét 

meghatározzák. Ennek tükrében készítem el az üzleti környezet elemzését, a célközönség 

vizsgálatát, valamint a szolgáltatás hazai piacra vonatkozó jellemzőit és lehetőségeit. 
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Online foglalási portálok e-business modelljei 

 

Dolgozatom témája az online foglalási portálok üzleti modelljeinek bemutatása. Célom a szállodai 

foglalások portálok diverzifikált és egyre összetettebb értékajánlati modelljeinek és az ehhez 

szükséges forrásokat biztosító bevételi modelljeiknek összehasonlító elemzése. Vizsgálatomhoz a 

következő a hipotézist fogalmaztam meg: 

A foglalási portálok üzleti modelljei egyre változatosabb és diverzifikáltabb értékajánlati 

modelleket alkalmaznak, míg bevételi modelljeik nagyrészt ugyanarra az alapkoncepcióra épülve 

megegyeznek. 

Hipotézisem igazolására vagy cáfolására komplex kutató munkát végeztem, melynek kvalitatív 

részét egy budapesti szálloda értékesítési felelősével készített interjú képezi, míg másik fő primer 

része 29 a nemzetközi és/vagy hazai piacon jelentős versenypozícióval rendelkező foglalási portál 

részletes, 10 releváns szempont alapján történő megvizsgálása volt. Dolgozatom gyakorlati 

részének második felében pedig egy esettanulmányon keresztül részletesebben is megvizsgáltam 

egy konkrét foglalási portál e-business modelljét, hogy kutatásom eredményeiből aztán valós 

következtetéseket vonhassak le a virtuális utazási irodák értékajánlati és bevételi modelljeit illetően. 

Mind a primer és szekunder kutatásaim eredményei hipotézisem igazolták. A piac atomizált 

voltából kifolyólag a foglalási portálok egyre nagyobb mértékben kívánják diverzifikálni 

értékajánlati modelljeiket. Ezzel a klasszikus közvetítői, piactér szerepükön túl, ma már 

információközvetítéssel, virtuális utazási közösség építéssel, stb. is foglalkozhatnak – ezt a 

Hostelworld esete is alátámasztotta. Erre a tendenciára nemcsak az egyre inkább élesedő verseny, 

de az ICT jelenlegi trendjei, mint a fokozódó interaktivitás, is ösztönzően hatnak. 

Az online utazási irodák bevételi modelljeik azonban nagy hasonlóságot mutatnak. Az elmúlt évek 

folyamán nagy változás a profit forrásainak szerkezetében nem történt, hiszen ma is a szállodák 

által fizetett jutalékok és a tőlük, valamint stratégiai partnereiktől érkező hirdetések adják a bevétel 

nagy részét. 

Ennek megfelelően hipotézisem beigazolódott. A foglalási portálok egyik legfőbb versenyelőnyt 

biztosító core competence tulajdonságaivá ugyanis napjainkra a diverzifikált értékajánlati 

modelljeik váltak. 
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Ötödik sebességben az NFC, avagy az új technológia terjedését befolyásoló tényezők 

 

Dolgozatom témájául a feltörekvő Near Field Communication kommunikációs technológiát 

választottam. Ennek elsődleges oka, hogy bár az NFC technológia évek óta jelen van, mégis 

tapasztalataim szerint nagyon kevesen hallottak felőle, pedig az elkövetkező években - az ezzel 

foglalkozók szerint - hatalmas hangsúlyt fog kapni életünk több területén is. 

A munka első felében a technológia általános bemutatásán, technikai hátterén, felhasználási 

területein túl ismertetem a jelenlegi piaci helyzetet is, a tervezett, már befejezett, illetve futó pilot-

programokat, aktuális, már működő rendszereket, külföldi és hazai példákat egyaránt. 

Miután 2011 júniusában Magyarország is csatlakozott az NFC Forumhoz - mely az NFC 

elterjedéséért, szabványaiért, biztonságáért és a tagok közti kommunikációért felel -, így hazánkban 

hivatalosan is megkezdődött a technológia elterjedése, melyre véleményem szerint kiemelt 

figyelmet kell fordítanunk. A technika meglehetősen innovatív megoldásokkal szolgál, így kérdés, 

hogy a lakosság mennyire fogadja el azt. 

Célom, hogy szekunder információk alapján általánosságban megvizsgáljam egy új technológia 

elfogadási arányát, majd az NFC technológia esetén igyekszem bemutatni, milyen terjedés várható, 

mik lesznek a kulcsmomentumok, kik lesznek az elsődleges használók, vásárlók, lehet-e 

összefüggés a Rogers-féle elfogadási görbével. Ehhez fókuszcsoportos interjúval igyekeztem két 

kategóriát felállítani. A TS (Techno Shoppers – Technológia-követő vásárlók) és a PO (Payment 

Optimizer – Funkció-érték/Ár követő vásárló) kategóriákat hoztam létre és meghatároztam azok 

legfontosabb tényezőit. A két kategória jellemzőit összesítve megállapítottam, melyik kategóriájú 

személyek esetében mik az elterjedés időbeli faktorai, illetve az egyes kategóriákba tartozók milyen 

hatással vannak a technológia terjedésére. 
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Sport, játék, függőség? Mi motiválja a játékosokat, hogy napi több órát töltsenek el kedvenc 

MMORPG-jük előtt? 

 

Dolgozatom során azt kutattam, hogy mely tényezők és milyen mértékben motivál-hatják a magyar 

MMORPG (többszereplős online szerepjáték) játékosokat, hogy napi több órát töltsenek el kedvenc 

játékuk előtt. Kutatásomban bemutatom a nemzetközi médiapiacot és ezen belül elhelyezem az 

online játékokat. Ezt követően kitérek az ilyen típusú játékok főbb jellemvonásaira és körüljárom 

azon tényezőket, melyek a játékosokat rendszeres időközönként a monitorok elé köthetik. Ezt 

követően korábbi tanulmányokra építve felállítom saját hipotézisemet. 

 

Hipotézisemben – a témát felölelő nemzetközi tanulmányokra, Carver és Scheier: 

Személyiségpszihológia című munkájára és saját személyes tapasztalataimra támaszkodva – azt 

állítottam, hogy a magyar MMORPG játékosok besorolhatók hat jól elkülöníthető szegmensbe. 

Ezek a menekülők, a versengők, a szociálisak, a vezérek, a „looterek” (akiket a játékon belüli 

virtuális javak felhalmozása motivál) és a csak kikapcsolódni vágyó játékosok. A kérdőívek utolsó 

blokkjában elhelyezett attitűdvizsgálatot használva beosztottam a kitöltőket hat kategóriába. A 

személyiségvizsgálat alapján a hat feltételezett típusból ötöt tudtam validálni, míg egy esetben a 

csoportot nem tudtam elhelyezni korábbi feltevéseimnek megfelelően. A megmaradt öt csoportnál a 

kérdőívben szereplő játékkal kapcsolatos kérdések szerint igyekeztem a megjelölt csoportok 

létezését tovább vizsgálni. Az attitűdvizsgálatok és a játékkal kapcsolatos információk alapján a 

szociális, a menekülő, a versengő és a kikapcsolódó csoportok létezése nagy biztossággal 

kimutatható volt. A vezérek csoportja a személyiségjegyek alapján jól körülhatárolható, de e 

szegmens játékon belüli vonásainál a vezetés fontossága helyett egyéb attitűdök domináltak. 

Az eredmények értelmezését követően kutatásom fő hozzáadott értékét két dologban látom. 

Egyrészt ehhez hasonló fókuszú kutatások Magyarországon korábban nem születtek. Így fontos 

tanúság, hogy a fejlett országokban készült tanulmány által kiemelt motiváló tényezők, vagyis a 

szociális igény, a versengés, a menekülés és a kikapcsolódás a magyar játékosok körében is 

domináns. A másik kiemelt újdonsága kutatásomnak a vezetés lehetséges motiváló erejének 

vizsgálata. Ez irányú kutatásom igazolta, hogy a vezetői klaszter az attitűdvizsgálat alapján valóban 

markánsan elkülöníthető, de a játékon belül nem a fokozott vezetői tevékenység, hanem a 

kiemelkedő kompetitív játékstílus jellemzi őket. 
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Stratégiai elemzés-készítés automatizált támogatása - A Közép-Magyarországi Régió 

turizmusának automatizált stratégiai elemzése 

 

Dolgozatunk célja a Közép-Magyarországi régió turisztikai szempontú elemzése a 2007-től 2010-ig 

terjedő időszakon belül megyékre, évekre és negyedévekre lebontva, egy, a hasonlóságelemzésre 

alapozó SWOT-elemzést központba állítva. 

Egy hagyományos SWOT-elemzés elkészítésekor az elemzők gyakran valamilyen (pl. terv, átlagos) 

értékhez viszonyítják a mutatóikat, vagy a saját, esetleg a szakmabeliek szubjektív véleményére 

hagyatkoznak. Dolgozatunkkal ezt a szubjektivitást szeretnénk minimalizálni és bemutatni egy 

olyan módszert, amelynek segítségével az elérhető adatvagyon alapján automatizáltan tudunk 

részletes elemzést készíteni. 

Fő cél a Közép-Magyarországi régió turizmusának automatizált, objektív, komplex jellemzése 

COCO elemzéssel támogatott SWOT analízissel. A stratégiai tervezésben gyakran használt módszer 

elnevezése egy angol nyelvű rövidítést takar. Lényege, hogy felsorakoztatja a vállalat gyenge ( W) 

és erős pontjait (S), valamint azt, hogy milyen erőforrásokat képes mozgósítani, tehát mik a 

lehetőségei (O), és milyen veszélyekre számíthat (T). 

Célcsoportjaink között szerepel az állam, a Magyar Turizmus Zrt, Tourinform irodák, a Magyar 

Szálloda Szövetség, illetve az Országos Idegenforgalmi Bizottság, illetve minden, egy nagyobb 

területi egység turisztikai stratégiáját alakító szervezet is. 

Kutatásunk során (melynek előzménye a Gazdasági informatika I és II. tárgyak önálló feladatainak 

csoportmunkában való elkészítése volt) létrehoztunk egy egységes, konszolidált adatbázist a 

Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Majd COCO (=objektivitásra törekvő, komponens alapú 

objektum összehasonlítás) futtatások segítségével felmértük, hogy az objektumok (vagyis a megyék 

negyedévenként vizsgálva) a tulajdonságaik alapján egymáshoz képest jól vagy rosszul teljesítettek, 

milyen előnyökkel vagy hátrányokkal rendelkeznek. 
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A finn gazdasági siker kulcsa: az innováció 

 

Mint azt a dolgozat főcíme sugallja pályamunkánk központi eleme a finn innovációs politika. 

Azonban nem csak az innovációra helyezzük a hangsúlyt, hanem egy átfogó, általános képet 

próbálunk kialakítani az országról. Kutatómunkánk során arra törekedtünk, hogy nem egy 

megközelítésből, hanem több tudományágon keresztül (természettudományok, gazdaságtörténelem, 

makroökonómia, társadalomtudományok) alkossunk teljes képet Finnországról. 

Vajon mi lehet a finn gazdaság dinamikus fejlődésének hátterében? - Ezt a kérdést olyan 

közgazdasági mutatók elemzésének segítségével válaszoljuk meg, amelyekkel egy teljes gazdasági 

képet alkothatunk erről az észak-európai államról. A vizsgált adatokat összehasonlítottuk az 

Európai Unió más tagállamaival, hogy még kifinomultabb, még konkrétabb elemzést mutathassunk 

be az országról. 

Mi okozza az innováció ilyen mértékű fejlődését? - Erre a kérdésre több releváns válasszal 

szolgálhatunk. Az innováció, összetett folyamat révén több irányból hat a gazdaságra. 

Hol tart a versenyben Finnország az Európai Unió tagállamai között és vajon meddig tud még 

eljutni? 

A bevezető részben bemutatott tények szakirodalmak alapján kerülnek bemutatásra. A dolgozat 

tárgyát képező innovációs politika alapjául makroökonómiai mutatók vizsgálatát valamint Európai 

Uniós kiadványok elemzését vesszük alapul. A konklúziót egy frissen megjelent cikk segítségével 

vonjuk le. 

Dolgozatunkat abban a reményben írjuk, hogy elemzéseink segítségével mind Magyarország, mind 

pedig a többi európai ország számára pozitív példát tudunk szemléltetni. 
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A fiskális visszacsatolási szabály hatásának vizsgálata DSGE modellkeretben 

 

TDK dolgozatunkban az általunk megépített dinamikus sztochasztikus általános egyensúlyi 

modellekben vizsgáltuk meg a kormányzati kiadási sokkok hatását úgy, hogy a kormányzat 

meghatározott adósság- és adószabályokkal tudott beavatkozni és visszafogni kiadásait, ha az 

államadósság túlságosan magas volt, így endogénként szerepeltettük a fiskális politikai változókat. 

Arra a releváns kérdésre kerestük a választ, hogy ennek az ún. fiskális visszacsatolási szabálynak a 

beépítése mennyire változtatja meg a kormányzati kiadási sokkok hatását a gazdasági szereplők 

viselkedésére, különös tekintettel a háztartások fogyasztására. Továbbá, hogy mennyire tudja a 

jövőben várt fiskális konszolidáció felerősíteni a jelenlegi kormányzati expanzió hatásait. 
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ÁGRÓL-ÁGRA, AVAGY NYUGDÍJRENDSZER MAGYARORSZÁGON 

 

Kulcsszavak: 1997. évi LXXXI. törvény, hárompilléres nyugdíjrendszer, nyugdíjpénztári vagyon, 

állami költségvetés, nyugdíjalap 

A TDK dolgozat fő témája a közelmúltban bekövetkezett nyugdíjrendszer átalakítás, valamint 

ennek hatása Magyarország jelenére, jövőjére. 

A dolgozat röviden ismerteti a magyarországi nyugdíjrendszer történetét, majd kitér az 1997. évi, 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló LXXXI. törvényre. Bemutatja a közelmúlt 

gazdaságpolitikai eseményeit, döntéseit, és a hárompilléres rendszert. A rövid bevezető után 

részletes ismertetőt ad az 1997-es törvény gazdasági előzményeiről, fogadtatásáról, az ettől várt, és 

ténylegesen bekövetkezett eredményekről. A 2010-ben bekövetkezett átalakítást hasonló 

szempontok szerint tekinti át. 

A dolgozat alkalmazott módszereinek egyike, a lakosság ismereteit, véleményét feltáró kérdőív 

kiértékelése. A kérdőív eredménye részletes bemutatásra kerül. 

A TDK dolgozat legfontosabb megállapításai a hosszú kifutási idővel, Magyarország demográfiai 

mutatóival és gazdasági helyzetével kapcsolatosak. 
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A hagyományos monetáris politika válsága? – Eszközök a túlélésért! 

 

A nem hagyományos eszközök valóban a megfelelő hatásfokon égnek, esetleg egy teljesen új utat 

kell keresnünk a jövőben? 

A dolgozatom alapját a hagyományos és nem hagyományos eszközök nyújtják: a központi bankok a 

Zero Level Bound (nulla kamatszint) elérését követően a nem hagyományos eszközök felé 

fordultak. A nem konvencionális eszközök eddig szorosan összefonódtak a konvencionális 

eszközökkel, melyek jelenlegi alkalmazása új megvilágításban mutatja be a monetáris politikát. 

A dolgozat első felében a XXI. század globális váságának mechanizmusait és hatásait mutatom be. 

Azt követően a hagyományos monetáris politikát - a kamatváltozások hatásait - és a nem 

hagyományos eszközöket - kiváltképpen a céljait és hatásait - elemzem. 

A dolgozat összegzéseként néhány szót ejtek a Japán programról, és röviden összefoglalom az 

európai és amerikai probléma jelentősebb különbségeit. 
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A Nemzeti Innovációs Rendszer intézményi háttere: finomhangolható-e a technológiai fejlődés 

melegágya? 

 

Dolgozatomban a Nemzeti Innovációs Rendszer (NIR) témakörét vizsgálom. Az 1841 óta 

kibontakozóban lévő koncepció alapja, hogy a technológiai fejlődés alapú gazdasági növekedéshez 

több kell, mint az innovációs beruházások. Az intézményrendszeri melegágy éppen annyira fontos. 

A dolgozat bemutatja az elméleti koncepció fejlődését az alapokat lerakó Friedrich Listtől, egészen 

a konkrét NIR eszmével előálló Chris Freemanig és Bengt-Äke Lundvallig. A koncepció 

konszenzushiányára reagálva a dolgozat előáll egy általános folyamatábrával. Ennek lényege, hogy 

a gazdasági növekedést a K+F kiadások, és az azt támogató intézményrendszer határozza meg. Ezt 

teszteli az empíria, ami a fejlett országokat demonstráló Triád országokat veszi alapul a jelenlegi 

technológia paradigma idején (1980-napjainkig). Az alkalmazott regressziós panelvizsgálat kapott 

eredményein túl, fontos lehet a modell országspecifikus használata, amivel egy adott ország 

szakemberei viszonylag könnyen finomhangolhatnák az intézményrendszert úgy, hogy az a 

legnagyobb GDP-ben mért K+F megtérülést hozza. 
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A politikai üzleti ciklus a Gazdasági és Monetáris Unió keretein belül 

 

Mit értünk politikai üzleti ciklus alatt (PBC)? Mielőtt elmélyednénk az imént említett fogalomra 

épülő problémakör részletezésében, érdemes tisztáznunk a kiindulópontot: A nemzetgazdaság 

aggregált mutatóinak ciklikus, a választások éveiben tapasztalt ingadozásait a szakirodalom a 

„politikai üzleti ciklusok” névre keresztelte. Dolgozatom alapja a PBC kialakulásának elméleti 

háttere és gyakorlatban tapasztalt megjelenésének ellentéte. A költségvetési manipuláció nem tűnik 

el a Gazdasági és Monetáris Unióhoz való csatlakozás után, holott pont az ellenkezőjét 

feltételeznénk. Oka, hogy a csatlakozás következtében megszűnik egy olyan ösztönző, mely 

korrekcióra sarkallta az államokat. Továbbá jelentős eltéréseket figyelhetünk meg az övezet egyes 

tagállamai közt. Ahhoz, hogy megértsük, mi okozza a fiskális mutatók különbözőségét, az országok 

sajátosságait kell összevetnünk. Dolgozatom kronológiai sorrendben követi a szakirodalom által 

levont következtetéseket, végül Georgious Efthyvoulu viszonylag új, átfogó tanulmányára helyezi a 

hangsúlyt. 

Most vegyük át rövid, felsorolásszerűen azon tényezőket, melyeknek a szakirodalom szerzői igen 

nagy jelentőséget tulajdonítottak a jelenség kialakulásában. Az első megkülönböztető szempont a 

demokrácia kora, minősége. Általános egyetértés szerint a politikai üzleti ciklus a fiatal, „gyenge” 

demokráciák sajátossága. Az intézményrendszer és a transzparencia mértéke is befolyásolja a 

fiskális manipuláció mértékét: minél nagyobb a hatalmon lévők számon kérhetősége, annál kisebb a 

választási győzelem utáni járadékhoz való hozzájutás valószínűsége.Ezen kívül fontos megemlíteni 

a politikai verseny intenzitását. Alacsony intenzitás esetén inkább monetáris eszközökkel, ellenkező 

esetben fiskális eszközökkel kísérlik meg a választók jóindulatát elnyerni. A soron következő 

szempont a politikai rezsim. Végül elérkeztünk dolgozatom kulcspontjához: az euró bevezetése 

előtt álló és a már eurót használó országok közötti eltérésekhez, melyek a rájuk vonatkozó 

követelmények eltérő voltával (illetve az euró bevezetésének rövid távú következményeivel) 

magyarázhatók, hiszen az Unióhoz való csatlakozás után már nem élvez prioritást a fiskális 

értelemben bevezetett szigor fenntartása. 

Az Európai Unió tagállamainak imént felsorolt szempontok alapján történő kategorizációja 

segítségünkre lehet az üzleti ciklus országok között tapasztalt eltéréseinek feltérképezésében. 

Dolgozatom így talán újabb kérdések felvetésére,vizsgálatára sarkallhatja olvasóit. 
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Az eladósodás és a gazdasági növekedés kapcsolatának elmélete - empirikus tanulságok az 

Európai Unió kelet-közép-európai tagállamaiból 

 

Az országok eladósodásához gyakran negatív képzet társul. Dolgozatomban az ezt alátámasztó, 

illetve cáfoló elméleti megfontolásokat tárgyalom, majd empirikusan illusztrálom az Európai Unió 

közép-kelet-európai tagállamain keresztül. Ennek során bizonyítást nyer, hogy az államadósság 

szignifikáns negatív kapcsolatban áll a gazdasági növekedéssel, míg a külső adósság és gazdasági 

növekedés kapcsolata tipikusan nem szignifikáns, kivételt képez ez alól Magyarország: mind a 

külső, mind az államadósság kapcsolata a gazdasági növekedéssel szignifikánsan negatív. 
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egyetemi tanár (BCE - Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék), BCE GTK 

 

 

Egy 2x2-es mátrixban már nincs helye állami hibának 

 

Dolgozatunk célja, hogy bemutassuk az állami szabályozások egy lehetséges csoportosítását, 

amelynek segítségével pontosabban lehet értékelni az állami döntések eredményességét az ország 

versenyképessége szempontjából. TDK dolgozatunkkal egyfajta eszközt kívánunk nyújtani az 

állami döntések megfelelő értékeléséhez, két dimenzió alapján csoportosítva a szabályozási 

lépéseket. A szabályozó célja a piaci kudarcok nem hatékony allokációjának kezelése, vagy a 

közösségi érdek más megnyilvánulása. Szabályozási eszköztárát felhasználhatja oly módon, hogy 

céljait a piaci koordináció segítségével, verseny kialakításával érje el, vagy ellenkezőleg, az állami 

befolyás növelésével, nem-piaci alapú működés létrehozásával. Ezek alapján négy típusba 

sorolhatók a szabályozási eszközök. A beavatkozási elemek egyes típusairól belátható, hogy 

mennyire lényegi kritériumuk a stabilitás, vagy a rugalmas változtathatóság a nemzeti szintű 

versenyképesség szempontjait figyelembe véve. Dolgozatunk konklúziója, hogy a piaci kudarcra 

reagáló piacpártoló, valamint a társadalmi célok megvalósulását segítő, állami szerepet növelő 

beavatkozási formák azok, melyeket érdemes hosszú távú stabil szabályozási eszközként használni. 
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Felsőoktatási helyzetkép: kérdések és válaszok az átalakuló felsőoktatásban 

 

 

A kutatásom témájául az elmúlt hónapokban jelentős változásokat megélt felsőoktatási rendszert 

választottam. A téma aktualitását mi sem bizonyítja jobban, hogy valamennyi tudományterület, 

mint a jogi, vagy az üzleti képzés államilag támogatott keretszámát központilag drasztikusan 

lecsökkentették, így ettől a tanévtől kezdve már csak bizonyos felsőoktatási intézményekben lehet 

állami ösztöndíjjal tanulni és a jövő tanévtől valószínűleg már nem lesz ösztöndíjas közgazdász 

képzés. A 2012/2013-as tanév őszi félévétől Hallgatói Szerződést írnak alá az államilag támogatott, 

illetve részösztöndíjas képzésben résztvevő hallgatók, melyet szeretnék szintén tovább elemezni, 

annak főként makrogazdasági hatását értékelni. 

 

 

A vizsgálat során jelentősebb oktatás-gazdaságtani elméletekre fogok támaszkodni, a korábbi, a 

jelenlegi finanszírozási modellt értékelem, illetve a felsőoktatás jövőképével, víziójával is 

foglalkozni kívánok. Áttekintem, milyen költségekkel üzemeltethető a felsőoktatás és ennek 

mekkora hányadát adja a tandíj, számos más tényezőt is figyelembe véve, mint a hallgatói 

támogatott hitelek, ösztöndíjprogramok. A dolgozat során a tandíj vizsgálatánál érveket kívánok 

gyűjteni mellette és ellene is, illetve makrogazdasági hatásait teszem vizsgálat tárgyává. A 

rendszerváltás óta számtalanszor napirendre került a tandíj bevezetése, ám ez az elmúlt két 

évtizedben rendre elmaradt a meglehetősén erős társadalmi ellenállás miatt. Az aktuális rendszer 

előnyei, hibái, problémái mellett fel szeretnék vázolni alternatív lehetőséget, illetve ezt a modellt 

értékelném, összevetném a jelenlegivel. 

A dolgozat megírásával célom, hogy a rövid idő alatt drasztikus változásokon átesett felsőoktatásról 

egy leendő közgazdász szemszögéből válaszokat adjak, alternatívákat több szempontból értékeljek, 

valamint javaslatokat szeretnék megfogalmazni a felderített ellentmondások feloszlatására. 
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Fiskális folyamatok fenntarthatósága 

 

A fejlett világ országai összességében növekvő adósságrátát produkáltak az elmúlt években. 

Némelyeknek ezek közül fizetőképességi problémái támadtak, némelyeknek könnyedén tudták 

magukat finanszírozni. Érdekes kérdés lehet, hogy mikor tekinthetjük egy ország által folytatott 

fiskális politikát fenntarthatónak, illetve fenntarthatatlannak. 

Dolgozatomban elsőként általánosan ismertetem azokat a történéseket, melyek szerepet játszottak a 

világ országainak adósságnövekedésében, főként a nagyobb gazdasági világválságra gondolok itt 

elsősorban. Ezzel párhuzamosan említést teszek az ezekkel együtt folyamatosan megjelenő 

közgazdasági elméletekről is, a keynesizmusról, a monetarizmusról és a politikai-intézményi 

közgazdaságtanról. 

A növekvő államadósság elérhet egy olyan szintet, amely már fenntarthatatlannak tekinthető. 

Dolgozatom választ keres arra, hogy hogyan tud egy kormányzat fenntartható költségvetési politikát 

folytatni, adósságrátáját stabilan tartani. A probléma megoldáshoz három egyszerűbb matematikai 

modellt hívtam segítségül. A modellek a reálnövekedés és a reálkamatláb viszonyából kiindulva 

megállapítanak egy olyan elsődleges egyenleget, mellyel nem növekvő adósságarány érhető el 

egyik évről a másikra. 

Dolgozatom utolsó részében a magyarországi fiskális folyamatokat vizsgálom. Arra a 

következtetésre jutok, hogy ugyan a világgazdasági válságok növelték a magyar adósságállományt, 

a fő adósságnövekedési hullámok azonban nem a recessziók idején indultak el az országban. A 

2008/2009-es válság épp ellenkezőleg hatott a fiskális folyamatainkra, mint az fő szabály szerint 

várható lett volna, a korábbi adósságnövekedés állt meg ennek hatására. Erre sem a keynesizmus, 

sem a monetarizmus nem tud kielégítő választ szolgáltatni. Az adósságpálya alakulása 

nagymértékben a politikai folyamatoktól és intézményi korlátoktól függ ma Magyarországon. 

A korábban közölt modelleket magyar adatokon teszteltem, arra keresve a választ, hogy 

fenntarthatónak vagy fenntarthatatlannak értékelik –e a költségvetési folyamatokat. Az elmúlt tíz 

évet és a jövőben várható folyamatokat is értékeltem, eredményül változó képet kaptam. Egyaránt 

jellemezi a tárgyalt intervallumot növekvő, változatlan és csökkenő adósságpálya is. A fiskális 

politika a fenntarthatatlan felől a fenntarthatóba látszik fordulni, ám ehhez mindenképpen 

hosszútávon magasan tartott elsődleges egyenleg többletre lesz szükség, ami tartósan jelentős 

terheket tesz a magyar társadalomra vállára. 
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Hitelválság Magyarországon 

 

Dolgozatunkban a Magyarországon kialakult hitelválságot térképezzük fel. 

Átfogó képet adunk a válság kialakulásáról, felfutásáról, illetve következményeiről. 

Többek között kitérünk arra, hogy milyen devizanemekben történtek a hitelfelvételek, és azok 

árfolyamváltozásai hogyan alakultak. 

Mindemellett az alábbi kérdésekre is keressük a választ: 

Igaz-e az a feltevés, hogy az ügyfelek döntöttek rosszul a hitelfelvételek során? Tudniuk kellett 

volna az esetleges árfolyamváltozásokról? 

Igaz-e, hogy a kialakult helyzetet a piac tudná korrigálni önmagától? 

Szükséges-e az állam beavatkozása? 

A Forint-alapú hitel háttérbe szorulásának van-e oka, ha van, akkor ki/mi az? 

Megfelelőek voltak-e a kormány addigi intézkedései a kialakult helyzet kezelésére? 

Hamarabb kellett volna beavatkoznia az államnak, ha igen, akkor mivel és ez megtörtént-e? 

A kérdések részletes boncolgatása után megnézzük, hogy mit tehettek volna és mit tettek az érintett 

gazdasági szereplők a válság elkerülése illetve enyhítése érdekében. Zárszóként pedig saját 

megoldási javaslatokat fogalmazunk meg a bajbajutott devizaadósok megsegítésére. 
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Pénzügyi válság... Olajár-emelkedés... Kamatemelés? 

 

Dolgozatom témájának egy releváns gazdasági kérdést választottam, amely során arra kerestem a 

választ, hogy a világgazdasági recesszió után, egy újabb olajár-emelkedési időszak derekán a 

monetáris politika hogyan tudná megvalósítani elsődleges célját, azaz az árstabilitás fenntartását, és 

emellett hogyan tudná minél hatékonyabban támogatni a gazdasági fellendülést. 

A dolgozat első fejezete igyekszik rávilágítani a téma relevanciájára, bemutatja, hogy az Európai 

Unióban miképp alakultak a főbb makrogazdasági változók, az energiaárak és a monetáris politika 

az elmúlt 10 évben. Majd azzal a céllal, hogy megválaszoljam az előbbi kérdést, építettem egy 

DSGE-modellt, és a második fejezetben bemutatom e modell magatartási egyenleteit, levezetését, 

egyensúlyi egyenleteit és az állandósult állapot kalibrálását. A következő fejezetben, a 

sztochasztikus sokkszimuláció során tanulmányozom, hogy miként hat egy beruházási sokk, egy 

importár sokk és egy monetáris politikai sokk egy stilizált gazdaságra. 

A kérdés pontos megválaszolásának érdekében a negyedik fejezetben bemutatok egy olyan – a 

2008-as gazdasági eseményeket illusztráló – válságból kilábaló stilizált gazdaságot, amelyet egy 

napjainkban is tapasztalható 10-20 százalék körüli olajár sokk ér. Dolgozatom zárásaképp pedig 

megvizsgálom, hogy ezen körülmények között milyen monetáris politika (modell által javasolt 

szigorítás, azon túli kamatemelés, vagy kamattartás) tudná hatékonyan támogatni az árstabilitás 

fenntartását és a gazdaság újbóli növekedését. 

Eredményként azt kaptam, hogy a szigorúbb monetáris politika csupán rövid távon lassítaná a főbb 

makrogazdasági változók növekedését, hosszabb távon viszont azok dinamikusabb gyarapodását 

eredményezné, amellett, hogy a monetáris politika teljesítené elsődleges célját, azaz az árstabilitás 

megteremtését – így modellem alapján egyértelműen ez a beavatkozás bizonyulna a 

legkedvezőbbnek az európai gazdaság számára. 
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Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? 

 

Az elmúlt két év gazdaságpolitikai változtatásait heves viták kísérik, ezek közül is talán az 

egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetését érték a legkomolyabb szakmai kritikák. A témával 

kapcsolatban sok neves közgazdász alkotott véleményt különböző szempontok szerint. Úgy 

gondolom, hogy ez egy olyan téma, amely majdnem mindenkit érint a gyakorlatban is. A kormány 

ezen intézkedése nekem is felkeltette a figyelmemet, ezért célom egy olyan dolgozat megírása volt, 

mely széleskörűen foglalkozik az egykulcsos személyi jövedelemadó (SZJA) bevezetésének 

előzményeivel, de főleg annak szerteágazó hatásaival. 

Kutatásom során az alábbi hipotéziseket állítottam fel: 1. Az egykulcsos SZJA már bizonyított a 

gyakorlatban, több országban is jelentős sikereket értek el a bevezetésével. 2. Az egykulcsos SZJA 

bevezetésének Magyarországon beruházásösztönző hatása van. 3. Az alacsonyabb adókulcsnak 

teljesítménynövelő hatása van. 4. Az egykulcsos személyi jövedelemadózás átláthatóbb és 

igazságosabb a progresszív adózásnál. 

Az alábbi hipotézisekre primer és szekunder kutatással kerestem a válaszokat. Primerkutatásom 

fókuszcsoportos interjúból áll, szekunderkutatásom alapját pedig magyar és idegen nyelvű szakmai 

folyóiratok és internetes honlapok cikkei, statisztikai adatokkal, kimutatásokkal alátámasztott 

elemzések teszik ki. Dolgozatomban visszatekintek a személyi jövedelemadózás múltjára, az 

egykulcsos adózás elméletére. Megvizsgálom az egykulcsos SZJA előnyeit, hátrányait, a 

nemzetközi tapasztalatokat, az itthoni bevezetés előzményeit és a hozzáfűzött reményeket. Sorra 

veszem a következményeit: a gazdaság teljesítményére, az adóbevételekre, a háztartások 

jövedelmére, valamint a beruházások volumenére vetett hatását. 

Dolgozatom írása közben a témát több oldalról közelítettem meg, majd szakmai szempontok 

alapján foglaltam állást a felvetett hipotézisekkel kapcsolatban. 
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A kommunikáció, az információ és az ember hármasfogata 

 

Életünk társas kapcsolatok szövevényes hálózata. A kapcsolatainkat kommunikációs interakciók 

töltik meg tartalommal. Ahogyan az életünk része a kommunikáció, úgy egy vállalat 

mindennapjaiban ez alakítja már nemcsak az emberi kapcsolatokat, hanem a feladat-és 

felelősségkörök működését is. 

A dolgozatom középpontjában egy kommunikációs audit áll, amelyet egy építőipari 

szigetelőanyagok értékesítésével és gyártásával foglalkozó nagyvállalat logisztikai osztályán 

végeztem. A felmérés az intern kommunikációt veszi górcső alá ― a formális, az informális 

kommunikációt, a belső kapcsolatokat, a motivációt, a munkahelyi légkört, a kommunikációs 

eszközöket, az információs technológiát (IT) stb. 

A szervezetek kommunikációs folyamatai különböznek egymástól. A kommunikációt mindig 

környezete teszi speciálissá. Mások lesznek egy pékség és mások lesznek egy számítógépet gyártó 

multinacionális vállalat kommunikációs folyamatai. A kommunikációs folyamatoknak mindig a 

munkafolyamatok egyediségéhez kell illeszkedniük. 

A dolgozatom vizsgált szervezeti egységének logisztikai tevékenységi csak úgy működnek 

hatékonyan, ha a nemcsak az anyagok, hanem 

- a megfelelő információ is 

- a megfelelő mennyiségben; 

- a megfelelő időben; 

- a megfelelő minőségben; 

- a megfelelő helyen 

- és akár a megfelelő ár mellett rendelkezésre áll. 

Kutatásaimban a kommunikációs kapcsolatok színterei a logisztikai folyamatok. Nemcsak a 

kommunikációs folyamatok hatékonyságát próbáltam „mérhetővé” tenni. Arra is kerestem a választ, 

hogy az anyag- és információáramlás, amely a vállalati logisztika rendszert áthatják, miként 

kapcsolódnak össze a kommunikációs folyamatokkal ―, hogy mi a kapcsolat a logisztika és a 

kommunikáció tudománya között. 
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A közösségi portálok álláskeresési lehetőségei 

 

A legtöbb hallgató már a főiskolás évei alatt azon töpreng, hogy az iskolapadból kikerülve sikerül-e 

elhelyezkednie. A széles körű internetpenetráció megfelelő hátteret ad az online álláskereséséhez. 

Vajon a közösségi oldalak fejlettsége, összetartó ereje alkalmas-e arra, hogy a főiskolai hallgatók és 

„ismerőseik” hatékonyan segítsék egymást az álláskeresésben? Kutatásunk célja, hogy kiderítsük a 

közösségi portálokat használók a profiljukat mennyire tudatosan használják, valamint, hogy élnek-e 

a social networking által nyújtott álláskeresési lehetőségekkel. 

A kutatás fő célja, a közösségi portálokon való álláskeresés lehetőségének és továbbfejlesztésének 

vizsgálata a felsőoktatási hallgatók körében. 

Specifikus célunk volt az álláskeresés előnyeinek és veszélyeinek a feltárása. Továbbá az ilyen 

típusú álláskeresések különböző dimenzióinak elemzése. 

A kutatás során a szekunder forrásokon kívül, online lekérdezés, kérdőíves megkérdezés, próbaállás 

keresésre érkező válaszok elemzését végeztük el. A minta nem reprezentatív, saját kapcsolati 

hálónkon keresztül készítettük a kutatást. A válaszadók közül kiválasztottunk néhány főt 

fókuszcsoportos interjúra, hogy finomítsuk az eddig feltárt összefüggéseket. A főiskolánkon 

kérdőíves megkérdezést alkalmaztunk. 

A kutatás során a következő hipotéziseket állítjuk: 

H1: A 25 év alatti korosztály nagymértékben nyitott a közösségi portálon való álláskeresésre. 

H2: A nőknek az aránya nagyobb az ilyen típusú álláskeresésben, mint a férfiaké. 

H3: Az iWiW-et hazánkban többen használják, mint a Facebook-ot. 

H4: Aki kipróbálta már a social networking oldalakon való álláskeresést, annak pozitív tapasztalatai 

voltak ez ügyben. 

A közösségi oldalakon való álláskeresés a főiskolai hallgatók számára az egyik leghatékonyabb 

módszer lehet, hiszen személyre szabottan, egyedi elvárásokat is figyelembe véve tudnak segíteni 

az ismerősök. 

A vállalati kultúra és a HR-tudomány fejlődésével egyre több vállalkozás is párbeszédet kíván 

folytatni a közösségi portálokon keresztül. Ennek köszönhetően lehetőségek nyílnak a vállalatok 

iránt elkötelezett főiskolai hallgatók számára, hogy proaktív módon kapcsolatba lépjenek velük. A 



 

 

vállalkozások és a hallgatók között online párbeszéd kibővülésével, ez a módszer akár a 

leghatékonyabb módja lehet az álláskeresésnek. 
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AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓINAK TÁRSAS TÁMOGATÁSA 

 

Fischer (1984) szerint az, hogy kiket ismerünk és kiktől függünk, befolyásolja életünk sikerességét, 

jólétünket, biztonságunkat, de még az egészségünkre is igen nagy hatással van. A társas kapcsolatok 

tehát elengedhetetlenek az ember életében. Több pszichoszociális kutatás is igazolta, hogy 

kapcsolatainknak és társas kötődéseinknek már a korai életszakaszban kiemelkedő fontossága van 

és elengedhetetlenek az egyetemi évek alatt is. 

Társainktól támogatást kaphatunk, mely az ők segítő, vagy annak szánt megnyilvánulásaikat jelenti 

(Deelstra és munkatársai, 2003). Ezek szolgálnak önbecsülésünk alapjául, segítenek kialakítani a 

pozitív életszemléletet, csökkentik a mindennapi stresszt. De mitől függ az, hogy valaki mennyi 

társas támogatásban részesül, kire mikor számíthat? 

A társas támogatás demográfiai változókkal való viszonyát fogom vizsgálni tanulmányomban. 

Ennek alapjául az Óbudai Egyetem hallgatói által kitöltött társas támogatás teszt fog szolgálni 

(Hays, Sherbourne, Mazel, 1995). A kérdőívben a hallgatóknak azt kellett osztályoznia 1-től 5-ig 

terjedő skálán (mindig-soha), hogy az egyes támogatási formákban milyen gyakran van lehetőségük 

részesülni. A vizsgálatban résztvevőket nem, életkor, életkörülmények és a felsőoktatásban eltöltött 

idő alapján kategorizálom, majd a válaszokat különböző statisztikai elemzéseknek vetem alá. 

Feltevésem, hogy a legtöbb társas támogatásban részesülő hallgatók két nagyobb csoportra 

oszthatóak. Akik a családjukkal vagy párjukkal élnek, nagyobb eséllyel számíthatnak rájuk a nehéz 

helyzetekben, hiszen sokkal bensőségesebb a kapcsolatuk. A másik nagyobb csoport a több éve a 

felsőoktatásban lévő hallgatók. Mivel régebben ott vannak, több információ jutott el hozzájuk, amit 

kamatoztatni tudnak, illetve több és mélyebb kapcsolataik van. 

Természetesen a támogatás mértéke a támogatás fajtájától is függ. Érzelmi támogatást (szeretet, 

tisztelet, csodálat) a nők gyakrabban kaphatnak társaiktól, hiszen a férfiaknál kevésbé elfogadott az, 

hogy kimutassák, ha valaki fontos számukra. Ezzel szemben viszont az instrumentális támogatás, 

vagyis az anyagi javakkal történő megsegítés a férfiak körében fordul elő többször. Az információs 

támogatás a leggyakoribb forma, azonban gyakran együtt jár az érzelmi támogatással, mely 

jelenséget a szakirodalom megbecsülésnek nevez (House, 1981). 
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Az Y generáció a munkaerőpiacra lépés előtt – már az egyetem sem elegendő? 

 

Néhány évvel ezelőtt a felsőoktatásban tanuló fiatalok többsége úgy gondolta, hogy egyetemi 

diplomájuk biztos belépőt jelent számukra ahhoz, hogy el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon 

viszonylag rövid idő alatt egy jól fizető, megélhetésüket bőven biztosító állásban. Ma azonban ez a 

helyzet már egyre kevésbé néz ki így, mely nem kizárólagosan a gazdasági válságnak köszönhető 

leépítések, egyéb megszorítások és a jelentős gazdasági visszaesés miatt alakult így, hanem 

véleményünk szerint nagyon szoros összefüggésben van az új generációk megjelenésével (Y, de 

már akár a Z generációt is említhetjük), illetve az ebből fakadó munkaerőpiaci elvárásokkal. Egyre 

inkább úgy tűnik, hogy a mai egyetemisták számára már nem elegendő az, ha egy jó nevű egyetem 

képzésében vehetnek részt, gyakran dolgoznak az egyetem mellett, külföldre utaznak akár tanulni, 

akár szakmai gyakorlatot végezni, vagy diákszervezetekhez csatlakoznak. Mindezt pedig a vállalati 

oldal is támogatja, sőt elvárássá alakult, hogy a hallgatók „csináljanak valamit”, az „egyetem már 

nem elegendő önmagában”. Ez tehát egy öngerjesztő folyamat is egyben: az Y generációs 

hallgatóknak szükségük van arra, hogy kiegészítsék az oktatást, gyakorlatiasabb tapasztalatokra 

tegyenek szert az elméleti mellett, továbbá a munkáltatók is olyan fiatal munkavállalókat keresnek, 

akik rendelkeznek valami plusszal, hiszen alapvetően ők azok, akik a munkahelyen is ezt a 

mentalitást fogják képviselni, mint az egyetemen. Ezekre és olyan kérdésekre helyezzük 

munkánkban a hangsúlyt, hogy vajon miért lehetséges, hogy sokan hajlandóak évekkel később 

befejezni tanulmányaikat azért, mert az egyetem melletti elfoglaltságaikat (pl. diákszervezeti 

tagságukat) előbbre helyezik azoknál. Fő kérdésfeltevésünk tehát, hogy miért csatlakoznak az Y 

generációs hallgatók diákszervezetekhez manapság rövid, illetve hosszabb távon. Vajon 

motivációik visszavezethetők-e egy olyan főbb motivációra, ami esetében céljuk, hogy az egyetemi 

oktatást kiegészítve, nagyobb esélyekkel induljanak a munkaerő-piaci versenyben. Ezen 

kutatásunkhoz mintaként az AIESEC fiatal egyetemisták által vezetett szervezete fog alapul 

szolgálni, mégpedig azért, mert ezt találtuk a legdiverzebb motivációkkal rendelkező 

diákszervezetnek. 
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Coaching: A legális dopping 

 

  

  

Emberi Erőforrás szakos harmadéves éves hallgatóként több tárgy keretein belül is felmerült egy új, 

speciális tanácsadási forma a coaching - amely azonnal felkeltette az érdeklődésemet.  

Miért olyan különleges a coaching? Honnan ered? Mi valójában egy coach feladata és milyen 

kompetenciákkal kell rendelkeznie, ahhoz, hogy sikeres legyen munkája során?  

Ilyen és ehhez hasonló kérdések fogalmazódtak meg bennem a téma kapcsán. 

  

A coaching gyökereit kutatva figyelmes lettem egy jelenségre az emberi teljesítménnyel 

kapcsolatban, amit magam is átéltem már. Így óhatatlanul saját tapasztalataimat párhuzamba állítva 

a coachinggal értettem meg annak lényegét. 

Kvalitatív kutatásom során rávilágítok a sport és a coaching különös összefonódására is. Kíváncsi 

voltam továbbá arra, hogy egy coach milyen szerepeket tölthet be a vezetőt támogató folyamatban 

és ennek milyen hatásai lehetnek az ügyfélre, illetve a coaching procedúra menetére. 
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Emberi erőforrások optimális kiválasztásának vizsgálata a projekttervezésben 

 

A projektmenedzsment napjainkra az üzleti világ menedzsmenttudományának nélkülözhetetlen 

szakterületévé nőtte ki magát. Ahhoz azonban, hogy a cégek számára ez a tevékenység ne kidobott 

pénzt jelentsen, a szervezettség és precizitás a probléma megfogalmazásától a feladat lezárásáig 

alapvető követelményt támaszt. A projekt formában megoldandó feladatok sikerességét 

egyediségükből adódóan nehéz megjósolni, ugyanakkor egy felkészült és összhangban működő 

csapattal megalapozhatjuk azt. 

A mindennapi gyakorlatban alkalmazott emberi erőforrás kiválasztási módszerek hiánya – számos 

esetben a nyers intuíció -, vagy azok rendezetlensége, esetleg hibás alkalmazása ellehetetleníti a 

projekt idő -, költség - és minőségi keretfeltételeinek betartását és ezzel együtt a projekt 

sikerességét. A módszerek érvényesítésén túl hibát találhatunk magában a szemléletben is, ugyanis 

a módszertanok készítői sokszor figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy az embert soha nem 

lehet pusztán adatbázisokból nyert számokból kiismerni. 

A kutatómunka célja egy olyan általánosítható emberi erőforrás kiválasztására alkalmas rendszer 

létrehozása, amely iparágtól függetlenül bármely projekt csapattagjainak kiválasztása esetén 

megfelelő javaslatot és megoldást nyújthat az emberközpontú- és a matematikai megközelítések 

arany középútjának segítségével. 

Hogy mi alapján érdemes egy projektcsapatot összeállítani, és hogy kik a kompetens személyek egy 

adott feladat csoportban történő elvégzésére? Mikben térnek el a projektcsapatok tagjainak 

összeválogatásánál, valamint a szervezeti kiválasztásnál alkalmazott módszerek? Hogyan lehet 

objektív és célirányú egy kiválasztási rendszer, annak ellenére, hogy az elvégzendő feladat előre 

definiálhatatlan? A dolgozat olvasója többek között ezekre a kérdésekre kaphat választ a már 

bizonyított módszerek újraértelmezésén és önálló gondolatmeneten alapuló, általam kidolgozott 

kiválasztási módszer segítségével. 

Érintett tudományok, szakterületek és módszertanok: projektmenedzsment, hálótervezés és 

gráfelmélet, operációkutatás, erőforrás tervezés és optimalizálás, szervezet- és munkapszichológia, 

szociológia, emberi erőforrások. 



 

 

CZIFRA LAURA 

Emberi Erőforrások 

BA, 5. félév 

Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Mészáros Aranka 

egyetemi docens, SZIE GTK 

 

 

Generációk a munkahelyen 

 

Kutatásomban nem csupán a különböző nemzedékek egyedi jellemzőivel foglalkozom, hanem 

azokkal a módszerekkel is, amelyekkel a fiatal pályakezdőket ösztönözni, motiválni igyekeznek a 

munkaadók. A szakembereknek követni kell a szakma fejlődését, meg kell ismerni az új kutatási 

eredményeket. Ezzel párhuzamosan a vezetőknek is fel kell készülniük arra, hogy megfelelő 

ösztönző rendszereket dolgozzanak ki és hatékony, gyors és precíz munkavégzést segítő 

környezetet teremtsenek a munkavállalók részére. 

Dolgozatomban az alábbi a kérdésekre keresem a választ: a mai munkakörnyezetben milyen 

hatással vannak a különböző generációk egymásra, és a munka hatékonyságára. Vajon van-e ok 

arra, hogy az idősebb nemzedékek (Baby boom, X generáció) negatív megkülönböztetéstől 

tartsanak néhány év múlva a munkaerő piacon a fiatal, ma még nem aktív munkavállaló Z 

generációkhoz képest? Valóban létezik-e a nemzedékek között erőteljes különbség a 

kommunikációs, a hagyományos és nem hagyományos (IKT) eszközök használatát tekintve? 

A HR funkciók folyamatosan bővülnek (munka- és egészségvédelem, személyzetfejlesztés, 

munkaidő-munkarend átalakítás, tudás- és tapasztalat átadás, know-how kialakítás). Az egyre 

bővülő funkciók ellátására már HR szoftverek is készültek, amelyek jelentősen megkönnyítik a 

szakemberek munkáját, segítséget nyújthatnak a karriermenedzsment, generációmenedzsment, és 

ösztönzésmenedzsment minél magasabb szintű ellátásában. 

Dolgozatomból kiderül, hogy a generációk alapvetően mindig különböztek egymástól, s a 21. 

századi technikai megújulások folyamatos sorozatát megélve, ezek az alapvető változások 

gyorsabban és látványosabban következnek be, mint a korábbiakban az X generációnál, vagy akár a 

veteránoknál. A munkavállalási szokások alapjaiban nem változtak, de mint minden, bizonyos 

változásokon keresztülmegy, és így a munkavállalók igényei is folyamatosan átalakulnak (technikai 

felszerelés, ergonómia, kommunikációs formák). Ezeknek a szükségleteknek az örökös 

átalakulásával együtt a szervezetek motiváló rendszereit is szükséges időről időre megreformálni. 

A társadalmi igények folyamatos változásai hatással vannak az ösztönző rendszerek fejlődésére. 
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Hanyas vagy? 80as? 90es? Új motiváció díjcsomag a hazai Y generáció számára 

 

A TDK dolgozatom keretében egy manapság aktuális témát dolgoztam fel, az Y generáció 

munkához való hozzáállását és motiválhatóságát. Aktuális, mivel az Y generáció tagjai nagy 

százalékban most kerülnek ki a munkaerőpiacra, ennek megfelelően a vezetők számára is 

megjelenik a követelmény egy újfajta menedzselési eszköztár kialakítására. 

A témában a szekunder információk mellett saját kutatást is végeztem, melynek szükségességét az 

adta, hogy eddig hasonló horderejű felmérés nem létezett Magyarországon. A kérdőív azt vizsgálta, 

hogy ez a korosztály milyen jellemzőkkel bír, mit tart motiváló erejűnek és jövőjét hogyan képzeli 

el a munka világában. A vizsgálat minta elemszáma a 250 főt is meghaladta, és bár a felmérés nem 

mondható reprezentatívnak, de a főbb következtetések megfogalmazásához kitűnő alapot jelentett. 

Az online kérdőív kiértékelése során kirajzolódtak a legjellemzőbb személyiségjegyek, 

megfogalmazhatóvá váltak a leghangsúlyosabb motivációs tényezők (bérezés, karrier lehetősége) 

hatásai a fiatalokra, illetve újfajta, alternatív motivációs eljárásokról is megtudhattuk, hogy 

mennyire alkalmazhatóak az Y generáció körében. 

A kérdőív kiértékelése alapján arra az eredményre jutottam, hogy a mai fiatalok már 

alapjellemzőikben is teljesen elkülönülnek a korábbi generációktól, így mindenképpen másként kell 

őket kezelni, sokkal nyitottabbak, rugalmasabbak, változásorientáltabbak. Náluk már sokkal inkább 

előtérbe kerülnek a belső motivátorok, az önmegvalósítás, erkölcsi elismerés és fejlődés. 

Természetesen a megváltozott körülményekhez a munkáltatóknak is alakulniuk kell, új motivációs 

módszereket kell alkalmazniuk, mint például a pozitív visszacsatolás hangsúlyozása, vagy a 

döntésekbe való magasabb szintű bevonás, felhatalmazás. Az újfajta tehetségmenedzsment 

eszközök mellett a menedzsereknek azonban továbbra is használniuk kell a régebbi módszereket, de 

ezeket az egyénekre kell szabni, sokkal hangsúlyosabban mint eddig, mivel csak így válik lehetővé 

a magas potenciállal rendelkező tehetségek hosszú távú megtartása valamint hatékony felhasználása 

a vállalat számára. 
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Hogyan közelítsük meg Oroszországot? Elemzés kulturális metaforákkal és kulturális 

dimenziókkal 

 

Napjaink kutatási témái között egyre gyakrabban szerepelnek a kulturális értékeket szem előtt tartó 

interkulturális menedzsment gyakorlatának finomítását célzó munkák, illetve az emberi erőforrás 

menedzsment kulturális technikáinak tárháza is dinamikusan bővülni látszik az elmúlt évtizedek 

tükrében. 

Jelen dolgozat keretében először a kvantitatív kutatási módszerek segítségével fogom elhelyezni az 

orosz kultúrát, majd a dolgozat fő témájaként egy kvalitatív kutatási módszerrel, a kulturális 

metaforával szemléltetem az orosz nemzet sokrétűségét. 

Összességében a végső eredményekből következtetéseket tudunk levonni az Oroszországban 

jellemző emberi kapcsolatokról, az orosz emberek számára kiemelkedő fontosságú értékekről, 

amelyek induktív módon rávetíthetőek a helyi üzleti, gazdasági, interkulturális menedzsmentre és 

tanácsokkal szolgálhatnak arra, hogy a gyakorlatban mely módszerek lehetnek a még 

célravezetőbben alkalmazhatóak az orosz kultúrában. 
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I love my work 

 

Napjainkban a vállalkozások egyik legfontosabb értéke, valamint számukra a tartós versenyelőnyt 

biztosító tényező az emberi erőforrás. Minden utánozható – termékek, szolgáltatások, infrastruktúra, 

technológia – kivéve a megfelelően motivált munkatársat. Alfred Sloan, a General Motors vezetője 

egy alkalommal így nyilatkozott: „Vegyék el az eszközeimet, hagyják meg az embereimet és öt év 

múlva mindent visszaszerzek.” A vállalat sikerességét tehát nagymértékben meghatározza, hogy 

milyen felkészültségű, mekkora szaktudással, gyakorlattal rendelkező munkatársakat képes 

szerződtetni, megtartani, valamint a szervezeti célok elérése érdekében miként tudja motiválni 

alkalmazottait. Ily módon a motiváció felértékelődik, hiszen a szervezeti és egyéni célok 

mozgatórugójává válik. 

Az „I love my work” többet jelent, annál hogy szeretem a munkám, a pólókon, kitűzőkön 

megjelenő hasonló feliratok viselőjük véleményén túl azt is magukban hordozzák, hogy mindezt 

bátran vállalják, sőt büszkék rá. A vállalatoknak is hasonló eredményre kellene törekedniük, hogy 

dolgozóik a munkaszeretetén túl, büszkék lehessenek magára a munkahelyükre is. 

Kutatásom során először – szekunder források alapján - azt vizsgáltam meg, hogy melyek azok a 

tényezők, motívumok, amelyek az emberekre ösztönzőleg hatnak a nagyobb teljesítménykifejtés 

érdekében, majd pedig azokat a humánerőforrás eszközöket néztem végig melyek segítségével 

motiváltság érhető el a vállalaton belül. Ezután a javadalmazási rendszert vettem górcső alá, kiemelt 

figyelmet fordítva a cafeteria rendszerre, amelyet főként az dolgozói elvárásoknak való megfelelés 

szempontjából vizsgáltam. Primer kutatásomat is a rugalmas juttatásokra építettem, a kérdőívek 

kitöltése során a megkérdezettek a különböző, beárazott juttatások közül állíthatták össze a saját 

„csomagjukat” figyelembe véve annak tényét, hogy minden újabb választás a juttatás értékével 

csökkenti a fizetésüket. Tehát ezzel nemcsak a különböző juttatások iránti igényt tudtam felmérni, 

hanem a hajlandóságot is, hogy mennyit képesek feláldozni az emberek a bérükből ilyen célokra. 

Kutatásommal azt szeretném elérni, hogy a munkáltatók valamennyi alkalmazottjukat ne csak egy 

termelési, hanem „A” humán tényezőnek tekintsék, amelynek érzelmei, vágyai és céljai vannak. A 

vevőikkel, vásárlóikkal szemben tanúsított rugalmasságot pedig terjesszék ki az alkalmazottakra is, 

hiszen sok esetben egy kis odafigyelés is csodákra képes. 
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Karrier, egyenlőség, nőiesség! Avagy a női menedzserek a férfiak által uralt világ 

útvesztőjében 

 

Napjaink egyre gyorsabban fejlődő világában növekvő tendenciát mutat a nők munkaerőpiacon való 

megjelenése. Mára már nemcsak a férfiak döntenek a karrierépítés mellett, de egyre gyakrabban 

találkozhatunk női kihívójukkal is. Egyre több ambiciózus fiatal nő szeretne a férfiakéhoz hasonló 

sikeres pályafutást elérni, azonban helyeztük sokkal bonyolultabb, hiszen egyszerre kell 

megfelelniük a társadalom elvárásainak, megbirkózni a folyamatos munkahelyi bizonyításvággyal, 

nem utolsó sorban helyt állni a családi életben. A céltudatos munkaerő szerepkörének betöltése 

mellet, legyen szerető, gondos családanya, minden pillanatban kívánatos, odaadó feleség, ami 

rendkívül jó szervezőképességet, türelmet, és mérhetetlen nagy kitartást igényel. Érdemes lenne 

elgondolkoznunk azon, hogy vajon hogyan fog alakulni a társadalom jövője, ha nők számára 

fontosabbá fog válni a siker elérése, a karrier építése, mint a gyermeknevelés. Vajon hol van az 

egészséges középút? 

Természetesen az emberek egy része örömmel üdvözli a nők arányának növekedését a vezetői 

pozíciókban, de még mindig nagyobb a velük szemben fellépő elvárás, mint a férfitársaiknál. Annak 

ellenére, hogy több tanulmány is azt mutatja, hogy a nők vállalatvezetési képességei jobbak, mint a 

férfivezetőké, a gyengébbik nemnek szembe kell néznie a munkahelyi diszkriminációval, és a 

nemek között lévő esélykülönbségekkel is. Ezzel kapcsolatban szeretnénk feltárni, hogy vannak-e 

olyan pályák, amelyeken a férfiak vetélytársra lelhetnek a nőkben? Mi az oka annak, hogy a nők 

egy láthatatlan üvegplafonba ütköznek? Okozhat-e bármilyen negatív változást a női menedzserek 

arányának növekedése a munkaerőpiac egyensúlyában? 

Az érdeklődésünket az Európai Bizottság női kvóta bevezetésének javaslata keltette fel, mely 

szerint 2020-ig 40%-ra kell kötelezően emelni a nők arányát a tőzsdén jegyzett cégek 

felügyelőbizottságában. Kutatásunkban szeretnénk választ kapni arra, hogy Magyarország mennyire 

nyitott arra, hogy a magasabb női vezetői posztok betöltésére állami kvótákat írjon elő. A magyar 

lakosság eléggé felkészült-e arra, a „női menedzser”, „vezér-igazgatónő” kifejezés hallatán hogy ne 

kapja fel hirtelen a fejét? A nők önértékelése tükrözi-e a XXI. századi nő karrierépítéshez, a 

ranglétrán való előrejutáshoz fűződő elképzeléseit, elvárásait? Kérdőíves kutatás segítségével 

vizsgáljuk a Miskolci Egyetemen tanuló nők és férfiak véleményét a témával kapcsolatban és 

próbálunk választ kapni a fentiekben említett pontokra, kérdésekre. Célunk, hogy megismerjük és 

feltárjuk a nők helyzetét, attitűdjeit, érzelmeit és hozzáállását a kialakult munkaerő-piaci 

helyzethez. 
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A közösségépítés művészete: hogyan használják a romániai nonprofit szervezetek a Facebook-

oldalakat? 

 

A közösségépítés művészete: Hogyan használják a romániai non-profit szervezetek a facebook 

oldalakat? 

Ez a tanulmány azt vizsgálja, hogy a romániai non-profit szervezetek hogyan használják és 

alkalmazzák a facebookot a kommunikációs illetve közösségépítő tevékenységükben. A tanulmány 

irányadó kutatási kérdései: Hogyan alkalmazzák a romániai nonprofit szervezetek a közösségépítést 

illetve a kommunikációs stratégiát a facebook oldalukon? Milyen információt osztanak meg a 

facebook oldalukon? Befolyásolja a piaci kiterjedés a facebook jelenlétet? A tanulmányban a webes 

tartalomelemzés segítségével vizsgáltam 27 nonprofit szervezet facebook oldalát. Egy 4 tényezős 

modell segítségével, amely 31 vizsgálandó pontot tartalmaz, elemeztem a facebook aktivitást. A 

Facebook használók 8S modelljére alapozva mindössze két szervezet használja ki nagymértékben a 

facebook adta lehetőségeket. A nonprofit szervezetek nagy része erőforrás vagy időhiány miatt nem 

tud folyamatos figyelmet fordítani a facebook jelenlétre. 
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A network marketing és az értékesítés kapcsolatának elméleti és gyakorlati elemzése 

 

Dolgozatom témája a marketing egy viszonylag új területét, a network marketinget elemzi, a 

network marketing és az értékesítés közötti kapcsolatot, egymásra gyakorolt hatásukat vizsgálja. A 

kapcsolati marketing a marketingnek egy viszonylag új, a hagyományostól eltérő megközelítése. A 

dolgozat első felében átfogóan bemutatom a marketinget és kiemelem azokat a területeket, 

amelyekre a későbbiekben építkezni fogok. Kiemelt figyelmet fordítok a hálózatok tudományának 

fontosságára és jelentőségére a marketing szempontjából, hangsúlyozva ezzel a marketing 

interdiszciplinaritását. A hálózatok tudománya és a marketing kutatási eredményei között 

igyekszem kiemelni a párhuzamot. Hangsúlyozom, hogy a marketingnek ez a fajta gyakorlata most 

van terjedőben, véleményem szerint ez a siker kulcsa a jövőben, sőt e gyakorlat alkalmazása nélkül 

egy vállalat életképtelenné fog válni. Gyakorlati átvezetésként először a network marketing egy 

kiváló megnyilvánulási formájaként mutatom be az Enterprise Europe Network (EEN) - 

Vállalkozásfejlesztési hálózat működését és céljait. A dolgozat második, és egyben nagyobb része a 

Magyar Telekom Nyrt. Vállalati Szolgáltatások Üzletágán belül, a Kis – és középvállalkozások 

értékesítési igazgatóságán folytatott több mint egy év hosszúságú szakmai munkámra építkezik. 

Kutatásom első részeként 14 mélyinterjút készítettem vezetőimmel és munkatársaimmal kutatási 

témámról. A dolgozatban az interjúk során szerzett tudásanyag részletes elemzésre kerül, valamint 

az ezek alapján felállított hipotézisek képezik a kérdőíves primer kutatás alapját. Mivel a kérdőív 

témája az értékesítés jellemzőire és tendenciáira, az online világ adta lehetőségekre, a közösségi 

oldalak szerepére is vonatkozik, betekintek a személyes eladás területére, foglalkozom az 

értékesítés vezérelt szervezet működési mechanizmusával és a pro aktivitás fontosságával. A 

hipotézisek olyan kérdésköröket vizsgálnak, mint a proaktív értékesítéshez való hozzáállás, az 

online világ nyújtotta lehetőségek és a térhódítás hátránya, a megbízható üzleti partnerkapcsolat 

értéke napjainkban. Értékeltem az online világ negatív hatásait az értékesítési mechanizmusokban 

és az értékesítés-vezérelt szervezeti működés ismertségét. A primer kutatásom célcsoportja a 

budapesti ingatlanközvetítéssel foglalkozó cégek köre, ahol a személyes eladás igen kiemelt 

szerepet kap. Feltételezem, hogy idővel ez meg fog változni, és az online világ térhódítása új 

kihívások elé állítja majd e piac szereplőit is. 
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A redukált asszociációs teszt 

 

A marketingkutatásban is jelenlévő asszociációs tesztek komoly jelentőséggel bírnak a fogyasztói 

döntések és attitűdök megértésében. A képzettársítási folyamatok feltárása ezért elsősorban a 

márkakutatások révén a szervezetek számára önmaguk megismerését, miközben a kognitív 

folyamatok feltérképezése, megértése specifikusabb piaci akciótervek kivitelezését teszik lehetővé. 

A dolgozatomban bemutatni szándékozom az asszociáció szerepét és megnyilvánulásait a 

márkakutatásban, valamint az általam és hallgatótársam által kifejlesztett Redukált Asszociációs 

Tesztet szándékozom bemutatni. Mivel ez utóbbi projektív technikákon alapuló önállóan módszer 

nagy potenciált rejt magában, ezért fontosnak tartottam jobban körüljárni az asszociáció témáját, 

könnyebben megértve így a röviden csak RAT-nak nevezett teszt működését is. 

A RAT megalkotásakor a cél döntően az volt, hogy egy átlagos magyar család 

élelmiszerfogyasztási szokásait nagy hatékonysággal lehessen feltárni. A teszt során adott 

élelmiszerkategóriák „redukált”, azaz szürkeárnyalatos, kevésbé részletgazdag termékképeivel 

szembesültek a tesztalanyok. Ezekhez kapcsolódóan pedig 6 asszociatív jellegű kérdésre, 

instrukcióra kellett válaszolniuk, reagálniuk. (pl.: Melyik Ön számára a termékre jellemző 

legfontosabb tulajdonság?; Idézzen fel egy, a termék által Önből kiváltott érzést, hangulatot!; 

Idézzen fel a termék kapcsán egy helyszínt!) 

A kutatás fő kérdése az volt, hogy a vásárláskor tapasztalt terméktulajdonságok hiányában milyen 

egyéb tényezőkre támaszkodik a megkérdezett, amikor véleményt alkot a termékről. Illetve, hogy a 

teszt gerincét alkotó szinesztetikus, azaz a látáson kívül más érzékszervi tapasztalatokra (hallás, 

ízlelés) építő tesztkérdések mennyiben tükrözik a fogyasztói attitűdöket, értékeket a kapott válaszok 

kiértékelését követően. A teszt hatékonyságát növeli a tesztalanyokkal előzetesen elvégzett 

mélyinterjú kiértékelése és az általuk kitöltött „Myers-Briggs Típus Indikátor” személyiségteszt 

konklúziói. Ennek révén csökkenthető volt az asszociációs teszteknél egyébként is gyakran 

előforduló bizonytalanság, amely kapott válaszok kiértékelése során lép fel. A válaszok és az 

azokból levont következtetések így nem csak az alany személyiségét tükrözték vissza, hanem az 

attitűdjeiről és a vásárlási döntéseit befolyásoló tényezőkről is képet adtak. A válaszok minősége, 

nyelvi gazdagsága, stiláris jellege indikátora lehet annak is, hogy milyen beállítottságú egyénnel 

van dolgunk, illetve értékrendjébe is bepillantást nyerhetünk. 

A projektív technikák számos tesztjének tulajdonságait ötvöző RAT jóllehet, még csak 

gyerekcipőben jár, alkalmazási lehetőségei, egyszerű jellege révén túlmutatnak az 

élelmiszerfogyasztási szokások vizsgálatán. A teszt kutatási céljának megváltoztatásával éppúgy 

alkalmas marketingkutatási célokra, mint az emberi készségek fejlődésének általános vizsgálatára. 
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Az online fogyasztói magatartás változásai a fiatalok körében 

 

Pályamunkám témájának az online vásárlásba vetett bizalom vizsgálatát választottam. Ennek 

alapjául a Budapesti Corvinus Egyetem és a Ringier Kiadó által megrendezésre kerülő Országos 

Piackutatási Diákverseny (OPDV) szolgált. Ez évben egy adatbázis elemzését adták feladatul, 

melyet az NRC Kft készített, ez a 2010-es úgynevezett Visitor Media Research (VMR) internetes 

médiakutatás volt. Témája az online médiafogyasztás és az online vásárlási szokások 

összefüggéseinek vizsgálata volt a 15-39 éves célcsoporton belül. A feladat fő céljaként az 

elektronikus kereskedelem és a médiapiac kapcsolatát kellett feltérképezni, hogy a médiaipar ez 

alapján alkalmas szolgáltatásokat nyújthasson a közönségének. 

A kutatási célom az volt, hogy megtudjam, mi befolyásolja az online fizetéssel kapcsolatos 

bizalmat, illetve bizalmatlanságot, valamint hogy milyen attitűdök húzódnak meg az online vásárlás 

vagy az attól való elzárkózás hátterében, milyen sajátosságokkal bír ez a meghatározott korcsoport, 

mik a főbb jellemzőik, illetve milyen az érdeklődési körük, preferenciáik. 

A már említett adatbázist matematikai statisztikai többdimenziós eljárások segítségével (SPSS) 

elemeztem, mely vizsgálat eredményeként megtudhattuk, hogy legfőbb befolyásoló tényezők az 

egyes szocio-demográfiai jellemzők, az internethasználati szokások, valamint a reklámokra való 

fogékonyság. 
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Az online marketing lehetőségei a KKV szektorban, avagy hogyan tegyük eladhatóbbá a 

termékünket a WEB 2.0, a keresőoptimalizálás és a Google marketing eszközeinek 

segítségével - a Modul-Stor Hungary Kft. példáján 

 

Kutatásom témájául azért választottam a hazai kis- és középvállalkozások online marketing 

tevékenységét, mert véleményem szerint a KKV-k Magyarországon nem használják ki kellő 

hatékonysággal a rendelkezésükre álló kommunikációs csatornákat, illetve marketing eszközöket, s 

marketing tevékenységük az esetek többségében az online médiára korlátozódik. 

Szekunder kutatásom során elemeztem a hazai KKV szektor helyzetét, gazdasági és marketing 

szempontból. Az elemzés során fény derült arra, hogy a hazai kis- és középvállalkozások alig 

egyharmada végez marketing tevékenységet, szemben azzal az általános érvényű, az MMSZ által is 

elfogadott megállapítással, miszerint egy vállalkozás sikeréhez a marketing elengedhetetlenül 

hozzátartozik. Az adatokból kiderül, hogy a vállalatok az előnyben részesített marketing eszközök 

közül egyértelműen az internetet helyezik első helyre, s egyre inkább előtérbe kerülnek a WEB 2.0-

ás alkalmazások által kínált közösségi oldalak, mint a fogyasztók elérésének hatékony eszközei. 

A problémát egy hazai mikrovállalkozás, a Modul-Stor Hungary Kft. példáján mutattam be, mely 

cég a múltban is élt az online marketing eszközök használatával, ugyanakkor az eszközök köre és 

használatának intenzitása változtatást igényelt. A cég több honlappal rendelkezik, mely a KKV-k 

egyik leghatékonyabb online marketing eszköze. A három honlap közül egyet kutatásom ideje alatt 

újítottak fel, s ez idő alatt - valamennyi honlap esetében - kiemelt figyelmet fordítottak a 

keresőoptimalizálásra, az online hirdetésekre, továbbá a direktmarketing egy eszközével is 

növekedést próbáltak elérni. A vállalat a marketing eszközök erőteljesebb használata által a vezető 

keresőmotorban, a Google rangsorban folyamatosan előrébb került, így az eszközök 

általánosságban hatékonynak tekinthetők. 

Dolgozatomban a vállalat példáján szeretném bemutatni, hogy milyen hatást gyakorol az online 

marketing eszközök használata a kis-és középvállalkozások hatékonyságára. Ezt primer kutatásom 

során különböző statisztikai adatokkal és marketing mérésekkel szemléltettem, melyekből 

megállapítható, hogy bár az eszközök többsége növeli a hatékonyságot, nem minden esetben érhető 

el célravezető eredmény. A kutatás során méréseket a reklámeszközökre és webmutatókra 

vonatkozóan végeztem. Javaslom, hogy a cég továbbra is folytassa a keresőoptimalizálás terén 

folytatott munkáját, illetve erőteljesebb direkt marketing, és egyéb eszközök alkalmazását javaslom, 

mint például az affiliate vagy buzz marketing. 
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Gamification a piackutatás szemszögéből - A játékos kérdőívek hatékonyságának vizsgálata 

az Y generáció körében 

 

Napjainkban a piackutatási iparág paradigmaváltás előtt áll. A változás szükségességét sürgetik a 

gazdaságossági szempontok, az új versenytársak megjelenése, a fogyasztói igények, a technológiai 

háttér és az ügyféloldali elvárások változása, ezért az új, innovatív módszerek keresése/ tesztelése 

folyamatosan zajlik, amelyek közé tartozik a több területen sikeresen alkalmazott gamification. 

A dolgozat a gamification piackutatásban való alkalmazásának lehetőségét vizsgálja a kérdőívek 

játékosításának szemszögéből. A kutatás célja megvizsgálni, hogy a játékosított kérdőívek 

alkalmasak-e arra, hogy az Y generáció körében a válaszadói hajlandóságot növeljék és ezáltal a 

piackutatás aktuális kihívásait csökkentsék. 

A dolgozat első részében szakirodalmi áttekintés történik a piackutatás aktuális helyzetéről, 

trendjeiről, a gamificationről átfogóan, illetve a piackutatás szemszögéből a kérdőívek játékosítása 

révén, ezt követően a játékosított kérdőívek egy lehetséges célcsoportja az Y generáció kerül 

bemutatásra. A dolgozat második része ismerteti az empirikus kutatást, amelynek alapja egy online 

kérdőíves megkérdezés és egy kísérlet az Y generáció körében. 

Az online kérdőíves megkérdezés eredményei azt mutatják, hogy az Y generáció magatartásában 

jelen van a játékosság és a kérdőívkitöltéssel kapcsolatos problémák (befejezetlenség, válaszadói 

hajlandóság csökkenése) jelentkeznek esetükben. Mindez indokolja a játékos kérdőívek tesztelését. 

A kísérlet eredményei alapján a játékosított kérdőívre több időt fordítanak a válaszadók, mint a 

hagyományosra, ezt az időt a ténylegesnél rövidebbnek érzékelik. A dolgozat arra a következtetésre 

jut, hogy a játékos elemeket tartalmazó kérdőívek kérdéstípusai közül a skálás és rangsorolós 

kérdések a leghatékonyabbak, valamint a kérdőívekkel kapcsolatos korábbi tapasztalatok és az 

iskolai végzettség hatással lehet a játékos kérdőívek hatékonyságára és fogadtatására vonatkozóan. 

Mindezek alapján a játékos kérdőívek alkalmazása a vizsgált korcsoportok közül leginkább az Y 

generáció idősebb tagjai (25-30 év közöttiek) körében növelheti a válaszadói hajlandóságot és 

javasolt, ugyanis mind a kitöltésre fordított időt, mind a kérdőívek élvezetességének megítélését 

tekintve ez a csoport érte el a legjobb eredményeket. 
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Internetes kereskedelem a népművészetben 

 

Az internet összeköti a távoli pontokat, barátokat, hasonló érdeklődési embereket, de akár egy régió 

gazdasági fellendülését is eredményezheti (lásd izlandi turisztikai fellendülés). A siker kulcsa a 

lehetőségek felismerésben és innovatív kihasználásában rejlik. 

Üzleti modellem a székelyföldi népművészettel foglalkozó, míves emberek számára próbál meg 

segítséget nyújtani az értékesítési csatornájuk növelése érdekében, valamint rávilágít a térségünkre 

jellemző népművészeti védjegyekben való gondolkodás akadályaira. Dolgozatomban egy új 

értékesítési modell kidolgozását és megvalósítását kísérlem meg, amely közösségi vállalkozásként 

egy kalap alatt segíthet a míves emberek értékesítésében. Székelyföldön az évek során számos 

közösségi vállalkozásra épülő kezdeményezés látott napvilágot (lásd: Székelygyümölcs, Székely 

termék, Átalvető, Góbé termék, Székely Legendárium), amelyek mind pozitív példaként szolgálnak, 

tükrözve az összefogás eredményességét a közösségünkben. A célkitűzés nem a mostani értékesítési 

csatorna eltüntetése, hanem ezen megoldások bővítése, vagyis az értékesítési csatorna szélesítése. 

Üzleti tervem piackutatásában megvizsgáltam a román- magyar textil és ajándéktárgy piacot, mint 

piacpotenciált megalapozó tényezőt, valamint a népművészeti piacot, mint piacvolument 

meghatározó elemet. Azonosítottam a célcsoportokat, kidolgoztam a vállalat stratégiáját és 

szervezeti felépítését. Végül az indulást követő évekre becslést készítek a várható 

pénzáramlásokról, valamint felmérem a lehetséges kockázatokat, és rávilágítok azok 

kezelhetőségére. Dolgozatom utolsó fejezeteiben feltárom a kezdeményezésben rejlő kockázatokat, 

valamint kifejtem a piacvolument növekedésének hiányából adódó veszélyeket. 
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Közösségi hálón található vállalati oldalak sikertényezői 

 

Manapság a kisvállalatoknak már nem elég csak a termékük előállítására koncentrálniuk, életben 

maradásukhoz és fejlődésükhöz elengedhetetlen, hogy marketingtevékenységet folytassanak. 

Azonban pénzügyi eszközök hiányában nincs lehetőségük arra, hogy ötleteiket drágán teszteljék, 

nagyszabású kutatásokat végezzenek, üzleti- marketing tervet készítsenek, esetleg reklámfilmet 

forgassanak. Tehát olyan eszközöket érdemes használniuk, amelyek olcsók, ám hatékonyak. 

Az Internet számos lehetőség forrása, így a cégek egyre több pénzt fordítanak online hirdetésre, 

változatosabb lehetőségeket keresve ezzel lehetséges ügyfeleik elérésére. 

Az online marketing eszközök tárházában egyre nagyobb szerepet tölt be a social, azaz közösségi 

marketing. Kutatások igazolták, hogy a vállalkozások közösségi oldalainak látogatói magasabb 

arányban lojálisak, többet költenek és több terméket vásárolnak, mint a társaság többi vásárlója. 

A közösségi oldalak lehetőséget adnak a márkáknak, hogy közelebb kerüljenek az emberekhez és a 

közös érdeklődés mentén tudjanak a fogyasztókkal kommunikálni. Ezek a hálózatok kapuként 

szolgálhatnak a cégek saját weboldalához, illetve a blogjukhoz. Amennyiben megfelelően megy a 

kommunikáció és az együttműködés, akkor forgalmat irányíthatnak a saját weboldalukra. 

A vonatkozó szakirodalom áttekintése után arra a következtetésre jutottam, hogy a közösségi 

oldalakon lévő vállalkozói oldalak sikeressége mérhető és meghatározhatók azok a faktorok, 

mutatószámok, amelyek vizsgálatával és javításával sikeresebbé tehetik oldalukat. 

A mutatószámok kiválasztásánál három területre koncentráltam, ezek az interakció, a kínált 

tartalom, illetve a követők magatartása. A három területen meghatároztam 10 mérhető faktort. A 

dolgozatban leírt módszertan szerint kiválasztott és vizsgált oldalak esetében minden faktor 

számszerűsíthető volt, és ez alapján kialakult három index: az IntInd, a TartInd és a KövInd. Az 

index-ek segítségével képzett rangsor alapján kijelölésre kerül a „best practice” oldal, amivel a 

többi összehasonlításra kerülhetett és az eltérések elemzése alapján javasolhattam olyan ötleteket, 

stratégiákat, amelyek sikeressé tehetik a vállalkozások oldalait, hozzásegítve őket árbevételük 

növekedéséhez. 
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Közösségi vásárlás: megéri beszállni? 

 

Online közösségi vásárlásnak hívjuk azt a tevékenységet, amikor több ember megállapodik, hogy 

közösen vásárolnak meg egy árut/szolgáltatást az interneten, ezzel mennyiségi kedvezményt 

elérve. A közösségi vásárlást lehetővé tévő oldalakon meghatározott időtartam/terület 

párosításokhoz meghatározott termékek/szolgáltatások érhetőek el. Amennyiben elérik az eladóval 

szerződésben rögzített vásárlás mennyiséget, a vevők a közvetítő oldalnak fizetve egy kupont 

kapnak, amit később beválthatnak az árura/szolgáltatásra az eladónál. A közvetítő jutaléka levonása 

után utalja tovább a befolyt pénzt az eladónak. 

Az üzleti modell tekinthető win-win szituációnak, hiszen a vásárlók olcsóbban jutnak a termékhez, 

az eladók hatalmas forgalomra tehetnek szert, a portál pedig bőséges jutalékot szed (akár 50%). 

Egy vállalkozás számára az ilyen akciókban történő eladókénti részvétel azonban kockázatokat is 

hordoz. Megemelkedett költségekkel jár az új vevők kiszolgálása, előfordulhat, hogy nem a 

megfelelő vevői kört vonzza az akció, illetve csökkenhet a márka presztízse is. Kutatásom a magyar 

piacra fókuszál, azt vizsgálom, hogy milyen előnyöket, illetve hátrányokat szenvednek el a 

résztvevő eladó vállalatok, hogyan tudják ezeket kezelni, elhárítani, kiaknázni. Megvizsgálom, 

hogy melyek voltak azok a vállalkozások, szektorok, ahol a legtöbb előnnyel/hátránnyal járt a 

részvétel. A kutatás többek között külföldi és hazai szekunder információkra, illetve primer 

kutatásokra (interjúk és kérdőíves kutatás az eladókkal) épül.  

Megállapítható, hogy az online közösségi vásárlásban eladóként részt venni számos előnnyel jár: 

lehetőség van nagymennyiségű új vevő megszerzésére, targetálásra, törzsvásárlók szerzésére. A 

modell egy jól mérhető és az eladással arányos költségekkel járó marketing lehetőség, hiszen 

nincsenek előzetes regisztrációs költségek, az eladott kuponok száma mérhető és korlátozható. A 

közösségi vásárlás kulcsa a közösség, a közvetítő oldalak mindent megtesznek a forgalom 

növelésének érdekében, ez passzív reklámot biztosít a hirdetőnek, legyen szó akár a konkrét 

termékéről, akár az egész márkáról. A lehetőségek mellett azonban veszélyek is fenyegetik az 

eladókat: pénzügyi vesztesség a magas jutalékok miatt, a szolgáltatás romlása a megnövekedett 

forgalom miatt, a korábbi törzsvendégek elvesztése, az új vásárlók megtartásának kudarca. A 

tanulmányban, a gyakorlati tapasztalatok alapján, tanácsot adok ezeknek a helyzeteknek a 

kezelésére is. 
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Online vásárlási szokások és vásárlási felületek vizsgálata fajátékokat értékesítő webáruház 

példáján keresztül 

 

A világháló elterjedése nagy hatással volt a cégek életére is, hiszen manapság már elengedhetetlen 

hirdetési és értékesítési felületnek számít az internet. Ennek következtében a versenyben maradni 

kívánt cégeknek szükségszerűen a 2004-es évtől a Web 2.0 típusú szolgáltatások tették lehetővé a 

különböző online felületek bevezetésének lehetőségét. 

Egy a felhasználók számára is megfelelő weboldal üzemeltetése folyamatos fejlesztést és 

karbantartást igényel minden téren. A következő TDK munka egy fajátékokat értékesítő vállalkozás 

2007 végén létrehozott – első – grafikai és adminisztrációs szempontból is kezdetlegesnek 

tekinthető webáruházának az átalakítását és annak a fejlesztésének egy főbb fázisát mutatja be. 

Egy webes felület felhasználóbarát átalakításához szükség van az oldalon vásárlók véleményének 

megkérdezésére is. A felhasználók széles bevonására online kérdőív segítségével van lehetőség. 

Ezek a kérdőíves válaszok és az eredmények megfelelő feldolgozása a webáruház fejlesztésén túl 

képet ad az általános online fogyasztói szokásokról is. 
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Védd a fogyasztót! - főleg a weben 

 

Korunk technológiai vívmányai sokszor kiszámíthatatlan változásokat idéznek elő. Ilyen például az 

Internet világa, mely többek között elindította az elektronikus kereskedelem térnyerését is. A 

változás és a fejlődés olyan gyors, hogy számos területet, köztük a fogyasztóvédelmet nehéz kihívás 

elé állítja itt a XXI. század elején. 

Ezzel a témával kívánok a dolgozatomban részletesebben foglalkozni. A kutatás során szeretnék 

naprakész képet kapni arról, hogy jelenleg az e-kereskedelemmel kapcsolatban milyen 

fogyasztóvédelmi vonatkozásokkal találkozhatunk. Először egy általános leírást kívánok nyújtani az 

e-kereskedelem és a fogyasztóvédelem kapcsolatáról, majd egy olyan kutatást végezni a hazai, a 

külföldi, illetve a magyarországi fiókteleppel rendelkező külföldi székhelyű e-kereskedelemmel 

foglalkozó vállalatok körében, mely főként a marketingre, a biztonsági intézkedésekre és a jogokra 

terjedne ki. Fontosnak tartom a hazai helyzet összehasonlítását egy kiválasztott országgal, esetleg 

régióval. Ezen keresztül szeretném bemutatni, hogy Magyarország milyen elmaradásokkal 

rendelkezik, milyen fejlődési lehetőségeink vannak, valamint hogy milyen célokat lehetne kitűzni 

annak érdekében, hogy javítsunk a jelenlegi helyzeten. Többek között röviden bemutatni kívánom 

az e-kereskedelmi törvények változását az Európai Uniós jogharmonizáció következtében, és azt, 

hogy ez milyen vonatkozásban érintette a fogyasztóvédelmi előírásokat. A kutatás része lesz a 

kockázatelemzés is, hogy az egyes fogyasztók milyen mértékű előnnyel illetve hátránnyal 

szembesülhetnek az e-kereskedelem kapcsán. Fontosnak vélem kitérni az állam szerepére is, így az 

oktatás, tájékoztatás, valamint a büntetési tényezők vizsgálatára is. Végül szeretnék saját 

konklúziókat levonni, és esetlegesen feltételezésekbe bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy milyen 

intézkedésekre lenne szükség a rendszer javítása érdekében. 



 

 

ZEMPLÉNYI ZALÁN 

Környezetmérnöki 

MSc, 4. félév 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Dr. Bartus Gábor 

egyetemi adjunktus, BME GTK 

György László 

egyetemi tanársegéd, BME GTK 

 

 

A hazai épület - energiahatékonysági és megújuló energiaforrásokat alkalmazó beruházások 

finanszírozási rendszerének átalakítása 

 

A hazai épület-energiahatékonysági és megújuló energiaforrásokat alkalmazó beruházások 

finanszírozási rendszerének átalakítása 

A dolgozatban bemutatom az általam kidolgozott PRGR finanszírozási rendszert, amelynek célja, a 

hazai épület-energiahatékonysági beruházások ösztönzése és fenntartható finanszírozásának 

biztosítása. 

Kutatásomat elméleti síkon indítottam el. Feltártam a fő problémákat, majd ezekre „tankönyvi” 

megoldásokat kerestem. Ezek után tanulmányoztam a hazai és a nemzetközi gyakorlatot. Majd 

felépítettem a PRGR rendszert, az energiahatékonysági beruházások finanszírozásának valós 

megoldást nyújtó eszközrendszerét. Végül mélyinterjút készítettem az egyik hazai 

energiahatékonysági beruházásokat végző cég ügyvezetőjével, illetve a finanszírozói oldal egy 

szereplőjével, hogy megismerjem a piaci tapasztalatokat, és felmérjem a PRGR rendszer várható 

piaci fogadtatását. 

A nemzetközi és a hazai felmérések szerint az energiahatékonysági beruházások legfőbb akadályai 

pénzügyi természetűek. 

Magyarországon a saját tőke hiánya, az eladósodottság, a hitelezés magas kamatok melletti 

alacsony szintje, illetve a hosszú és bizonytalan megtérülési idő jelenti a legkomolyabb akadályt. A 

PRGR rendszer ezeket a problémákat igyekszik orvosolni. 

A finanszírozási rendszer négy pillére az Előfinanszírozás (Prefinance), a Kamattámogatás (Rate 

Subsidy), az Állami Garancia (State Guarantee) és a Refinanszírozás (Refinance). 

A PRGR két lehetséges forgatókönyv szerint épülhet fel. Az egyikben a Magyar Fejlesztési 

Bankon, a másikban a kereskedelmi bankokon keresztül történik a beruházások finanszírozása. 

Az energiahatékonysági beruházások egyik fő forrását az Európai Uniós támogatások jelentik. A 

jelenlegi gyakorlat szerint azonban, a támogatások a kedvezményezettek számára utófinanszírozás 

formájában realizálódnak. 

A PRGR rendszerben az uniós pályázatokon nyertes felek számára a pénzintézetek a támogatás 

teljes összegét hitel formájában előfinanszírozzák, majd azt, a hitel törlesztőrészleteiben 

kamattámogatásként érvényesítik. 

Az előfinanszírozás azonban megfelelő fedezet nélkül működésképtelen. A PRGR rendszerben az 

előfinanszírozás mögött álló 80 %-os állami garancia jelentősen csökkenti a bankokat terhelő 

kockázatot. 



 

 

Végül a beruházók, a pénzintézetek és az állam számára is előnyös az olcsó refinanszírozási 

források bevonása, amely jobb hitelezési környezetet eredményez. 

A PRGR rendszer makrogazdasági szinten is pozitív változások katalizátora lehet. 
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Gazdálkodási és menedzsment 

BA, 6. félév 

Kodolányi János Főiskola 
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Dr. Győri Zsuzsanna 

főiskolai tanársegéd, KJF 

 

 

A szántóföldről a szobába, avagy a szalmabálával mint megújuló energiaforrással történő 

fűtés 

 

A dolgozat megírásakor elsődleges célom volt, hogy betekintést adjak egy alternatív módszerbe, 

amely a fűtés területén a jövőben az egyik járható utat jelentheti. Azt hiszem mindenki számára 

ismert tény, hogy a mindennapjainkat az energiaszolgáltatókkal szembeni erős függés jellemzi. De 

vajon meddig tartható fenn ez az állapot? 

Munkámban a megújuló energiaforrásokkal foglalkozom, ezen belül pedig konkrétan az 

úgynevezett szalmabálás tüzeléssel. A módszernek egyaránt vannak előnyei és hátrányai. Az 

emberek többségében először a dolog anyagi vonzata merül fel kérdésként. A kutatás során 

készítettem egy összehasonlító költségelemzést a földgáz és szalmabála használatára vonatkozóan. 

Kiterjesztett körben ez a technika alkalmazható lenne akár egy-egy intézmény vagy egy egész 

település otthonainak fűtésére is. 

Összességében elmondható, hogy e módszer elterjedése nagyban függ az emberek 

gondolkodásmódjától és attól, hogy hajlandóak-e változtatni és esetleg feladni a jelenlegi 

kényelmes földgázos fűtést.  



 

 

FICZE FRUZSINA GYÖNGYI 

Pénzügy és számvitel 

BSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

FÖLDESI ORSOLYA 

Pénzügy és számvitel 

BSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

Témavezető: 

Dr. Csutora Mária 

egyetemi docens (BCE - Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék), BCE GTK 

 

 

A szomszéd háza mindig zöldebb? Avagy ESCO vállalatok az épületkorszerűsítés piacán 

 

A dolgozat célja az ESCO vállalatok tevékenységének elemzése. Nemcsak az olyan kérdésekre 

keressük a választ, mint hogy tényleg kellőképpen figyelembe veszik-e a környezetvédelmi és 

fenntarthatósági szempontokat, és hosszú távon jövedelmező-e tevékenységük, hanem azzal is 

foglalkozunk, hogy a megtérülés mérhető-e az ökológiai lábnyom csökkenésével is, vagy inkább 

csak anyagi oldala van. Tárgyaljuk azt is, hogy van-e jövője az ilyen vállalati formának, és tényleg 

környezettudatosságról beszélhetünk-e; mennyi a megtérülési ideje egy ilyen beruházásnak, és 

kinek hoz ez hasznot; továbbá hogy ami nyugaton működőképes, az nálunk is meghonosítható-e. A 

szektor bemutatása során szeretnénk az egyes kockázati tényezőknek is figyelmet szentelni. 

Elsősorban a magyarországi, illetve közép-európai helyzetre összpontosítunk, ezen belül a 

megrendelők körét is megfigyeljük: hazánkban például főképp önkormányzatoknak dolgoznak az 

ESCO-k, ezért rövid áttekintést adunk a nemfizetési kockázatról. Iparági elemzésünkben hangsúlyt 

kap a piac szerkezete, hogy ezáltal is érzékeltessük ennek a szektornak a jellegzetességeit. Ami 

módszertanunkat illeti, az érintettek személyes felkeresésével, interjúkkal, statisztikákkal, 

megtérülési mutatók számításával építjük fel kutatásunkat. Megfigyeléseinket egy-egy beruházás 

részletes elemzésével támasztjuk alá, figyelembe véve a közép-kelet-európai régió hasonló 

adottságú államaira (pl. Lengyelország, Románia) jellemző ESCO-tevékenységet is. 
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Vállalkozásfejlesztés 

MA, 5. félév 

Károly Róbert Főiskola 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Takácsné dr. habil György Katalin 

egyetemi docens, KRF GTK 

 

 

Biomassza kazán, mint megoldási lehetőség egy gazdaság energiaellátására - esettanulmány 

 

Richard E. Smalley Nobel-díjas tudós szerint az emberiség legnagyobb kihívása, az energiaellátás. 

A fosszilis energiák végesek, így azonnali megoldást kell találni a világon egyre inkább fokozódó 

energiaéhség csillapítására. Dolgozatomban egy biomassza kazán beruházás-gazdaságosságát 

vizsgálom a fenti gondolatok szellemében, mely növényi olajjal illetve szilárd biomasszával 

üzemel, így környezetvédelmi szempontból is eleget tesznek a jövő elvárásainak. 

Az egyre súlyosbodó gazdasági és környezeti kihívások eredményeként újabb és újabb eszmék és 

paradigmák születnek, hogy megtalálják a válaszokat a jövő fenntarthatóságával kapcsolatos 

kérdésekre. A társadalomban már komolyan vitatott gazdasági paradigma a nemnövekedés 

gazdaságtana. 

Megjelent továbbá új fogalomként az ökoinnováció, melynek célterülete ezért az energiahasznosítás 

és új alternatív megoldások felé fordult.  Az általami vizsgált kazán hő- és villamos energiával 

láthat el olyan háztartásokat, melyeknél nem megoldott a közművesítés vagy önellátó 

energiarendszer kiépítésére törekendek, melynek kiemelkedően jó az energiahatékonysága. 

Modellszámításokat végeztem a kazán gazdaságos működtetéséhez szükséges napraforgóolaj és 

annak a melléktermékéből készített tűzipellet előállításra vonatkozóan. A költségek és a termesztés 

pontos ismeretei, melyet mélyinterjúk alapján gyűjtöttem lehetőséget biztosított arra, hogy 

meghatározhassam a maximális szállítási távolságot, melyen belül pozitív eredménnyel 

használhatjuk fel saját biomasszánkat. 



 

 

KISS GERGELY 

Gazdálkodás és menedzsment 
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Energiagazdálkodási ki mit tud? - avagy a kkv-k válaszai az energiapiac kihívásaira 

 

A történelem során számtalan esemény bizonyíthatta azt a tényt, hogy az energia nélkülözhetetlen 

motívuma az ember létezésének. A közlekedés és a technika fejlődése, az egyes újítások és a 

gyorsabb életvitel kialakítása az energiafelhasználás folyamatos növekedését eredményezte. A 

túlzott felhasználást azonban sokáig nem lehet már fenntartani. A környezeti hatások mellett fennáll 

az a veszély, ami az élet számtalan területét is megváltoztatja: kimerülnek a fosszilis 

energiahordozó készleteink. Így gondolnunk kell azon lehetőségek számbavételére, melyek az 

energiafelhasználás csökkentésére, vagy alternatív útjaira irányulnak. Emellett az energiapiacon 

lezajlott liberalizációs folyamatok az energiabeszerzés terén teremtettek új helyzetet. 

 

Ezen gondolatok tükrében a vállalatoknak is nagy kihívást jelent tevékenységük során a 

legoptimálisabb működés, mely megjelenik a költségeiknél, az egyes erőforrások felhasználásában. 

A növekvő energiaárak növelik a vállalatok költségszintjét, de a szigorodó környezetvédelmi 

előírások is folyamatos alkalmazkodást kívánnak meg. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy milyen 

válaszlehetőségei és válaszai vannak a kis- és középvállalkozásoknak a változó energiapiac 

kihívásaira, és milyen szerepet tölt be az energiagazdálkodás a vállalatok működésében. 

 

Hipotéziseim alátámasztására primer kutatást végzek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kis- és 

középvállalkozások körében. Kutatásomban arra keresem a választ, mennyire energiatudatosak a 

megye vállalkozásai, tesznek-e erőfeszítéseket az energiaköltségek csökkentésére, mi motiválja, 

vagy éppen akadályozza ezeket a törekvéseket, illetve milyen nehézségekkel kell szembenézniük az 

energiapiacon. 
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Témavezetők: 

Dr. Nagy Zoltán 
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"Földön-vizen-levegőben"- A közlekedési szektor, különös tekintettel a személyszállítás 

energia igényének összehasonlító vizsgálata a Visegrádi orszáokban 

 

Vizkeleti Anna 

A közlekedési szektor, különös tekintettel a személyszállítás energia igényének összehasonlító 

vizsgálata a Visegrádi országokban 

Comparing analysis of the transporting sector in the Visegrad countries, especially regarding the 

energy use of the public transport 

„Egy pesszimista minden lehetőségben látja a nehézséget 

egy optimista minden nehézségben meglátja a lehetőséget.” 

(Winston Churchill) 

A közlekedés alapvető szerepet játszik a társadalomban, az országok gazdaságának olyan stratégiai 

fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet minden területéhez, a 

gazdaság egyik meghatározó szektora. A közlekedés a fejlődés feltétele, mozgatója, és egyben 

egyik legfőbb hajtóereje. Versenyképes közlekedés nélkül tehát nincs versenyképes gazdaság. 

A közlekedés azonban jelentős energiafelhasználással, szén-dioxid és egyéb káros anyagok 

kibocsátásával, illetve további externális társadalmi-gazdasági költségekkel jár. E tekintetben 

számos uniós stratégiai terv is érinti a szektor jövőjét. 

Az Európai Tanács 2007-ben új európai uniós energia- és környezetvédelmi politikát határozott 

meg, melynek céljai a fenntarthatóság, a versenyképesség és az ellátás biztonsága. A célkitűzések 

megvalósítása érdekében adták közre az Energia 2020 c. stratégiai dokumentumot, melyben az öt 

kiemelt terület egyike az energia hatékony Európa megteremtése, elsősorban a közlekedési 

szektorban. 

A visegrádi országok alkotta régió szintjén jelenleg egy 2011. októberében kezdődött projekt 

keretében azt vizsgálják, hogy milyen kiaknázatlan lehetőségek rejlenek a közlekedés negatív 

hatásainak mérséklésében. A cél az, hogy elsősorban a közlekedési energiahatékonyság mentén 

felderítse e kihasználatlan területeket mind nemzeti, mind pedig regionális együttműködési szinten, 

és az eredményeket hatékonyan kommunikálja a közlekedési döntéshozók felé. Dolgozatomban 

ezen vizsgálatot ismertetem illetve bemutatom az energiahatékonyság fogalmát, módszertanát. 

Kutatásom a Visegrádi országok közlekedési szektorában a személyszállítások területét érinti. 

Bemutatom a Visegrádi Négyek energiahatékonysági tervének összehasonlító elemzését a 

közlekedési szektor szempontjából, összefoglalom a személyszállítást befolyásoló főbb gazdasági-

társadalmi tényezőket. 
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Hazánk energatikai kilátásai a Nemzeti Cselekvési Terv és a Nemzeti Energiastratégia 

tükrében. Lehetőségek és veszélyek. 

 

Összefoglalás 

 A dolgozatban Magyarország energetikai kilátásait vizsgáltam a Nemzeti Cselekvési Terv és a 

Nemzeti Energiastratégia tükrében. Utóbbi dokumentum téziseit egyenként vettem górcső alá: 

megállják-e helyüket. Azt gondolom, az egymásnak ellentmondó részleteket érdemes lenne 

ismételten átgondolni, ám maga a szándék, mellyel ezt a dokumentumot létrehozták, mindenképpen 

üdvözlendő. 

 Primer kutatást végeztem kérdőív segítségével arra vonatkozóan, hazánkban mennyire vannak 

tisztában a megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségeivel. Emellett interjút készítettem, 

és személyes beszélgetéseket folytattam egyetemi oktatókkal, valamint különböző cégek vezetőivel, 

mert kíváncsi voltam, mi a véleményük a hazai helyzetről, mit „jósolnak”: mikorra lesznek 

Magyarországon is széles körben elterjedtek és alkalmazottak a megújuló energiaforrásokat 

hasznosító rendszerek, s meghozzák-e a várt eredményeket a kutatások, fejlesztések. Témámból 

előadásokat tartottam, az itt tapasztaltakat szintén ismertetem. 

 Végül kiszámoltam, hogy szél- és vízenergiával az Észak-dunántúli régió mekkora részét tudtuk 

volna ellátni a 2011-es évben. 
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Környezeti és gazdasági megtakarítások összehasonlító vizsgálata a világító rendszerek 

területén 

 

Napjainkban egyre jobban előtérbe helyeződnek a fenntarthatósági problémák, amelynek egyik 

központi eleme az energiafelhasználás (energia túlfogyasztás) kérdése. Ez importfüggőségi 

(gazdasági), és környezeti problémákat egyaránt felvet. A fosszilis energiák kimerülése a gazdasági 

tevékenységünk fenntarthatóságát veszélyezteti, miközben CO2 kibocsátásunkkal a Föld klímáját 

változtatja meg. A téma fontosságát nem csak a kutatók hangsúlyozzák, de már a hazai és 

nemzetközi politika tükrözi. Az energiahatékonyság, energiatakarékosság, megújuló energiák 

fejlesztésének és környezeti fenntarthatóság kérdése horizontális elvként beépül a stratégiákba és a 

döntéshozatalba. A jelenleg érvényben lévő környezet- és energiapolitika ösztönzi az 

energiahatékonyság növelését is. A megújuló energiák hasznosítása csak komplementer válasz 

lehet, mivel az alternatív technológiák környezeti hatásait még nem ismerjük pontosan (pl. 

biomassza). Véleményem szerint a legnagyobb problémát a pazarló energiafogyasztás jelenti: 

legjobb az az energia, amit meg sem kell termelni a felhasználás csökkenése miatt. Így TDK 

dolgozatomnak is az energiatakarékosság áll a középpontjában: az energiafogyasztás egy szűk, de 

jelentős területén, a világítási rendszerek vizsgálatában. 

Dolgozatom célja tehát annak vizsgálata, hogy milyen alternatív lehetőségek vannak a világításra 

fordított energiafelhasználás csökkentésére, illetve milyen gazdasági és környezeti hasznokkal 

járhat ezek alkalmazása. Ezért összehasonlító elemzéssel megvizsgálom a jelenleg gyakorlatban 

használt világítási rendszerek gazdasági és környezeti nyereségeit és hatásait. Bár a vizsgálat egy 

alternatív világítási technológia energiaköltség-csökkentésesének lehetőségeit tárja fel, a hazai 

energiastatisztikáinak elemzésével arra is becslést adok, hogy a különböző technológiák 

alkalmazása milyen kiváltási lehetőséget, gazdasági és társadalmi hasznot biztosíthat a hazai 

háztartások és az állam számára. 
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Megvalósítható-e a Paksi Atomerőmű bővítése? 

 

A fosszilis energiahordozók véges rendelkezésre állása, környezetszennyező hatása, és a 

felhasználásuk során megkérdőjelezhető ellátásbiztonság problémája mind olyan faktorok, melyek 

szükségessé teszik az alternatív energiaforrások felhasználását. 

A megújuló energiaforrások – bár környezetre gyakorolt hatásuk a többihez képest elenyésző – 

szezonalitásuk és az energiatárolás feltételeinek hiánya miatt nem nyújtanak biztos energiaellátási 

lehetőséget a kumulált fogyasztói villamosenergia-igény kielégítésére. A fúziós energia, mint 

leghatékonyabb energiaforrás még várat magára. Az elmúlt évtizedekben megerősített és 

optimalizált biztonsági feltételekkel történő nukleáris energiatermelés az egyetlen olyan lehetőség, 

amely a technológiák fejlődésével, környezetre gyakorolt hatásának minimalizálásával, az éves 

üzemeltetési költség alacsony szintjével és az ellátásbiztonság maximális garantálásával kielégítheti 

a növekvő tendenciát mutató fogyasztói szükségleteket. 

A 2011 márciusi fukushimai atomerőmű baleset sokként érte a világot. Némely ország, mint 

Németország, Svájc, Olaszország, illetve Japán arra az elhatározásra jutottak, hogy lemondanak az 

atomenergia felhasználásáról. Vajon a magyar atomerőműre milyen sors vár a jövőben? 

A magyar nukleáris ipart jelenleg a balesetet követő Uniós megállapodás keretein belül létrejött 

közös együttműködés, a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat, illetve a Paksi Atomerőmű üzemidő 

hosszabbítása és a bővítése foglalkoztatja. Dolgozatomban ismertetem az üzemidő hosszabbítás, 

illetve a bővítés követelményeit, kilátásait, gazdasági, társadalmi illetve környezetvédelmi hatásait. 

A fenntartható energiapolitika közös érdekünk, vajon a Paksi Atomerőmű bővítése-e a helyes út 

Magyarország számára? 



 

 

PÁSZTOR NIKOLETT 

vezetés és szervezés 

MSc, 1. félév 

Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Berényi László 

egyetemi adjunktus, ME GTK 

 

 

Nyertünk vagy sem? - avagy a panelprogram vizsgálata klímaérzet szempontjából 

 

Az utóbbi időben sokat hallhattunk a panelprogramról, annak fontosságáról, előnyeiről és 

hátrányairól. Mindennapi témává vált, hogy valóban szükségesek-e ezek a felújítások, megéri-e a 

lakóközösségeknek ebbe pénzt, energiát fektetni. Én magam is egy panelházban lakom, ahol a 

vélemények igen megosztottak a panelprogram szükségességéről. Ez adta az ihletet a kutatásomhoz. 

Minden háztartásban fontos kérdés, hogy hogyan is tudnak spórolni az energiával, csökkenteni a 

rezsiköltségeket. Erre szolgál megoldással a panelprogram, melynek keretén belül lehetőség van 

arra, hogy a panelházak szigetelésével, nyílászárók cseréjével, valamint fűtéskorszerűsítéssel 

csökkenteni lehessen a költségeken. A felújításoknak köszönhetően megvalósul egyfajta 

környezetbarát takarékosság, illetve a lakókörnyezet egészét szebbé varázsolja. 

Dolgozatomban szeretnék bemutatni két azonos paraméterekkel rendelkező panelházat, ahol az 

egyikben megvalósították a panelprogramot, míg a másikban elzárkóztak ettől. Kutatásom fő célja a 

klímaérzetet megvizsgálni és ebből az aspektusból következtetéseket levonni a program 

sikerességére vonatkozóan. 
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A Duna menti országok vízbiztonság alapú vizsgálata 

 

A vízre, mint a földi (és emberi) lét legszükségesebb és nélkülözhetetlen elemére csakúgy, mint 

mindenki más, a régió országai és polgárai is rá vannak utalva – a Dunát tekintve ki jobban, ki 

kevésbé. Úgy gondolom, érdemes és hasznos lehet áttekinteni a régió országainak Dunához fűződő 

viszonyát, s oda-vissza (mind a folyó-ország, mind az ország-folyó irányú) egymásrautaltságát, 

kiszolgáltatottságát. 

Dolgozatomban a régió és a Duna földrajzi áttekintése után tárgyalni fogom a folyó egyes 

országokban és az egész régióban betöltött szerepét, áttekintem a Dunára irányuló intézkedéseket, 

egyezményeket. Megvizsgálom a folyó szempontjából az egyes országok kitettségét, ráutaltságát. 

Ez utóbbi témakörhöz egy értékelő rendszert dolgozok ki, melyet bemutatok a dolgozatom 

folyamán, s az általam megalkotott rendszer segítségével osztályozom az egyes országokat és az 

egész régiót. 

Az elmúlt évtizedben a Duna régió országai is kezdtek felébredni, s egyre szorosabb 

együttműködésbe, kooperációba kezdtek. Először az ICPDR megalakulása, majd később a VKI 

alapján elkészített Duna Vízgyűjtő-gazdákodási terv utalt erre leginkább. A 2011-es soros magyar 

EU elnökség egyik prioritása volt a Duna Régió Stratégia elfogadtatása, mely szavatolja a régió 

hosszú távú együttműködését, a partneri kapcsolatok szorosabbá válását és a régió fejlődését 

egyaránt. 

 

Mindezek végiggondolása után érthető, hogy miért ezt a témát választottam (O)TDK témámul. 

Viszont döntenem kellett: megpróbálom az összes régióbeli országot elemezni, s ezzel kitenni 

dolgozatomat a túlzott széttagoltságnak, vagy valamilyen tényezőket figyelembe véve kiválasztok 

pár országot, és rajtuk keresztül mutatom be a térséget. Végül utóbbi mellett döntöttem, s kilenc 

országot választottam ki: Németországot, Ausztriát, Szlovákiát, Magyarországot, Horvátországot, 

Bosznia-Hercegovinát, Szerbiát, Bulgáriát és Romániát. Egyrészt ezek azok az országok, melyek 

legnagyobb részét adják a Duna vízgyűjtőjének, másrészt róluk találtam a leginkább 

összehasonlítható és jellemzésre megfelelő adatokat. 

 

Dolgozatom végére eljutottam odáig, hogy egy saját értékelő rendszer, egy értékelő-mátrix 

segítségével vizsgáltam sejtésem igazságtartalmát. A sejtés pedig a következő: szerintem a 

forráshoz közelebb levő országok kisebb biztonsági kockázatnak vannak kitéve, mint a torkolat 

közelében lévők, illetve hogy a Duna egy országra vonatkoztatott kockázati szintje arányban áll az 

ország Dunára veszélyt jelentő kockázati szintjével.  
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A környezeti, társadalmi és gazdasági életciklus-elemzés alkalmazhatóságának vizsgálata-

avagy mekkora ökológiai lábnyomot ró a környezetre egy csésze kávé elfogyasztása? 

 

Életünk mindennapjait áthatja a folytonos versengés szellemisége, az előbbre jutás motivációja, 

valamint igyekszünk kitűnni a sokaságból. A rivalizálás tehát alappillére a cégek életének is. Egy 

vállalat számára versenyelőnyt jelenthet, ha környezettudatosan működik. Tehát minden tőle 

telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy olyan terméket, szolgáltatást, technológiát nyújtson 

a társadalom, a fogyasztók számára, mely a környezetünket a lehető legkisebb mértékben károsítja. 

Manapság számos elemzés, vizsgálat közül választhatunk, melyek segítségével átfogó képet 

kaphatunk cégünk környezetgazdálkodásáról. Ha az általunk gyártott termék, szolgáltatás vagy 

technológia teljes életútja során a környezetre gyakorolt hatását, eredményességét illetve a 

befektetésünk megtérülését szeretnénk megfigyelni és vizsgálat alá vonni, akkor a legcélszerűbb 

elemzési módszer, amelyet választhatunk az életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment). 

Ezt a vizsgálatot tűztem ki dolgozatom témájául, mert nemcsak saját életemet szervezem 

környezettudatosan, hanem majd a munkaerőpiacra történő integrálódásom során is egy 

természetbarát cégnél szeretnék mindenképpen elhelyezkedni. 

Dolgozatom során szeretném részletesen bemutatni Önöknek az életciklus-elemzés pozitívumait, 

esetleges hiányosságait alkalmazási területeit a gyakorlatban, céljait és jellegzetességeit. Az LCA 

szakaszain keresztül megvizsgálom egy általam választott terméknek – a kávénak az életútját 

„bölcsőtől a koporsóig”, társadalmi és gazdasági alkalmazhatósága szerint. Valamint termékem 

életútjának vizsgálata mellett szeretnék választ kapni fő kutatási kérdésemre, hogy: „Mekkora 

ökológiai lábnyomot ró a környezetre egy csésze kávé elfogyasztása?” 
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A környezeti térképezés módszerének elemzése és fejlesztése 

 

Jelen dolgozat szervezetek környezeti teljesítményének meghatározásával, felmérésével, 

kezelésének és fejlesztésének módszereivel foglalkozik, ezen belül részletesen tárgyalja az 

ökotérképezés módszerét, bevezetésének előnyeit és hátrányait. A kutatási munka fejlesztési 

javaslatokat tesz a környezeti térképezés módszertanának és alkalmazhatóságának valamint a 

módszerhez kapcsolt felmérési eszközök optimalizálására is. 

A dolgozat rámutat, hogy a magyarországi körülmények között működő mikro-, kis- és 

középvállalkozásoktól valamint hasonló nagyságrendű szervezetektől napjainkban elvárt 

környezetvédelmi tevékenység megvalósítására alkalmas a környezeti térképezés illetve a 

hozzákapcsolt felmérési és intézkedési folyamat, mely egyben e szervezetek későbbi 

környezetmenedzsment rendszerének alapvetését, kezdőlépcsőjét is jelentheti. 

A módszer alkalmazásának segítségével a szervezetek környezeti megtakarításokat érhetnek el, 

mellyel sikerrel csökkenthetik működési költségeiket és növelhetik versenyképességüket. 
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A megújuló energiaforrások szerepe a fenntartható vidékfejlesztésben 

 

Az elmúlt időszakban a különböző gazdasági-társadalmi-környezeti kihívások egyre nagyobb 

problémák elé állítják a vidéki területeket, melyek hazánkban különösen fontos szerepet töltenek be. 

Ennek következtében kiemelt jelentőségű a vidéki területekre új stratégiák, és új a foglalkoztatást is 

segítő modellek kidolgozása, mert az országos átlaghoz viszonyítottan is magas munkanélküliség és 

alacsony képzettség már-már kritikus méreteket ölt, mely hátráltatja a térség gazdasági fejlődését. 

Különösen nehéz a kistérségekre egységes elvek mentén történő előremutató stratégiák kidolgozása, 

mert a fejlettségi szint nemcsak az egyes kistérségek között, hanem a kistérségen belül is igen eltérő 

lehet. 

Az első fejezetben röviden bemutatásra került a jelenlegi, valamint hazai és EU-s vidékfejlesztési és 

energiagazdálkodási stratégia. Helyet kapott a hazai idén elfogadott vidékfejlesztési stratégia és a 

tavaly elfogadott Nemzeti Energiastratégia, valamint a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési 

Terv. 

Ezt követően a második fejezetben ismertetem az általam kiválasztott, Pétervásárai kistérség 

jelenlegi állapotát. A kistérség elmaradott kategóriába sorolható, de a települései között 

felfedezhető az erősödő differenciálódás. Személyes kötődésen túl rendkívüli adottságai miatt esett 

a választásom erre a térségre. Külön-külön alfejezetekben kerül bemutatásra a gazdasági, 

társadalmi, környezeti és energetikai ágazat, amely a későbbi koncepció kidolgozásához szükséges. 

Az egyes alfejezetekben a jellemző adatok ismertetésére helyeztem a hangsúlyt. 

A harmadik fejezetben elsőként egy általam módosított MACTOR módszer segítségével alapozom 

meg a kistérségi komplex modell kidolgozását. Ezután a multifunkcionális mezőgazdaságban rejlő 

potenciálok elképzelt szerkezetét ismertetem. Ezen belül kiérek a növénytermesztés, állattartás és 

alternatív energiaforrások lehetőségeire és az optimális energiamix kialakítására. Valamint a 

fejlesztések várható tovagyűrűző hatásait is ismertetem munkámban. Végül bemutatom az általam 

kiválasztott legjobbnak ítélt komplex modell verziót, amely megvalósításra javasolható a mikro 

régióban. 

Úgy gondolom a terület elmaradottságát okozó tényezőket minél előbb orvosolni szükséges és 

ennek legreálisabb megoldása a multifunkcionális mezőgazdaságra történő építkezés. 

Dolgozatommal szerettem volna felhívni a figyelmet a helyi lehetőségek széles tárházára és az 

együttműködés fontosságára a fejlesztési koncepciókban. A tervezet megvalósításához ugyan több 

módosítás szükséges a piacszerkezetben, jogi és pénzügyi környezetben, de a versenyképes vidék 

felépítésének legreálisabb megvalósításának az alternatív energiaforrásokra való építkezést tartom. 
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Elektromos járműpiac dotálása 

 

Az elektromos járművek a magyarországi piacon nem örvendenek népszerűségnek. Feltárom ennek 

okait, megvizsgálva az autók előnyeit és hátrányait. Kiderül, hogy lehetséges-e a zéró szén-dioxid-

kibocsátás, ami a legnagyobb erősség. A gyengeségek lehetséges javítási módjait kutatom, ami által 

a kielégíthetővé válnak a vásárlói igények. Ezek hiányában az állami dotálás minden formáját el 

kéne vetni. 

Tényleg nem felel meg a vezetők elvárásainak a villanyautó? Milyen tulajdonságokkal bír? Mivel 

jár fenntartása? A fogyasztó számára megéri beruházni egy átlagos autónál jelentősen drágább 

összeget a technológiába? Megtérül-e számára a felár pár éven belül? Milyen formákat lehetne 

alkalmazni az elterjedés növelésére? 

Az elektromos járműpiac dotálása kulcsfontosságú, mert előnyei jelentőségteljesek. A fenntartható 

fejlődés megvalósításának egy fontos tényezője lehet. Európában egyre inkább előtérbe kerülnek, és 

így hangsúlyozottabban lesz érezhető hazánkban hiányuk káros hatása. Versenyképességüket nem 

elég a felsoroltak alapján értékelni, mert például a társadalmi költségek nehezen 

számszerűsíthetőek, a földrajzi adottságok lehetőségei eltérőek, az erőművek energiahordózói 

lehetnek megújulók és fosszilisek. 

Cél, hogy a környezeti adottságokat, várható technológiai változásokat hangsúlyozva másabb 

megközelítésű legyen a kutatás, mint a fellelhető tanulmányok. Továbbá az információs 

asszimetriát is enyhíteni kívánom azáltal, hogy érthetően, a lehető legtöbb információt összegezve 

magyar nyelven válik elérhetővé a technológia terjedéséhez szükséges ismeretek összegzése. 

A megvalósulásért elsőként, a szén-dioxid-kibocsátásnak káros hatásai kerülnek ismertetésre, és 

hogy milyen intézkedések születtek a fenntartható fejlődés és közlekedés érdekében. 

A gyártás elindulásához tett lépések, a kapható modellek, és a növekvő elektromos járműpiac 

ismertetésével folytatódik a dolgozat. 

Az értékesítés növeléséhez nélkülözhetetlen töltőállomások hálózatának kiépítése. A töltési 

lehetőségek ismertetése után a teljes kiépüléshez szükséges töltők költsége kerül bemutatásra a 

közutak eseteire. 

Három forgatókönyv alapján, különböző árak estén számolok fogyasztási megtakarítást, 

megtérülési időt négy felár esetén az alternatív költségeket figyelembe véve. 

Legvégül az elektromos járműpiac terjedésében fontos tényezők vannak összegezve, a szereplők 

motivációit leírva, hogy utána az állami szerepvállalás megalapozottságát és mikéntjeire válasz 

szülessen. 
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Fenntartható fejlődés a borászatban és a bormarketingben 

 

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A BORÁSZATBAN ÉS A BORMARKETINGBEN 

Kutatásom elsődleges célja és alapkérdése a már egyre sűrűbben hallható fogalom, a „fenntartható 

fejlődés” pontos meghatározásának tisztázása volt, első sorban a borászati iparra és a szőlészeti 

szekcióra centralizálódva. 

Írásos összefoglalóm 22 ember véleménye alapján, arra mutat rá, hogy milyen nehéz meghatározni 

a "fenntarthatóság" fogalmát a boriparban. A megkérdezettek között a szőlő- és bortermelőkön át, 

nemzetközi szintű kereskedők, marketing szakemberek és egy egyéb, a szakmában aktívan részt 

vevő szakértők is voltak. Elsődlegesen a borászati szakemberek véleményét mutatom, amely 

keretein belül a fenntartható fejlődés gyakorlati megjelenését és értelmezését kutattam. 

A kutatás teljességére törekedve egy fogyasztói kérdőív is lekérdezésre került, melyre internetes 

úton 194 ember adott választ. 

A dolgozat keretein belül legalább kísérletet teszek arra, hogy körvonalazzam a jövőben 

megjelenhető gyakorlati alkalmazás lehetőségeit. 
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Háztartáson belüli energiatakarékosság: Mérések, mértékek, döntéstámogatás 

 

A fenntartható fejlődés az energetika területén azt jelenti, hogy energiaigényünket a környezet 

lehető legkisebb károsításával kell kielégíteni annak érdekében, hogy mai tevékenységünk ne 

veszélyeztesse az elkövetkező nemzedékek egészséges létfeltételeit. Az e célt szolgáló 

környezetkímélő energetikai módszereket három nagy csoportba oszthatjuk: a takarékosság, a 

megújuló energiák használata és az energiahordozók többszörös hasznosítása. Dolgozatomban az 

energiatakarékosság növelésének egy lehetséges módjáról fogok részletesen írni. Az energiaárak 

folyamatos emelkedése, az egyes energiafajták hozzáférhetőségéről hallható hírek sok fogyasztót 

arra késztetnek, hogy felülvizsgálják energiafelhasználási szokásaikat és ezzel együtt 

energiafogyasztó- rendszereiket, vagyis tudatos energiafogyasztók legyenek. 

Dolgozatom első fejezetében írok az atomenergiától egészen az alternatív energiaforrásokig úgy, 

mint a szélenergia, napenergia és nem utolsó sorban a vízi energia. Rávilágítok ezen energiatermelő 

módszerek előnyeire, hátrányaira. Nagyon fontos, hogy minél több ember odafigyeljen a 

fogyasztására és megpróbáljon tenni valamit annak érdekében, hogy jobb jövőt biztosíthassunk a 

következő nemzedékeknek. 

Munkám második fejezetében a megújuló energiákról adok áttekintést, így arról is részletesen 

szólok, hogy hogyan elégíthetjük ki a jövőben felmerülő energiaszükségleteinket. Részletezem, és 

otthoni mérésekkel alátámasztom, hogy a háztartásunkban használt berendezések mennyit 

fogyasztanak. A mérések alapján egyrészt jól látható, hogy melyek azok az eszközök, amelyeket 

egy adott cselekvés elvégzéséhez érdemesebb használni, illetve mik azok az eszközök, amelyek 

kevésbé hatékonyabbak a másikkal szemben. 

Az ezt követő fejezetben az otthonomban megtalálható eszközök energiatakarékos módra váltását 

és azok megtérülési idejét számítottam ki. Manapság fontos, hogy az emberek tisztában legyenek 

egy új berendezés vásárlásakor, otthonaikat korszerűsítésekor, hogy mennyi pénzt és energiát 

takaríthatnak meg. Ezek a számítások szemléletessé teszi számunkra ennek fontosságát és 

hasznosságát. Ezt követ egy döntéstámogató rész, melyben egy hasznos Excel programot írtam, 

mely segít meghozni a legmegfelelőbb döntést három szempontból 

Összességében a munkámban arra fektetem a fő hangsúlyt, hogy támpontot adjak a minket 

körülvevő gépek helyes használatához és háztartásunk korszerűsítéséhez, hogy ez által költség- és 

energiahatékonyabbá tegyük mindennapi életüket. 
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Kinek éri meg az elektromos autó? 

 

A Föld energiahordozóinak, erőforrásainak felelősségteljes felhasználása kötelességünk. A 

szakirodalmi adatokból kimutatom, hogy a mai nemzedék pazarlóan használja az erőforrásokat, s 

felhasználásuk során károsítja a környezetet. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának körülbelül 

30%-áért a közúti közlekedés a felelős. Ezen gázok kibocsátásának egyik érzékelhető 

következménye a globális felmelegedés. A nemzetközi fórumokon is megfogalmazták, hogy a 

széndioxid-kibocsátás csökkentése sürgető feladat, melynek egyik lehetősége a közlekedésben új 

üzemanyagok és technológiák alkalmazása. Az elektromos autók, hibrid autók használata a mai 

tudásunk szerint az egyik leghatékonyabb módszer a probléma megoldására. 

Dolgozatomban megvizsgálom azokat a tényezőket, melyek az embereket elektromos autó 

vásárlására motiválhatják. Az egyre jelentősebb környezettudatos nevelés még nem meghatározó. 

Az autóválasztásnak leginkább a háztartás pénztárcája szab határt, ezért leggyakrabban vásárolt 

autók közül a Citroën C-Zero elektromos és a Skoda Octavia Active benzines modellt vizsgálom. A 

döntést meghatározó szempont az elektromos autó jóval drágább vételárának megtérülése a jóval 

olcsóbb üzemanyagon. Részletes tanulmányt készítek a múltbéli vásárlások megtérüléséről, és a 

matematikai statisztika módszereivel becslést adok egy ma vásárolt elektromos autó általi 

megtakarításról az elektromos áram és a benzin ártrendjeinek figyelembevételével. Számításokkal 

kimutatom, hogy átlagos használat mellett az egyén számára anyagilag legalább 20 évig nem térül 

meg az új technológiába való mai befektetés. Emiatt nem valószínű, hogy valaki önként a 

környezettudatos megoldást választja. Legkevésbé drasztikus felső beavatkozás az lehetne, ha az 

állam anyagilag támogatná az egyént, hogy a jövő érdekében a környezetkímélőbb megoldást 

válassza. 

Dolgozatom összefoglalásaként javaslatot adok a szükséges támogatás módjára, amivel a lakosság 

körében az elektromos autó terjedése megindítható lenne. 
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Környezetértékelés egy multinacionális vállalat magyarországi telephelyén 

 

A dolgozatomban egy multinacionális vállalat magyarországi telephelyére készítettem környezeti 

értékelést. Az általam kidolgozott indikátorrendszer lehetővé teszi a tevékenység környezeti 

teljesítményét értékelőindikátorok napi szintű nyomon követését. A kidolgozás során szem előtt 

tartottam a környezeti fenntarthatóság követelményeit, törekedtem a környezeti teljesítmény 

javítását igazoló módszer kidolgozására. Az indikátorok használata az értékelés során egyszerű, 

mindenki által gyorsan elsajátítható, és a vizualitás eszközét veti be a napi prioritások kijelölésére. 

A részletezett indikátorrendszer, a felső vezetés validálása után, bevezetésre került a cégnél. A 

bevezetés óta eltelt másfél hónap alatt a felhasználóktól számos pozitív visszajelzés érkezett, 

kiemelve azt, hogy hatékonyabbá tette a munkavégzésüket, és elősegítette a csapatmunkát. 
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Környezeti erőforrások kiaknázásának kockázata különös tekintettel a recski 

aranybányászatra 

 

Vizkeleti Anna 

Környezeti erőforrások kiaknázásának kockázata különös tekintettel a recski aranybányászatra 

Risk of the exploitation of natural resources especially the gold mining at Recsk 

  

Az emberiség története sokoldalúan bizonyítja, hogy a természeti erőforrások igénybevétele együtt 

járt a környezetbe történő beavatkozással. Az emberi beavatkozás hatása az ipari forradalom óta 

olyan nagyméretűvé vált, hogy a világ számos területén a környezet pusztulásához vezetett. 

Nemcsak hazánkban, de Közép-Kelet-Európa országaiban is a bányászatnak komoly gazdasági és 

szociális jelentősége van, emellett magán viseli az elmúlt évtizedek környezetvédelmi hibáinak és 

téves döntéseinek következményeit, és szenved a mulasztások kiváltotta társadalmi ellenérzésektől. 

Az iparág jövőjét tekintve többféle kimenet is lehetségesnek látszik, figyelembe véve egyrészt a 

nyersanyagok iránti növekvő keresletet, de a jelentős érdekérvényesítéssel bíró környezetvédelmi 

csoportok által felvetett jogos környezetvédelmi aggályokat is. 

A környezeti hatás lényegében az emberi beavatkozás természeti következményeinek összességét 

jelenti. A beavatkozás mértéke és annak következményei azonban egy ilyen bonyolult rendszerben 

nemlineáris kapcsolatban vannak egymással, úgyhogy a beavatkozás különféle hosszú távú 

következményei valójában kiszámíthatatlanok. A szennyezőanyagok mind a környezetre, ill. azon 

keresztül az emberi szervezetre gyakorolt ártalmas és összetett hatásainak fokozatos felismerése 

eredményeképpen először az Egyesült Államokban fogalmazták meg a kockázatelemzés 

módszertani irányelvét. 

Az utóbbi évtizedek súlyos ipari baleseteinek hatására a kockázat alapú döntéshozás a fejlett 

országokban egyre inkább előtérbe került a megalapozott és szerteágazó tudományos kutatások 

következtében. A kockázatfelmérés számos területen alkalmazott eljárás, melyet a feladat céljának 

megfelelően kisebb-nagyobb eltérésekkel alkalmaznak. 

Dolgozatomban összefoglalom a kockázat felmérés elméleti hátterét, majd a környezeti erőforrások, 

ezen belül az ásványi nyersanyagok, az arany kiaknázásának kockázati becslését a recski 

esettanulmányon keresztül mutatom be. 
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Nemzetközi kerekeken száguldó innováció 

 

Napjaink legfontosabb problémái között szerepel a súlyosbodó környezetszennyezés és az 

energiafüggőség, melyeket én dolgozatomban a járműipar oldaláról közelítettem meg három 

hipotézis segítségével. Azt kutattam, hogy az Európai Unió környezetvédelmi törekvései miként 

befolyásolják az autógyártás terén megjelenő innovációkat, illetve hatással van-e a kőolajkészletek 

apadása és a növekvő környezetszennyezés a járműipari újításokra, végül pedig arra kerestem a 

választ, hogy az autógyártás terén elért technológiai fejlődés hozzájárul-e a környezetvédelemhez. 

Felvázoltam az uniós környezeti szabályozás kialakulását, illetve néhány példáján keresztül az EU 

által preferált fejlesztési trendeket, majd arra a megállapításra jutottam, hogy az EU 

környezetvédelmi szabályozása és támogatása befolyásolja, ösztönzi a járműipar előrehaladását. 

SWOT elemzéseket készítettem azokról a legfontosabb járműipari innovációkról, melyek a CO
2
-

kibocsátás és az olajkészletek nyomása révén fejlődtek ki. Itt elsősorban az alternatív 

üzemanyagokra és hajtásrendszerekre kell gondolni. Én a tüzelőanyagok közül a bioetanolt, a 

biodízelt, az LPG-t, a CNG-t, a biogázt és a hidrogént vizsgáltam. Áttekintettem ezek legfontosabb 

jellemzőit, melyekből kiderült, hogy a benzinnél és a dízelnél sokkal kedvezőbb környezeti 

hatásokkal büszkélkedhetnek, bár mindegyiknek van gyengepontja, ami miatt az EU csak bizonyos 

korlátok mellett, a járműgyártók pedig alig alkalmazzák. Közülük jelenleg a bioetanol és a biodízel 

viszonylag népszerű, de a szakemberek a hidrogénnek jósolnak nagyobb jövőt. 

Az alternatív hajtásrendszerek közül a hibrid hajtást, az elektromos hajtást és a tüzelőanyag-cellát 

elemeztem. Napjainkban a hibrid autók terjedtek el a leginkább, de nagy előrelépések történtek a 

másik két hajtás terén is, így rövid időn belül ezek is nagyobb népszerűségre tehetnek szert. Ehhez 

viszont arra van szükség, hogy a lakosságnak megérje beruházni az innovatív autókra. Mivel ezen 

járművek kezdeti költségei rendkívül magasak, csak úgy terjedhetnek el, ha a fenntartási kiadásaik 

kedvezőbbek lesznek, mint a hagyományos hajtású gépkocsiké. Áraikat a nemzeti szabályozástól 

függő részükön keresztül lehetne vásárlóbaráttá tenni, dolgozatomban erre több módszert is 

összegyűjtöttem. Ezekkel szélesebb körben terjednének az alternatív járművek, melyek alacsonyabb 

zajt és károsanyag-kibocsátást jelentenek, bár arra még várni kell, hogy teljesen függetlenné 

váljanak a kimerülő félben lévő energiahordozóktól. 
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A demokrácia és a gazdasági fejlődés Mancur Olson gondolatainak nyomán 

 

  

Dolgozatomban a demokrácia és a gazdasági fejlődés kapcsolatát vizsgálom. A kiindulópontot 

Mancur Olson azon megállapítása adja, miszerint a (régi) demokráciákban a politikai stabilitás 

természetéből adódik a gazdaság lassulása. Feltevése szerint a hosszan tartó rezsimek 

érdekcsoportokat hoznak létre, amelyek idővel felépítik saját befolyásukat, és a járadékvadászat 

mellett elköteleződve a gazdaság hanyatlása következik be. 

Azonban Olson kései munkáiban már azt hangsúlyozza, hogy a rezsim stabilitás a tulajdonjogokon 

keresztül a gazdasági fejlődést segíti elő. 

Ezen gondolatból kiindulva először a demokráciák gazdasági hatásaira koncentrálok, majd az olsoni 

hipotézisnek megfelelően az érdekcsoportok és a járadékvadászat szerepét vizsgálom, abból a 

szempontból, hogy lehet-e elég erős a demokrácia a fenti hatások leküzdésében. A gazdasági 

fejlődés és a demokrácia kapcsolatát a politikai és gazdasági intézmények elemzésével folytatom, 

ahol eltérő álláspontokat mutatok be a demokrácia és a fejlődés elsődlegességét illetően. 

Az elméleti megalapozást követően empirikus elemzést végzek. A keresztmetszeti vizsgálat során a 

Solow modellből indulok ki. Hipotézisem szerint az instabil rendszerek gazdasági teljesítmény 

szempontjából a hanyatlás jelét mutatják, míg a stabilitás hozzájárul a növekedéshez. Ennek 

igazolásához az ún rezsim-tartósság mutatóját használom fő magyarázó változóként. Vizsgálatom 

során, arra keresem a választ, hogy a politikai stabilitás és a gazdasági teljesítőképesség 

viszonyrendszeréből milyen következtetést lehet megfogalmazni, és az mennyire egyeztethető össze 

Olson állításával, aki a stabilitás velejárójának tekintette nemcsak az érdekcsoportok, de a 

járadékvadászatra irányuló magatartás elburjánzását is. 

Vizsgálatom eredménye azt mutatja, hogy a rezsim-tartósság fontos tényező a gazdasági 

fejlődésben, de csak az autokratikus országokat illetően. Ezzel pedig Olson – leginkább kései 

munkáiban tett – megállapítása igazolást nyer. 
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Adósokkok empirikus elemzése a magyar sörpiacon 

 

Dolgozatomban a magyar sörpiac, mint háromszereplős oligopólium piaci szerkezetét vizsgáltam. 

Elsősorban arra kerestem a választ, hogy lehetséges-e egy kartell a három gyártóvállalat között. 

Az áttekintett nemzetközi szakirodalom alapján költségsokkok fogyasztókra való áthárítása alapján 

modellezhető a piaci struktúra. Kutatásomban a jövedéki adó fogyasztói árakba történő áthárítását 

vizsgáltam. Az adóáthárítás számszerűsítésére egy regressziós modellt építettem, amely alapján 

adótúlhárítás figyelhető meg a piacon. A jövedéki adó egy reálforinttal való növekedése ceteris 

paribus 1,62 reálforinttal növeli a sör fogyasztói árát. 

Az adótúlhárítás magyarázataként két lehetséges elméletet mutattam be. Egyrészt Seade (1985) 

alapján és a söripari kutatások szokásos feltételezései mellett (konstans határköltség, állandó 

rugalmasságú keresleti görbe) minden esetben adótúlhárítás lép fel. Ez az elmélet azonban 

vertikálisan integrált iparágat feltételez, a valóságban viszont ez nem igaz. A második magyarázat 

éppen ezt használja ki. A kettős marginalizáció elméletét felhasználva és a kiskereskedelmi 

üzletláncok haszonkulcsairól készült empirikus tanulmány alapján az látható, hogy az adótúlhárítás 

két részből tevődik össze. A sörgyártó vállalatok éppen a teljes adómértéket hárítják át, majd a 

kiskereskedők az így megemelt árra rakják rá saját haszonkulcsukat. Ennek következtében a 

fogyasztói árak az adó mértékénél jobban emelkednek. 

Az iparági kartell létezését egyik magyarázat sem támasztja alá. A második elmélet alapján ráadásul 

a kiskereskedők birtokolják a piaci erő döntő többségét, a sörgyártó vállalatok tehát még oligopol 

helyzetüket sem tudják kihasználni, versenyzői környezetben működnek. 
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A gazdasági helyzet értekelésének hatása a választói magatartásra 

 

Dolgozatunk célja a gazdasági szavazás hatásának kimutatása a 2010-es magyar országgyűlési 

választások előtt készült kérdőív alapján. A dolgozat elején felvázoljuk az a politika piacán történő 

választás alapvető problémáit a politikai gazdaságtan és a választói magatartás releváns elméleti 

összefoglalói alapján, majd a gazdasági szavazás olyan lényegi elemeit vizsgáljuk, melyeknek 

következtetései Magyarországot is érintik. Hipotézisünk szerint a magyar választók 2010-ben a 

retrospektív(múltba visszatekintő)gazdasági szavazás modell mintájára döntöttek a választáson. 

Mérésünk alapján mondhatjuk, hogy az eredmények nem csak hipotézisünket támasztják alá, de 

megegyezik a nemzetközi szakirodalom dolgozatunkban tárgyalt konklúzióival is. 
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A kártérítési jog közgazdasági elemzése - Elvárható az elvárt gondosság szintje? 

 

Tudományos Diákköri Dolgozatom a kártérítési jog közgazdasági elemzése, így azt vizsgálom, 

hogy a kártérítés, mint szankció, hogyan hat az emberek magatartására. A kártérítési jogban 

alapszabályként vétkességi felelősség érvényesül a legtöbb jogállamban, mely szerint a károkozó 

csak akkor köteles kártérítést fizetni, amennyiben gondatlan volt. Ez megfelelő ösztönzőt ad a 

hatékony elővigyázatossági szint eléréséhez, hiszen a károkozó csak akkor minősül gondatlannak, 

ha óvintézkedése nem éri el az elvárt gondosság szintjét, ezért érdekelt annak betartásában. 

Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy a magyar jogalkalmazási gyakorlat a 

kártérítési jogesetekkel kapcsolatban milyen szinten határozza meg az elvárt gondosság szintjét. A 

tapasztaltak alapján pedig azt vizsgálom, hogy van-e egyáltalán értelme magas elvárásokat 

támasztani a károkozók felé. Dolgozatom fő eredménye, hogy a túl magas elvárt gondosság 

hatására, egy bizonyos pont felett, a modell szereplője figyelmen kívül hagyja az elvárásokat és 

paradox módon még csökkenti is az elővigyázatossági szintjét. 



 

 

SZABÓ TAMÁS 

alkalmazott közgazdaságtan BA 

BA, 1. félév 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Meyer Dietmar 

tanszékvezető egyetemi tanár, BME GTK 

 

 

A munkafogalom (ismeretelméleti) háttere Smith társadalomtudományában 

 

A klasszikus közgazdaságtanban a munka volt az a központi fogalom, amellyel az egyes szerzők a 

gazdasági világ jelenségeit magyarázták. A későbbi szerzők rendszeresen kritikával illették elődeik 

elméleteit; értelmezték fogalmaikat, és megpróbáltak rámutatni azokra az ellentmondásokra, 

amelyekkel szerintük ezek a művek rendelkeztek. Ebből a szempontból különösen fontos feltárni, 

hogy az egyes szerzők mit értettek az általuk használt fogalmakon, hiszen egyrészt ennek tükrében 

kerülhetünk közelebb „az ideológiai váz” leválasztásához, ami például Schumpeter szerint az 

elmélettörténet fő célja; másrészt így elemezhetjük azoknak a kritikáknak a jogosságát is, amelyeket 

a későbbiekben az egyes szerzőkkel szemben megfogalmaztak. Sem felkészültségem, sem a munka 

terjedelme nem nyújt lehetőséget azonban arra, hogy ezekre a kérdésekre akár csak részlegesen is 

választ adjak, így a dolgozat célkitűzése egy szerző, nevezetesen Smith, egy adott fogalmának, a 

munkának, áttekintő jellegű elemzése. 

A dolgozat elsősorban két elmélettörténeti jelentőségű kérdéssel foglalkozik. Az egyik egy, a XIX. 

sz. második felében kezdődő, és a mai napig élő kérdés: Ez Smith módszere konzisztenciájának 

kérdése. A másik kérdés a munkafogalomra vonatkozik, és főleg a klasszikus közgazdaságtan, 

illetve a marxi politikai gazdaságtan keretében (volt) kutatott probléma. Úgy gondolom azonban a 

két kérdés nem választható el egymástól, csak a módszertan ismeretében érthető a fogalom. A 

dolgozat ennek megfelelően a következő felépítéssel rendelkezik: 

1. Először szeretné feltárni a Smith szempontjából jelentősebbnek gondolt ismeretelméleti 

hatásokat, hiszen ezek a hatások jelentik a forrását annak a módszertannak, amit belőlük 

következően helyesnek gondolt alkalmazni. Ebben a részben a szerző igyekszik Newton, 

Locke és Hume tudománymódszertani/ismeretelméleti gondolatait összefoglalni. 

2. Ezek után a dolgozat kísérletet tesz, immár konkrétan, Smith tudományos módszerének 

meghatározására, hiszen ennek ismeretében határolhatók be pontosan a skót közgazdász 

által alkalmazott fogalmak, és látható világosan milyen jellegű igazságtartalommal bírnak a 

Smith által megfogalmazott állítások. Ebben a részben a szerző igyekszik amellett érvelni, 

hogy Smith világképe módszertanilag koherens, valamint igyekszik kimutatni benne a 

newton-i, locke-i és hume-i hatásokat. 

3. Végezetül a kapott módszertan ismeretében a dolgozat megkísérli behatárolni a munka 

fogalmát. 
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Árdiszkrimináció duopól piacokon aszimmetrikus költségek és aszimmetrikus információk 

mellett 

 

Az árdiszkriminációt általában, a monopolista magatartás egyik fajtájaként vizsgálják, pedig ez a 

vállalati viselkedés az oligopól piacok esetében is igen releváns. Az utóbbi néhány évben már a 

problémakör ezen részterületével foglalkozó közgazdasági publikációk is megjelentek, azonban 

ezek szinte kivétel nélkül mind szimmetrikus költségeket és szimmetrikus információkat 

feltételeznek. Dolgozatomban a szimmetrikus költségeket és szimmetrikus információkat feltevés 

feloldásával fogom vizsgálni az duopól vállalatok árdiszkriminációját, és ennek eredményeit fogom 

összehasonlítani a hagyományos modellekkel. A főbb megállapításaim, hogy Cournot versenyben a 

K darab árkategória mellett, az egyes árkategóriában a két vállalat által összesen termelt mennyiség 

megegyezik a következő magasabb árszinten egy vállalat által termelt mennyiséggel. Továbbá, a 

különböző termelési költségek mellett a két vállalat egyforma mennyiséget termel az első K-1 

árkategóriákban, az aszimmetrikus költségekből adódó különbség csak a legutolsó, legalacsonyabb 

árszinten jelenik meg. Ezenfelül, a kibocsátással súlyozott átlagár aszimmetrikus költségek mellett 

sem függ az árdiszkrimináció mértékétől, sőt megegyezik az árdiszkrimináció nélküli estben 

alkalmazott egységes árral. 
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Az Európai Strukturális és Kohéziós Alapok hatékonysága számszerűsített modellek alapján 

 

TDK dolgozatomban az Európai Kohéziós Alap számszerűsített hatékonyságát vizsgálom általános 

egyensúlyelméleti modellek alapján. 

Az Európai Unió költségvetésének jelentős részét kitevő Regionális Politika fontossága az utóbbi 

évtizedben jelentős megnőtt. Az újonnan csatlakozott országok számára az európai transzferek 

jelentik az egyetlen nem-piaci lehetőséget a konvergencia felgyorsítására, míg a fejlett, nyugati 

tagállamok számára a Közös Költségvetés finanszírozásán keresztül egyre nagyobb terheket ró a 

támogatások finanszírozása. 

Az elmúlt évtizedben a támogatások élvezői, a fejlődő országok több modellt is alkottak, annak 

bizonyítására, hogy a hatalmas mértékű, már a nemzeti össztermékhez mérhető nagyságú 

támogatások fontosak, hasznosak és alapjaiban véve szükségesek. Az uniós szintű összehasonlítás 

érdekében az Európai Bizottság is megalkotta a saját modellezési környezeteit, hogy a programok 

ex post és ex ante kiértékeléséhez segítséget nyújtsanak. 

A kutatásom során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy milyen módon lehet számszerűsítetten 

vizsgálni a különféle uniós transzferek hatásait, illetve a hatékonyságukat. Megvizsgáltam, hogy 

milyen eltérő modellcsaládokat használtak fel az utóbbi években ezen kérdés elemzésére valamint, 

hogy ezek milyen eredményekre jutottak. Bemutatom az egyes modellcsaládok jellemzőit, 

feltételrendszerüket valamint az eltérő eredmények lehetséges okait. 

Ismertetek három modellcsaládot amelyet az utóbbi évtizedben széles körben felhasználtak a 

támogatások hatásának számszerűsítéséhez, az eredetileg Írországra készített HERMIN, valamint az 

Európai Bizottság által kidolgozott, az egész Uniót átfogó QUEST III. modellcsaládot. Ezen két 

modellen túl bemutatom a GMR – Magyarország regionális modelljét, amelyet speciálisan 

Magyarországra készítettek ilyen célból. 

A kutatásomban arra a következtetésre jutottam, hogy a QUEST III. modell feltételei és 

következtetési felelnek meg legjobban a valós adatoknak, ellenben a HERMIN modell 

országspecifikus szerkezete is fontos információkkal szolgál a támogatások mechanizmusát és 

hatékonyságát illetően. A modellek eredményei alapján a 2007-2013-as ciklus támogatásai 

Magyarországon hosszú távon átlagosan 4 %-al növelik a GDP-t, azonban Magyarországon a 

támogatások kevésbé hatékonyak mint a többi fejlődő keleti tagállamban. 
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Az iszlám gazdaságtan fejlődése 

 

Dolgozatomban az iszlám gazdaságtan fejlődését mutatom be az iszlám világ VII. századi 

kialakulásától a XV. század elejéig. Magyar nyelven ezt a témát csak nagyon részlegesen dolgozták 

fel, ezért munkám során az angolul megjelent forrásokra támaszkodtam. Nagy segítségemre voltak 

Abdul Azim Islahi és Louis Baeck publikációi, valamint az iszlám gazdaságtan fejlődését bemutató, 

Rodney Wilson és Ahmed el-Ashker által szerkesztett összefoglaló mű. 

A dolgozat első fele a korai iszlám iskolákkal foglalkozik, amelyek az akkori gazdasági elméletek 

kidolgozói voltak, míg a második rész a legfontosabb muzulmán gazdasági gondolkodókat és 

elméleteiket mutatja be. 

Ezek a gondolkodók már ekkor leírták az olyan jelenségeket, mint például a kereslet- kínálat és 

ezek áralakító hatása, az árszabályozás, az állami beavatkozás szerepe, illetve mind közül talán a 

legfontosabb, a munka értékelmélete. 

Ez is azt igazolja, hogy érdemes odafigyelnünk a korai iszlám gondolkodókra, hiszen az általuk 

kidolgozott elméletek máig is érvényesek. 
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Viselkedési közgazdaságtan az ultimátum játékon keresztül 

 

Tanulmányomban bemutatom a közgazdaságtudomány egyik új területét, a viselkedési 

közgazdaságtant az irracionális viselkedés egyik szemléletes mintapéldáján – amely 

megmagyarázhatatlan a klasszikus közgazdasági modellekkel - , az ultimatum játékon keresztül . 

Megvizsgáltam a közgazdaságtan és a pszichológia érdekes, olykor furcsa kapcsolatát és közös 

fejlődésük történelmét egészen a viselkedési közgazdaságtan kezdetéig. Ezután régebbi ultimatum 

játékok eredményeit elemeztem, amelyek olyan kérdésekre próbáltak fényt deríteni, mint hogy 

milyen befolyással van a játékban résztvevők viselkedésére a nemük, kultúrájuk, hajlandóságuk a 

tisztességre vagy a kiosztásra kerülő pénz mennyisége. Továbbá végeztem saját kísérletet is, 

amelyben nemcsak a régebbi tanulmányok felfedezéseit teszteltem újra, hanem arra is kíváncsi 

voltam, hogy van-e különbség a résztvevők viselkedése között, ha számítógéppel, vagy egy másik 

emberrel játszanak. Szignifikáns különbségeket találtam a két eset között, valamint megpróbálok 

ötleteket képezni kutatásom eredményeinek magyarázatára. Esszém végén következtetéseket vonok 

le magáról a témáról általában és kísérletet teszek a viselkedési közgazdaságtan mint diszciplína 

jövője elképzelésére. 
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Döntési módszerek és alternatív sakkeredmények 

 

A dolgozat a 2010-es férfi sakkolimpia eredményeit elemzi egy, a többszempontú döntési 

problémák megoldásában gyakran használt fogalom, a páros összehasonlítás mátrix segítségével. 

Foglalkozik az ebből képezhető súlyvektorok meghatározásával, a domináns sajátértékhez tartozó 

jobboldali sajátvektor és a távolságminimalizáló logaritmikus legkisebb négyzetek módszere 

(LLSM) révén. Mindkét eljárást kiterjeszti az ismeretlen elemeket is tartalmazó mátrixokra, melyek 

valamely inkonzisztencia mérőszám segítségével optimálisan kitölthetők. 

Az elmélet alkalmazását kiválóan illusztrálják a különböző sakkversenyek, ahol a résztvevők végső 

sorrendjének meghatározásához nem áll rendelkezésre minden párosítás eredménye és a 

konzisztencia sem biztosított. A hivatalos FIDE szabályzatban megadott módszert gyakran 

kritizálják, így célszerű lehet egy ettől eltérő eljárás követése. A dolgozatban kapott rangsorokat a 

hivatalos végeredménnyel összehasonlítva, több csapat esetén jelentős helyezésbeli eltérések 

figyelhetők meg. Ezek nagy része a mérkőzések átfogó vizsgálata alapján magyarázható. A 

bemutatott eljárások néhány lehetséges továbbfejlesztési iránya is tárgyalásra kerül, illetve az 

alternatív rangsorszámítás más területeken történő alkalmazása újabb kutatásokra ösztönözhet. 
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Egy helyi pénz működésének mikroszintű modellje 

 

Jelen dolgozatom témája egy olyan gazdasági modell bemutatása ahol egy egyetem, mint kísérleti 

terület illetve átvitt értelemben, mint település van jelen.  

A modell célja megmutatni, hogy hogyan tudna a gazdaságba helyi pénzt kihelyezni az egyetem, 

mint irányító szerv, és azt a lehető legnagyobb forgási sebességgel használni, mekkora pénztömeget 

kellene kihelyeznie, illetve ezt milyen formában tudja megtenni. A rendszer elsődleges célja a 

helyben működő vállalkozások forgalmának növelése, de az egyetemi tanulók és dolgozók számára 

is kedvezményeket kíván biztosítani, valamint lehetővé válna, hogy az egyetemi szolgáltatásokat is 

igénybe tudják venni ilyen formán az érintettek.  

Másodlagos cél pedig egy olyan ösztöndíj program kialakítása, aminek az anyagi hátterét a 

pénzhelyettesítőnk fedezetéül lekötött betét kamatai biztosítanák. A modell felállításánál fontos 

szempont annak bővíthetősége, hiszen egy sikeres rendszer esetén fontos azt a lehető legnagyobb 

részre kiterjeszteni, természetesen a régió korlátait figyelembe véve, hiszen a helyi pénz 

legfontosabb jellemzője, hogy elkölteni csak egy területen lehetséges. 
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Kiszorítás vertikálisan termékdifferenciált piacon 

 

Dolgozatomban egy olyan vertikálisan termékdifferenciált piacot mutatok be, ahol két inkumbens 

vállalat termel, és a vállalatok az általuk termelt termék minőségéről és áráról dönthetnek. 

Ezt használom fel kiinduló pontnak a saját modellemhez, amelyben egy potenciális belépő piacra 

lépéssel fenyeget. Megvizsgálom, hogy a piacon lévő vállalatoknak milyen lehetősége van arra, 

hogy a belépni szándékozó vállalatot kizárják a piacról. A dolgozatomban megvizsgáltam, hogy 

milyen esetben lehetséges a kizárás akkor, hogy ha az inkumbensek csak az általuk kért árról 

dönthetnek a korábban kialakult egyensúlyi termék-elhelyezkedésük mellett. A potenciális belépő, 

amennyiben úgy határoz, hogy a piacra lép, a terméke minőségéről és áráról határoz. 
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Koalíció-formálódás és az orosz oligarchák 

 

Dolgozatunk a központi hatalom és az oligarchia kapcsolatát vizsgálja a Jelcin elnöksége, és Putyin 

első elnökségének ideje alatti orosz oligarchák példáján keresztül. Az iparmágnások hol 

együttműködtek, hol konfliktusba kerültek egymással, illetve az államhatalommal. A jelenség jobb 

megértéséhez, szemléltetéséhez játékelméleti eszközöket használunk. A szituációt kooperatív és 

nem kooperatív játékokra emlékeztető sajátosságok egyaránt jellemzik, így a játékelmélet mindkét 

ágának eredményeit használtuk a megfelelő elemzési keret kialakítására. Az általunk elképzelt 

modell, a sztochasztikus partíciós függvény formában adott korlátozott koalíciós játék alkalmas az 

általunk vizsgált történet, és egyéb hasonló szituációk jellemzésére, ahol a koalíciók 

formálódásának kérdése fontos szerepet játszik. 
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Optimális árukapcsolás 

 

A piacszerkezetek az egyik legfiatalabb és leggyorsabban fejlődő ága mikroökonómiának. Ez a 

rendkívül szerteágazó tudományterület a vállalatok és a fogyasztók szerkezeti összetételének a 

jólétre, a termelésre és a versenyre gyakorolt hatásával foglalkozik. A különböző piacok 

összekapcsolásával, a termékek rögzített szerkezetben történő eladásának elméletével az 

árukapcsolás foglalkozik. Ez egyrészt a kiszorítási elméletre – amely a vállalatok egymás közötti 

versenyellenes interakcióival foglalkozik – másrészt az árdiszkriminációs elméletre támaszkodik. 

Én a kiszorítási elmélet szemüvegén keresztül fogom vizsgálni az árukapcsolást és elsősorban arra 

próbálok választ találni, hogy különböző feltételek esetén az árukapcsolás hogyan befolyásolja az 

egyensúlyi mennyiségeket és a versenyt, illetve lehet-e gazdaságpolitikai célokat elérni az 

árukapcsolás előírásával. A különböző modellekkel az árukapcsolás jelentőségét, alkalmazhatóságát 

és egyben a probléma összetettségét szeretném bemutatni. 

Az első fejezetben ismertettem az árukapcsolás elméletének kialakulását, bemutatva azokat a 

kérdéseket, amelyeket közgazdasági modellekkel kívánok megválaszolni. A következő fejezetben 

megadtam és indokoltam azt a feltételrendszert amely alapján a modellek felépülnek. Az első 

modell egy klasszikus belépéstől való elrettentést mutatott be, ugyanakkor rávilágítottam arra, hogy 

nem mindegy, hogy a monopolista vállalat el tudja-e hitetni a belépővel hogy az árukapcsolás 

szerkezete adott. Bebizonyítottam, hogy az árukapcsolás csak akkor mutat profitkülönbséget az 

árukapcsolás nélküli helyzethez képest a monopolista számára, ha a termékszerkezetről a 

monopolista hamarabb tud dönteni. 

A második modellben tökéletlenül összefüggő piacok esetén mutattam be az árukapcsolást és annak 

kiszorítási hatását. A végeredmény konzisztens volt az irodalomban eddig elért eredményekkel, 

azaz minél inkább kiegészítő volt a két termék közötti viszony, annál jobban ki tudta volna szorítani 

a monopolista a belépőt,viszont ekkor egyre kevésbé érte volna ez meg neki. 

A harmadik modellben a kormányzat egyensúlyi mennyiségek befolyásolásának két módszerét – 

árukapcsolás és adóztatás - hasonlítottam össze.  Azt a következtetést vontam le, miszerint ha a 

kormányzat csökkenteni akarja a termékmennyiséget, akkor a két módszer ekvivalens, máskülönben 

az árukapcsolás nagyobb jóléti veszteséget okoz, bár mindkét módszerrel ugyanazokat a 

kormányzati terveket lehet elérni. 
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A magyar adójog alapelvei - az adójogi szabályozás fejlődése az új Alaptörvény tükrében 

 

Adómorál szempontjából miért káros a több ÁFA-kulcs? A közvetlen adózás nemzeti szuverén 

hatáskörét miért fontos megtartani? Létezik-e gyakorlati adósemlegesség Magyarországon? A 

közvetett vagy a közvetlen adózás a hatékonyabb? 

A magyar államnak alkotmányos felhatalmazása van arra, hogy a magyar állampolgároktól, ill. 

Magyarország területén letelepedettektől adót vonjon el. 2012 január 1-től hatályos új Alaptörvény 

adójogi alapelvei meghatározó fontosságúak ahhoz, hogy ez a felhatalmazás igazságos és hatékony 

legyen. Az Alaptörvény jelöli ki a azokat a törvényeket, amelyek további elvi rendelkezésekkel 

bírnak. Dolgozatomban vizsgálom az alkotmányos és egyéb törvényi alapelveket mind a közvetett, 

mind a közvetlen adózás terén kiemelve azokat a hatékonysági/funckionális kérdéseket, amelyek a 

jogalkotó számára továbbgondolásra lehetnek érdemesek. 
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A Ciszterci Rend előszállási uradalmának gazdaságtörténete a két világháború között 

 

TDK-dolgozatom témája a cisztercita zirci apátság kezelésében álló előszállási uradalom két 

világháború közötti virágzásának bemutatása, jövedelmezőségének vizsgálata és egyben annak 

igazolása, hogy az Előszállás központtal működő gazdasági vertikum a XX. század húszas-

harmincas éveiben az ország egyik legjobban vezetett és legeredményesebben gazdálkodó 

mezőgazdasági üzeme volt. 

Elemző munkám során az uradalom gazdaságtörténetének záró, a II. világháborúig tartó időszakára 

helyeztem a hangsúlyt, és kifejezetten Hagyó-Kovács Gyula jószágkormányzói tevékenységének 

eredményeire koncentráltam. 

Témaválasztásomat részben meghatározta személyes kötődésem is. Székesfehérváron, ahol élek, a 

ciszterci rend aktív szerepet tölt be ma is az élet több területén, mint például a hitélet, a művelődés 

vagy az oktatás. 

A szakdolgozatom megtervezésekor fontosnak tartottam olyan gazdaságtörténeti téma választását, 

mely helytörténeti szempontból kapcsolódhat Székesfehérvárhoz. Így felkerestem a Fejér Megyei 

Levéltárat, ahol a fondjegyzékek áttanulmányozása után esett a választás az előszállási uradalomra. 

A rendelkezésemre álló irodalom tanulmányozása mellett nagy hangsúlyt fektettem az elsődleges 

források (levéltári iratok, memoárok, kéziratok) feldolgozására is azért, hogy állításaimat eredeti 

dokumentumok adataival támaszthassam alá. 

Kutatómunkám során a következő kérdésekre kerestem a választ: hogyan ment végbe az előszállási 

nagybirtokon az intenzív mezőgazdasági termelés kibontakoztatása, hogyan valósulhatott meg a 

hatékonyabb gazdálkodás egy vesztes háború után, mely általános gazdasági visszaesést hozott az 

egész országban? Hogyan sikerült Előszállás gazdasági szervezetét úgy alakítani, hogy az állandóan 

emelkedő költségek ellenére is pozitív mérlegekkel tudták a gazdasági éveket zárni, így pedig kellő 

biztosítékul szolgáltak a ciszteri rend fennmaradásához és tanítói tevékenységének folytatásához? 
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A kombinált árufuvarozási módozatok vizsgálata a piaci kudarcok tükrében 

 

A tanulmányomban a magyar közút sajátosságain keresztül szemléltetem az áruszállításból fakadó 

piaci kudarcokat és azok lehetséges megoldási módjait. A magas közúti teherforgalommal 

kapcsolatban ugyanis számos nehézség merül föl, ilyenek a negatív externáliák 

(környezetszennyezés, úthálózat károsítása, balesetek okozása, környéken élők életkörülményeinek 

rontása) és a közjószágok és közösségi erőforrások esete (nem fizetős közutak túlzott használata), 

továbbá a monopóliumok kialakulása (vasúti szállítmányozás). Először megvizsgálom a magyar 

külkereskedelem sajátosságait és ennek szállítási vonatkozásait, statisztikai módszerekkel 

támasztom alá állításaimat, majd a felhozott problémákra ismertetem a közgazdasági irodalomban 

ajánlott megoldási lehetőségeket. Az utakkal kapcsolatban felmerül a hagyományos musgrave-i 

jószágcsoportosítás bizonytalansága, ezért új megközelítést ajánlok. 

Az ártalmak enyhítésére egy megoldási lehetőség lehetne a vasúti szállítmányozás hagyományos és 

kombinált formáinak nagyobb térnyerése, de ezzel kapcsolatban az egyik legfontosabb probléma a 

megfelelő költségviszonyok kialakítása. Emiatt áttekintem a piac által orvosolható és az állami 

beavatkozásra váró kérdésköröket. Állami intézkedés szükségességét elsősorban az adminisztratív 

korlátok csökkentésénél, a használattal és a környezeti terheléssel arányos útdíj bevezetésénél és a 

szállítást érintő adóztatás tekintetében tartom indokoltnak. 
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A környezetszennyezés, mint közgazdasági probléma és játékelméleti modellezése 

 

A környezetszennyezés napjaink egyik legnagyobb és legvitatottabb globális szintű problémája. 

Dolgozatomban a környezetszennyezést közgazdasági szempontból, mint külső gazdasági hatást 

tanulmányoztam. 

Elsőként a szennyezés gazdaságilag optimális szintjének kérdésével, valamint a környezetvédelmi 

szabályozás elméletével foglalkoztam. Mivel a környezetszennyezés a szennyezőkre és a 

károsultakra egyaránt kihat, ezért e gazdasági szereplők között stratégiai interakció figyelhető meg. 

A szennyezés problémáját emiatt játékelméleti modellezéssel lehet a legjobban reprezentálni, 

amivel dolgozatom második része foglalkozik. Peter John Wood tanulmányából két modellt 

választottam ki. Az egyik rávilágít, hogy a környezetszennyezés egy fogolydilemma-típusú játékkal 

mutatható be. A másik modellt továbbgondoltam azt vizsgálva, hogy milyen kvótakereskedelemhez 

hasonló eszközzel lehet a környezetszennyezést, mint külső gazdasági hatást belsővé tenni. A 

modellek elemzését követően a környezetvédelmi szabályozás és a forgalmazható kibocsátási 

egységek elméletét vizsgáltam. A szennyező vállalatokat többféle módon lehet ösztönözni a 

szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésére, a dolgozatban ezzel részletesebben foglalkoztam. 

A szennyezési jogok piacának változatai lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy a 

legköltségkímélőbb módszerekkel csökkentsék a szennyező kibocsátásukat. A 

kibocsátáskereskedelmi rendszerek pedig elérhetik a vállalatoknál, hogy azok a megszabott 

csökkentési szintnél magasabb mértékben csökkentsenek. 
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A labdarúgás gazdaságtörténete 

 

Labdarúgás az egyik legnagyobb múltú és egyben az egyik legnépszerűbb sport a világon, vannak, 

akik játsszák (profi, amatőr vagy hobbi szinten), vannak, akik tisztában vannak a szabályokkal és 

komoly drukkerek, és akadnak olyan is, akik „csak” a társaság kedvéért nézik. Amellett, hogy az 

aktív résztvevőket megmozgatja, fizikailag karban tartja és a csapattagok kooperációját fejleszti, a 

nézők számára is fontos közösségépítő szerepe alakult ki az évszázadok során. 

Kétségkívül hatalmas tömegeket mozgat meg az egész világon, ezért gazdaságilag sem 

elhanyagolható tényező. Ennek okán megvizsgáltam, hogy a kluboknak milyen bevételei és 

fejlesztési lehetőségei vannak egyes európai bajnokságok tekintetében, illetve a Magyar helyzetről 

is képet alkotva. 

A felhasznált irodalom alapos tanulmányozása mellett munkám színesítése céljából összeállítottam 

egy kérdőívet, melyben arra voltam kíváncsi, hogy a kitöltők milyen szinten vannak tisztában a 

futballt érintő kérdésekkel. Mindezek mellett egy interjút is készítettem egy megyei-bajnokságban 

szereplő egyesület elnökével. A beszélgetés során arra voltam kíváncsi, hogy napjainkban egy 

alacsonyabb osztályban szereplő klub hogyan boldogul a kevés anyagi lehetőségek közepette, 

valamint, hogy milyen jövőbeni célokat kívánnak elérni. 
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A magyar állam beavatkozása a gazdaságba az I. világháború idején 

 

Dolgozatomban a magyar állam tevékenységét kívánom bemutatni az első világháború alatt, 

mellyel a gazdaság folyamataira, egyes szereplőire jelentékeny befolyást gyakorolt, különös 

tekintettel a pénzügyi szektorra. A dolgozat három fő részből áll, melyek szervesen kapcsolódnak 

egymáshoz. Rövid, az Osztrák-Magyar Monarchiára, és az első világháborúra való kitekintést 

követően, az első részben a főbb hadviselő államok döntéshozóinak elképzeléseit vizsgálom, abból 

a nézőpontból, hogy egy várható háborúban hazájuk milyen finanszírozási politikát kíván folytatni. 

A második részben az első világháború elején alkalmazott intézkedéseket mutatom be a Magyar 

Királyság területén a pénzügyekre vonatkozóan. A harmadik rész pedig a háború és a fenti 

intézkedések hatását vizsgálja a nemzetgazdaság egészére nézve, valamint a magyar kormányok 

további intézkedéseit, melyek célja ezen – többnyire – káros hatások kiküszöbölése volt. A 

dolgozatban kiemelt szerepet kapnak a korabeli források, hogy jobban megérthessük elődeink 

gazdaságpolitikáját. 
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Az intézmények szerepe a technológiai haladás gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának 

érvényesülésében 

 

A dolgozat a technológiai haladás, a gazdasági növekedés és az intézmények makrogazdasági 

összefüggéseit matematika-statisztikai módszerekkel támasztja alá az Európai Unió tagállamainak 

vonatkozásában. 

Az alaphipotézis, hogy az Európai Unióban a gazdasági növekedés hajtóereje a termelékenység 

növekedésén keresztül megnyilvánuló technológiai haladás. A folyamat alapját képező, a tudás 

gyakorlati hasznosulásából születő innovációk makrogazdasági hatása azonban csak megfelelő 

intézményi háttér mellett érvényesülhet. 

A több mint 200 éve tartó technológiai fejlődés és a gazdasági növekedés kapcsolatrendszerének 

megértéséhez nagymértékben hozzájárultak a 20. században megjelenő növekedési modellek. 

Solow modelljével alátámasztotta, hogy hosszú távon növekedés csak technológiai haladás révén 

érhető el, míg az endogén növekedéselméletek a folyamat mikroszintű modellezésével világították 

rá az intézmények szerepére. 

Az empirikus vizsgálat a technológiai fejlődés komplexitásának, a technológiai környezet és a 

jövedelmek kapcsolatának, valamint az intézmények szerepének alátámasztására irányul. A 

technológiai haladás egy komplex folyamat, amely a tudás által létrejövő innovációkban nyilvánul 

meg, de növekedést generáló makrogazdasági hatása csak megfelelő intézményi háttérrel 

érvényesülhet. Főkomponens–analízis segítségével egy átfogó, technológiai fejlődést megalapozó 

indikátort állítottam össze. A dolgozat állítása szerint a K+F+I és az intézmények együttesen 

alkotják azt a technológiai környezetet, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a technológiai fejlődés 

megvalósuljon. A technológiai-intézményi környezet és a jövedelmek kapcsolatát kétváltozós 

regressziós függvényben modelleztem, amely alapján megfogalmazható, hogy a technológiai 

környezet nagymértékben hozzájárul a jövedelmek alakulásához az EU tagállamaiban. A 

technológiai környezet elemeiből útmodellt alkotva, kiemeltem az intézmények közül a tulajdonjogi 

védelem szerepét, amely alapvető a technológiai haladás gazdasági növekedésre gyakorolt 

hatásának érvényesülésében. 
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Eljön a világ vége? � A termelés termodinamikai alapjai 

 

Dolgozatomban az exergia – azaz az energia hasznos, felhasználható részének – hatását vizsgálom a 

kibocsátásra. Bár a közgazdaságtan elméletében a termelés modellezésekor nem jelenik meg az 

exergia, mint termelési tényező, a valóságban minden termelési folyamat esetén elengedhetetlen. A 

fosszilis energiahordozókból származó exergia állománya azonban véges, így ez a kibocsátás, a 

fogyasztás, és a gazdasági növekedés határát jelentheti. 

A gazdaság számára a természet így, mint korlát jelenik meg. A természeti törvények egyetemesek, 

így a gazdaság vizsgálatakor sem szabad figyelmen kívül hagyni őket. Ilyenek például a 

termodinamika főtörvényei, és ezen belül az exergia. 

Amennyiben egy Cobb-Douglas típusú termelési függvényben a tőke és munka mellett az exergia is 

termelési tényező a véges exergia állomány miatt a kibocsátás szintje nem növekedhet a 

végtelenségig. Az exergia felhasználás helyettesíthető tőkével, illetve munkával, de az exergia 

elengedhetetlen a kibocsátáshoz, így eljön a világ vége: holnap kevesebbet fogyasztunk, mint ma. 

Meghatározhatóak a termelési tényezők keresleti görbéi is. Ezek alapján elmondható, hogy az 

exergia keresletének exergia ára szerinti rugalmassága negatív, azaz az exergia árának növekedése a 

kereslet csökkenését eredményezi. Ugyanezt a hatást éri el a tőke vagy munka árának csökkenése is. 

Az exergia felhasználás ezen keresztül csökkenthető. 

A termelési tényezőkre kivetett adók segítségével is elérhető ez a hatás. A tőke, és munka árára 

kivetett adók mérséklése, illetve az exergiára kivetett adó növelése szintén csökkenti az exergia 

keresletét, és ezen keresztül a felhasználását. 
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ENDOGÉN KORRUPCIÓ EGY NEOKLASSZIKUS MODELLBEN 

 

A dolgozatban egy neoklasszikus modellbe vezetjük be endogén változóként a korrupciót. Arra 

keressük a választ, hogy milyen tényezők alakítják ki a gazdaságban jelentkező korrupciós aktivitás 

mértékét, hogyan alakítja át a korrupció figyelembe vétele a gazdasági szereplők viselkedését, és 

bizonyos exogén tényezők megváltozása hogyan módosítja a korrupciós aktivitást. A korrupciónak 

a többi makrováltozóra gyakorolt hatását csak olyan szempontból vizsgáljuk, hogy egy konkrét 

exogén változás következtében módosuló korrupciós aktivitás miként hat a többi makrováltozóra. 

A modellben a vállalatok kenőpénzt fizetnek a háztartásoknak, amelynek tagjai közt ott vannak a 

korrupt hivatalnokok. A háztartások a korrupcióból szerzett többletjövedelemből a fogyasztásukat 

bővíthetik, cserébe elintézik, hogy nagyobb kormányzati kereslet nyilvánuljon meg a vállalatok 

termékei iránt. A nagyobb kormányzati kiadások azért is előnyösek a vállalatok számára, mert 

növelik a termelésben rendelkezésükre álló közjavak állományát. A háztartások gazdasági döntéseik 

során figyelembe veszik a nagyobb korrupciós aktivitás következtében megemelkedő kormányzati 

kiadásokkal járó nagyobb adóterheket is. 

A háztartások viselkedésének modellezése megmutatja, hogy a korrupciót figyelembe véve is 

érvényes Gossen II. törvénye, ami szerint a maximális hasznosság eléréséhez a korrupció, a 

fogyasztás és a munka mérlegelt határhasznának meg kell egyeznie. A vállalatok korrupciós 

tevékenysége ott optimális, ahol a korrupció reálköltsége egyenlő a korrupció határtermékével. 

Ezek után meghatározzuk a makrogazdasági egyensúlyt a korrupciót is figyelembe véve, majd 

komparatív statikus elemzéseket végzünk az egyensúlyi helyzetre. Azt találjuk, hogy a technológiai 

javulás növelheti és csökkentheti is a korrupciós aktivitást a paraméterértékektől függően, azonban 

a GDP-re, a fogyasztásra és a reálbérre gyakorolt pozitív hatása most is egyértelmű. A fiskális 

expanzió kisebb korrupciós aktivitáshoz vezet, növeli a GDP-t és a foglalkoztatottságot, a 

fogyasztásra gyakorolt hatása viszont csekély és nem egyértelmű irányú. A korrupcióval járó 

adóterhek növekedése egyértelműen csökkenti a korrupciós aktivitást, miközben a többi endogén 

változóra gyakorolt hatása alig érezhető. 
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Értékek által vezetve avagy társadalmunk egy évszázada szavakkal és számokkal 

 

Dolgozatunk célja a társadalom változásainak magyarázata, azaz változást előidéző erők feltárása 

annak érdekében, hogy következtetni tudjunk a jövő társadalmára. 

A dolgozat hipotézise, hogy a társadalom értékek mint referenciapontok mentén mozog, az egyéni 

értékek megválasztása hatással van a társadalom uralkodó értékére, azonban az, hogy társadalom 

mely értékek követését teszi könnyebben elérhetővé, befolyásolja az egyének értékválasztását, azaz 

e folyamat holisztikus. Az egyes értékekből értékrendeket állíthatunk elő, így megállapítható, hogy 

a társadalom egy adott korban milyen értékekre fókuszál. Ilyenek például a gazdasági, politikai, 

vallási és más egyéb értékek. 

Az első rész az elmélet leírását és más elméletekhez képest való meghatározását tartalmazza. 

Ilyenek például a neurolingvisztikai programozás alapelvei, és a posztmodern dekonstrukciója. A 

dolgozat második része – a múltbeli fókuszidőszak történeti összefoglalása – az elmélet 

verifikációjának, valamint gyenge jelek gyűjtésének céljából készült. A dolgozat utolsó harmada a 

jövőre vonatkozó előrejelzésünk ismertetése, mely következtetéseket a dolgozatban vázolt elmélet 

felhasználásával vontuk le. 

Bár a dolgozat meglehetősen elméleti jellegű, más módon képes megvilágítani a gazdaságtörténet 

és más közgazdasági tudományterületek számára az eddig már megismert, valamint a jövőben 

kirajzolódni látszó folyamatokat. 

A dolgozat azonban korántsem tekinthető lezárt, kész alkotásnak. A jövőben tovább kívánjuk 

fejleszteni mind az elméleti részt, mind a rá építhető módszertant; például hogy hogyan viszonyul 

az elmélet más megközelítésekhez; mindezt több irodalom, szempont és vélemény alapján, amit e 

konferenciától is remélünk. 



 

 

BÖRDŐS KATALIN 

közgazdálkodás és közpolitika 

MSc, 5. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Mike Károly 

tudományos főmunkatárs,  Hétfa Kutatóintézet 

 

 

Kollektív márka mint közös erőforrás - Helyi termékek reputációja és a sikeres közösségi 

kormányzás feltételei 

 

A helyi termékek kollektív márkája, reputációja felfogható egyfajta közös erőforrásként, melynek 

hasznaiból a részvevő feleket csak magas költségekkel lehet kizárni, azonban a felek opportunista 

viselkedése („potyázása”) jelentősen kihathat a reputáció állapotára, befolyásolva ezzel a többi 

szereplő kifizetéseit. A helyi márka kiépítése ezért megköveteli a tagoktól a kollektív cselekvést, 

melynek megszervezése nem mindig problémamentes. A dolgozat főként Elinor Ostrom 

munkásságára alapozva arra a kérdésre keresi a választ, hogy melyek azok a tényezők, amelyek 

befolyásoljak a közös reputáció kialakítására és fenntartására irányuló kollektív cselekvést, 

valamint az ennek érdekében létrejövő közösségi kormányzást. Az Ostrom által leírt tényezőket 

átértelmezve a helyi termékek reputációjára, majd ezeket egyéb szerzők esettanulmányainak 

tapasztalataival összevetve kidolgozok egy olyan elemzési keretet, amely alkalmas lehet a kollektív 

cselekvés problémáinak vizsgálatára. A releváns tényezőket több csoportba sorolva elmondhatjuk, 

hogy léteznek csoporttagokra vonatkozó kritériumok (pl. motiváció, alacsony diszkontfaktor a 

jövőre nézve), a piacszerkezetből és a tagok egymáshoz való viszonyából levezethető tényezők (pl. 

erőviszonyok, személyes kapcsolatok, bizalom), külső tényezők által meghatározott változók (pl. 

kereslet, gazdasági-társadalmi viszonyok állandósága), valamint az intézményi keretek közé 

sorolható tényezők (pl. kormányzat hozzáállása, csoport autonómiája, monitoring fontossága). A 

fenti tényezők alapján történő elemzés gyakorlatát ezután a kalocsai, illetve a szegedi 

fűszerpaprika-őrleményről készült korábbi esettanulmányokra alkalmazva illusztrálom. Megfelelő 

adatok hiánya miatt azonban ez az illusztráció csak részben volt sikeres. Dolgozatom fő célja 

elsősorban egy nagyobb volumenű primer kutatás elméleti megalapozása és elemzési keretének 

megalkotása volt. 
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Magyarország komparatív előnyei és helye az európai munkamegosztásban 

 

A TDK dolgozatomban a Ricardo-i komparatív előnyök gondolatát követve elemzem, hogy a 

magyar külgazdaság európai, illetve világgazdasági integrációja milyen mértékben segítette elő a 

magyar gazdaság termelési lehetőségeinek bővülését valamint az életszínvonal javulását. 

Az elmúlt fél évszázadban a szabad kereskedelem támogatói sikeresen csökkentették a fejlett 

országok átlagos vámszintjeit olyan alacsony mértékre, hogy az már nem képes jelentős mértékben 

védelmet nyújtani a nemzetgazdaságok számára. A szabad kereskedelem előnyeinek első 

tudományos jellegű magyarázatát David Ricardo 1817-ben fejtette ki. Az azóta eltelt közel két 

évszázadban a komparatív előnyök elmélete az egyik legtöbbet hangoztatott érv lett a szabad 

kereskedelmet pártoló közgazdászok és politikusok számára. Ezzel párhuzamosan azonban az 

elméleti kutatási eredmények mellett csak kevés empirikus elemzés készült arra vonatkozóan, hogy 

a ténylegesen megvalósult kereskedelmi liberalizáció hatása milyen mértékű, vagy akár irányú. 

Az elemzésemben a magyar Ágazati Kapcsolatok Mérlegét használom fel ahhoz, hogy 

megvizsgáljam és számszerűsítsem, hogy a 1990-es rendszerváltást követő külgazdasági 

irányváltástól egészen az Európai Unióba való felvételig megvalósult külkereskedelmi 

szerkezetváltás során a magyar gazdaság milyen mértékben volt képes építeni a komparatív 

előnyeire. A modelleket a tényezőfelbontás módszerével hasonlítom össze, elkülönítve a 

hatékonyságjavulás és a nemzetközi csere termelési lehetőségekre vonatkozó hatását. A 

számításaimhoz az 1998, 2000 és 2005-ös évek magyar Ágazati Kapcsolatok Mérlegeit használtam 

fel. A kapott eredményeket összehasonlítottam több európai ország eredményeivel. 

A dolgozatomban a külgazdaság szerkezetének a vizsgálatát kiterjesztettem az egész Európai Uniót 

szerepeltető termelési modellre. Ezen lineáris termelési modellel egy olyan elméleti 

munkamegosztást vizsgáltam, amely a tagállamok számára teljes mértékben kihasználja az 

egymáshoz viszonyított komparatív előnyöket és európai szintű optimális kereskedelmi szerkezetet 

keres. 

A kutatásom során arra az eredményre jutottam, hogy a magyar gazdaság nem volt képes a 

külgazdasági szerkezetváltás során teljes mértékben érvényesíteni ágazati szintű komparatív 

előnyeit valamint, hogy a külkereskedelmi szerkezet átalakítása jelentős mértékben hozzájárulhatna 

a magyar gazdaság fejlődéséhez. 
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Meseautók raktáron – magyar gépkocsi-kereskedelem 1945-ig 

 

A dolgozat célja a magyarországi gépkocsi-kereskedelem gazdasági vonatkozásainak feltárása a 

XX. század hajnalától a második világháborúig. Megvizsgálja, hogyan fejlődött Magyarország 

gépkocsiállománya a kezdetektől az 1940-es évek elejéig. A magyar járműállomány összetételét 

befolyásoló tényezők között kitér a hazai gépgyártás elmaradottságára, illetve a kedvezőtlen adózási 

környezetre. Nemzetközi adatokra támaszkodva feltárhatóak bizonyos magyar sajátosságok az 

automobilizmus elterjedésében. Bár a kutatás fókuszát a személyautók piaca jelenti, ez nem 

tárgyalható teljesen elkülönítetten a teherautókétól, így szükséges kitérni a teherfuvarozás 

helyzetére, mely főképpen az autótartáshoz szükséges infrastruktúra kiépülése miatt lényeges. A 

kereskedelemmel kapcsolatos fő kérdés, hogy milyen gazdasági erőt képviseltek az autóeladással 

foglalkozó cégek, illetve a tulajdonviszonyok és a piac koncentráltsága hogyan változott a vizsgált 

korszakban? A gépkocsi-használat társadalmi beágyazottságát szintén befolyásoló tényezőként lehet 

értelmezni. A kutatás során hazai és nemzetközi statisztikai adatokra támaszkodom, illetve a 

korabeli szaksajtóban megjelent cikkek, tanulmányok feldolgozásával igyekszem megrajzolni a 

magyar autózás hőskorának profilját. 
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Nyugdíjrendszerek dilemmái 

 

A magyar nyugdíjrendszer aktuális problémáira való érzékenység és folyamatos változtatása miatt 

nehezen enged levonni megalapozott következtetést egy kívánatos nyugdíjrendszer 

megalkotásához. E tanulmány célja, hogy létrehozzon egy olyan modellt és annak egy számítógépes 

implementációját, amely lehetőség ad a nyugdíjrendszerek vizsgálatára, egyes komponenseik 

hatáselemzésére. Célunk volt olyan modellt létrehozni, amely a biztosításmatematikai megközelítést 

ötvözi a humán tényezővel, a várható emberi reakciókkal. Ennek érdekében tanulmányoztuk a 

fontosabb nyugdíjparadigmákat megvizsgáltuk, hogy egyéni, csoport és társadalmi szinten milyen 

várható értékelések, reakciók és nyereségek értelmezhetők a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban. 

Kiválasztottuk a társadalmi mozgásokat és konfliktusokat leíró modellek közül az ágens alapú 

modellezést, amely megfelelő komplexitással képes kezelni az emberi viselkedéseket a 

nyugdíjrendszerekben. Meghatároztuk a modell legfontosabb alkotó elemeit, a peremfeltételeket, 

bemeneti változókat és a legfontosabb megfigyelni kívánt kimeneteli változókat. Definiáltunk 

egyfajta szubjektív nyereséget, amely a pénzügyi eredmény mellett szubjektív, emberi tényezőket is 

figyelembe vesz. Ezek után, a modell MATLAB programban implementált szimulációja 

segítségével hat különböző nyugdíjrendszert vizsgáltunk meg, amelyeknek a gazdasági és a humán 

oldalát is górcső alá vettük. Az eredmények alátámasztják, hogy a különböző demográfiai 

változások nagy hatással vannak a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságára és még fokozottabban az 

emberek szubjektív nyereségére. A szimuláció további eredményei alapján elmondható, hogy a 

nyugdíjrendszer komplex volta miatt nem feltétlenül a gazdaságilag – pénzügyileg - legjobban 

teljesítő rendszer az, amely a lehető legnagyobb szubjektív nyereséget hozza a társadalom számára. 

Az eredmények felvetik annak lehetőségét is, hogy a gazdaságpolitikai beavatkozásokat lehet más 

mérce alapján is vizsgálni. 
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Seigniorage 

 

Az 1990-es évek elején a Közgazdasági Szemlében heves vita folyt a magyarországi közgazdászok 

között egy olyan fogalom kapcsán, amely már évszázadok óta jelen van, viszont magyar nyelvű 

szakirodalma nem nevezhető az - 1990-es évekig - gazdagnak; ez a fogalom a seigniorage. 

Dolgozatom egyik célja bemutatni a seigniorage fogalmának történeti fejlődését. A különböző 

források segítségével igyekszem rávilágítani azokra a múltban történt eseményekre, amelyek 

befolyással voltak a seigniorage-ra. Bemutatom az 1990-es évek elején Magyarországon folyt 

definíció körüli vitát, megvizsgálom a különféle definíciók értelmezésének körülményeit. 

A dolgozatban bemutatásra kerülő közgazdászok véleménye egy ponton mindenképpen találkozik. 

Az inflációs ráta befolyásolja az állam seigniorage-bevételének nagyságát. Ebből eredően 

megvizsgálom, az infláció, valamint az inflációs várakozások milyen hatással vannak egy adott 

ország költségvetésére. 

A dolgozatban bemutatok egy modellt, amely az inflációs várakozások és a költségvetési deficit 

kapcsolatát írja le. A modellben felállított differenciálegyenlet-rendszer megoldását a Mathematica 

7 programmal végeztem. A megoldás, és a felállított paraméterek tükrében elemzem az egyes 

tényezők szerepét a költségvetés deficitjét tekintve. A kapott megoldásban szereplő paraméterek 

konkrét értékekkel való helyettesítése jól szemlélteti az egyes tényezők súlyát a modellben. A két 

legnagyobb befolyásoló erővel bíró paraméter a jövedelemadó-kulcs, illetve a GDP-arányos állami 

kiadások. E két exogén tényező viszonya határozta meg leginkább a modell megoldását. 

Amennyiben a jövedelemadó-kulcs magasabb értéket kapott, mint a GDP-arányos kormányzati 

vásárlások, ebben az esetben a modell szufficitet jelzett előre, méghozzá meglehetősen nagy 

mértékűt. 

Amennyiben a kormányzati kiadások mértéke volt nagyobb, mint a jövedelemadó-kulcs, a 

megoldásgörbe meredekségének előjele megváltozott, a modellben szereplő nemzetgazdaság a 

túlzott deficit irányába tart. 

A seigniorage jelenségére helyezve a hangsúlyt, minél nagyobb egy nemzetgazdaság inflációs 

rátája, a költségvetési deficit annál nagyobb része inflálódik el. Ebből következően felmerülhet a 

kérdés, érdeke-e egy nemzetgazdaság vezetőinek az inflációs mérsékelése? 
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Wekerle Sándor életútjának és kora gazdasági életének bemutatása 

 

A 19-edik század végéről és a 20-dik század elejéről szerzett tömérdek információ és adat 

megmutatta, hogy Magyarország a századforduló hajnalán egy csodálatos hely volt, ahol a 

gazdasági és társadalmi fejlődés egyaránt virágzott: munkalehetőség, beruházási kedv, kultúra és 

demokrácia. Irigylésre méltó évek voltak ezek. 

Wekerle három csodája valóra vált, és bizonyíték arra, hogy bár a reformok fájdalmasak, 

megvalósításuk mégsem megvalósíthatatlan. 
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A Bayesi-játék Nash-egyensúlya 

 

A dolgozatom fő célja a Bayesi-játékok stratégiai formájának általános keretek közt történő 

definiálása volt, amely eddig hiányzott a szakirodalomból. Alapvetően két különböző megközelítést 

alkalmaznak, a széles körben alkalmazott ex-ante és a kevésbé ismert interim típusú megközelítést. 

A két szemléletmódot a szakirodalom gyakran összemossa, és a kettő közti különbségektől eltekint, 

ugyanis egyszerűbb esetekben ugyanaz a Nash-egyensúlyuk. Azonban egyéb egyensúlyfogalmak 

esetén, mint a racionalizálhatóság már belátták, hogy a két megközelítés különböző eredményre 

vezet. Én a dolgozatban a Nash-egyensúlyt általában vizsgálom, hogy megtudhassam, hogy vajon 

tényleg minden esetben egyező eredményt ad-e az ex-ante és az interim stratégiai formában felírt 

játékokra, és ha nem, akkor miben különbözik a két megoldás. 

A dolgozat egyik fontos eredménye, hogy különbözik a két eredmény, amelyre két példát is 

mutatok, illetve, hogy sikerült egy szükséges feltételt felírnom a két megközelítés alapján számolt 

Nash-egyensúly egyezőségére. 

A dolgozatom két általános definíciót ad a Bayesi-játékok visszavezetésére, amelyeket a további 

kutatásokhoz lehet alkalmazni, valamint ezen túlmenően bemutatja és összehasonlítja a két 

megközelítést Nash-egyensúly szempontjából, sőt az eredmények alapján azt a következtetést is 

levonja, hogy a két megközelítés közül az interim felel meg inkább az elvárásoknak. 
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Adójátékok 

 

A dolgozatban a játékelmélet módszertanára támaszkodva igyekszünk bemutatni a társadalmi 

közteherviselés, a tágan értelmezett adózás problémakörének legfontosabb jellemzőit. 

Megállapítjuk, hogy a dolgozatban vizsgált különböző adójátékok egyike sem rendelkezik tiszta 

stratégiákból álló egyensúlyi kimenetellel. Az ellenőrzés valószínűségének optimális mértéke 

mellett mindvégig megfigyelhető az adócsalás. Ezért először bevezetjük a kevert Nash-egyensúly 

fogalmát, majd leírjuk ezen egyensúlyi kimenetelek tulajdonságait. 

Amellett érvelünk, hogy a kevert egyensúlyi helyzetek az evolúció folyamán hatékonyabbnak és 

életképesebbnek bizonyultak, mint a kizárólag tiszta stratégiákból álló egyensúlyi stratégiaprofilok. 

Tételünk bizonyítása során előbb az evolúcióban döntő szerepet játszó génszelekciós és 

csoportszelekciós mechanizmusok kettősségére, majd a vegyes gazdaságok (szociális 

piacgazdaságok) evolúciós fölényére hivatkozunk. Mindazonáltal látni fogjuk, hogy még kevert 

egyensúlyi helyzet létrejötte sem garantálja a Pareto-kritériumok teljesülését. 

Az adócsalás kétség kívül az egyik legismertebb és legvitatottabb közösséget károsító 

magatartásforma. A dolgozat második, egyben legnagyobb részében arra keressük a választ, milyen 

tényezők állnak e nem kívánatos társadalmi jelenség hátterében. Az elemzés során nem 

vállalkozunk egyetlen, legjobb modell, kifizető mátrix megalkotására. Ilyen talán nem is létezik, 

ezért inkább többféle szituáció tanulmányozásán át próbálunk következtetéseket levonni. 

Megvizsgáljuk, vajon az egyén kockázati attitűdje mennyiben befolyásolja mondanivalónk 

érvényességét. Többnyire teljes információs statikus játékokkal foglalkozunk, de a valóság 

közelítése céljából bemutatunk egy bayesi játékot is. Feltételezhetjük ugyanis, hogy az adóalanyok 

bizonytalanok az ellenőrzés költségét illetően. Ahol ez lehetséges, a kifizető mátrix struktúrája 

megengedi, ott összevetjük a lineáris és a progresszív adózás előnyeit, illetve hátrányait.  

A dolgozat utolsó tartalmi egységében, az evolúciós módszertan segítségével elvégezzük eddigi 

modelljeink dinamikus elemzését. Az evolúciósan stabil egyensúly (ESS) fogalmának bevezetése 

után azt tapasztaljuk, hogy egyik előzőleg vizsgált konfiguráció sem rendelkezik evolúciósan stabil 

kimenetellel. Végül arra keressük a választ, hogy a kifizető mátrix milyen struktúrája, azaz milyen 

preferenciák mellett lehet az adójátékoknak társadalmilag kívánatos, evolúciósan stabil egyensúlya. 
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A kvantum-korrelált egyensúly 

 

A típus fogalma széles körben használt a játékelmélet irodalmában, a fogalmat Harsányi (1967-68) 

vezette be. Feltevései nyomán Harsányi-féle típustérről beszélünk, ha minden játékos ismeri a saját 

típusát. Pintér és Udvari (2011) általánosította a típustér koncepcióját, melyben az is előfordulhat, 

hogy egy játékos nem ismeri a saját típusát, sőt, ennél több is. Hagyományos típustér esetén minden 

játékos minden egyes világállapotról képes vélekedést formálni, nincs olyan esemény, amelyet 

ignorál. Általánosított típustér esetében azonban elképzelhető, hogy valamely játékos, egy adott 

világállapot fennállása esetén ignorál bizonyos eseményeket, azaz nem képes vélekedést formálni a 

bekövetkezésükről. Ilyen formán az általánosított típustér magában foglal Harsányi- és nem 

Harsányi-féle, illetve a hagyományos típustereket is. Pintér (2011) kiterjesztette a közös prior 

fogalmát az általánosított típusterekre. 

A dolgozatomban bemutatom, hogyan alkalmazhatóak (nem triviális módon) ezek a fogalmak az 

ún. kvantum-korrelált egyensúly bevezetésére. A kvantummechanika eredményei egy új 

egyensúlyfogalmat hívtak életre. A kvantum játékelmélet irodalmában azonban ezidáig 

megkerülhetetlennek bizonyult a kvantumfizikában magas jártasságot igénylő elméletek 

alkalmazása, illetve hivatkozásuk. A dolgozat célja, hogy ennek az egyensúlynak tisztán 

játékelmélet felőli, kvantumfizikától mentes megközelítését adja. 

Többféle módja van a kvantum megjelenítésére egy játékelméleti modellben. Gyakori például, hogy 

az Aumann (1974) feltételezte korrelációs eszközt, ami a játék kezdetén a játékosok számára 

egyéni, a kifizetéseket nem érintő jelzéseket képes küldeni, kiegészítik azzal, hogy a jelzések 

eloszlása korrelálhat a hagyományosnál bővebb, kvantum módon. A dolgozatban a típusok felől 

közelítjük meg a kvantum-korrelációt, az általánosított típustér segítségével. 

A korrelált egyensúllyal állítjuk szembe a kvantum-korrelált egyensúlyt, és úgy találjuk, hogy az 

egyensúlyi pontok halmaza bővebb az utóbbi esetében. Mindezt alátámasztja két normál és egy 

extenzív formában kidolgozott példa. Az is kiderül, hogy az egyensúlyi pontok bővülése vezethet a 

korrelált egyensúlyinál magasabb illetve alacsonyabb kifizetést nyújtó, és nehezen megítélhető 

szituációhoz is. Továbbá bemutatásra kerül az egyensúly egy kapcsolódó, eltérő megközelítése, La 

Mura (2003) alapján. 
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A magyarországi kartellek empirikus megfigyelése 

 

Dolgozatom elméleti fejezetében a kartellek fogalmára vonatkozó piacelméleti és versenyjogi 

szakirodalom szintetizálásával egy olyan kartell-definíció megalkotása a cél, amely egyben 

tartalmazza a fontosabb közgazdasági és a versenyjogi kritériumokat is. Megpróbálom kideríteni, 

hogy mit jelent az összehangolt magatartás és a versenykorlátozó megállapodás a Gazdasági 

Versenyhivatal döntéseiben. 

Dolgozatom feltáró jellegű kutatás, a GVH közel kétszáz határozatának elemzéséből generálok 

adatokat, amelyekből leíró és következtető típusú statisztikát készítek. A magyar és a külföldi 

piacelméleti szakirodalom alapján hipotéziseket állítok fel a kartellek típusáról, működésének 

időtartamáról, földrajzi elhelyezkedésükről, az összejátszásban részt vevő vállalatok számáról, és a 

kartellek iparág-típusáról; majd pedig ezeket összevetem a saját eredményeimmel. 

Kulcsfogalmak: Piacelmélet, Kartell, Gazdasági Versenyhivatal, Versenyjog 
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A ragadozó árképzés 

 

A ragadozó árképzésre vonatkozó közgazdasági gondolkodásban jelentős változások történtek az 

elmúlt 100 év során. Ennek hátterében a játékelmélet stratégiai viselkedéssel kapcsolatos 

gondolatainak megjelenése és a versenyjogi gyakorlat tapasztalatai állnak. A ragadozó árazás a 

hazai és nemzetközi szakirodalomban egyaránt fontos és kutatott téma. Ebben a dolgozatban arra a 

kérdésre kerestem a választ, hogy milyen feltételei lehetnek a ragadozó árazás sikerességének, 

valamint ezek a feltételek milyen kapcsolatban állnak a versenyjogi gyakorlattal. A dolgozat első 

részében áttekintettem a ragadozó árképzés elméletével kapcsolatos legfontosabb gondolatokat, 

különös tekintettel a modern piacelméleti és játékelméleti aspektusokra. A második részben a 

vonatkozó szakirodalomban fellelhető esettanulmányok alapján vizsgáltam a ragadozó árazás 

versenyjogi megítélésének lehetőségeit ágazati és piaci kontextusban. Az összehasonlított 

esettanulmányok a légiközlekedési ágazatra, az Európai Unióban meghatározó France Télécom 

jogesetre és India feltörekvő piaci tapasztalataira vonatkoztak. A dolgozat eredményei szerint a 

ragadozó árazás elméleti vizsgálatakor élesen elkülönül a versenyjogi és játékelméleti 

megközelítésmód. Másodszor a ragadozó árazás megítélésének árakra és piaci részesedésekre 

redukálása helyett a jelenséget a maga komplexitásában érdemes megragadni. Harmadszor a 

vállalati magatartások versenybírósági és tudományos elemzésekor érdemes figyelembe venni a 

konkrét piaci kontextust. A fejlődő országok esetében például az ár vagy a piaci részesedés nem 

feltétlenül indikátora a stratégiai viselkedésnek. Végül mindezek alapján a ragadozó árazás 

versenybírósági gyakorlatában a részletes hatásvizsgálatok mainál szélesebb körű alkalmazása 

szükséges. 
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A Shapley-megoldás airport játékokon 

 

Jelen dolgozatban az airport játékok osztályát vizsgáljuk. Bemutatjuk a Shapley-érték két 

axiomatizálását: az eredeti, 1953-as Shapley és az 1985-ös Young-féle Shapley-érték 

axiomatizálást, és megmutatjuk, hogy érvényesek az airport játékok osztályán. Az említett két 

axiomatizációt bizonyította Dubey (1982), valamint Moulin és Shenker (1992) is. William 

Thomson 2007-ben íródott cikkében ismerteti ez utóbbi két tételt és a kimondásukhoz felhasznált 

tulajdonságokat, axiómákat. Eredményünk összekapcsolja a költségelosztási irodalom fogalmait a 

játékelmeléti fogalmakkal, összekötve a két területet. Ezáltal új bizonyítást adunk Dubey (1982) 

illetve Moulin és Shenker (1992) eredményeire. A használt axiómák a következők: Pareto-

optimális, nulla játékos tulajdonságú, egyenlően kezelő, additív és marginális. 
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A véleményrangsorok fontossága - egy pénzügyi megközelítés - és az információs prémium 

 

A dolgozat ismert játékelméleti módszereket vezet végig egy példán keresztül 

ábrázolva a játékosok véleményrangosrainak fontosságát. Ezzel együtt egy 

fiktív pénzügyi piacon figyeljük, hogy a véleményrangsorok, valamint a 

játékosok informáltsága milyen hatással van egy bank betéti kamatláb- 

képzésére. 

A dolgozat végén bevezetünk egy új fogalmat, az információs prémiumot, mely 

megmutatja, hogy a játékosok tudása milyen hatással lehet a játék, és ezzel 

a gazdaság paramétereire, és ezáltal a játékosok hasznosságára - jólétére.  
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Az utólagos éleslátás viselkedéstani megjelenése a deviza alapú hitelek területén 

 

Az emberi viselkedés tanulmányozása során számos olyan magatartási formával találkozhatunk, 

amelyek külső szemmel sokszor nem tűnnek racionálisnak. Ezek a viselkedési formák képesek 

befolyásolni az életünk során hozott döntéseinket, és az ítéletalkotásunkat is. A dolgozat megírása 

során ezen, magatartási formák egyikére helyeztem a hangsúlyt. Ez az utólagos éleslátás jelensége 

volt, amely azt jelenti, hogy miután megismertük egy esemény egyik lehetséges kimenetelének 

bekövetkezését, ezen kimenetel ismeretének hatására a korábban, az egyes kimenetelhez 

hozzárendelt valószínűségi súlyokat utólag korrigáljuk. A dolgozat alapkérdése az volt, hogy a 

deviza alapú hitelek kockázatának megítélése során vajon megjelenik-e, és ha igen mely szereplők 

esetében jellemző ez a jelenség? Azért ez a viselkedési forma képezi a dolgozat fő témáját, mert a 

közelmúltban elhangzott nyilatkozatok alapján azt véltem felfedezni, hogy a bizonyos szereplő 

másként ítéli meg jelenleg a devizahitelezés kockázatait, illetve néhányan úgy gondolják, már 

korábban tisztában voltak azzal, hogy milyen kockázatokat jelenthet. Elsőként a deviza alapú 

hitelek elterjedésének folyamatát vizsgáltam, majd ezt követően Baruch Fischhoff 1975-ös 

kísérleteinek segítségével mutattam be, hogy ez a jelenség valóban létezik. Az utólagos éleslátás 

deviza alapú hitelek területén való vizsgálata során alkalmazott módszer a gazdasági szféra fontos 

szereplőinek múltbeli és jelenbeli megnyilvánulásainak ütköztetése volt. Tekintve a téma 

aktualitását a megnyilvánulások feltérképezéséhez főképp online forrásokat használtam fel. Az 

elemzés során arra a megállapításra jutottam, hogy az utólagos éleslátás jelensége bizonyos 

szereplők esetében egyértelműen megjelenik. Emellett találtam olyan szereplőket is, akiknek a 

jelenlegi nyilatkozataik nem támasztják ezt alá. Ezzel kapcsolatosan fontos kérdésként merül fel, 

hogy bizonyos szereplők nem csupán a felelősség vállalásának megkerülése érdekében nyilatkoznak 

ma úgy, hogy ők nem látták korábban sem kockázatosnak a deviza alapú hitelezést. Emellett voltak 

olyan szereplők is, akiknél nem jelent meg ez a jelenség. A vizsgálat alapján elmondható, hogy az 

utólagos éleslátás jelensége, annak ellenére, hogy már több mint, 30 éve ismert, még ma is képes 

befolyásolni az emberek ítélőképességét még a pénzügyek világában is. Ezek alapján pedig 

bizonyosságot nyert az is, hogy annak ellenére, hogy tisztában vagyunk a jelenséggel, nem vagyunk 

képesek eliminálni annak hatását. 



 

 

GYETVAI ATTILA 

alkalmazott közgazdaságtan 

BSc, 6. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

TÖRÖK TAMÁS 

alkalmazott közgazdaságtan 

BSc, 6. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

Témavezető: 

Dr. Solymosi Tamás 

egyetemi docens, BCE KTK 

 

 

Biform játékok 

 

Dolgozatunkban Brandenburger és Stuart (2007) biform játékmodelljét és annak megkérdőjelezhető 

vonásait mutatjuk be. A biform játék két szakaszból áll: az első szakaszban a döntéshozó szereplők 

nem-kooperatív döntésükkel alakítják a játék következő szakaszának környezetét, ahol egymással 

kooperálnak. Alternatív modellt adunk a biform játékra, ami megoldást nyújt azokra a problémákra, 

amelyek az eredeti modellben előfordulnak. Egy innovációjáték keretein belül illusztráljuk 

alternatív modellünket, és reagálunk az eredeti cikkben felmerült, a modell felvetéseivel 

kapcsolatos kérdésekre. 
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KÉTLÉPÉSES ASZIMETRIKUS INFORMÁCIÓS DUOPOL-MODELL 

KAPACITÁSKORLÁTTAL 

 

A gazdasági és piaci környezet változásai, illetve az éleződő piaci verseny teremtette meg az igényt 

a világ modellezésére. Az elmúlt évszázadokban fokozott törekvés nyilvánult meg arra 

vonatkozóan, hogy a valós piaci szerkezeteket, illetve a gazdasági szereplők optimális cselekvéseit 

minél részletesebben feltárják. 

Kutatásom célkitűzése egy olyan modell kifejlesztése, melyben két vállalat szimultán lép a piacra, 

első lépésben egymástól függetlenül, egy időben döntenek a megtermelni kívánt mennyiségről, 

kialakítják az ehhez szükséges kapacitást, amelyen rövid távon nem tudnak változtatni, majd ezt 

követően döntenek az árról. A döntésüket az információ miatti „tudáshiány” nehezíti, mert a két 

vállalatnak egymás termelési költségeiről aszimmetrikus információjuk van. A vállalatok 

kapacitásdöntései hatással lesznek a végső árakra. A modellt két periódusra korlátoztam, melyet egy 

kétlépéses játékelméleti modellel szemléltettem. 

A kidolgozott modellem lényege, hogy bemutassa, hogy meghatározott keresleti görbe alapján 

hogyan határozza meg az adott vállalat az eladni kívánt mennyiséget, ez alapján a kiépíteni kívánt 

kapacitást, valamint az árat. Ezt követően megvizsgálom a döntések, valamint az így kapott 

eredmények gazdasági szereplőkre gyakorolt hatását illetve összehasonlítom más közgazdasági 

modellek eredményeivel jóléti szempontból. 
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Minőséggel kapcsolatos információs aszimmetria és vevői döntések 

 

A tökéletes piacok mikroökonómiai koncepciója gyakran nem megfelelő modell a valós gazdasági 

élet folyamatainak leírására, mivel még csak jó közelítésként is igen ritkán teljesülnek a tökéletes 

verseny feltételei. Dolgozatomban a tökéletes informáltság hiányát vizsgálom meg, a figyelmet 

azokra a piacokra fordítva, ahol a termék minőségét illetően aszimmetrikusak az információk a 

gyártó/forgalmazó-vevő kapcsolatában. 

A vizsgálatom elméleti keretét egy, az információ közgazdaságtanából származó modellel – Akerlof 

tragacspiacával – alapozom meg és kitérek az ilyen típusú piaci kudarcok jólétre gyakorolt hatására, 

majd arra, hogy ezt a helyzetet hogyan lehet feloldani különböző szignálok használatával. 

A dolgozat második felében egy valós, köznapi életből vett példán – a gombelemek piacán – 

bemutatom az elméleti modell alkalmazását, a gombelemek élettartalmára vonatkozó saját 

mérésekkel és kutatásokkal alátámasztva azt. Dolgozatomban megvizsgálom a fogyasztói döntések 

hátterét ebben az esetben. Részletes elemzést végzek a - TQM vezetési filozófia elveinek 

megfelelően - a különböző minőségi dimenziók relatív fontosságáról a tényleges vevői igények 

figyelembe vételével. 

Kutatásom eredménye alapján a vizsgált gombelem piacon erős információs aszimmetriát 

figyelhetünk meg, a piac jellege lehetőséget ad a szignálokkal való visszaélésre, és a fogyasztók 

döntéseiket hibás megfigyelésekre alapozzák. Ezt figyelembe véve, kitekintés gyanánt szabályozási 

javaslatokat dolgozok ki arra vonatkozóan, hogyan lehetne csökkenteni az aszimmetrikus 

informáltság mértékét és ezáltal a jóléti veszteséget a vizsgálthoz hasonló piacok esetében. 
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Szabályozás információs aszimmetria mellett - Egy ágensalapú megközelítés 

 

A dolgozat az ágensalapú modellezéssel (ABM- Agent Based Modeling) foglalkozik, elsősorban 

annak közgazdasági alkalmazási lehetőségeivel, korlátaival. 

A dolgozat első fele bemutatja az ABM szemléletét és módszertanát, először röviden, majd az egyes 

pontokat részletesen. Kitérünk többek között a tudományág helyzetére, eddigi alkalmazási 

területeire, kihívásaira és kapcsolatára más diszciplínákkal. Összevetjük a modellezés hagyományos 

módszereivel, elméleteivel, felhívjuk a figyelmet előnyeire, de ugyanakkor hátrányaira és a 

kritikákra is. Nem az a célunk, hogy bemutassuk, hogy az ABM minden szituációban a lehető 

legjobb választás, az optimális eszköz adott jelenségtől és a modellező céljaitól függ. Az ABM 

bemutatásával azonban megmutatjuk, hogy amennyiben fő előnyei kiaknázhatóak (heterogenitás, 

térbeli és tökéletlen információs jelleg, korlátolt racionalitás, kölcsönös kapcsolatok), akkor ez lehet 

a legjobb út. 

A dolgozat második fele egy demonstrációs modellt tartalmaz, melyet mi implementáltunk. A 

modell vállalatok versengését mutatja be, ahol a piac térbeli leképezése egy négyzetháló. Egy-egy 

vállalat az egyes mezőkben tevékenykedhet üzemek működtetésével, mely mezők kereslete időben 

változhat. Ennek megfelelően a profitmaximalizáló vállalatok - a játék szabályai szerint - önállóan 

döntenek a terjeszkedésről vagy az elmozdulásról. A modell vizsgálata főleg az információ- jólét- 

szabályozási stratégiák illetve a szabályozás optimális értéke kérdések köré épül. Az eredményeket 

széleskörűen megvizsgáltuk és gyakorlati szempontból is érdekes következtetéseket vontunk le.  
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Unawareness sztenderd modellekben - egy új megközelítés 

 

 

A dolgozat célja a nem teljes információ specifikus fajtájának modellezése, ahol nem 

bizonytalanság, hanem unawareness szerepel. Ebben a dolgozatban az unawarenesst egy sztenderd 

modellben vizsgáljuk. Egy olyant (sztenderd) modellel szolgálunk, amelyben az unawareness nem 

triviális. Azt is megmutatjuk, hogy az eredményünk nem mond ellent Lipman és társai (1998) 

eredményének. 
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A koncertek, mint szolgáltatások, Középpontban a fogyasztók 

 

Tanulmányom a koncertek mint szolgáltatások elméleti keretrendszerét vizsgálja. Kutatásom a 

szolgáltatásmarketing elméleti hátterének vizsgálata mellett betekintést enged a koncertek 

pszichológiai és szociológiai vonatkozásaiba is. Az elméleti megalapozás után kvalitatív kutatással 

(blog elemzés) vizsgáltam, hogy mely tényezők befolyásolják a koncertek nyújtotta élmények 

kialakulását és minőségét egyrészt a szolgáltatók, másrészt a jelen lévő közösség befolyása által. A 

koncert által nyújtott élmény szoros kapcsolatban van az emberek énfogalmával. A koncertek az én 

bemutatásának színteréül szolgálnak, melynek eszközei a rituálék. Kutatásom célja azoknak a 

tényezőknek a feltárása, melyek segítségével jobban meg lehet ragadni a fogyasztók figyelmét, és 

ezáltal a fogyasztói igények minél magasabb szintű kielégítése valósulhat meg.  
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A magyar társadalom egészségtudatosságának vizsgálata, különös tekintettel a fogyasztói 

döntésekre gyakorolt hatásaira 

 

„Az egészség a korona az ember fején, de csak a beteg láthatja meg azt.” – szól az egyiptomi 

közmondás, amely arra hívja fel a figyelmünket, hogy az ember hajlamos nem megbecsülni 

egészségét addig, amíg küzdenie nem kell valamilyen betegséggel, problémával. Dolgozatom 

témájának az egészségtudatosság vizsgálatát választottam, hiszen a mai magyar társadalom egyik 

legaktuálisabb kérdése az egészségügy. A WHO támogatásával 2011-ben országtanulmány készült 

a magyar egészségügyről. A British Medical Journalban megjelent cikk szerint Magyarország 

egészségügyi mutatói a legrosszabbak között vannak Európában. Egyre több szakirodalom 

foglalkozik ezzel a témával, és úgy gondolom, az emberek is egyre nagyobb százalékban 

érdeklődnek iránta. Azt szeretném vizsgálni, hogy mi az egészség, milyen tényezőkből tevődik 

össze, valamint mik vannak hatással rá. Mindezek mellett a legfontosabb, hogy az emberek 

mennyire vannak tisztában ezekkel a tényezőkkel, mennyire tartják fontosnak egészségüket, 

mennyire figyelnek oda egészségükre, illetve vásárlási helyzetben egészségtudatosan döntenek-e. 

Célom, hogy bebizonyítsam, az emberek tisztában vannak egészségük fontosságával, ám gyakran 

mégsem eszerint cselekszenek. Arra is szeretnék választ kapni, hogy a szakemberek érzékelik-e a 

problémát, és kit/mit tartanak felelősnek a lakosság rossz egészségi állapotáért. Dolgozatom 

megírásához magyar és idegen nyelvű szakirodalmat gyűjtöttem, négy szekunder kutatást 

használtam fel, valamint primer kutatásként készítettem két kérdőívet, illetve egy fókuszcsoportos 

és három szakértői interjút folytattam le – két háziorvossal és egy gyógytornásszal. Arra a 

következtetésre jutottam, hogy a megkérdezettek fontosnak tartják egészségüket, igyekeznek is 

tenni egészségük megőrzéséért, de ezt gyakran nem tartják megvalósíthatónak, anyagi okok, 

időhiány, illetve energiahiány miatt. Az is kiderült a kutatásomból, hogy a szakértők érzékelik a 

problémát, és hogy különbség figyelhető meg a városi illetve a vidéki betegek hozzáállásában, 

egészségi állapotában. A magyar lakosság egészségi állapotának javítása az állam, és az 

önkormányzatok, valamint a vállalatok segítségével érhető el, azonban nem feledkezhetünk meg a 

legfontosabb szereplőről, az egyénről, hiszen a saját egészségi állapotáért mindenki maga felelős. 
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Aranyat ér-e az ezüstgeneráció? Az idősek fogyasztói magatartásának vizsgálata az egészséges 

táplálkozás vonatkozásában 

 

Magyarország népessége fokozatosan csökken, a demográfiai változásokat a társadalom öregedése 

is súlyosbítja. A korfa tetején lévő személyek számának és arányának emelkedése a marketing 

szemszögéből új lehetőséget kínál – nevezetesen egy permanensen növekvő célcsoportot, amellyel 

napjainkban még oly keveset foglalkoznak. Dolgozatomban ismertetem a legrelevánsabb vonatkozó 

szakirodalmakat és szekunder adatokat, amelyek közül kiemelt figyelmet szentelek a szegmens 

meghatározásának és elnevezésének problematikájára. Felvázolom a legfőbb fogyasztói magatartást 

befolyásoló tényezőket, majd rátérek az egészséges táplálkozás, valamint azon belül a 

bioélelmiszerek elméleti áttekintésére. Mindezek alapján kezdtem meg saját kutatásomat, mely első 

lépésben egy kvalitatív, mélyinterjút alkalmazó kutatás, második lépésben pedig kvantitatív, 

kérdőíves megkérdezés volt. A felmérésbe mindkét esetben 60 év feletti, Győr-Moson-Sopron 

megyei lakosokat vontam be. A mélyinterjúk alapozták meg a kérdőíves megkérdezést, melynek 

minta elemszáma 293 volt. Az adatok kiértékelését az SPSS 18.0 program segítségével végeztem el, 

melynek során egyszerű statisztikákon túlmenően, többváltozós statisztikai elemzéseket is 

alkalmaztam. A legfőbb következtetéseim közé tartozik, hogy a vizsgált célcsoport tagjai 

életstílusukra vonatkozó attitűdállítások alapján klaszterekbe oszthatók, amelyek bizonyos 

demográfiai változók figyelembe vételével is különbségeket mutatnak. A megkérdezettek szerint a 

legegészségesebbnek számító kifejezés élelmiszereken a „hagyományos” jelző, legkevésbé 

egészségességet sugalló jelzőnek pedig a reform és a bio/öko szót tartják. A válaszadók körében a 

legfontosabb érték az egészség, melyet a család követ. Rátérve a biotermékekkel kapcsolatos 

véleményekre, preferenciákra, azt mondhatjuk, hogy az 1 havi nettó jövedelem szintje befolyásolja, 

hogy a válaszadó vásárolt-e már, illetve szokott-e vásárolni biotermékeket. Azonban a motiváló 

tényezők közül nem ezen élelmiszerek leárazása, vagy ezekhez akciós áron történő hozzájutása volt 

az elsődleges tényező, hanem az, hogy saját elhatározásból áttérjenek az egészséges életmód 

folytatására. 
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Az orvosi szolgáltatásokra épülő egészségturizmus lehetőségei Magyarországon a Da Vinci 

klinika példáján 

 

Absztrakt 

Becslések szerint világszert évente több tízmillió beteg indul útnak, hogy egy másik országban, 

alacsonyabb áron és várakozási idő nélkül gyógyuljon meg. A világban alakuló egészséggel 

kapcsolatos trendek az utóbbi évtizedben jelentősen átalakultak; az orvosi szolgáltatásokra alapuló 

egészségturizmus egyre nagyobb szerepet kapott a Magyar és nemzetközi egészségügyben. 

Országunk klinikáinak az biztosíthatja a sikerességet, ha ezeket a trendeket folyton szem előtt tartva 

, a már meglévő hazai és külföldi “best practice” példákat figyelembe véve fogják munkájukat 

folytatni. Kutatásom során a Da Vinci Klinika példáján kívánom bemutatni, hogy a klinikának 

milyen marketing kommunikációs lehetőségei vannak, milyen együttműködési lehetőségei vannak, 

mind külföldi, mint pedig hazai partnerekkel. 
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Csináljunk fesztivált! - Marketingterv egy zenei fesztiválhoz 

 

TDK dolgozatom vizsgálatának kereszttüzébe a magyar könnyűzenei fesztiválok sikertényezőit 

állítottam. Ezen rendezvények évről-évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, jelentős 

társadalmi-, gazdasági és kulturális haszonnal bírnak. Különösen érdekelt, hogy mi állhat ennek a 

rohamosan növekvő érdeklődésnek és fejlődésnek a hátterében. 

Fő célként azt tűztem ki, hogy marketingtervet készítek egy könnyűzenei fesztiválhoz, melyen 

keresztül választ kaphatok olyan kérdésekre, mint például: „Mik lehetnek egy ilyen rendezvény 

sikertényezői?”, vagy „Mik azok a tényezők, melyek marketing szempontból elengedhetetlenek egy 

zenei fesztivál létrehozásához?”. 

Ennek eszközeként először áttekintettem a kapcsolódó szakirodalmat, és szekunder adatokat 

gyűjtöttem a főbb versenytársak jelenlegi helyzetéről. Ezek után egy kvantitatív kutatást 

bonyolítottam le, mely rámutatott a fesztivállátogatók motivációira, a rendezvényekkel kapcsolatos 

attitűdjeire, valamint arra, hogy mik egy fesztivál vonzó illetve taszító tényezői. Kutatási 

módszerem kiválasztásához külföldi tanulmányok szolgáltak alapul, amelyekben szereplő 

eredmények létjogosultságát kutatásommal kívántam alátámasztani. 

Rendezvényem megtervezésén keresztül remélem, megbízható képet tudok nyújtani a magyar 

könnyűzenei fesztiválok sikereinek kulcsáról. 
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Fiatalok alkoholfogyasztási szokásai 

 

Piackutatásunk fő témája a fiatalok alkoholfogyasztási szokásainak megismerése és elemzése. 

Szeretnénk megtudni, hogy mikor, miért, milyen gyakran, mennyi alkoholt fogyasztanak, milyen 

hatással van rájuk, illetve, hogy tisztában vannak-e a következményeivel. 

 

Több hipotézisünk volt, ezek közül pár: egyre több fiatalt látunk szórakozóhelyeken illetve az utcán 

alkoholt fogyasztani; a családi befolyás mértéke csökkent sokkal inkább a baráti kör véleménye 

mérvadó a tizenéves korosztály számára. A fiatalok inkább az elfogyasztott alkohol mennyiségét 

tartják szem előtt, mint a minőségét. 

Primer és szekunder forrásokat használtunk a kutatás elkészítéséhez. Kvantitatív eljárások 

segítségével szereztünk elsődleges információkat. Online és papír-alapú kérdőíveket töltettünk ki. 

Szekunder információnkat egy drogtanulmányból szereztük, azon belül az alkoholfogyasztási 

szokásokat vizsgáló fejezetből. 

A válaszok legtöbbször megegyeztek a mi elgondolásainkkal, de párszor elég meglepő válaszokat is 

kaptunk. Ezért is fontos ez a téma a mai világban, és főleg Magyarországon, mert fontos, hogy 

tisztában legyünk az alkohol fiatalokra gyakorolt hatásával, hiszen ez a generáció az emberiség 

jövője. 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a mai fiatalok többsége fogyaszt alkoholt. Ahogy azt a 

lentebb mellékelt ábra mutatja, nagyon fiatalon szoknak rá a rendszeres alkoholfogyasztásra. Ennek 

többféle oka is lehet, a leggyakoribb a másoknak való megfelelési kényszer. A válaszadók 

átlagéletkora 18 év, meglepő, hogy ebben a korban még nincsenek tisztában az alkoholfogyasztás 

minden következményével. 
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Fiatalok funkcionális ital-fogyasztása 

 

Dolgozatom a fiatal generáció funkcionális ital-fogyasztásával foglalkozik. A téma aktualitását az 

egészségtudatosság trendjének előtérbe kerülése adja, mely napjaink embere számára a táplálkozás 

esetén is egy fontos szempontként jelenik meg. Kutatásom során a táplálkozáselmélet 

összefüggéseinek kérdésköréből kiindulva vizsgálom a fiatal generáció funkcionális italokhoz 

kötődő fogyasztói magatartását. Munkám célja, hogy bemutassa a táplálkozás mögött meghúzódó, 

és az élelmiszerfogyasztói magatartást befolyásoló jelenségek bonyolult rendszerét, valamint, hogy 

az egészségtudatosság témakörén keresztül tárja fel a funkcionális élelmiszer-fogyasztás főbb 

kérdéseit. Kutatási alapkérdéseim között szerepel a fiatalok funkcionális ital-fogyasztására jellemző 

sajátosságok feltárása, és a funkcionális italok fogalmi rendszerének felvázolása. A téma 

vizsgálatának alapját egy többlépcsős kutatási folyamat adja, mely a fogyasztói megkérdezésen 

kívül, a szakmai nézőpontokat is figyelembe véve egy szakértői mélyinterjút is tartalmaz. Legfőbb 

eredményeim között szerepel a funkcionális élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztói információk 

hiányossága, valamint a vizsgált fiatalok egészségmagatartás szempontjából történő csoportokra 

oszthatósága. A funkcionális italok fogyasztása tekintetében leginkább a természetesség keresése 

jellemző, illetve az élénkítő hatás az egyik legfontosabb fogyasztásra motiváló tényező. A vizsgált 

alapsokaság többsége nem fogyaszt sokféle funkcionális italt, de a természetükből adódóan 

funkcionális italokat kedvelik, és a hazánkban még kevésbé elterjedt italok fogyasztására is nagy 

hajlandóságot mutatnak. A szekunder kutatások szerint a fiatalok általában nem tekinthetőek 

egészségtudatosnak, és a primer kutatásban részvevők sem elégedettek egészségügyi állapotukkal, 

mindezek ellenére a kutatás során kialakult három klaszter között egy kifejezetten egészségtudatos 

fogyasztói szegmens képe is kirajzolódott, ahol a tagok a funkcionális italok fogyasztására is 

némiképp nagyobb hajlandóságot mutatnak, mint a másik két csoportba tartozók. 
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Filmnézési szokások vizsgálata az egyetemisták körében 

 

Dolgozatomban a moziban illetve otthon filmnéző egyetemisták szokásainak, illetve a konkrét film 

és a megtekintés módjának kiválasztásakor meghozott döntések feltárása és vizsgálata történik. 

Első célkitűzésem „Az egyetemisták filmválasztási és nézési szokásainak vizsgálata a klasszikus 

értelemben vett fogyasztói magatartással párhuzamban” volt. Ennek megfelelően az irodalmi 

feldolgozásban a legfőbb filmnézési lehetőségek ismertetésén túl a klasszikus értelemben vett 

fogyasztói magatartást vizsgálom – párhuzamban a filmipar jellegzetességeivel, illetve a filmnéző 

emberek szokásaival. Ezt követően végeztem el a saját kutatásaimat: 

A kvalitatív kutatásom a második célkitűzésem – „Az egyetemisták konkrét film és a megtekintés 

módjának kiválasztása mögött húzódó gondolkodásmódjának vizsgálata” – alapján végeztem el. 

Ennek érdekében két fókuszcsoportos beszélgetést tartottam, melyekben azonos forgatókönyv 

alapján haladtunk végig a fő témakörökön. 

A kvantitatív kutatásom a harmadik célkitűzésemen – „Az egyetemisták filmnézési szokásainak 

összefüggés- és kapcsolatrendszerének vizsgálata” – alapult, ehhez egy kérdőíves megkérdezést 

folytattam le, mely egy 108 fős mintát szolgáltatott a hipotéziseim vizsgálatához. 

A kutatások eredményeként a kvalitatív kutatásban a beszélgetés során elhangzott válaszok 

szolgáltak, ezeket összegyűjtve foglaltam össze az egyes témaköröknél a két csoport általános 

véleményét. A kvantitatív kutatásban a felállított hipotézisek szerint haladtam és írtam össze az 

eredményeket, majd elemeztem az eredmények valószínűsíthető okait, illetve a belőlük levonható 

következtetéseket. Ezek között a legfontosabb az otthoni filmnézés „következő állomásaként” 

megjelent legális letöltés, mely megfelelően kialakított árazás, felhasználóbarát alkalmazhatóság és 

kimagaslóan magas kép- és hangminőség mellett életképesnek bizonyulhat még az alapvetően 

illegális letöltésre szakosodott egyetemisták körében is. Az eredmények ismertetése során kitérek 

továbbá a legfontosabb filmes információs csatornákra, valamint a mozis és otthoni filmnézés 

sarokpontjaira. 



 

 

KESZEG MÁRIA 

Gazdálkodás és menedzsment 

BA, 5. félév 

Szegedi Tudományegyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Farkas Gergely 

egyetemi tanársegéd, SZTE GTK 

 

 

Fogyasztói preferenciák tényezőinek vizsgálata fogászati beavatkozások esetén 

 

A Fogorvostudományi Kar Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék fogorvosainak praktizálása 

során szerzett tapasztalata szerint a páciensek a felkínált olcsó és közepáras opció közül, többnyire 

az olcsó terméket választották ki. Amikor a normál és az olcsó áras beavatkozás mellett egy 

drágábbat is kínáltak, akkor a normál árat preferálták inkább, mint a szélső kategóriákat. A dolgozat 

a fogyasztói preferenciák vizsgálatát célozza fogászati beavatkozások esetében különböző 

választási párokban és triádokban. Továbbá megvizsgálásra került néhány, a fogászati 

beavatkozásokra jellemző, a döntési helyzetre befolyással bíró tényező hatása. Véleményem szerint 

a téma aktuálisnak tekinthető, mivel az egészségmegőrzés, egészségtudatosság jelentősége napról 

napra nő, így fontossá válik a páciensek döntéseire hatást gyakorló tényezők ismerete. 

A szakirodalom áttekintése után primer kutatást végeztünk, mely elvégzéséhez a kérdőíves 

módszert választottuk. A kutatás során valós alapokra épülő szituációkban, reálisnak tekinthető 

ársávban, több, a praxisban gyakori beavatkozások esetén vizsgáltam meg a páciens preferenciáira 

gyakorolt hatását az egyes befolyásoló tényezőknek. Tanulmányoztam a tartósságot, az 

esztétikumot, a minőséget, a saját fog megtartását, illetve az idegen szavak használatát, amik egy 

orvos és beteg között lezajló kommunikációban előfordulhatnak, mint a döntést manipuláló 

faktorok. A mintát szétbontottam kvótás, véletlenszerű mintavétellel. A válaszadók ötven százaléka 

az árról és egy-egy tulajdonságról is kapott információt, míg a másik ötven százaléka kizárólag a 

beavatkozás neve és az árak alapján hozhatta meg döntését. Elsősorban a középponti hatás (center-

stage effect) jelenségét figyeltem meg, másodsorban az említett befolyásoló tényezők hatását 

vizsgáltam a döntésekre. 

Összesen 677 fő adott választ a kérdésekre, azon belül 405 megkérdezés szóban történt, 272 

internetes felületen. Eredményképpen azt kaptam, hogy a középponti hatás, azokban az esetekben 

érvényesül leginkább, ahol a fogyasztó számára az ár az egyetlen, vagy a legfontosabb 

rendelkezésre álló információ. A befolyásoló tényezőkkel kapcsolatos hipotézisek részben 

beigazolódtak, és minden esetben látható, hogy valamilyen hatással vannak a döntések 

eredményére. 



 

 

KOSÁR KINGA 

Kereskedelem és marketing 

BSc, 5. félév 

Széchenyi István Egyetem 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

TÓTH BARBARA 

Kereskedelem és marketing 

BSc, 5. félév 

Széchenyi István Egyetem 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

Témavezetők: 

Dr. Makkos-Káldi Judit 

egyetemi adjunktus, SZE GK 

Dr. Huszka Péter 

egyetemi docens, SZE GK 

Platz Petra 

gazdasági tanár, SZE GK 

 

 

Hagyományőrzés Magyarországon - Hacacáré Fesztivál 

 

A TMDK dolgozatunk egy új, eddig még nem megrendezett hagyományőrző és köny-nyűzenei 

fesztivál megtervezését dolgozza fel Magyarországra összpontosítva. A fesztivál ál-tal hordozott 

értékek között a legfőbb helyet a minőségőrzés, hagyományosság és egyszerűség kapta. 

Érdekessége, hogy a fellépők, beszállítók, mind a Magyarországhoz köthetőek, továbbá csak 

magyar termékekkel, szolgáltatókkal, vállalkozókkal kívánunk együttműködni. Egyelőre a fesztivál 

egy fiktív projekt terve, melyben a jövőbeli elképzeléseinket írtuk össze. 

A dolgozat célja egyrészről, egy eddig még nem létező fesztivál szervezésének meg-tervezése, 

másrészről az ehhez szükséges lépések feltérképezése. Ezzel párhuzamosan primer kutatásunk az 

említett fesztivál iránti érdeklődés vizsgálatára és annak fogadtatására irányul, valamint az általános 

fesztiválozási szokások felmérésére. 

Az elméleti részben a releváns hazai és külföldi szakirodalomban alkalmazott elméleti háttér került 

összefoglalásra, melyben hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a rendezvénnyel kap-csolatos HIPI-elv és 

7P bemutatásra kerüljön. Külön figyelmet szentelünk a minőség-, kapaci-tás-, 

fizetésmenedzsmentre és eseménymarketingre. Emellett elvégzünk háttérelemzéseket, amelyek 

segítik a fesztivál tervének pontosabb megírását. 

A gyakorlati rész magába foglalja a fesztiválozási szokások felmérését célzó kvantitatív kutatást és 

az új fesztivál iránti érdeklődésre irányuló kérdőíves kutatás fontosabb megál-lapításait. Továbbá 

kidolgozásra kerül maga a fesztivál, a beszállítói ajánlatok megírásától egészen a 

piacbefolyásolásig. A fesztivál tervezése során felmerülő kiadásokat és bevételeket a dolgozat 

végén egy költségtervben is szemléltetjük. 



 

 

NAGY KRISTÓF 

Kereskedelem és marketing 

BSc, 2. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Mike Károly 

adjunktus, BCE KTK 

 

 

Múzeummenedzsment 

 

Dolgozatomban a múzeummenedzsment eszközeinek kialakulását és működését tárgyalom az 

elmúlt évtizedek európai és amerikai helyzetére koncentrálva. Ennek tágabb kontextusát az a 

változás adja, amely az 1970-80-as évektől kezdve zajlik a világ múzeumaiban. A múzeumok 

társadalomban betöltött szerepe fokozatosan átalakul: a korábban bezárkózó, az elitkultúrát 

képviselő, templomként működő múzeumok egyre inkább visszaszorulnak, és megjelennek a 

laboratóriumként működő, az állandóság helyett a flexibilitást és a látogatóközpontúságot előtérbe 

helyező múzeumok. Ezeknek a folyamatokban jelentős gazdasági oka az új kapitalista, kreativitást 

középpontba helyező világgazdasági változás, célja pedig az, hogy a múzeumokat 

demokratikusabb, elérhetőbb intézményekké változtassa. Mindezeknek a változásoknak jelenleg 

még sem az eredménye, sem pedig a mérlege nem egyértelmű. 

Amíg a múzeum által vizsgált kérdések esetében egyre inkább háttérbe szorul a tudományos 

tárgyalási metódus, úgy válnak egyre tudatosabbá, és tudományosan is szervezettebbé a múzeumok 

működési struktúrái. Egyre nagyobb szerepet kapnak a modern gazdálkodástudományi területek a 

múzeumok gazdasági működésének kialakításában (vezetés-szervezés, marketing, etc.). Ennek 

következtében a múzeumok ma már egyre inkább úgy működnek, mint a modern vállalatok, és ez 

nemcsak szervezeti működésüket, hanem külső kommunikációjukat, terjeszkedésüket is 

jellemezheti. 

Dolgozatom ezeknek a változásoknak az okait és jellemzőit tárgyalja, különös tekintettel a 

folyamatok lehetséges kockázataira. Mindemellett négy esettanulmány keretében mutatom be, hogy 

a különböző téren végbement változások milyen hatással jártak az intézmények belső, továbbá a 

fenntartóikhoz és látogatóikhoz fűződő viszonyaiban. Az esettanulmányokból három hazai 

intézményi szituációt tár fel, mellyel kapcsolatban felmerül annak a kérdése, hogy vajon miben és 

mennyiben térnek el a globális szinten félperiférikus helyet elfoglaló magyar múzeumi rendszer 

később kezdődő változásai a nyugat-európai és észak-amerikai példáktól. 



 

 

SZALAI ORSOLYA MÁRIA 

Turizmus - vendéglátás 

BA, 5. félév 

Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Káposzta József 

egyetemi docens, SZIE GTK 

 

 

A Gödöllői Királyi Kastély rendezvényeinek vizsgálata különös tekintettel a Barokk 

Kastélynapokra 

 

A Barokk Kastélynapok 2012-ben 11. alkalommal került megrendezésre a Gödöllői Királyi Kastély 

területén. A rendezvény szervezője Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Helyszíne a 

kastély parkja. Egyes programok kapcsolódnak a kastély épületében lévő állandó vagy időszaki 

programokhoz is. Színházi előadásokat a Barokk Színházban tartanak. A rendezvény elnevezése- 

Barokk Kastélynapok- nem utal a rendezvény konkrét típusára, amit fesztivál jellegű 

rendezvényként lehetne talán a legrövidebben meghatározni, annak ellenére, hogy tartalmát a 

kevésbé általános „történelmi tárgyú rendezvény” pontosabban fejezi ki. 

A dolgozatban bemutatásra kerül a Barokk Kastélynapok című rendezvénysorozat és a rendezvény 

helyszínéül szolgáló Grassalkovich Kastély is. A Barokk Kastélynapok idén XI. alkalommal került 

megrendezésre. Erre az elmúlt 11 évre vonatkozóan kívántam elemzéseket végezni, 

következtetéseket levonni, illetve javaslatokat tenni, azonban az anyaggyűjtés és feldolgozás során 

nyilvánvalóvá vált, hogy nem gyűlt össze elegendő számszaki adat és feldolgozható tényadat. 

Kutatásom és vizsgálatom tárgya így két kérdőív elkészítése lett. Az egyik kérdőív a rendezvény 

során résztvevő szolgáltatóknak szól, míg a másik a látogatóknak. Ez alapján mind a két részről 

kellő mennyiségű és minőségű adat folyik be. 

A két kérdőívet utólagosan kitöltettem mind a szolgáltatókkal, mind a látogatókkal. A látogatókkal 

történő kérdőívkitöltéshez igénybe vettem egy közösség oldalt, ahol jelen vannak a Kastélyt 

kedvelők. A kérdőíveknek ez volt az első tesztelése, mellyel az a célom, hogy a későbbiek folyamán 

a Kastély is fel tudja használni és saját felmérést tudjon végezni. Az általam készített kiértékelés 

pedig segíthet abban, hogy a jövőre nézve milyen irányba érdemes elmozdulni. Ennek azért van 

jelentősége, mert eddig hiányzott egy megfelelő visszacsatolás a rendezvényről, melyre az általam 

készített kérdőív lehetőséget biztosíthat. Továbbá javaslatom, hogy a lehetőségekhez mérten a 

Kastély vegye igénybe a Szent István Egyetem Turizmus – vendéglátás szakos hallgatóit a 

kérdőíveztetés során. Ez a Kastély számára könnyebbség lenne, valamint a hallgatóknak is 

lehetőséget biztosítana, hogy gyakorlatot szerezzenek a látogatókkal való kommunikálás és 

viselkedés terén. Hosszú távon pedig, a kérdőívek kiértékeléséből olyan statisztikák készíthetők, 

melyek felhasználhatóak a különböző pályázati anyagokban is. 



 

 

BÓKA ZSOMBOR 

turizmus-vendéglátás 

BA, 5. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Kovácsné Dr. Székely Ilona 

Egyetemi docens, BGF KVIK 

 

 

A magyar konyha az éttermi díjazások tükrében 

 

A dolgozat témája a magyar konyha, annak valós tartalmának, hátterének bemutatása és ennek 

nyomon követése az utóbbi évek étteremdíjazásaiban. 

Az első részben bemutatásra kerül, hogy a magyar konyha nem csak „zsír és paprika”: 

történelmünkön végigmenve (egészen a vándorlás korszakától a rendszerváltás utáni évekig) tárom 

fel azokat az alapanyagokat, konyhatechnológiákat, filozófiákat, melyek jellemezték, jellemzik 

gasztronómiánkat. 

Második szakaszban a nagyobb nemzetközi díjazásokat teszem reflektorfénybe, némi információt 

megosztva történetükről, munkálkodásukról és kalauzaikról. 

A dolgozatom záró fele két részből áll: első fele egy Michelin-csillagos éttermekre fókuszál, annak 

étel- és italkínálatát veti össze a dolgozat első nagy fejezetében feltárt magyar gasztronómiai 

„fegyvertárral”, elvekkel. Második felében az utolsó szakasznak egy kérdőíves felmérés 

elemzésével vizsgálom meg, hogy a magyar lakosság mennyire is van tisztában a mostanában 

lezajlott „gasztro-forradalommal” - az éttermi díjazások terén mennyire tájékozottak, illetve 

egyáltalán milyen éttermi szokásaik vannak, mennyire fontos számukra a hazai haute-cuisine. 



 

 

KOVÁCS VILMOS GERGŐ 

Turizmus-vendéglátás 

BA, 5. félév 

Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Prof. Dr. Szabó Lajos 

Professor emeritus, SZIE GTK 

 

 

A magyarországi pálinkaturizmus születése és perspektívái 

 

Tudományos pályamunkámat a magyar pálinka vizsgálata a hazai illetve a nemzetközi turizmusban 

elfoglalt helye szerint írom. Elsősorban 2002-től kezdődően, amikor is a pálinka „újjáéledt”. 

Összefoglalóan írok a nagyobb pálinkamanufaktúrák áldásos tevékenységéről, amelyben pályázati 

forrásokból és önerőből próbálják a minőségi pálinka hírnevét még jobban öregbíteni és a 

folyamatos innovációiknak hála, ez eddig sikeresen működik. Emellett még a Pálinka Lovagrend, 

Pálinka Nemzeti Tanács és más egyéb kisebb szervezetek ismertetése, akik ugyanezen 

munkálkodnak. 

Szó lesz még a pálinka köré szervezett kisebb-nagyobb fesztiválokról, vendéglátóhelyek egyre 

szélesebb körű párlatkínálatáról, a manufaktúrák kóstolóházairól, amelyek a turizmushoz mind 

hozzátesznek. Eredetvédett pálinkáink nemzeti és európai közösségi térnyeréséről felvéve a 

versenyt más nemzetek párlataival. 

Külön részben térek ki az állam és az Európai Unió vidékfejlesztési hajlandóságára. Mennyiben 

változott meg a piaci kereslet és kínálatot a válság hatására, illetve a 2010-es évben meghozott 

pálinka- és adótörvények, illetve mekkora multiplikációt képes előidézni a pálinkaturizmus. 

Kutatásomban szakkönyvekre, saját tapasztalatokra támaszkodtam. Az áttekinthetőség érdekében 

táblázatokat, diagramokat és képeket használtam. 

Pályamunkám zárásaként összegzem, hogy hova is tart a magyar pálinka, lehet e belőle világcikk, 

és ehhez milyen fejlődést kell elérnie.  



 

 

TAPOLCSÁNYI BARBARA 

Turizmus- Vendéglátás 

BA, 7. félév 

Károly Róbert Főiskola 

 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Tőzsér Anett 

adjunktus, KRF GTK 

 

 

A Nemzeti Vágta turisztikai jelentősége hazánkban 

 

A Nemzeti Vágta című rendezvény bemutatásával szeretnék rávilágítani a hazánkban 

megrendezésre kerülő fesztiválok, rendezvények fontosságára és jelentőségére. 

A Nemzeti Vágta a budapesti Hősök terén és közvetlen környezetében zajló rendezvény. A lovas 

hagyományok, illetve a magyar városok és falvak ünnepe, melyet évente megrendeznek. A 

többnapos rendezvényen a lovak és a lovassportok kapják a főszerepet. Az esemény központi eleme 

a névadó „Nemzeti Vágta”, melyre évente mintegy 100 település nevezi be a lovát és lovasát. A 

Nemzeti Vágtára jelentkezhet minden magyar önkormányzat, minden határon túli közösség, de akár 

magánszemély is. A szervezők szándéka szerint a Nemzeti Vágta országimázs rendezvény, 

„Magyarország fellendítésének allegóriája” kíván lenni. Napjainkban jelentős hatást gyakorol a 

fesztivál turizmus által generált folyamat egy adott ország gazdasági mutatóira. Tudományos 

Diákköri Munkámban a Nemzeti Vágta esettanulmányként jelenik meg, amelyet különböző 

szempontok, úgymint a rendezvény történetének, helyszínének, kiegészítő rendezvényeinek, 

marketing tevékenységének bemutatása és leírása szerint taglaltam. A rendezvény mára már 

megarendezvénnyé forrta ki magát. Kutatásom célja, hogy bemutassam, hogyan lehet a 

rendezvényben rejlő lehetőségeket felismerni és kiaknázni, valamit az előforduló lehetséges hibákat 

kiküszöbölni. Dolgozatomhoz szekunder és primer kutatást egyaránt alkalmaztam. A szekunder 

adatokra épülő elemzésnél felhasználtam a témával összefüggő szakkönyveket, szakfolyóiratokat és 

kiadványokat, mint például a Nemzeti Vágta saját kiadványait és az évről évre megjelenő Pesti Est 

különszámait. Ezen kívül még számos napilap, különböző sport- és lovas kalendárium cikkez a 

Vágta eszmei és gazdasági jelentőségéről. 

A primer kutatás keretében interjút készítettem Lázár Vilmossal a Magyar Lovas Szövetség és a 

Nemzeti Vágta elnökével, valamint kérdőíves vizsgálatot készítettem. A mélyinterjú során választ 

kaptam a rendezvény céljaival és terveivel kapcsolatos kérdésekre. Ezek szerint a rendezvény célja 

a hagyományőrzés, a nemzeti öntudat erősítése és a nemzetközivé válás. 

A nem reprezentatív kérdőíves vizsgálat, 125 megkérdezett válaszait tartalmazta. A felmérést a 

rendezvény helyszínén, a Hősök terén és annak közvetlen környezetében, végeztem el. Arra voltam 

kíváncsi, hogy az immár ötödik éve megrendezésre kerülő esemény milyen változásokat 

eredményezett a látogatottsági és gazdasági mutatókban. Ezen kívül a válaszadók személyes 

véleménye is előtérbe kerül, ami jelentős segítséget nyújtott a rendezvény SWOT- analízisének 

elkészítésében. 

Idén immáron harmadik alkalommal vettem részt a Hősök terén megrendezésre került Nemzeti 

Vágtán, ami lehetőség nyújtott arra, hogy élőben tapasztalhassam meg az évről-évre megújuló 

rendezvény adta lehetőségeket. A személyes részvétel igazolta, hogy a rendezvény teljes mértékben 

megérett a nemzetközivé válásra. 
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A pálinkaturizmus a fejlődés alternatívája a Békési kistérségben 

 

Gál Ildikó 

III. évfolyam, turizmus-vendéglátás szak 

A PÁLINKATURIZMUS A FEJLŐDÉS ALTERNATÍVÁJA A BÉKÉSI KISTÉRÉSÉGBEN 

Mindig érdekelt az a téma, hogyan lehetne a térségünket, a Békési Kistérséget turizmus 

szempontjából fellendíteni. A Békésen és környéken élők számára a pálinka nagyon kedvelt ital és 

hosszú ideje a helyi hagyomány, a kultúra része. A különféle gyümölcspárlatok készítése több 

évszázada elterjedt szokás, de leginkább a szilva termését hasznosították ily módon. Országszerte 

elterjedt a gasztroturizmus különböző formája, hangsúlyt kap a „hungaricum” turizmusfejlesztés, 

gondolok itt például Egerben és a Balatonnál a borturizmusra vagy Kecskeméten a Zwack nevével 

kiemelt pálinkaturizmusra. Ha ezekben a városokban és településeken sikerült, akkor a mi kis 

térségünkben miért ne sikerülne! 

A dolgozatom írása során, a szekunder és a primer kutatás módszerét alkalmaztam. A szekunder 

kutatás a szakirodalom olvasása és feldolgozása, a primer kutatás az esettanulmány készítése volt. 

Ellátogattam a Pálinka Centrumba, ahol több hónapot töltöttem és a látogatókat egy kérdőíves 

megkérdezés során kérdeztem meg. A saját kutatás célja, hogy feltárjam, milyen korosztály 

mozgatható a pálinkaturizmusban, milyen gasztronómiai fesztiválokat látogatnak a megyében, és 

Békésen milyen nevezetességeket tekintenek meg 

Békés megyében a gyógy- és termálturizmus a fő vonzerő, főként Gyulán, Békéscsabán és 

Orosházán. Ezek a városok igen nagy konkurenciát jelentenek a Békési kistérségnek. A 

kistérségnek turizmus szempontjából a gasztroturizmus segíthetne a fejlődésében. Természetesen 

kell egy új irány is a térségnek a mezőgazdaságon kívül, a turizmus megjelenése az, ami segíthetne. 

Célom, hogy bizonyítsam a pálinkaturizmus a vidékfejlesztés egyik fontos eleme lehet a 

közeljövőben. 

A dolgozat és a kutatás eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy Békés városának a legnagyobb 

vonzó turisztikai szolgáltatója a Békési Pálinka Centrum. Mint már a dolgozatomban említettem 

attól függetlenül, hogy itt van együttműködés a város és a szolgáltató között, az út végén a vezető 

ajánlja Békés városának a nevezetességeit és látnivalóit. Bizonyítást nyert, hogy a pálinkaturizmus a 

vidékfejlesztés eszköze lehet a Békési kistérségben, de a további fejlődéshez a helyi szolgáltatók és 

az önkormányzatok összefogása szükséges. 
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Az ország kincses Szigete? - A Sziget fesztivál, mint gazdasági tényező 

 

A Sziget fesztivál ma már nem csupán egy kulturális jelenség, mint ahogyan azt Gerendai Károly és 

Müller Péter ’Sziámi’ fiatalon elképzelte, hanem az ország szempontjából is jelentős gazdasági, 

azon belül fontos turisztikai és idegenforgalmi tényezővé nőtte ki magát az elmúlt 20 évben. Ezen 

kívül természetesen jelentős fontosságú az ország társadalmi változásait nyomon követő 

„lakmuszpapír-funkciója”, illetve a marketing szakma is mintaként állíthatja fel a cég presztízsének 

folyamatos felértékelődését. 

Természetesen ez egy elég összetett folyamat. A Sziget élete során bővelkedett nehézségekben, 

mint anyagi kérdések, politikai összetűzések és egyéb specifikus problémák, de a legnehezebb 

különlegesnek és közben versenyképesnek lenni a piacon. A kultúra üzleti szempontból nem a 

legjobb befektetés. Az üzletemberek szemében csak viszi a pénzt, tömegeket nem vonz. De a 

Szigetnek mégis sikerült az élvonalba kerülnie, ugyanis népszerűségét, és nem utolsó szempontból a 

2011-ben elnyert ’The Best European Major Festival’-díjat is a rendezvény kulturális 

sokszínűségének köszönheti. Hiszen ezért szeretik a rendezvényt, itt a színházi előadásoktól kezdve, 

a szabad egyetemeken keresztül minden megtalálható, és közben nincs semmilyen politikai 

vetülete. 

Már-már evidenciának tekinthető, hogy a Sziget bekerült az ország hungarikumjainak halmazába. A 

rendezvény rengeteget tett azért, hogy kulturális védjegyeink ne csupán egy szűkebb rétegnek 

legyenek felismerhetőek, hanem már a pálinka után tudják a holland fiatalok, mi is az a ’páros’, kik 

a huszárok, mi a matyó hímzés, gémeskút, és még sorolhatnám. De ezt a küldetést mennyire 

támogatja a magyar állam, illetve az óbudai önkormányzat? Ugyanis üzleti perspektívából 

szemlélve az eseményt, igenis érdemes odafigyelni Európa legtöbb külföldi látogatóját vonzó 

könnyűzenei fesztiváljára. 

Dolgozatomban szeretném meghatározni, mi is a fesztivál, hogyan nyerte el a számunkra ismert 

formáját, maga a Sziget Fesztivál hogyan nőtte ki Magyarországot. Kutatásom középpontjába 

állítom, milyen mértékben számol a magyar állam egy ilyen nemzetközileg elismert, számára 

jelentős jövedelmeket hozó rendezvénnyel, illetve megvizsgálom, hogyan viszonyul hozzá a 

magyar és a külföldről érkező nézőközönség. 
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Kihívások az európai és magyar borászatokkal szemben a globális piacon 

 

Az európai és ezen belül a magyar szőlő- és borágazat tradíciói évszázadokra nyúlnak vissza. Ez a 

nagymúlttal rendelkező ágazat azonban számos nehézségeken ment keresztül az elmúlt időszakban. 

A negatív gazdasági események, a szélsőséges időjárás, a borpiaci trendek átalakulása, és a szigorú 

európai szabályozások hatására a hagyományos, úgynevezett óvilági borok versenyképessége 

visszaszorult. Ezzel szemben az ausztrál, dél-afrikai, dél-amerikai, kaliforniai és új-zélandi – 

összefoglaló néven az újvilági – bortermelők nagymértékű terjeszkedésbe kezdtek. 

A különbség nem csak a származási hely különbözőségéből származik, hanem, abból hogy az új- és 

óvilági borok előállítási technológiája és íz világa is eltér egymástól. Sokáig a hagyományos 

európai borok vezető szerepe megingathatatlan volt, hiszen 1970-es évekig az óvilági borok voltak 

ismertek és közkedveltek. Az újvilági borok ekkor még ritkán kerültek az importált borok közé. 

Azonban ez a helyzet mára jelentősen megváltozott, Az újvilági bortermelők egyre több és több 

bort termeltek, amelyet saját nemzeti piacuk már nem tudott felemészteni, így kénytelenek voltak 

más kontinensen is értékesíteni termékeiket, ekkor „törtek be” az európai piacokra. Ennek hatására, 

a hazai termelők kezdenek kiszorulni a piacról, még azon országokban is, ahol a fogyasztás magas. 

Ennek tudatában dolgozatom egyik célja, hogy szemléltessem, milyen helyzetben van jelenleg a 

nemzetközi borpiac és milyen hatással van erre az újvilági borok elterjedése. 

Az elmúlt évek borpiaci változásai nemcsak a nemzetközi, hanem a magyar borok forgalmára is 

nagy hatással voltak. A magyar borszektort legjelentősebb mértékben befolyásolta a rendszerváltás, 

az Európai Unióhoz való csatlakozás és a gazdasági világválság. Ezek az események nagyban 

hozzájárultak ahhoz, hogy jelenleg a magyar borágazat nehéz korszakát éli. Így vizsgálatom során 

keresem a választ azokra a kérdésekre is, hogy az elmúlt több mint 2 évtized gazdasági és politikai 

eseményei hogyan hatottak a magyar borászatokra, a borágazat miként képzeli az előrehaladást, és 

milyen lépésekkel lehetne versenyképesebbé tenni a magyar borokat. Ezen belül szeretném 

felvázolni a Tokaji Borvidék jelenlegi állapotát, versenyhelyzetét és lehetőségeit.  
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Magyar reneszánsz korabeli főúri húsételek a molekuláris gasztronómiában 

 

  

A reneszánsz korszak konyhaművészete rendkívül színes és bőséges volt. Számos nemzet hatott a 

magyar konyhára, és ezen hatások együtteséből alakult ki a magyar reneszánsz konyha. A korabeli 

alapanyagok széles választéka, a konyhatechnológiák professzionális ismerete, a tálalás díszessége, 

a menük felépítése a 21. században is aktuális és érdekes kérdéskör. Dolgozatom célja, hogy 

bemutassam az akkori és mai táplálkozási, konyhatechnológiai hasonlóságokat és különbségeket, 

továbbá, hogy kísérleteimmel választ kapjak és adjak arra a kérdésre, hogy megújítható-e a 

reneszánsz konyha. 

Dolgozatom témája három, a reneszánsz főúri konyhára jellemző, gyakran használt hús- alapanyag 

– libamáj, malac császár, kacsamell – köré komponált ételkreációk, ugyancsak tipikus reneszánsz 

zöldségek, fűszerek felhasználásával. 

A fogások elkészítése során kísérleteket végeztem, hogy az alábbi kitűzött kérdésekre választ 

kapjak, az eredmények alapján bizonyítást nyerjenek: 

 a méltatlanul háttérbe szorult malac császár hús kiválóságának bizonyítása, vákuum alatti 

hőkezelés segítségével 

 sóoldat alkalmazása a húsfélék szaftosságának megtartása érdekében 

 libamáj cseppfolyós nitrogénnel való gyorsfagyasztása hatásának vizsgálata a legkiválóbb 

állomány elérése érdekében 

 ízesítési és aromatizálási, füstölési technológiákkal elkészíteni egy sajnálatos módon nem 

annyira közkedvelt zöldségfélét, a céklát 

 a kacsamell filé klasszikus serpenyőben készült és vákuum alatti hőkezelési technológiáinak 

kísérleti eredményeivel bebizonyítani, hogy puha, omlós szerkezetű is lehet a hús 

 a kacsamell megfelelő hőkezelésének ellenőrzésére kidolgoztam egy érzékszervi bírálati 

pontrendszert, amit mások számára is ajánlok (séfek, főzőiskolák) vagy példaként szolgálhat 

hasonló segédeszköz elkészítésére 

 ropogós komponensek készítése. Például: málna-papír 

 a fel nem használt alapanyag szakszerű, ízletes felhasználása. Például: kacsabőr „homok” 

készítése kacsacomb bőr részéből 

 a hagyományos kompót készítés újszerű, molekuláris gasztronómiai formában való készítési 

módjának kísérletezése 

 különböző reneszánsz korabeli alapanyagok párosítása, azonos illékony aromaanyagok 

alapján Például: birsalma-vadgesztenyefa virág, szegfűszeg-vöröshagyma, malac császár-

citromfű 

 bor ajánlás az ételeket alkotó alapanyagok illékony aromaanyagai alapján 
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Önkéntesek a rendezvényszervezésben. A hazai önkéntes fogadó szervezetek önkéntes 

toborzási és kiválasztási szokásai rendezvények szervezése esetén 

 

Az önkéntesség mai társadalmunk egészét érintő fogalom, témája talán még sohasem volt 

ilyen mértékben aktuális, mint az utóbbi évtizedben. Hazánkban a rendszerváltás óta 

számos civil szervezet vált önkéntes fogadó szervezetté, melynek száma a mai napig 

növekszik. 

Bizonyított tény, hogy egy szervezet csakis munkatársai által lehet sikeres. Ha nincsenek 

megfelelő személyek, akkor nagyon valószínű, hogy a szervezet kitűzött céljai kudarcba 

fulladnak. Azoknak a szervezeteknek, amelyek önkéntesekkel dolgoznak, kiemelt 

fontosságú, hogy megfelelően alkalmazzák az önkéntes erőforrás menedzsment lépéseit. 

Jelen kutatás az önkéntes fogadó szervezetek munkáját hivatott támogatni. A 

tanulmányban arra keressük a választ, hogy azok az önkéntes fogadó szervezetek, akik 

rendezvényszervezéssel (is) foglalkoznak, hogy és milyen metodológiával alkalmazzák az 

önkéntes erőforrás menedzsment lépéseit. A lépések közül kiemelt szerepet kap a toborzás 

és kiválasztás, hiszen ezeknek az elemeknek a körültekintő alkalmazásával választhatják 

ki a megfelelő személyeket a tevékenységek elvégzésére. A kutatás során bemutatjuk a 

hazai önkéntes fogadó szervezetek által szervezett rendezvények típusait, továbbá a 

rendezvényeken megjelenő önkéntes tevékenységi köröket. Kutatásunk során kiemelten 

fontosnak tartottuk az önkéntes tevékenységi körök ellátásához szükséges kompetenciák 

elemzését. Az előzetes szakirodalmi áttekintés során arra jutottunk, hogy a szervezetek 

elsődlegesen a jelöltek elhivatottságát értékelve választanak, figyelmen kívül hagyva a 

feladatok ellátáshoz szükséges kompetenciákat és készségeket. 
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Passzív sportturizmus - a Forma-1 turisztikai szerepe Magyarországon 

 

Dolgozatom fő témája a Forma-1, mely már több mint 60 éve tölt be fontos szerepet az egész 

világon. Ennek a nagyszabású sportrendezvénynek hazánk már 26 éve a tagja, hiszen minden évben 

megrendezik a Magyar Nagydíjat Mogyoródon. A téma aktualitását jelzi, hogy Magyarország 2016-

ig biztosan a részese lesz a versenysorozatnak. Ennek az eseménynek a megrendezése fontos 

turisztikai szerepet tölt be Magyarországon, hisz a rendezvény ideje alatt külföldi turisták ezrei 

jönnek hazánkba. Dolgozatom célkitűzése, hogy bemutassa a Magyar Nagydíj látogatottságának 

hazánkra gyakorolt hatását. 

Munkám során alkalmaztam szekunder és primer kutatást is. Az elméleti hátteret három fejezetben 

dolgoztam fel. Itt kifejtettem a sportturizmust, melynek két csoportja van: az aktív, illetve passzív 

sportturizmus. Miután tisztáztam ezeket a fogalmakat, bemutattam a magyar sportturizmus 

jellemzőit, valamint a sportesemények turisztikai hatásait, melyen belül vannak közvetlen és 

közvetett hatások is. Az elméleti kutatásom során a Forma-1 magyarországi helyzetét is 

bemutattam. Ezen belül bővebben kifejtettem a Hungaroring múltját. Vizsgáltam továbbá a Forma-

1 Magyarországra gyakorolt turisztikai hatásait is. 

Primer kutatásom során kérdőíves felmérést végeztem a Magyar Nagydíj szombati időmérő 

edzésén. Két kérdőívet készítettem, az egyiket angol nyelven a versenyre látogató külföldi 

vendégeknek, a másikat magyar nyelven a hazai nézőknek. 

A következő feltevéseket vizsgáltam a munkám során: 

 Az igénybe vett szálláshelyek a külföldiek körében népszerűbbek, mint a hazai látogatók 

esetében. 

 A külföldi vendégek a Magyar Nagydíj meglátogatását összekötik más programokkal is. 

 A tervezett napi költés a külföldi látogatók esetében magasabb, mint a belföldi nézőknél. 

A kérdőíves és elméleti kutatás során ezekre a feltevésekre választ kaptam. Összességében 

elmondható, hogy ha már külföldről jön valaki a Magyar Nagydíjra, akkor több napot marad 

hazánkban, s összeköti a futam meglátogatását más eseményekkel. Ez idő alatt megszáll valahol, 

étkezési lehetőségeket vesz igénybe, egyéb programokon vesz részt. A pár nap alatt a turista nálunk 

költi el a pénzét, s leginkább ezzel indokolja a kormány, hogy támogatja anyagilag a futamot. 

Ezekkel szemben a hazai nézők nagyobb aránya nem vesz igénybe szálláshelyet, nem köti össze 

más programokkal az eseményt és nem költ magas összegeket. 
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Sometimes dreams come true - Will Hungary organize Olympic Games once? 

 

Napjainkban, az országok fejlődésének és a lehetőségek kiaknázásának egyre nagyobb fontossága 

van. Sok ország már megkapta azt az esélyt, hogy nyáron, az egész világ figyelmét magára vonja. 

Ez köszönhető a 4 évente megrendezésre kerülő Olimpiai Játékoknak. Ez az esemény, melyet az 

ókori Görögországban rendeztek meg először, mára igazi komplex sporteseménnyé vált, s jelentős 

kitörési és változási lehetőséget kínál a rendező országnak. Magyarország többször közel került már 

ahhoz, hogy a rendezési jogot megkapja, de ez az esély eddig mindig elúszott. Miért? Mik az érvek 

Magyarország ellen és mellette? Alkalmas lenne-e egy ekkora volumenű rendezvény 

lebonyolítására? Képes lenne-e fedezni a felmerülő, nagy terhet jelentő költségeket? Esetleg ezek a 

költségek olimpiarendezés nélkül is felmerülnének? Ezen kérdésekre keresem a választ a 

dolgozatomban. 

Talán még lényegesebb a primer kutatásomhoz kapcsolódó kérdések sora. Kérdőívek segítségével a 

magyar lakosság hozzáállását, véleményét elemzem, illetve válaszokat várok arra, hogy: Mi a 

véleménye a magyaroknak az Olimpiáról? Reálisnak tartják-e a rendezést? Hogyan vélekednek a 

pénzügyi háttérről? Hajlandóak lennének-e (nemcsak) hozzáállásban, hanem anyagilag is támogatni 

ezt a projektet? Mit gondolnak az Olimpia rendezésének gazdasági hatásairól? 

Ezen kérdések megválaszolásához, a gondolatok kifejtéséhez a dolgozatomat egy elméleti alap 

felépítésével kezdem, melynek során bemutatom a turizmust általában illetve ismertetem a 

különböző ágazatait. A főszerepet a magyar társadalom játssza a dolgozatomban, az ő turisztikai 

szokásaik is megjelennek ebben a fejezetben. 

A következő nagy egységben, az Olimpiát, annak célját, fajtáit és eredetét mutatom be. Ebben a 

részben kerülnek kifejtésre a különböző költségek, kiadások illetve a bevételek is. Ezen 

eseménynek is vannak előnyei és hátrányai, melyek itt kerülnek részletezésre. 

Az utolsó fejezetben Magyarország és az Olimpia „kapcsolatát” ismertetem. Itt kerülnek 

bemutatásra Magyarország egykori lehetőségei és annak meghiúsulásai, Magyarország által eddig 

sikeresen lebonyolított világversenyek listája. A primer kutatás és annak értékelése, elemzése 

szintén ebben a részben jelenik meg. 

Ezek után, az elméleti háttér bázisán, a kutatási eredmények segítségével levonom a 

következtetéseket, valamint megfogalmazom a véleményt, hogy Magyarország jelenlegi 

helyzetében alkalmas-e az Olimpiai Játékok megrendezésére. 



 

 

LENGYEL NÓRA 

pénzügy és számitel 

BA, 7. félév 

Szegedi Tudományegyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Dr. Schneider Klára 

címzetes egyetemi docens, SZTE GTK 

Dr. Kosztopulosz Andreász 

egyetemi docens, SZTE GTK 

 

 

A bizalom hiánya. A magyar lakosság viszonyulása a bankokhoz 

 

 

Jelen dolgozat a magyar lakosság bankokba vetett bizalmának a hiányát tematizálja. Abból a 

premisszából indulok ki, miszerint bizalom nélkül nincs banki aktivitás, hitel nélkül pedig nincs 

gazdasági bővülés. Több kvantitatív vizsgálat is megerősített, abban az empirikus tapasztalatban, 

miszerint Magyarországon a banki bizalom kimondottan gyenge. Hogy utána járjak a 

bizalmatlanság eredetének, saját kvalitatív kutatásba kezdtem. Mélyinterjúk formájában kérdeztem 

meg fiatal egyetemistákat banki szokásaikról, pénzügyi kultúráról, megtakarításokról és arról, hogy 

milyen véleménnyel vannak a hazai bankokról. Kíváncsi voltam, hogy vajon mi befolyásolja a 

lakosság bankokkal szembeni véleményalkotását. Mi ad okot a bizalmatlanságra? 

A lefolytatott interjúk, valamint a szakirodalom alapján a társadalmi megítélés negatív voltát három 

tényezőre vezettem vissza. Jelen állapot kialakulásában döntő szerepet játszott: 

a magyar lakosság alacsony pénzügyi kultúrája. 

a bankok nem mindig tisztességes és körültekintő ügyfélkiszolgálása. 

a mindenkori hatalmon lévők narratívája, amely miközben a szabályozók és döntéshozók 

felelősségét leplezi, a bankokat teszi a gazdasági recesszió egyedüli felelőseivé. 

A dolgozat tárgyalásában ezen három tényező hatását fejtettem ki az általam megkérdezettek 

elmondásaira támaszkodva, valamint a publikus közvélemény kutatások és egyéb szakirodalom 

tükrében. 



 

 

KRAJCSIK ZSOLT 

Gazdálkodás és menedzsment 

BSc, 3. félév 

Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Sáfrányné dr. Gubik Andrea 

egyetemi docens, ME GTK 

 

 

A Diákhitelről közgazdász szemmel 

 

 

A kutatásom témájául a Diákhitelt választottam. A téma aktualitását mi sem bizonyítja jobban, 

minthogy a Diákhitelt az elmúlt években egyre több hallgató vette fel, illetve évről évre nőtt a 

felsőoktatásba résztvenni kívánó személyek száma, ugyanakkor a költségek ez idő alatt növekedtek, 

s ennek fedezésére sokan a diákok számára kidolgozott speciális hitelkonstrukciót választották. 

Vajon ők most valóban a jövőjüket írják, ahogy a Diákhitel felvételére ösztönző szlogen ígéri? 

 

A dolgozatban leírtakat empirikus kutatásra fogom alapozni, amelynek keretében a Miskolci 

Egyetem államilag támogatott és költségtérítéses hallgatóit szeretném megkérdezni arról, hogy mi 

motiválta, vagy gátolta őket abban, hogy éljenek a Diákhitel nyújtotta lehetőséggel. A kérdőív 

adatainak elemzése után egy reprezentatív egyetemi hallgatót kiválasztva szeretném mélyebben 

elemezni a hallgatónak az egyetemi oktatásával kapcsolatos költségeit, valamint annak a családi 

költségvetésre gyakorolt rövid és hosszú távú hatását. Vizsgálni szeretném azokat a tényezőket, 

melyek hatottak a hallgatókra, a felvett összeg elköltésének motívumait, valamint azt, hogy az 

összeg felhasználása haszonmaximalizáló módon történik-e. 

 

A kérdőív és interjú tapasztalatai alapján megpróbálok különféle alternatívákat felvázolni, 

melyekkel a hallgatók az egyetemi éveik során felelősségteljesebb döntést hozhatnak a Diákhitelre 

vonatkozóan. 

 

 

 



 

 

ALEKSZIEV PÉTER ALEXANDER 

pénzügy és számvitel 

BA, 7. félév 

Szegedi Tudományegyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Kosztopulosz Andreász 

egyetemi docens, SZTE GTK 

 

 

A fiatalok pénzügyi kultúrája és fejlesztési lehetőségei Magyarországon 

 

Több kutatás is rámutat, hogy Magyarországon a lakosság pénzügyi kultúrájának szintje alacsony, 

és ez a válság során több területen is kiütközött. Néhány év alatt családok ezrei vesztették el 

otthonukat és sokan kerültek a szakadék szélére. A dolgozatom középpontjában a fiatalok pénzügyi 

kultúrája áll. A témát ezen korosztály pénzügyi szempontból speciális helyzete miatt választottam, 

hiszen ők a hagyományos információcsatornáikon nem tudnak elegendő és szakmailag is helytálló 

információt szerezni. A munkám célja kettős: egyrészt megvizsgálni, hogy a fiatalok pénzügyi 

ismeretei mely témákban mutatnak nagy hiányosságokat, valamint bemutatni azt, hogy a fiatalok 

pénzügyi oktatása miért fontos és hogy hogyan kellene őket oktatni annak érdekében, hogy egy 

esetleges újabb válság esetén ne szenvedjenek akkora veszteségeket, mint az elmúlt néhány évben. 

Empirikus kutatások eredményeit elemezve arra jutottam, hogy a fiatalok pénzügyi kultúráját 

fejleszteni kell. Meghatároztam néhány témát, amit kiemelten kell kezelni az oktatás során, hiszen a 

,,nem tudom’’ válaszok magas aránya azt mutatja, hogy a téma alapjaival sincsenek tisztában a 

diákok. A fejlesztés viszont minden téren elengedhetetlen, hiszen nem volt olyan téma, ahol a 

tudásszintjük megfelelő lett volna. Megállapítottam azt is, hogy a pénzügyi kultúra fejlesztése 

fontos mind az egyén, mind a társadalom egésze számára, valamint azt is, hogy az oktatás 

kockázata lehet, hogy a diákok nagyobb magabiztosságra, mint tudásra tesznek szert. A pénzügyek 

iskolában való oktatása három ok miatt fontos, egyrészt hogy kapcsolódik az iskolák fő 

tevékenységéhez: a neveléshez, másrészt hogy ott pártatlan és szakszerű információt kaphatnak a 

pénzügyekről, harmadrészt pedig hogy az iskola lehetővé teszi a leghátrányosabb helyzetűek 

pénzügyi képzését is. A délutáni csoportmunkákkal és a más tantárgyakba ágyazással szemben 

bemutattam, hogy valószínűleg célravezetőbb lenne, ha a pénzügyi ismeretek külön tantárgyként 

jelennének meg. A Nemzeti Alaptantervben felvázolt témakörök alapján a lehetőség adott, hogy a 

tananyag minden fontos témát fedjen. A magyarok pénzügyi viselkedése alacsonyabb szintű, mint 

amennyire a tudásuk alapján következtethetnénk. Ezt az anomáliát úgy tudjuk megszüntetni, ha az 

oktatást valóban gyakorlatiassá tesszük. Megállapítottam, hogy a tanároknak nagyon fontos szerepe 

van a pénzügyi képzésben is, hiszen rajtuk áll az, hogy a diákok az életük során gyakorlatba tudják-

e majd ültetni a tananyagot. 



 

 

BUDAI JUDIT 

pénzügy és számvitel szak (első szak), 

gazdálkodási és menedzsment szak (második 

szak) 

BA, 7. félév 

Szent István Egyetem 

Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Nyári Csaba 

adjunktus, SZIE GK 

 

 

A háztartások devizaalapú, ingatlanfedezetű hitelekben történő túlzott eladósodásának 

folyamatairól és okairól 

 

Dolgozatom a bankszférában bekövetkezett változásokról és a 2008-ban kezdődő gazdasági válság 

devizaalapú hitelezésre gyakorolt hatásairól szól. Kutatásom során a gazdasági világválság 

sajátosságaival foglalkozok, célom, hogy a már létező szakirodalomban megismert gondolatokon 

túl, a pillanatnyi helyzetben is megközelítsem a témakört, és saját kérdőíves kutatásommal 

egészítsem ki azt. 

A szakirodalom megismerése után, egyik ismerősöm hitelén keresztül fogom szemléltetni, hogy 

számára, milyen lehetőségek kínálkoznak a hitel visszafizetését illetően. Vajon az ő számára 

segítséget jelentene-e a 2011. évi LXXV. törvényben megfogalmazott Otthonvédelmi Program? 

Kedvezőbb lett volna ismerősöm számára, ha 2006-ban forintalapú hitelt választ a devizaalapú 

helyett? 

Milyen nehéz lett volna megjósolni 2008 előtt a napjainkban tapasztalható drasztikus mértékű 

árfolyam emelkedést? 

Ténylegesen jobb helyzetben vannak azok, akik a válságot megelőző néhány évben forintalapú 

hitelt választottak a devizaalapú hitel helyett? 

Kutatásom során többek között ezekre a kérdésekre keresem a választ. 

Dolgozatom célja, hogy megértsük a válság kialakulásának okait, folyamatát, kezelését. Ezen 

folyamatok megértése, a kölcsönhatások átlátása segíthet abban, hogy felkészültebbek legyünk egy 

hasonlóan nehéz gazdasági válságban. 



 

 

BUJÁKI JÁNOS 

pénzügy és számvitel 

BA, 6. félév 

Károly Róbert Főiskola 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

SZABÓ GERGŐ KRISZTIÁN 

pénzügy és számvitel 

BA, 8. félév 

Károly Róbert Főiskola 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Témavezetők: 

Dr. Törcsvári Zsolt 

főiskolai tanár, KRF 

Csernák József 

tanársegéd, KRF 

 

 

A hitelek és megtakarítások alakulása a Bács-Kiskun megyei háztartások tükrében 

 

2011 tavaszán és őszén a Lakitelki Népfőiskola Kossuth Kollégium néven kérdőíves felmérést 

végzett a Közép- alföldi régióban, leginkább Bács- Kiskun megyében, a lakosság önértékelését 

vizsgálva pénzügyi, gazdasági helyzetéről, tájékozottságáról. Az említett kutatásban részt vettünk a 

Károly Róbert Főiskolát képviselve, ahol tapasztalatot és kutatási anyagot szereztünk, amelynek 

szabad felhasználásához hozzájárultak a Kossuth Kollégium szervezői. A tavaszi kutatás során 

1132, az őszi felmérés alatt 1773 darab kérdőívet dolgoztunk fel. Ezekre az adatbázisokra építettük 

tudományos munkánkat. 

A kérdőíves kutatás egyebek mellett a háztartások hitelezéshez és megtakarításokhoz való viszonyát 

is vizsgálta, amely dolgozatunk témáját adja. A primer kutatás tükrében célunk bemutatni, hogy a 

megkérdezettek hogyan viszonyulnak a hitelekhez, megtakarításokhoz, illetve a válság milyen 

hatással volt a vizsgált háztartások pénzügyeire. 

A kérdőívek feldolgozásánál a Microsoft Excel 2010 program elemző-szolgáltatatásait és az SPSS 

statisztikai alkalmazást használtuk, elsődlegesen kvantitatív adatok felhasználásával. Az elemzés 

során társadalmi- gazdasági publikációkkal összehasonlítva vizsgáljuk a terület pénzügyi kultúráját. 

Célunk egy olyan figyelemfelkeltő anyag összeállítása, amely rávilágít a vidéki emberek modern 

pénzügyi termékekkel szembeni hozzáállására, az öngondoskodás kérdésével kapcsolatos 

problémáira, illetve arra, hogy számukra megjelenik-e a „megtakarítás” lehetőségként, és ha igen, 

milyen formában. 



 

 

FALLER KATALIN 

pénzügy és számvitel szak 

BA, 5. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 

KISS VERONIKA 

Pénzügy és számvitel 

BA, 5. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 

Témavezető: 

Deákné Gál Anikó 

Adjunktus, BGF GKZ 

 

 

A kis hamis… 

 

Bankjegy. Mindenki zsebében ott lapul. Kinek több, kinek kevesebb. Jön és megy, kapunk és 

adunk. Mindennapjaink részét képezi, mégsem figyelünk rá oda eléggé. Biztosra vesszük, hogy 

valódi. Nem is feltételezzük az ellenkezőjét. Ha mégis gyanú merül fel bennünk valódiságával 

kapcsolatban, tudnánk mit kell vizsgálni rajta? 

Dolgozatunkban nemcsak a pénzhamisítás történetével, jogi hátterével, statisztikai adataival, az 

egyes bankjegyek ismertetőjegyeivel szerettünk volna foglalkozni, hanem kérdőíveink segítségével 

felmértük a lakosság bankjegyismeretét, a mélyinterjúinkkal megismertük e terület szakértőinek 

véleményét. Legvégül pedig megoldást kerestünk arra, hogy hogyan lehetne az egyes 

korosztályokkal megismertetni a bankjegyek biztonsági elemeit, és segíteni nekik abban, hogy ne 

váljanak bankjegyhamisítók áldozatává. Természetesen nem célunk, hogy mindenki 

bankjegyszakértővé váljon, de fontosnak tartjuk, hogy alapvető dolgokkal (például a forgalomban 

lévő címletek nagyságával) mindenki tisztában legyen, hogy ne fordulhasson elő még egyszer, hogy 

valaki 54 ezer forintos bankjegyet fogadjon el, ahogy az történt 2008-ban egy juhásszal Kétpón. 



 

 

MARTON LILLA 

Pénzügy 

MSc, 3. félév 

Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Schepp Zoltán 

egyetemi docens, PTE KTK 

 

 

A LAKOSSÁGI DEVIZAHITELEK KOCKÁZATÉRZÉKELÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ 

TÉNYEZŐK 

 

A dolgozat célja azon gazdasági és társadalmi adottságok, az elmúlt években lejátszódott pénzpiaci 

folyamatok, kormányzati és szervezeti mulasztások és egyéb befolyásoló tényezők bemutatása, 

amelyek előidézték vagy súlyosbították a lakossági szereplők eladósodását. Ezt a devizában, illetve 

forintban fizetendő lakossági kamatterhek – az MNB adatain és saját számításon alapuló – 

összehasonlításával és értékelésével; a szintén lakossági devizaadósságot felhalmozó EU-

tagállamok és hazánk adottságainak összevetésével; valamint az eladósodást előidéző belföldi 

makro- és mikrofolyamatok elemzésén keresztül tettem meg. 

Dolgozatomban a fiskális és monetáris politika együttműködésének hiányát, a hazai banki szféra 

versenyéből következő feltétel-lazítást, a magyar lakosság pénzügyi tájékozatlanságát és a felelős 

felügyeleti szervek mulasztásait neveztem meg a kockázatérzékelést elsődlegesen befolyásoló 

tényezőkként. 



 

 

KEREKES BÉLA 

Kontrolling 

BA, 6. félév 

Általános Vállalkozási Főiskola 

 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Tóth Margita 

főiskolai tanár, ÁVF 

 

 

A magyarországi és lengyelországi lakáscélú hitelkondíciók változásának vizsgálata a válság 

hatására 

 

A szakdolgozatom témája a hitelezési standardok és a gazdasági teljesítmény prociklikusságának 

vizsgálata. A hitelkondíciók változását a pénzügyi válság előtti, alatti és utáni időszakban elemzem, 

és szembeállítom a gazdasági teljesítmény alakulásával. 

Dolgozatomban magyarországi és lengyelországi adatokat elemzek, hogy szélesebb spektrumban 

vizsgálhassam a prociklikusság kérdésének fennállását. Ez továbbá lehetővé teszi, hogy a hitelezési 

standardok változását merőben eltérő gazdasági teljesítményt nyújtó országok esetében 

figyelhessük meg. 

A hitelezési kondíciók változásának követéséhez a nemzeti bankok által, a bankok körében végzett 

hitelezési felmérés, szolgál segítségül. A változások vizsgálata során a kockázati tényezők részletes 

elemzésével foglalkozom mikro, és makro oldalról egyaránt. A dolgozat fő hangsúlya ilyen 

tekintetben a válság során fellépő, új, illetve addig alábecsült kockázati faktorokra tevődik, mint 

például az árfolyamkockázat is. 

A dolgozatom utolsó negyedében napjaink legaktuálisabb témájával foglalkozom, mégpedig a 

pénzügyi válság után kibontakozó adósságválsággal. A bankokat sújtó további regulációkat 

részletezem, és röviden bemutatom az angol bankrendszerben végbemenő változásokat mely példa 

értékű lehet európai szinten is. 

A hitelezési standardok változását egészen napjainkig vizsgálom. A dolgozatot a gazdasági 

teljesítmény és a hitelkondíciók prociklikus együttmozgásának kimutatásával, a tapasztalataim 

összefoglalásával és megállapításaimmal zárom. 



 

 

BUCZKÓ ANETT 

Pénzügy és számvitel 

BA, 7. félév 

Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
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Süveges Gábor 

tanársegéd, ME GTK 

 

 

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások jelentősége 

 

Napjaink egyik legaktuálisabb témája a magyar nyugdíjrendszer. Szinte egy nap sem telik el úgy, 

hogy valamilyen hír ne lásson napvilágot a témával kapcsolatban, mivel évtizedek óta számos 

szakmai vita középpontjában áll, miként lehetne a nyugdíjrendszert olyanná alakítani, hogy 

figyelembe vegye az államháztartás egyensúlyát. 

A nyugdíjrendszer reformjára főként az elöregedő társadalom miatt van szükség, ugyanis ebből 

következően egyre kevesebb embernek kell egyre többet, egyre hosszabb ideig „eltartani”. 

Mivel a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósága vitatott, egyre fontosabbá válik az 

öngondoskodás, melynek egyik lehetséges eszköze az önkéntes nyugdíjpénztárakba történő hosszú 

távú befektetés. 

A dolgozat készítése során célul tűztem ki annak a kérdésnek megválaszolását, hogy egy átlagos 

ember tud-e annyit félretenni nyugdíjba vonulásáig, hogy a tb-től kapott nyugdíjat ki tudja pótolni 

egy olyan összegre, ami a jelenlegihez hasonló életszínvonalat biztosít majd neki nyugdíjas évei 

alatt. 

Kutatásomhoz forrásgyűjtést alkalmaztam, elsősorban hazai szakirodalmakat, valamint gazdasági 

hetilapokat, szakmai folyóiratokat és az internetet használtam. 

A dolgozatban elsőként bemutatásra kerül ezen pénztárak elméleti háttere, többek között a 

pénztárak funkciói, szolgáltatásai, előnyei, kockázatai, illetve a befektetési lehetőségek mind a 

pénztárak, mind a tagok oldaláról. 

Elengedhetetlennek tartom, hogy az elméleti háttér mellett a gyakorlati alkalmazás is szerepet 

kapjon a dolgozatomban. A gyakorlati vizsgálathoz általam kiválasztott önkéntes nyugdíjpénztár az 

Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár. Két módszert is alkottam a megtakarítások 

vizsgálata során. 

Dolgozatom írása közben arra a fő következtetésre jutottam, hogy fontos minél előbb elkezdeni az 

előgondoskodást, és ehhez kapcsolódóan fontos erősíteni a tudatosságot a lakosságban, hogy 

öngondoskodásra igenis szükség van. Főként, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a mostani bruttó 

keresetek mindössze 40-50%-a lesz várhatóan a tb nyugdíj összege. 



 

 

SEPSI BARBARA 

Számvitel 
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Debreceni Egyetem 

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 
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Deviza és forint alapú jelzáloghitelek az árfolyamgát és a végtörlesztés tükrében 

 

A fogyasztói társadalom kialakulásának köszönhetően a meglévő javak gyorsan elavulttá válnak, 

élettartamuk lerövidül így az emberek újabb jószágokat vásárolnak. Ezt a fogyasztás nem tudja 

minden háztartás a megtakarításaiból fedezni, ezért különböző pénzügyi szervezetektől igényelnek 

hitelt. 

Számos hitelintézet széles termékskálájából választhatunk, ha hitelt szeretnénk igényelni. Ezek 

közül én egy magyarországi hitelintézet hitelkonstrukcióit választottam alapul. Dolgozatomban egy 

forinthitelt és két deviza alapú hitelt vizsgáltam. A hitelek alaptulajdonságai (felvétel időpontja, 

felvett összeg, futamidő, folyósítás módja, hitel fedezete, törlesztőrészlet kiszámításának módja, 

kamatperiódus, előtörlesztés lehetősége) megegyeztek, hogy az összehasonlítóság biztosított 

legyen. A deviza alapú hitelek esetében a svájci frank és az euró alapú hitel került összehasonlításra 

egymással, illetve egy forinthitellel. Azért ezt a két devizát választottam alapul, mert jelenleg 

hazánkban a deviza alapú hitellel rendelkező ügyfelek legtöbbje ebben a két devizában adósodott el. 

Dolgozatom arra a kérdésre keres választ, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben, melyik hitel, 

milyen igénybevétele volt kedvezőbb egy adós számára a törlesztett összegek és a fennálló 

tartozások tükrében. Ezenkívül javaslatot teszek arra, hogy a nehéz helyzetbe került adósoknak 

érdemes-e igénybe venni az árfolyamgát és a végtörlesztés nyújtotta segítséget. 

Elemzéseim során vizsgáltam az árfolyamváltozás havi törlesztőrészletre, fennálló hitelösszegre és 

az eddig törlesztett összegekre gyakorolt hatását. Vizsgálataimat 2005. július 1-je és 2012. október 

1-je közötti időszak adatai támasztják alá. 

A forinthitel állandóságával szemben a deviza alapú hitelek kedvezőbb konstrukciója és 

változékonysága áll. Egyértelműen megállapítottam, hogy a svájci frank alapú hitel kezdetben 

kedvező konstrukciói a közepesen változékony árfolyamváltozás hatására a legdrágább hitellé vált. 

Az euró alapú hitel, a vizsgálatok alapján, a forinthitelnél és a svájci frank alapú hitelnél is 

kedvezőbbnek bizonyult. Az állam által nyújtott árfolyamgát akkor kedvező, ha csak átmeneti 

fizetési gondok merültek fel a törlesztés adott időszakában és a jövőben biztosított a jobb pénzügyi 

helyzet. A végtörlesztés lehetősége volt a legkedvezőbb megoldás a deviza alapú hitel kiváltására, 

amennyiben az adósok ezt saját forrásból tudták finanszírozni, nem pedig egy másik (esetlegesen 

drágább) forinthitel felvételével. 



 

 

BORBÉLY ANNA KATA 

nemzetközi gazdálkodás 

BA, 3. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Külkereskedelmi Kar 

FEKETE BEATRIX 

nemzetközi gazdálkodás 

BA, 3. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Külkereskedelmi Kar 

Témavezetők: 

Dr. Bradeánné Gacs Judit 

Főiskolai docens, BGF KKK 

Dr. Loidlné Pápista Márta 

Gazdasági oktató, BGF KKK 

 

 

Diákhitel a német nyelvű országokban 

 

Mélyen Tisztelt Olvasók, 

 

Tanulmányunk során részletesen megvizsgáltuk a németnyelvű országokban (Németország, 

Ausztria, és Svájc) működő diákhitelrendszereket és az eredményeket összehasonlítottuk a magyar 

gyakorlattal. A hitellehetőségek mellett vázoltuk még az adott országok ösztöndíjprogramjait, egyéb 

hallgatói juttatásokat és támogatásokat is, hiszen azok szoros kapcsolatban állnak a hitelrendszerrel. 

Az elemzés a diákhitel témáját komplexen leírja, olyan összefoglaló ismereteket nyújt, melyekkel a 

hitelszerződés megkötése előtt mindenképpen tisztában kell lenni. 

Megpróbáltunk minden kondíciót pontosan bemutatni, minden mellékletet csatoltunk és 

hozzáfűztük véleményünket az egyes hiteltípusokhoz. A tanulmány végén összehasonlítjuk a négy 

kiválasztott hitelrendszert és kiemeltünk mind pozitív és negatív oldalaikat bemutatni. 

Borbély Anna Kata és Fekete Beatrix 

 



 

 

KEREKES SÁNDOR BENCE 

Pénzügy és Számvitel 

BSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

NAGY ÁKOS 

Pénzügy és Számvitel 

BSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

Témavezető: 

Dr. Bánfi Tamás 

egyetemi tanár (BCE - Pénzügy Tanszék), BCE KTK 

 

 

Ügyfélbarátok-e a kereskedelmi bankok, aktív vagy passzív stratégiát válasszunk? – Rövid 

elemzés az itthoni kereskedelmi banki szférában 

 

Dolgozatunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk a magyarországi kereskedelmi bankok 

közötti versenyt a lakossági ügyfelekért. A verseny szemléltetéséhez a versenyt kiváltó 

okokat kerestük, amihez először röviden bemutattuk a bankszektort. A versenyt a lakossági 

ügyfél szemszögéből igyekeztünk elsősorban megvilágítani, különös tekintettel a lakosság és 

kereskedelmi bankok viszonyára. Azt vizsgáltuk, mennyire érzékenyen reagál a lakosság 

a megtakarításokért folyó versenyre. A lakosság szempontjából a verseny tisztasága több feltétel 

teljesülését igényli:  

 A bankok átlátható és az ügyfelek részére megérthető termékeket kínáljanak 

 A lakossági ügyfelek képesek legyenek a rendelkezésükre álló kondíciók alapján céljaik és 

érdekeik szerinti döntésre. 

 Az erre kijelölt hatóság képes legyen és szándékában álljon a folyamatos fogyasztóvédelem 

A tiszta piaci verseny elmélete és a valós piaci verseny gyakorlata nemritkán eltérő lehet. Példaként 

két jelenleg is aktuális, még le sem zárt piaci anomáliát említünk meg röviden. 

A piaci verseny jellegét a magyarországi kereskedelmi bankok termékpalettáján vizsgáltuk. Az 

itthon is fiókokkal rendelkező, lakossági szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi bankokban 

személyes látogatást tettünk, ügyfélként útbaigazítást, tanácsot kértünk a termékek/szolgáltatások 

közötti választásban. Végül egyféle terméket, a lekötött banki betétet választottuk, mint 

kiindulópontot a részletes elemzéshez. A választást a termék egyszerűsége és népszerűsége is 

indokolta. Azonban, mint kutatásunkból is kiderül, nagy hibát véthet az, aki ezen termékeket pontos 

ismeretük nélkül vásárolja... 
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Pénzügyi és Számviteli Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Kovácsné Dr. Sipos Ágnes Margit 

főiskolai docens, BGF PSZK 

 

 

Adóterhelés és adózási morál összefüggései 

 

Dolgozatomban a legfontosabb összefüggéseket kutatom az adóterhelés és az adózási morál között. 

Alapvető kérdés, hogyan hat az adóterhelés az adózási morálra. 

Hipotézisem, melyet a dolgozatban folyamatosan, több részletben is igazolni kívánok, hogy az 

adóterhelés növekedésének egy bizonyos fokáig javul a társadalmi morál, ugyanakkor romlik az 

egyéni morál. A viszonylagosan jól meghatározható adóterhelési mérték felett mind az egyén, mind 

pedig a társadalom negatívan viszonyul az adóterhek teljesítéséhez. 

Az adóterhelés alakulásának bemutatásához időbeli valamint térbeli összehasonlítást végeztem. Az 

idősoros összehasonlítás során azt kívántam az olvasó elé tárni, hogyan alakult a magyar történelem 

során az adóterhelés. Emellett fontosnak tartottam egy rövid nemzetközi kitekintést is tenni, hogy 

fel tudjuk mérni a jelenlegi magyar adóterhelés tényleges mértékét. 

Témám második fontos eleme az adózási morál. Ennek szemléltetése némiképp nehézkesebb, mint 

az adóterhelésé, mivel nehezebb számszerűsíteni, mérhetővé, megfoghatóvá tenni. Ezért bevezettem 

a fizetési hajlandóság fogalmát, amelyet több összetevőn keresztül próbáltam kézenfoghatóbbá 

tenni. 

Mindezek alapján a legfontosabb megállapításom, hogy az adóterhelés és az adózási morál között 

fordított arányosság mutatható ki. Nagyon fontos, hogy adózási morál vizsgálata során egyénekre 

vagy a társadalomra gondolunk, hiszen nem ugyanúgy viszonyulnak az adózáshoz. Továbbá számos 

tényező hat az adózási morálra, többek között az adott gazdasági helyzet és a jogszabályi környezet. 
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Pénzügy 
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Áldás vagy átok? - Magyarország devizatartalék-stratégiája 

 

Dolgozatunk megírását elsősorban az a közgazdasági vita ösztönözte, amely a magyar 

devizatartalék egy részének a külső devizaadósság törlesztésében történő esetleges felhasználásáról 

szóló hírek körül lobbant fel. A téma aktualitását emellett az új jegybanktörvény elfogadása és a 

globálisan megfigyelhető tartalékolási jelenségek is indokolják. 

Dolgozatunkban ismertetjük a szakirodalom legismertebb tartalékolási céljait, melyek közül 

napjainkban az egyik leghangsúlyosabb a nemzetközi befektetői környezetnek való megfelelés. Ezt 

a célt a Magyar Nemzeti Bank 2008 ősze után állította deklaráltan tartalékolási céljainak élére. A 

2002 és 2010 közötti időszakra régiós összehasonlítást végeztünk a nemzeti bankok tartalékolásáról, 

melynek során a leggyakoribb és leginkább elfogadott tartalékolási hüvelykujjszabályokat 

alkalmaztuk. Számításaink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy 2008 őszén elégtelennek 

bizonyult a magyar devizatartalék relatív és abszolút nagysága, elsősorban nemzetközi befektetői 

szemmel. Magyarország nyitottsága, finanszírozási pozíciója, továbbá külső adósságának 

állománya az akkorinál nagyobb devizatartalékot indokolt volna. Az IMF-hitelmegállapodás után 

fordulat következett be a tartalékstratégiában. A megnövekedett tartalék már kielégíti a tartalékolási 

hüvelykujjszabályokat, de a fenntartásának a pozitív hatásai (,,áldásai”) mellett súlyos 

költségvonzata is van. 

A kezdeti felvetésre, azaz a tartalékok adósságcsökkentő felhasználására vonatkozó válaszunk az, 

hogy jogi és közgazdasági szempontból sem tartjuk kivitelezhetőnek. Eredményeink szerint 

Magyarország külső adósságán belül relatív alacsony az állami részarány, ezért egy drasztikus 

államadósság-törlesztés sem csökkentené érdemben a külső kitettséget. Úgy véljük, nem javasolt 

adósságcsökkentési megfontolásból a tartalékokhoz nyúlni, mivel egy ilyen lépés rontaná a 

makrogazdasági stabilitást és az ország nemzetközi megítélését. 
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A SPORT GAZDASÁGTANÁNAK REÁLOPCIÓS MEGKÖZELÍTÉSE 

 

Dolgozatomban a sportra, mint gazdaságra helyeztem a hangsúlyt, hiszen ez egy újfajta 

tudományág, amely a 20. század második felében kezdett kialakulni, nagyobb hangsúlyt kapni. 

Ezért úgy gondoltam, hogy témámul e tudományt választom vizsgálat alapjául, ennek is egy kisebb 

részét képző területet, mégpedig a stadionba történő beruházást, illetve az ehhez kapcsolódó 

kockázatokat, és kockázatkezelési módszereket. A kutatás alapkérdése, hogy mely módszer tudja 

számunkra a legmegfelelőbb eredményt biztosítani, és ezen elemzéssel megállapíthatóvá válik, 

hogy érdemes-e egy stadion kivitelezésébe pénzt fektetni, avagy sem. A stadion építését számos 

külső és belső körülmény képes befolyásolni, ezek közül a legfontosabbak véleményem szerint a 

politikai kockázat, a pénzügyi kockázat, a környezeti kockázat valamint a működési kockázat. Az 

egyes esetekben szükség van annak vizsgálatára, hogy mik a kiváltó okok, és hogy ezek mennyire 

hatnak a stadion felépítésére. Ha feltártuk azon kiváltó tényezőket, amelyek a projektünk 

kivitelezését befolyásolják, úgy szükség van annak elemzésére, hogy érdemes-e mindezek alapján a 

projektet megvalósítani. Ehhez használtam fel a reálopciók által nyújtott vizsgálati lehetőségeket. 

Ebben az esetben nem csupán arról van szó, hogy érdemes-e beruházni vagy sem (ahogy azt az 

NPV teszi), hanem lehetőség nyílik arra, hogy több szempont szerint megvizsgáljuk a projekt 

várható kimeneteleit (halasztási, elvetési, feltárási, növekedési, szakaszos beruházást célszerű-e 

végrehajtani). Amennyiben lehetőségünk nyílik arra, hogy mindezeket sorra vegyük, úgy meg 

tudjuk állapítani, hogy melyek azok a kockázatok, amelyek miatt nem célszerű a beruházást 

megvalósítani, illetve melyek azok, amelyek leküzdésével, halasztásával, rugalmasabbá tételével 

képesek leszünk a projektet kivitelezni. Így tehát elmondható, hogy a reálopciós megközelítés 

segítségével érdemes a beruházást végrehajtani, hiszen számos megoldási javaslatot kínál 

számunkra. 
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A vállalati csődrátákat befolyásoló makrogazdasági változók hatásának elemzése 

 

A dolgozat célja a különböző makrogazdasági változók vállalati csődrátákra gyakorolt hatásainak 

elemzése Romániában. Kutatásunkat, a bankok vállalati hitelportfólióinak szerkezetének mintájára, 

négy tevékenységi terület – ipar, építőipar, szolgáltatás és mezőgazdaság – alapján végezzük, 

melyet kiegészítünk a teljes gazdaságra vonatkozó elemzéssel is 2002 – 2008-as periódusra 

vonatkozóan. Rámutatunk, hogy az egyes makrogazdasági változók szignifikánsan befolyásolják 

úgy a gazdaság egyes szektoraiban, mint a teljes gazdaságban megfigyelt vállalati csődrátákat. 
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Gondolatok a pénzügyi rendszer (in)stabilitásáról 

 

Történelmi tény, hogy a pénzügyi rendszer hajlamos a gazdaságot túlzott mértékű 

hitelmennyiséggel ellátni, ciklikusan megemelve a gazdasági szereplők tőkeáttételét, sérülékennyé 

téve a gazdaság egészét. Ez a tendencia a ’70-es évek nagy nyitását követően ismét jellemzővé vált, 

legújabb epizódja 2007-2008-ban köszöntött ránk az Egyesült Államok jelzálogpiaci válságának 

súlyosbodása nyomán. 

A dolgozat ezt a problémát vizsgálja, célja, hogy a hitelezés felfutását két oldalról, a hitelezési 

képesség és a hitelezési hajlandóság szempontjából világítsa meg. A hitelezési képességet nézve azt 

találjuk, hogy az utóbbi évtizedekre jellemző gazdaságpolitika, a dereguláció és liberalizáció 

nagyban kedvezett az egyes nemzeti pénzügyi rendszerek hitelteremtő képességének, a pénzügyek 

valóban globálissá – és egyúttal rendkívül rugalmassá – váltak. Ennek a rugalmasságnak azonban 

találkoznia kell az egyes pénzügyi intézmények motivációival, akik a képességbeli korlátok 

felpuhulását ki tudják és ki akarják használni, túlhitelezve a gazdaság egészét vagy egyes 

szegmenseit. 

A tanulmányban amellett érvelünk, hogy ez a motiváció, és az abból következő döntések rendkívüli 

hasonlóságot mutatnak a híres közlegelő tragédia történettel: az egyéni érdekek rendszerszintű 

instabilitást okoznak és kollektív katasztrófához vezethetnek. Ez a csapdahelyzet felveti az állami 

beavatkozás lehetőségét, azonban a válság előtti években se a monetáris politika, se a felügyeleti 

politika nem tartotta elsődleges feladatának a rendszerszintű stabilitás feletti őrködést. 

A dolgozat végén normatív irányba fordulunk és javaslatokat fogalmazunk meg egy komplex – a 

monetáris és a felügyeleti politikát is magába foglaló – megközelítés jegyében. Mindkét hatóságnak 

rendelkezésére állnak eszközök, mellyel az egyensúlytalansági folyamatok ellen tehetnek: hogy 

mikor melyiket érdemes alkalmazni, az az adott pénzügyi rendszer és a konkrét egyensúlytalanság 

adottságaitól függ. 
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Helyi pénzek a világban, primerkutatás eredményei a soproni kékfrank utalvány esetében 

 

A világon elterjedt helyi fizetőeszközök célja kettős, egyrészt kiegészítik a nemzeti valutával 

folytatott kereskedelmet egy adott térségben, másrészt összekötik a helyi közösségeket, ezáltal 

erősítve a helyi gazdaságot és az identitást. 

A lakosságra vonatkozó primer kutatás alapján kijelentjük, hogy sokan ismerik a Kékfrank 

utalványt Sopron városában, mégis kevés azon lakosok száma, akik rendszeresen használják. Ennek 

legfőbb oka, hogy a soproni és Sopron környéki lakosság nincs tisztában azzal, hogy mire 

használható, miért előnyös, hol és milyen módon lehet hozzájutni, illetve felhasználni a Kékfrank 

utalványt. 

Az elfogadóhelyekre vonatkozó primer kutatás alapján elmondható, hogy kevés az a vállalkozó, 

akinek a Kékfrank utalványból származik árbevétele és ez hányad is alig haladja meg az öt 

százalékot. Úgy gondoljuk, mivel fiatal még a kezdeményezés, így ez az eredmény nem meglepő. 

Véleményünk szerint, a számlapénz bevezetésével és az elfogadóhelyek által végzett aktívabb 

marketingkommunikáció segítségével nagyobb sikereket fognak elérni a kezdeményezéshez 

csatlakozó térség gazdálkodói a jövőben. De ehhez a háttér infrastruktúra (helyi, magyar termékek) 

kiépítése, helyre állítása elengedhetetlen. 

Kutatásunk az elmúlt másfél évre vonatkozik, melyet véleményünk szerint a kezdeti időszakban 

célszerű lenne évente megismételni, ezzel is követve a változásokat és a további fejlődést. 
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Helyi pénzek és nemzetgazdasági hatásaik 

 

Dolgozatomban a helyi pénzeket és a gazdaságra gyakorolt hatásaikat vizsgálom. Az egyre erősödő 

pénzügyi és reálgazdasági globalizáció és tapasztalható negatív hatásai miatt sokan regionális 

összefogásban, helyi kezdeményezésekben gondolkodnak. Ezek egy sajátos formája a helyi pénzek 

és pénzhelyettesítők megjelenése, amelytől kibocsátóik elsősorban a helyi gazdaság fellendítését 

remélik. Korántsem egyértelmű ugyanakkor, és különösen sok közgazdasági vitára ad okot, hogy e 

helyipénz-konstrukciók milyen hatást gyakorolnak a nemzetgazdaság egészére, illetve a helyi 

gazdasági fejlődésre. Ezen kérdések vizsgálatát tűzi ki céljául jelen dolgozat. A téma aktualitását 

nemcsak az utóbbi másfél-két évtizedben világszerte elterjedőben lévő helyi pénzek és 

csererendszerek, hanem a magyarországi fejlemények is adják, elég csak a soproni kékfrankra, vagy 

a nemrégiben, 2012. március 22-én forgalomba helyezett balatoni koronára gondolni. 

A dolgozat felépítése a következő. Az első fejezetben kísérletet teszek a különböző 

pénzhelyettesítők csoportosítására, bemutatom a helyipénz-kezdeményezések főbb jellemzőit és 

típusait, néhány jellegzetes példával illusztrálva. Részletesen foglalkozom a kékfrankkal, mint az 

egyelőre egyedül vizsgálható magyarországi helyi pénzzel. Végül a helyi pénzekkel kapcsolatos 

kockázati és szabályozási kérdéseket tárgyalom. A gyakorlati alkalmazásokkal való megismerkedés 

után a második fejezet a helyi pénzek elméleti indítékait részletezi: ismertetem Silvio Gesell 

elméletét és gyakorlati javaslatait, valamint a mai kibocsátók érveit, egyben az ezekkel kapcsolatos 

szükséges és megfelelő kritikákat is igyekszem megfogalmazni. 

A harmadik fejezetben két közgazdasági modellt írok fel: az első Sidrauski klasszikus hasznosság-

elméleti megközelítése, a második pedig egy újabb keresési modell, amely a pénz (helyi pénzek 

által hangsúlyozott) csereeszköz-funkcióját emeli ki. Eredményként elsődlegesen az mondható el, 

hogy összgazdasági szinten minden helyipénz-konstrukció hasznosságcsökkentő hatású. (A helyi 

gazdaságra gyakorolt hatások majd az adatok rendelkezésre állásával ökonometriai becsléssel 

lesznek vizsgálhatók.) Az elméleti indítékok kritikáinál arra jutottam, hogy a kezdeményezésnek 

közgazdasági szempontból több hibája van, társadalmilag azonban kifejezetten hasznos ötlet. Hogy 

lehetséges-e egy hasonló társadalmi hatású, ám közgazdaságilag is korrekt eszköz bevezetése, 

további kutatás témája lehet. 
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Merre tovább monetáris politika? 

 

A dolgozatban elsődleges célom volt megvizsgálni, hogy milyen változásokra volt és 

valószínűsíthetően lesz szükség a monetáris politika vitelében. A középpontba a meghatározó 

külföldi és hazai jegybanki eszköztár változását állítottam. 

A várható fejlesztések, változtatások szükségességének megértéséhez részletesen kitértem a 

monetáris politika egyes részeinek technikai hátterére. Első körben röviden ismertettem a 

különböző keretrendszereket, azok előnyeivel és hátrányaival együtt. Az inflációs célkövetés 

jellemzésére külön alfejezetet szántam, mivel napjainkban ez a legelterjedtebb és közgazdaságilag 

legalkalmasabbnak tekintett rendszer. Továbbá fontosnak tartottam még a transzmissziós 

mechanizmus rövid ismertetését ahhoz, hogy a későbbi fejezetekben érthetőbb legyen az új 

eszközök bevezetésének indokoltsága. 

Az elméleti alapok tisztázása után nagyon röviden ismertettem a 2007-től kibontakozó pénzügyi 

válság természetét és előzményeit. Az ingatlanpiaci buborék tipikus APFI (Asset Price booms and 

Financial Imbalances) példa volt, amiket érdemesnek tartottam megvizsgálni, mivel a jelen 

gazdaságaiban a túlfűtöttség általában APFI-kban jelenik meg, inflációs nyomást nem okozva. 

A válság mérete, jellege, majd a kilábalás mielőbbi megsegítése a jegybanki eszköztár kiszélesítését 

igényelte, így nem-konvencionálisnak számító eszközök kerültek bevetésre. Ezen eszközök 

csoportosítása után külön ismertettem, hogy a Fed, ECB és BoE melyikeket vette igénybe. 

A globális kitekintés után a fókuszt Magyarországra és az MNB-re helyeztem át. A fejlett 

piacokétól részben eltérő intézkedések megértéséhez elengedhetetlennek tartottam a hazai 

kockázatok és körülmények tárgyalását. Az MNB által válságkezelésre használt eszközök 

ismertetése után megvizsgáltam, hogy a jegybank fellépése megfelelő volt-e illetve jogosak-e a 

gazdaság élénkítéséért tett intézkedések elégtelenségét hangoztató vélemények. 

Végül arra a kérdésre kerestem a választ, hogy mire számíthatunk a közeljövőben a monetáris 

politika implementálásában. Szükséges-e továbbfejleszteni, és ha igen, akkor milyen módon 

érdemes, hogyan lehetne az APFI-k okozta problémákat kezelni, vagy csak egyszerűen még 

hatékonyabbá tenni a jelenlegi eszközöket. 
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Az országmárkázás kreatív aspektusa – miként képes a zene befolyásolni az ország 

reputációját Magyarország példáján keresztül 

 

A zene a születésünktől fogva jelen van kommunikációnk során: a szórakozás és akár a tanulás 

momentumaiban is végigkísér bennünket. (Hargreaves-Miell-McDonald, 2002) De miképpen 

kapcsolódik a zene az országmárkázás területéhez? A klasszikus és könnyűzenei műfajok egyedi 

azonosítói egy országnak, amik akár nemzeti himnuszok vagy ikonikus pop alakok formájában is 

megmutatkozhatnak. A dolgozatom során az az előfeltevésem került előtérbe, miszerint a kreatív 

társadalmi osztályban betöltött jelentősége révén a zene befolyásolja az országokról alkotott képet. 

A kreatív társadalmi osztály fogalmát Florida (2002) vezette be, mely egy magasan képzett és jól 

fizetett szegmense a munkaerőpiacnak, tagjai képesek elősegíteni a gazdasági fejlődést. Ide 

tartoznak a zenészek, s egyéb kreatív és kulturális iparági véleményformáló szereplők, akiknek az 

összetartása elősegítheti a zenei alapú országmárkázást. 

A zenei országimázs mélyreható vizsgálata még feltáratlan terület, így tanulmányom célja, hogy a 

zenei országmárkázás egy gyakorlatban is alkalmazható modelljét tárjam az olvasó elé. Ehhez 

bemutatom az alapfogalmakat (pl. országimázs, kreatív osztály), majd pedig öt zenei 

kommunikációs platformot azonosítok, melyeket az országimázs elfogadott modelljébe, az Anholt-

hexagonba építve demonstrálok. A magyar zenei országimázs felderítésére primer kutatást 

végeztem, mivel erre a területre célzott kutatás még nem készült hazánkban. Mindehhez 

háromlépcsős kutatási módszertant alkalmaztam: szekunder kutatással elemeztem az országimázs és 

kreatív osztály szakirodalmát; szakértői mélyinterjúkat és fókuszcsoportos interjúkat készítettem; 

valamint angol nyelvű online kérdőíves felmérést végeztem nemzetközi és magyar hallgatók 

körében. Az eredményeket egy általános érvényű és egy Magyarország-specifikus zenei 

országimázs modellben rendszerezem, s néhány javaslatot teszek, miképpen lehet kialakítani a 

modern kreatív országképet hagyománytisztelő és egyben innovatív módon a jövőben. 

Eredményeim szerint van szignifikáns kapcsolat egy ország zenei és általános megítélése között, s a 

zene befolyásolja az országokról alkotott képet öt zenei platformon keresztül. Magyarország 

esetében különböző zenei hugarikumokat azonosítottam, mint például a Sziget fesztivál, tranzit 

műfajok és lokális helyszínek (bárok és romkocsmák). A dolgozat rávilágít arra, hogy 

Magyarország képes újradefiniálni identitását a zene által, mely a tradicionális értékektől a modern 

kreatív ország irányába vezethet. 
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Brand Hungary- Avagy a country branding hatása a magyar felsőoktatás diákturizmusára 

 

Dolgozatom fő témája Magyarország országimázsának és márkaértékének hatása a hazánk 

felsőoktatási képzésében részt vevő külföldi diákok tanulmányi úti céljának választására. 

Írásomban részletesen körüljártam az országmárka elméleti hátterét, amelynek segítségével választ 

kaptam arra, hogyan lehetséges ennek számszerű mérése, milyen modellek használhatóak a minél 

pontosabb és relevánsabb információk kiszűrésére. Kapferer márkaidentitás modelljét felhasználva 

felfedtem Magyarország márkájának főbb dimenzióit, a klasszikus márkaelemeket adaptáltam 

hazánkra vonatkozóan. 

Munkám során kérdőíves primer kutatást alkalmazva tártam fel a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen tanuló külföldi diákok Magyarország-képét, illetve a kapcsolatot az 

ország imázsa és a tanulmányi úti cél választásuk között. Kutatásom egyértelmű választ adott arra, 

hogy a márkaépítés eszközével élve lehetséges a felsőoktatásbeli hivatásturizmus fellendítése is, 

létezik kapcsolat a két vizsgált dimenzió között. 
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Fiatal fogyasztók a márkák bűvöletében 

 

Dolgozatomban a 15 és 24 év közötti fiatalok fogyasztói magatartásáról adok átfogó képet, kezdve 

a téma irodalmának áttanulmányozásával és a vonatkozó adatok ismertetésével. A terjedelemre való 

tekintettel a szakirodalmi áttekintés nem teljes körű. A szekunder adatok jelentik a kiinduló alapot 

primer kutatásom elvégzéséhez, amelyet két lépcsőben valósítottam meg. Első lépésként feltáró 

jellegű kutatást, mélyinterjúkat készítettem a vizsgált célszegmens hat tagjával, amely segítségemre 

volt az azt követő, leíró kutatás összeállításában és lebonyolításában. A kvantitatív kutatás 

módszerei közül az online kérdőíves megkérdezésre esett a választásom, mert napjainkban és a 

célcsoport szokásait figyelembe véve ez az egyik legnépszerűbb és legcélszerűbb technika. A 

kérdőív kitöltésére egy hónap állt a válaszadók rendelkezésére, az adattisztítást követően pedig 199 

válaszoló adatainak kiértékelésére volt lehetőségem. A válaszok kiértékeléséhez az SPSS 18.0 

statisztikai programcsomagot hívtam segítségül, amellyel az egyszerűbb gyakorisági eloszlások 

mellett az egyes kérdések közötti összefüggések, kimutatását és értékelését is el lehetett végezni. Az 

eredmények arról árulkodtak, hogy a vásárlás, és azon belül a márkavásárlás előkelő helyet foglal el 

a fiatalok életében. Az egyes kulturális értékek tanulmányozásakor az adatok arról adtak számot, 

hogy inkább individualisták és, hogy többnyire feminin értékeket képviselnek a válaszoló fiatalok. 

A referenciacsoportok közül a szülők és a barátok véleménye nevezhető fontosnak, a hírességek 

vásárlási döntésbefolyásoló szerepe azonban minimális. Az életkor és a nem tekintetében az egyes 

vizsgálati egységek, változók között nem volt kimutatható kapcsolat, amelyből az a legfőbb 

következtetés vonható le, – csak a megkérdezettek körére szűkítve a megállapítást – hogy a 

célszegmens homogén csoportnak tekinthető, amelyen belül a tanulmányozott elemek kapcsán nem 

volt szignifikáns különbség a válaszok között. Végül, az egyes fontossági kérdések esetében 

faktoranalízis elvégzésével mutattam be a felmérésben részt vevők faktorokba rendezhetőségét. 
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Képben vagyunk? avagy az AIESEC Veszprém irodájának imázs vizsgálata 

 

A mai világban nagy hangsúlyt kap a kiváló minőségű és célcsoport igényeire specializált 

szolgáltatás. Ugyanakkor ha ez nincs megfelelően kommunikálva a külvilág, vagy akár a szervezet 

tagjai felé, az egész érték elveszik, széthullik, és maga a szolgáltatás és az azt nyújtó szervezet 

értelmetlenné, haszontalanná válhat. Éppen erre a helyzetre nyújt „iskolapéldát” az AIESEC 2009 

óta fennálló és működő veszprémi irodája. 

Célom, hogy a veszprémi bizottság hírnevét és befogadó közegét, fogyasztóik attitűdjét 

megvizsgáljam. Az alapfeltevésem az, hogy az AIESEC Veszprém iroda hallgatói érzékelése nem 

egyezik az általuk mutatni kívánt képpel. Azaz: alacsony az imázsa, rossz a megítélése. Ennek okait 

vizsgálom több szemszögből jelen dolgozatomban. 

A témaválasztásban befolyásolt, hogy magam is tagja vagyok az irodának, s szembesültem - a 

gyakorlatban is - az egyébként eladható lehetőségek negatív megítélés keltette elutasításával. Az 

országban működő többi bizottságról, a személyes megkérdezések alkalmával gyűjtött információk 

alapján elmondható, hogy hasonló, bár a veszprémi megítélésnél azért biztatóbb a kép. 

Szakirodalom tanulmányozását követően körbejártam dolgozatomban a fenti problémát. A téma 

érzékenysége végett mindenképpen ragaszkodtam a fókuszcsoportos interjúkhoz, mégpedig külső 

befogadók, azaz egyetemi hallgatók és belső: vezetők és tagok egyaránt a kutatásom alanyait 

képezték. Kutatásomban eltekintettem az AIESEC középiskolás célcsoportjától, illetve partnereitől, 

és egyetemi szervezetek stb. megítélés vizsgálatától, hiszen jelen (elő)kutatás a hallgatói irányba 

történő kommunikáció javítását célozza, mégpedig a jelenlegi helyzet felmérése által. Kérdőíves 

lekérdezést is végrehajtottam annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tudjam vizsgálni a 

hallgatói véleményeket, s ebből az általam javasolt intézkedések bevezetését követően képezhetőek 

legyenek az előidézett változást alátámasztó objektív mutatószámok. 

Az elvárásom az volt a kutatásommal kapcsolatban, hogy képet kapjak az imázzsal kapcsolatos 

problémákról, valamint meglapozzam későbbi kutatásomat, melyben további vizsgálatok 

segítségével meghatározhatóvá válnak az eladható szolgáltatások szempontjából, a célcsoport 

számára legmegfelelőbb közvetítetni kívánt értékek, üzenetek, csatornák és további, általános imázs 

növelő eszközök is. 
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Ki vagyok Én? - Énmárka építés művészete a Szegedi Tudományegyetem hallgatói körében 

 

Viselkedésünket, magatartásunkat befolyásolják társadalmi trendek, kulturális, személyes és 

pszichológiai tényezők egyaránt. Ezek az emberi viselkedés külső és belső befolyásoló tényezői, 

mozgatórugói. E számos tényező által befolyásolt vi-selkedésünkkel imázst építünk és ez 

lenyomatot eredményez környezetünkben. Minden cselekedetünkkel, kommunikációnkkal alakítjuk 

a már meglévő képet. A dolgozat témája az énmárka építés, azaz a személyes márka építése. A 

szakiroda-lom feldolgozása során egyrészt bemutatom a téma elméleti hátterét, másrészt a 

személyes márkaépítéssel kapcsolatos gyakorlati tanácsokat osztom meg az olva-sóval. 

Primer kutatásom során fókuszcsoportos interjúk lebonyolításával próbáltam fel-tárni a Szegedi 

Tudományegyetem karain tanuló hallgatók munkaerőpiaci felké-szültségét, énmárka építésük 

tudatosságát. Kutatásomból kiderült, hogy milyen készségekkel, képességekkel, tapasztalatokkal 

rendelkeznek, melyek segítik maj-dani munkavállalásukat, illetve milyen fejlődést kívánnak még 

elérni, mielőtt ki-lépnek az egyetem falai közül. Választ kapunk arra is, hogy a személyes márkájuk 

kialakításában mennyire játszik szerepet a fogyasztás. Fogyasztanak –e márkás termékeket, 

jellemző e rájuk szimbolikus fogyasztás? Végezetül megtudhatjuk, hogyan építik márkájukat a 

közösségi oldalakon? Hogyan viselkednek és kom-munikálnak ezeken az oldalakon? 

A kutatási eredményeket összegezve a hallgatók alapvetően valós képpel rendel-keznek 

önmagukkal kapcsolatban. Legfontosabb értékeikként a becsületességet, a felelősségteljességet és 

az udvariasságot jelölték meg. Az egyetemisták véleménye szerint a munkaerő-piaci 

érvényesüléshez nem szükséges márkás termékeket fogyasztaniuk. Véleményük szerint az első 

benyomás, a megjelenés, a tudás, a kapcsolatok és az egyetem neve egyaránt számít a kiválasztási 

folyamatban. A hallgatók igyekeznek közösségi oldalakon is vállalható formában kommunikálni. 

Szakmailag képzettek, bár a nyelvtudás területén még van mit fejlődni. A többség pozitívan látja 

szakmai jövőjét és úgy érzik diplomájukkal érvényesülni tudnak majd a munkaerőpiacon.  
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Márkahűség vizsgálata az Y generáció körében 

 

A szakirodalomban elterjedt nézet, hogy egy fogyasztót megtartani sokkal nagyobb haszonnal jár, 

mint esetleg új fogyasztót megnyerni. A márkahűség, azaz a lojalitás az elmúlt pár évtized alatt az 

egyik legfelkapottabb üzleti kérdéssé vált. A márkák a cégeknek gyakran a legértékesebb vagyonát 

jelentik, mivel egy megfelelően gondozott márka számos stratégiai előnyben részesítheti 

tulajdonosát, úgymint a vevők alacsonyabb árérzékenysége, magasabb népszerűsítési szándékuk és 

még sorolhatnánk, melyek mind a hosszú távú sikere gyakorolnak kedvező hatást. Annak 

érdekében, hogy világosan fel tudjuk becsülni márkánk értékét, ismernünk kell, hogy a vásárlóink 

milyen mértékben elkötelezettek a márkánk iránt. Azonban a fogyasztók jellemzően csak néhány 

márkához ragaszkodnak, sőt vannak fogyasztók, akik egyetlen márkához sem kötődnek igazán. 

Kutatásomban tehát a márkahűséget kialakító legfontosabb dimenziókra kívánok rámutatni. A 

vizsgált célcsoportom a fiatalok, akiket a szakirodalom jellegzetesen y generációnak nevez. A 

szakirodalomban és a marketing szakmában egy része a fiatalokat homogén csoportnak tekinti 

(neuromarketing, generációs marketing), azonban annál több kutatás szól amellett, hogy a 

marketing vonatkozásában nem beszélhetünk egységes piacról, az egyik legfragmentáltabb 

területről van szó. Kutatásom célkitűzése arra irányul, hogy ennek a kérdésnek a végére járjak a 

márkahűség vonatkozásában. A fiatalok fogyasztói magatartását, valamint a lojalitásra ható 

tényezők komplexitását figyelembe véve fontosnak tartottam egy elméleti modell felállítását, amely 

kiindulópontként szolgált a primer kutatásomhoz. Adatfelvételem két nagy részből állt: a kvalitatív 

kutatás, mely során fókuszcsoportos megkérdezésre került sor, s az ezt követő kvantitatív eljárás, 

amelynek célját jelentette eredményeim számszerűsítése, melynek kutatási segédeszközként 

sztenderdizált kérdőívet szerkesztettem. Kutatásom eredményeként, olyan menedzsment kérdésekre 

igyekszem választ kapni, hogy mely tényezők mentén milyen mértékű márkalojalitást érhetünk el, s 

a kutatás kiválasztott célcsoportnak márkahűség tekintetében melyek a legjelentősebb vonzerői, 

árnyoldalai. 
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Márkák, divat, referenciacsoportok - A fiatalok "bűvös háromszöge" 

 

A reklámok terjedésével párhuzamosan megkezdték hódító útjukat a márkák is. Egyre fontosabbá 

vált a cégek számára, hogy megkülönböztethessék termékeiket a versenytársakétól. Erre ad 

lehetőséget, ha márkával látják el terméküket, ez jelképezi, hogy az adott árucikk a többihez képest 

megkülönböztető tulajdonsággal rendelkezik. 

Mivel a fiatalok sok időt töltenek televízió nézéssel és internetezéssel, ezért őket könnyebben 

elérhetik a márkák. A dolgozatomban kitérek a márkák fejlődésére, valamint a fiatalok és márkák 

kapcsolatára is. Feltárom, hogy mit jelent az ifjúsági marketing illetve, hogy a divat milyen irányba 

tart. A márkaválasztást az embereket körülvevő referenciacsoportok is befolyásolják. 

Saját kutatásomban a márkaválasztást befolyásoló tényezőket szeretném feltárni, ezt a fiatalok 

ruházati cikk vásárlási szokásainak vizsgálatán keresztül valósítom meg. A vizsgált célcsoport a 

14–25 éves korosztály. Kérdőíves és fókuszcsoport megkérdezéssel a középiskolások és a 

főiskolások vásárlási szokásainak különbségeit szeretném megvilágítani. A kutatás elején felállított 

hipotéziseim beigazolására törekedtem. A barátok véleménye nem minden esetben befolyásolja a 

márkaválasztást, a fiatalok többsége azonban több pénzt költ el ruházati cikkekre, ha barátokkal 

indul vásárolni, mintha egyedül. Mások véleménye fontos a fiatalok számára és sokan a márkás 

ruhák által szeretnének az adott közösség tagjaivá válni. Fontos a fiataloknak a márka, de 

márkahűség inkább csak a főiskolások körében figyelhető meg. A vásárlás előtti információgyűjtést 

a középiskolások nem tartják annyira szükségesnek, mint a főiskolások. A megkérdezett 

főiskolások számára az árak ismerete is lényeges, mielőtt levesznek egy-egy márkás ruhadarabot a 

polcról. Arra is kerestem a választ, hogy vajon szeretnek-e a fiatalok ruházatuk által kitűnni a 

tömegből és mernek-e olyan ruhadarabokat hordani, amely még nem elterjedt társaik körében, 

vagyis mennyire találhatók innovátor fogyasztók a fiatalok között? A középiskolások esetében 

találni néhány olyan embert, aki a legutolsó divat szerint öltözködik és olyan ruhadarabokat is hord, 

amelyek még szinte csak az ő gardróbjában lógnak. A főiskolások között ezzel szemben még ennyi 

innovátort sem találni, de a divat és trend számukra is fontos. Az azonban kétségtelenül igaz, hogy a 

márkák iránt fogékonyak a fiatalok, a választásban a reklámok és a környezetük véleménye 

dominál, és ha a lehetőségek engedik, nem csak leárazáskor vásárolnak ruházati termékeket. 
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Mitől függ egy magyar labdarúgó piaci értéke? 

 

Elemzésem témájának a magyar labdarúgás piaci helyzetének vizsgálatát választottam, melyben 

arra keresem a választ, hogy mitől függ, mi határozza meg egy magyar labdarúgó piaci értékét. 

Munkám során jelentős mértékben használtam fel és elemeztem már meglévő adatsorokat, cikkeket, 

melyek vizsgálata során hasznos következtetéseket vonhattam le labdarúgásunk jelenlegi 

állapotáról. Emellett szintén hasznosnak bizonyultak a labdarúgókkal és egy játékos-ügynökkel 

készített mélyinterjúim is. 

Dolgozatom elején bemutatom a labdarúgás történetét hazai és világviszonylatban, majd említést 

teszek a főbb labdarúgó szervezetek, a FIFA – Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, az UEFA - 

Európai Labdarúgó-szövetség és az MLSZ - Magyar Labdarúgó Szövetség legfőbb elveiről és 

átigazolási szabályairól. 

Ezután a rendelkezésemre álló adatok alapján összehasonlítottam hazánk labdarúgását a Nyugat-

európai és a régiónkban lévő országokéval. Kiemelt hangsúlyt fektetek a klubok és a játékosok piaci 

értékének bemutatására, ezáltal is összehasonlítva labdarúgásunk helyzetét más nemzetekével. 

Elemzésem fő részében bemutatom azokat a tényezőket, melyek befolyásolhatják egy labdarúgó 

értékét. Véleményem szerint ezek meghatározásakor nem elég azt megállapítani, hogy ki milyen 

képességű labdarúgó. Komolyan befolyásolhatja még az adott labdarúgó piaci értékét, hogy az 

milyen nemzetiségű és hogy milyen erősségű bajnokságban futballozik. Ezeken kívül, napjainkban 

egyre meghatározóbb szerep jut a labdarúgók marketingértékének és a játékosokat képviselő 

ügynököknek is, melyek szintén hozzájárulnak a végső piaci érték kialakulásához. 

Labdarúgásunk és futballistáink fejlődése érdekében alapos változtatásokra van szükség minden 

téren. Fejlesztési programokat, terveket kell készíteni, melyekhez fel kell használni a nyugati 

országokban már bevált módszereket is. A célok eléréséhez nélkülözhetetlen a klubok gazdasági, 

infrastrukturális helyzetének rendbe tétele és javítása. Ezek közvetlenül mind hozzájárulhatnának a 

hazai bajnokság színvonalának és elismertségének a növekedéséhez. 

Véleményem szerint pedig a legfontosabb tényező, hogy a csapatok újra vonzóvá tegyék a sportágat 

a nézők és szurkolók számára, hogy azok visszataláljanak a lelátókra, ideális hangulatot teremtve a 

mérkőzéseknek. 

Szerintem ezeknek kell az alapvető céloknak lenniük, a sportágat irányító személyek számára. 

Viszont a gyors fejlődés és eredmény elérése csak hiú ábránd. 
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Osztrák-magyar márkaháború, avagy Magyarország és Ausztria országmárkájának 

összehasonlító elemzése 

 

A dolgozat központi témaköre az országok, nemzetek márkája, és ezek szakmai létjogosultsága, 

amelyek mérhetőségét és összehasonlíthatóságát vizsgálom. Kutatásom célja kideríteni, hogy 

milyen jelentőséggel bír az országmárka alakítása egy nemzet számára, hogy milyen elemzési és 

értékelési módszerek léteznek ennek a fajta márkaértéknek a megállapítására.A dolgozat célja a 

címben szereplő két ország (Magyarország és Ausztria) márkaértéke megállapítása egy kérdőíves 

felmérés eredményére támaszkodva. A végeredményt követően, a márkákat SWOT elemzéssel 

értékelem, és hasonlítom össze. 
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SPORTSZTÁR-MÁRKÁK HOGYAN LESZ EGY SIKERES SPORTSZTÁRBÓL MÁRKA 

 

A dolgozatomban, a sportsztár márkáról írok. Minden sikeres sportoló álma, hogy egyszer egy 

sikeres márkát tudhasson magáénak. Fontos, hogy a kezdeti időszakban is komolyan kell 

foglalkozni egy sportolóval, hogy sportsztár váljon belőle. Miután sportsztár vált belőle, utána lehet 

elkezdeni márkázni a játékost. Egy személyes márkaépítésnek is meg vannak a lépései, amiket 

betartva, és végig csinálva egy sikeres márkát lehet építeni. Egy sztár azzal, hogy márkává válik 

egyben termékké is. A termékmárkázásnál fontos tényezők is szerepet játszanak egy sztármárka 

esetében. Ezt a folyamatot az általam készített fejlődés-modellen mutatom be. Példákat többnyire az 

egyéni sportolók szemszögéből hozom, ezen belül is, legtöbbet a teniszezők példájából merítek. 

Végezetül a magyar helyzettel kapcsolatban írok, hogy mik a hiányzó tényezők, hogy miért nincsen 

több évtizede magyar sportsztár márkánk, Puskás Ferenc óta. Kutatásom alapját a szakirodalomban 

olvasottak, valamint két interjú képezi, amiket Rácz Félix sportmenedzserrel, és Vincze Ottó volt 

labdarúgóval készítettem. 
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A Fair Trade termékek szerepe a magyar kiskereskedelemben 

 

A fair trade  termékek szerepe a magyar kiskereskedelemben 

Készatette: Csapó Ildikó 

A dolgozatom címéből is tükröződik, hogy a méltányos kereskedelmet szerettem volna elemezni 

több féle aspektusból. Szekunder kutatásaim alapján elemeztem a méltányos kereskedelem 

kialakulását, fejlődését és terjedését nemzetközi és hazai viszonylatban. Dolgozatom második 

felében, primer kutatással, először kvalitatív kutatási módszer alapján, mélyinterjú alanyaimon 

keresztül elemeztem a méltányos kereskedelem ismeretét, előfordulását és használatát a 

forgalmazókra levetítve. Kvantitatív kutatási módszer alapján egy 100 fős mintát kérdeztem meg a 

méltányos kereskedelemről és az etikus fogyasztói magatartásról, arra kaptam választ, hogy a 

fogyasztók mindennapi vásárlásaikat és döntéseiket mennyire befolyásolják a méltányos 

kereskedelemből származó termékek. Különböző következtetéseket vontam le a beszélgetéseikből 

és a verbális és non verbális kommunikációs reakcióikból.A méltányos kereskedelemből származó 

termék fejlődéséhez és elterjedéséhez nagyban hozzájárul a környezet tudatos gondolkodásmód 

fejlődése, a fogyasztók nyitottabbá válása a fejlődő országok megsegítésének irányában. A primer 

kvalitatív kutatásommal, a magyarországi kereskedelmi vállalkozások helyzetét elemeztem, a fair 

trade termékek szemszögéből. Megállapítható, hogy a magyar társadalom még nem elég felkészült, 

elfogadó és nyitott a termékeken keresztüli segítségnyújtásra. Nagyon fontos, hasznos és szükséges 

lenne a méltányos kereskedelem népszerűsítése érdekében egy társadalmi összefogás, amely 

keretén belül érdemes lenne megfogalmazni a közös célokat, egymásmellé rendelni a rendelkezésre 

álló anyagi erőforrások és eszközöket, a hatékony és hosszú távú együttműködés érdekében. A 

média és a civil szervezetek hatékony együttműködése, az ismert emberek áldozat vállalásán 

keresztül egy sikeres együttműködés és jövőkép alakítható ki a méltányos kereskedelemből 

származó termékek irányába. A marketing oldaláról a termékek újrapozícionálására lenne szükség, 

amely hatására a méltányos kereskedelemből származó termékek vásárlása egy életstílust tükröz. A 

termelés volumenének emelése, a termék választék bővítése, új termelők bevonása a fair trade-be 

egy lehetőség, a termékek népszerűségnek és elterjedésnek az egyik lépcsője. Az viszont 

megállapítható, hogy a méltányos kereskedelem folyamatosan fejlődik, egyre nagyobb teret nyer a 

kereskedelem területén és ez egyben a segítség nyújtás egyik eszköze. 

  



 

 

BENKŐ DÁVID 

Kereskedelem és Marketing 

BA, 9. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Kar 

UJHELYI ORSOLYA 

turizmus és vendéglátás 

BA, 5. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Kar 

Témavezető: 

Dr. Szántó Szilvia 

Főiskolai docens, BGF KVIK 

 

 

A közösségi vásárlás marketingértéke 

 

Tanulmányunkban az egyre népszerűbb közösségi vásárlás marketingértékének meghatározásával 

foglalkozunk. A közösségi vásárlás az eredeti értelmezésben azt jelenti, hogy az ismerőseinkkel, 

barátainkkal, családunkkal is meg tudjuk osztani a vásárlás élményét, az Internet segítségével. 

Kutatásunk három fő alapkérdésre épül. Egyrészt, hogy mely tényezők befolyásolják a közösségi 

vásárlói weboldalak működésének sikerességét, másrészt, hogy megéri- e a szolgáltatóknak, hogy 

megjelenjenek és kedvezményesen értékesítsenek ezeken a weboldalakon. Harmadik fő kérdésünk 

arra a kérdésre keresi a választ, hogy a vevőknek származnak-e előnyeik a közösségi vásárlás 

kapcsán. Kutatási kérdéseink alapján hipotézisünk az, hogy a szolgáltatók szempontjából jelentős 

marketingértékkel bírnak a közösségi vásárlói oldalak. Dolgozatunk első részében a 

szolgáltatásmarketing azon elméleteit mutatjuk be, amelyek szorosan kapcsolódnak témánkhoz és 

hozzásegítenek a tárgyalt kérdéskörök hatékony megismeréséhez. Ezek közül az egyik legfontosabb 

a „kétoldalú kockázatérzet” kérdésköre. Alkalmazott módszertanunk egyrészt a primer kutatásokon 

alapszik, mely alatt az elkészített mélyinterjúnkat és kérdőívünket értjük. Valamint szekunder 

kutatást is végeztünk, amely elsődleges forrása a világháló volt. Kutatásaink alapján 

megállapítottuk, hogy egy-egy közösségi vásárlói weboldal sikeressége számos tényezőtől függ, 

mint például a „elsőnek lenni a fejekben” elv, ember közelibb arculat és a folyamatosan minőség 

biztosítása. A vevők oldaláról vizsgálva azt a megállapítást tettük, hogy tényleges előnyökhöz 

jutnak az oldalak használatával, mivel a kockázat minimális. A szolgáltatók számára viszont csak 

akkor mondható sikeresnek az akció, ha az igénybevevőket nem „fél vendégnek” tekintik, hanem 

maximálisan igyekeznek kielégíteni az igényeiket és az elvárásaikat. Összességében arra a 

következtetésre jutottunk, hogy egy akció akkor sikeres a szolgáltató számára, ha hosszú távon 

gondolkozik, és marketingnek tekinti az akciót. 



 

 

KÜRTHYOVÁ ANIKÓ 

Ekonomia és menedzsment 

BA, 4. félév 

Selye János Egyetem 

Gazdaságtudományi 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

PhDr. Seres Huszárik Erika 

tanársegéd, SJE 

 

 

"A legjobb választás a saját márkás termék?!" 

 

A dolgozat tárgyát a kereskedelmi márkázás vizsgálata alkotja. A kutatás a Tesco és a Kaufland 

üzletláncok közelében valósult meg. A felmérés célja, hogy a fogyasztók a már fent emlílett két 

üzletláncban, vásárlolják -e a komplexumok saját márkás termékeit, illetve mennyire vannak 

megelégedve az árral, minőséggel. 

Szlovákiában egyre nagyobb teret nyernek a kereskedelmi márkák, főleg a jelenlegi  világgazdasági 

válság miatt egyre többen próbálják ki ezen termékeket. A dolgozat célja, hogy felmérje a 

fogyasztók tisztában vannak - e azzal, hogy saját márkás terméket vásárolnak, fogyasztáskor 

mennyire vannak megelégedve a termékekkel, illetve az árak mennyire befolyásolják a vásárlási 

szokásiakat. A szükséges  adatok primer kutatáson, kérdőives lekérdezésen alapulnak.  

 

Az eredmények a kérdőíves lekérdezés kiértékelésén alapulnak, melyből kitűnik, hogy a fogyasztók 

magas százalékban vásárolják, fogyasztják a saját márkás termékeket. 

 

 

 

Kulcsszavak: kereskedelmi márak, üzletlánc, fogyasztó  

 

 



 

 

PAVLOVICS SZABINA 

Gazdálkodás és menedzsment 

BA, 3. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Doba Szilvia 

tanársegéd, BGF GKZ 

Dr. Szekeres Diána 

főiskolai adjunktus, BGF GKZ 

Kováts András 

külső munkatárs,  - 

 

 

A sziszegő szappanok világa 

 

A sziszegő szappanok világa 

TDK dolgozatomban a sziszegő szappanokkal, azaz a parfümökkel foglalkozom kicsit mélyebben. 

Egy kis történelmi áttekintéssel indítok, hogy honnan is ered az emberek parfüm imádata. Aztán 

fontos megemlíteni a parfümök gyártóit, tehát kitérek arra, hogy a mai világban hol és kik 

foglalkoznak parfüm-előállítással. Miután elkészítettek egy parfümöt, azt a világ bármely pontján 

megvásárolhatják az emberek. De ahhoz, hogy odáig eljussanak a parfümök, sok mindenre – többek 

között különböző szabályokra - van szükség, amiket be kell tartani. Itt elsősorban az EU-ban 

alkalmazott jogszabályokat mutatom be. Azt is érdemes megvizsgálni, hogy milyen hatással voltak 

a vámok eltörlései és a szabad kereskedelem a parfümök adás-vételére. 

A továbbiakban bemutatok egy érdekes céget, az FM Group-pot, amely minőségi parfümöket kínál 

a vevők számára , de a jóval a bolti ár alatt. Sajnos sokan nem ismerik ezt a céget és magát a 

rendszert sem. Mélyinterjút készítek Bedő Dániellel, aki FM tag, és ő elmeséli, hogy hogyan is 

működik ez a rendszer, hogyan jut el a parfüm a megrendelőkig, hogyan lehet valaki FM tag, 

hogyan kapják a fizetést, akik árulják a termékeket, illetve, hogy milyen jutalékrendszer működik 

náluk. Dolgozatomban készítek egy összehasonlítást, amelyben bemutatom, hogy az egyes 

boltokban, elsősorban drogériákban ( DM, Rossmann és Müller) és az FM-nél milyen áron illetve 

minőségben lehet parfümöt rendelni, vásárolni. 

A továbbiakban pár szót szólok a hamisított árukról is. Kevesen tudják, hogy ezek árusítása 

törvényellenes, és különböző jogszabályok vonatkoznak a hamis termékek árusítására. 

Végzek egy kérdőíves kutatást, mely többek között olyan kérdésekre keres válaszokat, hogy az 

emberek mennyire szeretik a parfümöket, milyen gyakran vásárolnak, milyen értékben, és kinek. Az 

egyik fontos kérdés, amire keresem a választ, hogy a márka vagy az illat az ami fontos a vevők 

számára, a másik pedig az, hogy ismerik-e az FM Group-ot. 

A kérdőív kiértékelése alapján igyekszem következtetéseket levonni az emberek parfümvásárlási-

magatartásáról, és ha sikerül, összefüggéseket keresek a megkérdezettek anyagi helyzete valamint 

parfümválasztási szokásai között.Reményeim szerint arra is fény derül a kérdőívek feldolgozása 

során, hogy az FM Group sokak számára ismert a parfüm-piacon. 



 

 

BOGNÁR NIKOLETT 

Gazdálkodási és menedzsment 

BSc, 5. félév 

Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dániel Zoltán András 

gazdasági tanár, PE GTK 

 

 

Az erő velünk van?! - Közösségi vásárlási szokások a fiatalok körében 

 

Az elektronikus kereskedelem manapság már egy ismert fogalom. Rengetegen használják az 

internetet az információgyűjtésen túl egyre gyakrabban már vásárlásra is. A vállalatok többsége 

tudja, hogy érdemes jelen lenni a világhálón, hiszen ez számos előnyt biztosíthat a versenyben 

maradáshoz. A fogyasztók is kezdik felfedezni az e-kereskedelem pozitív oldalát, a bizalom 

növekszik az online vásárlással kapcsolatban. Sok webáruház, aukciós és ár-összehasonlító oldal 

létezik már régebb óta, a közösségi vásárlás azonban még csak 3 éve jelent meg, de hihetetlen 

sebességgel hódította meg a fogyasztókat, és produkált az átlagosnál jóval nagyobb jövedelmet a 

vállalatok számára. 

A közösségi vásárlási oldalak az együttes vásárlói erőre építenek. Egy kedvezmény csak akkor válik 

elérhetővé, ha arra megfelelő számú vásárló gyűlik össze. A kedvezmény a lehető leghatékonyabb 

reklám. A közösségi vásárlással olyan szolgáltatásokat és termékeket is el tudunk érni, amikről nem 

is hallottunk még korábban, így a közösségi vásárlás egy hatásos online marketingeszköz is a cégek 

számára. Sokkal gyorsabban, eredményesebben, kevesebb költségráfordítással érhetik el vevők 

százait, és szerezhetnek magunkat akár törzsvásárlókat is. 

Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy Magyarországon a közösségi vásárlás mennyire terjedt el a 

fiatalok körében. Arra is kerestem a választ, hogy a fogyasztók képesek-e felfedezni a közösségi 

vásárlásban az online és offline vásárlás előnyeit, vagy túlzott a bizalmatlanság az online vásárlással 

kapcsolatban, mely ennek is gátat szabhat. Érdekes kérdésnek találtam még a bizalmatlanság és a 

közösségi vásárlói oldalakon való regisztráció közötti összefüggéseket. Megvizsgáltam továbbá azt 

is, hogy mely kommunikációs csatornák a legalkalmasabbak a közösségi vásárlás népszerűsítésére, 

illetve a fogyasztók hajlandóságát arra, hogy kihasználják e portálok közösségi funkcióját – a 

közösség erejét. 

Kérdőíves kutatásom eredményeinek feldolgozása után arra a megállapításra jutottam, hogy a 

fiatalok többsége nem ismeri a közösségi vásárlást, de sokak érdeklődését felkeltette. Kiderült az is, 

hogy a fiatalok több honlapot is ismernek és feliratkoztak a hírleveleikre is, azonban többségük nem 

regisztrált tag, melynek oka az online vásárlással és az oldal hitelességével kapcsolatos 

bizalomhiányban keresendő. A megkérdezetteknek csupán kis hányada vásárolt már ezeken az 

oldalakon keresztül, és többségük elégedett volt a vásárolt termékkel/szolgáltatással. 



 

 

BEREZVAI ZOMBOR 

Alkalmazott közgazdaságtan 

BSc, 6. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Agárdi Irma 

egyetemi docens (BCE - Marketing Tanszék), BCE GTK 

 

 

Élelmiszer-kiskereskedelmi üzletláncok árazási stratégiája válság idején 

 

Kutatásom célja a hazai élelmiszer-kiskereskedelemben meghatározó üzletláncok árazási 

stratégiáinak azonosítása volt a jelenlegi gazdasági válság idején. A stratégiák feltárása után azok 

sikerességét is elemeztem. 

Az árazási stratégia két meghatározó eleme az alap árszint és az akciózások. Az alap árszint 

vizsgálatához egy saját üzleti szintű árfelmérést végeztem Budapest 44, egyszerű véletlen 

mintavétellel kiválasztott kiskereskedelmi lánchoz tartozó üzletében. Ez a szám az ebbe a 

kategóriába sorolt üzletek 15%-át jelentette. Az egyes üzletekben 15, előre definiált termék árát 

jegyeztem föl. A terméklistát Szabó Márton agrárgazdasági szakértő segítségével állítottam össze 

úgy, hogy lehetőleg minél teljesebb képet adjon az áruház árszintjéről. A felmérést kétszer 

végeztem el, a 2012. január 1-jei ÁFA-emelés (költségsokk) előtt és után, így nagyobb biztonsággal 

szereztem hiteles képet az egyes üzletláncok árszintjéről. 

Az akciózásokat a két árfelmérés között eltelt időszak reklámújságjai alapján mértem föl, saját 

készítésű mutatókat használva. 

A vizsgálat gyengeségeit szakértői interjúkkal oldottam föl. Fodor Attilával, a CBA kommunikációs 

vezetőjével és Edelényi Mártonnal, a Tesco ármenedzserével készítettem interjút. 

Az árszint és az akciózási tevékenységek ismeretében klaszterelemzést végeztem, amely alapján 

három üzletcsoportot különböztettem meg. Az első csoport (Tesco, Spar, Interspar, Lidl, Aldi, 

Penny Market, néhány CBA Príma üzlet) esetében alacsony árak és intenzív akciózás volt jellemző. 

A második csoportnál (Profi, Match, Tesco Expressz) közepes árszint és gyenge akciózási 

tevékenység volt megfigyelhető, míg a harmadik csoportban (G’Roby, CBA Príma üzletek zöme) 

magas árszint és közepes akciózási tevékenység kombinációját találtam. 

A kutatás záró fázisában az egyes üzletláncok néhány mutatóját (pl. üzemi eredmény, piaci 

részesedés változása, egy boltra jutó éves forgalom) összevetettem a csoporttagságokkal. Ezek 

alapján a második csoport egyértelműen vesztes stratégiát folytatott, míg az első csoportba tartozók 

lettek sikeresek. A köztük lévő eltérések oka főként abban keresendő, hogy mennyi ideje követték 

az említett sikeres stratégiát. 



 

 

DERVALICS ESZTER 

Banki szakügyintéző 

BA, 3. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Balázsné Lendvai Marietta 

egyetemi adjunktus, BGF GKZ 

Doba Szilvia 

tanársegéd, BGF GKZ 

Ferencz Gergely 

külső munkatárs,  Erste Bank 

 

 

Fizess Magad – Gyorsabb lesz! – de vajon jobb is? 

 

Dolgozatom témájának megválasztásában nagyon fontos szerepet töltött be az aktualitás, az 

újszerűség. Egy modern, mindenkire kiható témát szerettem volna bemutatni és megvizsgálni több 

szempont alapján, legyen ez akár rossz, akár jó tulajdonság. 

Banki szakügyintézős hallgatóként dolgozatomat a fizetési formák bemutatásával kezdem, melynek 

palettája a technikai fejlődésnek köszönhetően igen széles. Ezen téma levezetésével eljuthatunk 

az alternatív fizetési módokhoz, melyen belül középpontba állítom az önkiszolgáló pénztári 

rendszereket. 

Dolgozatom második részében bemutatom az önkiszolgáló kassza, mint szolgáltatás jogi hátterét, 

működésének feltételrendszerét, majd magát a működési folyamatot is elemzem. 

Ezt követően számba veszem az új módszernek a következményeit, a kockázatait, ezen belül is 

részletesebben kitérek a munkavállalókra történő hatására, a lopási kockázatokra és azon biztonsági 

intézkedésekre, amelyeket a módszert bevállaló vállalkozások véghez tudnak vinni a lehetséges 

negatív hatások kiküszöbölésére. 

A negyedik fejezetben feltárom az önkiszolgáló fizetéssel kapcsolatos eddigi tapasztalatokat, a 

személyes benyomásaimat, valamint rátérek a primer kutatásom eredményeire. 

Ezután a SWOT analízis rendszerébe építem be a szolgáltatás erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit 

és veszélyeit. 

Végül mindent összevetve levonom a következtetéseimet ezen új fizetési módszerről és 

megfogalmazom javaslataimat a témával kapcsolatban. 



 

 

KRISTÓF ERZSÉBET 

Gazdasági agrármérnöki 

MSc, 2. félév 

Debreceni Egyetem 

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Popp József 

egyetemi tanár, DE GVK 

 

 

Kereskedelmi márkás termékek vásárlói elégedettségének vizsgálata a vevő és a kereskedő 

szemszögéből 

 

A kereskedelmi márkák egyre nagyobb szerepet játszanak mind a hazai mind a külföldi 

kereskedelemben. A saját márkák kezdetben kiforratlanok voltak csomagolás és beltartalmi érték 

tekintetében egyaránt. Kutatásom tárgya a vásárlói elégedettségmérés a Reál Hungária Élelmiszer 

Kft. által készített és forgalmazott „Reál” jelöléssel ellátott termékek segítségével. 2011. 

szeptember 21-22 között kérdőíves megkérdezést folytattam 150 vevő körében Nyíregyházán a 

Szarvas és Gólya ABC-kben. A 150 fős mintanagyság elemzéséhez a Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) programot használtam. A „Reál” saját márka 2001 óta folyamatos fejlődést mutat, 

a cikkelemszám 2001 és 2012 között 16-ról 614-re emelkedett. Vizsgálatom célja az egyre 

jellemzőbbé váló kereskedelmi irányvonalak bemutatása, ugyanis a saját márkás termékek növekvő 

forgalmazásával „kereskedelmi hatalmi erők” jönnek létre a piacon. Felmérésem segítségével e 

kategória jövedelmezősége javítható, hiszen így megismerhetjük a márka vásárlása mellett szóló 

fogyasztói érveket. Dolgozatomhoz kapcsolódóan öt hipotézist állítottam fel. 

H1: A „Reál” jelölésű termékeket a fogyasztók relatíve olcsónak ítélik meg. 

H2: A „Reál” jelölésű terméket vásárlók átlagos és/vagy átlag alatti jövedelemkategóriába 

sorolhatóak. 

H3: A vásárlói igényesség nincs összefüggésben a vásárló jövedelmével. 

H4: A hazai fogyasztók választási szempontjai között az ár és a minőség mellett a harmadik helyen 

a termék származási helye szerepel. 

H5: Jól elkülöníthető csoportokat találunk a „Reál” termékeket vásárló fogyasztók között. 

Dolgozatom eredménye alapján elmondható, hogy a fogyasztók e termékkategóriát relatíve 

olcsónak ítélik meg és a megkérdezettek többsége a 100 000 Ft feletti jövedelemkategóriába sorolta 

magát, a saját márka tehát nem elsősorban az alacsony jövedelemmel rendelkező vásárlókat célozza 

meg. A származás, mint vásárlási szempont negyedik helyen szerepel, vagyis kijelenthető, hogy 

etnocentrizmus jelenleg nem tapasztalható a kereskedelemben. A fogyasztók pedig konkrét 

csoportokba sorolhatóak vásárlási szokásaik alapján. Hipotéziseimhez kereskedői 

véleménynyilvánítás is kapcsolódik, annak érdekében, hogy még áttekinthetőbb legyen a 

vizsgálatba bevont „Reál” márka helyzete. 



 

 

REKÖTYE TAMÁS 

Kereskedelem és marketing 

BA, 7. félév 

Szegedi Tudományegyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Prónay Szabolcs 

egyetemi adjunktus, SZTE GTK 

 

 

Újfajta értékesítési technológiák a jövő fogyasztóinak szemszögéből 

 

A dolgozat kiindulópontja az új fogyasztói magatartásformák feltárása volt, amelyre hatással 

vannak az új technológiák. Ezek az innovációk átalakították a kereskedelmi egységeket, új 

kereskedelmi trendek jelentek meg. 

Dolgozatommal célom volt fényt deríteni arra, hogy melyek azok az új értékesítési technológiák, 

amelyek új fogyasztói magatartásformákat hívtak életre. Primer kutatásom során online kérdőíves 

módszerrel vizsgáltam hipotéziseimet, amelyek általános fogyasztói magatartásra, az új 

technológiákhoz fűződő attitűdökre, valamint a kereskedelmi innovációk ismertségére irányultak. 

A dolgozat központi kérdésével arra kerestem választ, hogyan viszonyulnak a magyar fiatalok, mint 

az új kor fogyasztói az új kereskedelmi technológiákhoz, megoldásokhoz, és mennyire ismerik 

azokat. A kutatás alapján elmondható, hogy a fiatalok nagy része pozitívan viszonyul az új 

értékesítési technológiákhoz, ugyanakkor csak egy részét ismerik jobban azoknak: webshop, 

önkiszolgáló kassza, érintőképernyős információ pult, PayPal, PayPass karóra, QR-kód. Hasonló 

attitűdökkel rendelkeznek általánosságban is az újdonságokhoz, szívesen kipróbálják az 

innovációkat, és ha tehetik, alkalmazzák is őket. Kutatási eredményeim szerint, akik már rendszeres 

használói egy innovációnak, azok gyakrabban használják a többi újdonságot is, tehát az 

okostelefonnal rendelkezők gyakrabban vásárolnak az interneten az okostelefonnal nem 

rendelkezőknél. A fogyasztói magatartás-változások és az új kereskedelmi trendek közötti 

kapcsolatra a dolgozatban több helyen is kitértem. Ezt a kapcsolatot dolgozatomban az online 

vásárlás gyakorisága és az internetes véleménynyilvánítás gyakorisága közötti kapcsolattal 

vizsgáltam. 

Kutatásom rávilágít arra, hogy a fiatalok, akik a jövő potenciális vásárlói csoportjait alkotják, 

pozitív attitűdökkel viszonyulnak az új értékesítési technológiákhoz, az új kereskedelmi 

megoldásokhoz, mert ezzel szeretnék egyszerűbbé, gyorsabbá, és szórakoztatóbbá tenni a 

vásárlásaikat. Így felmerül a kérdés, hogy a közösségi életet biztosító bevásárlóközpontokat keresik 

majd inkább, ahol az egyszerű termékeken és szolgáltatásokon kívül valódi vásárlási élménnyel is 

gazdagodhatnak, vagy egyre inkább a virtuális világ felé orientálódnak, és abban keresik az új, 

kiemelkedő vásárlási élményt nyújtó megoldásokat. 
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X-FILAs - tudatos, vagy sem? 

 

2011 nyár-ősz időszakában Magyarország szinte minden szegletében elkerülhetetlenül 

beleütközhettünk egy-egy Fila táskát viselő személybe. Hogy honnan terjedt el ez a „hóbort”? A 

Fila-vírus megjelenése egyértelműen a TESCO Global Áruházak Zrt. nevéhez köthető. Ezt annak 

idején még talán a legkisebbek is tudták. Úgy gondolom, e vírus hagyta nyomok még ma is erősen 

élnek az emberek fejében, ezért nem szükséges tovább vázolnom TDK dolgozatom témájának 

hátterét. Ennek oka egyfelől az, hogy az áruházlánc rendkívül sikeres hazánkban. Másfelől a 

dolgozatom témáját képző akciót célzó internetes cikkek végeláthatatlanul jelentek meg annak 

idején a hazai web-sztrádán. S így a cikk írok, mint önjelölt véleményvezetők képesek voltak 

befolyásolni mind pozitív, mind negatív irányban az egyének értékelését. (Az akciót követő rövid 

időszakon belül csendesedtek ezek a megjelenések, így ma már új internetes tartalmakat nem igen 

láthatunk.) 

Kérdésként felmerült bennem, hogy vajon mit nyertek ezzel az érintettek? A Fila márkanév 

profitálhatott-e ebből a Tesco áruházlánccal közös akcióból, vagy sem? A Tesco, mint márkanév 

erősödését elősegítette-e vajon az együttműködés? Tulajdonképpen hogy is zajlott le ez a féléves 

folyamat valójában az emberek fejében? Milyen változásokat hozott, ha az említett márkákkal 

kapcsolatos asszociációkat tekintjük? 

Célkitűzéseim között szerepelt, hogy a lehetőségeimhez mérten a leginkább megismerjem azokat a 

folyamatokat, változásokat melyek a fogyasztók tudatában/tudatalattijában bekövetkeztek az 

említett akció hatására.  

Céljaim eléréséhez pedig egyaránt használtam kvalitatív és kvantitatív módszereket is. Az 

eredmények afelé mutatnak, hogy a vizsgált időszakban a fogyasztói megítélés szerint a Fila, mint 

márka összekapcsolódott a Tesco névvel, s ezzel a magasabb presztízsű sportmárka értéke 

csökkenni látszott. Továbbá egyfajta promóciós tevékenységként is felfogható, hogy a vásárlók a 

táskák láttán az áruházat is felelevenítik, hasonlóan az interneten keringő hírek is (bár javában 

inkább negatív) reklámként tekinthetőek. Kezdeti időszakban a vevők kevesebb információkat 

igényeltek, az akció keretein belül történő vásárlás okai a köztudottan minőségi márka alacsony 

áron és viszonylag kisebb ráfordítással (elérési út rövidülése), könnyebb megszerezhetőségében 

keresendőek. Az akció vége felé pedig lényegesen több információt igényeltek a vásárlók és mind 

inkább érzékennyé váltak az előítéletek s más egyének/csoportok véleményével kapcsolatban. 

  



 

 

SZABÓ ANDREA RITA 

Marketing 

MSc, 2. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Hofmeister Tóth Ágnes 

egyetemi tanár (BCE - Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék), BCE GTK 

 

 

Advergame - játék, vagy reklám? 

 

Dolgozatomban az advergamek megjelenését kutatom, különös tekintettel a kisgyermekeket célzó, 

egészségtelen élelmiszerek és üdítőitalok reklámjátékaira. Az advergamek olyan online játékok, 

melyek egy adott brand vagy termék köré épülnek, és a játékhoz való pozitív érzelmi kötődés 

kialakításával hosszú távú márkaismertséget és elköteleződést válthatnak ki. Szórakoztató 

megjelenésük, személyre szabhatóságuk és a honlapra való visszatérés gyakoriságának növelésével 

hosszú távon alakítják ki az elköteleződést. Az advergamek piaca hazánkban még igen fiatal, 

azonban az élelmiszeripar már aktívan használja ezt az új marketinglehetőséget. 

A gyerekek internetezési szokásairól elmondható, hogy világszerte, így Magyarországon is, egyre 

többen és egyre többet használják aktívan a világhálót. Általában kedvelik a reklámokat, de azok 

befolyásoló szándékát még nem érzékelik és nem a termékek, hanem az audiovizuális hatások keltik 

fel érdeklődésüket. 

A célcsoport médiafogyasztására jellmző, hogy jelentős a szülők befolyása: általában óvják 

gyermekeit a televíziós reklámoktól, azonban az interneten megjelenő reklámokat alig ismerik. 

Többségük, habár ismeri az advergameket, nem tekinti őket reklámnak. 

Emellett azonban a gyerekek játékpreferenciái nem egyeznek meg a vizsgált márkák által kínált 

játékokkal, ezért kevésbé kedvelik őket, mint a korosztályukra szabott számítógépes játékokat. 

Ugyanakkor az advergamek egyéb csatornákon történő népszerűsítése nagyban növelheti a játékok 

ismertségét, és az így szerzett új látogatók bizonyos százaléka rendszeres felhasználóvá is válhat. A 

reklámjátékok a gyerekeknél elsősorban a hosszútávú márkaismertség kialakításában lehetnek 

hatékonyak, önmagukban nem képesek az azonnali eladás növelésre, hiszen a kicsik a legtöbb 

esetben a már megszokott márkákat választják, és csak ritkán szeretnék kipróbálni az új, 

reklámozott termékeket. 

Végezetül, a kutatásban is szereplő két márka marketinges képviselőjével készített interjú során 

kiderült, hogy habár a vállalatok igyekeznek a gyerekek igényeire szabni a játékokat, a 

visszalátogatások száma alacsony, a felhasználók 2-3 alkalom után lemorzsolódnak. Ezzel szemben 

az integrált kommunikáció megvalósulni látszik: a vállalatok online és offline csatornákon keresztül 

népszerűsítik honlapjukat, azonban ezek a hirdetések gyakran csak a honlapcímet tartalmazzák, és 

nem hangsúlyozzák a játék lehetőségét. 
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"Amennyiben az európai integrációt újra kezdenék, nem a gazdasággal, hanem a kultúrával 

kellene kezdeni..." 

 

TDK dolgozatom témájául az Európai Unió kulturális- és audiovizuális politikájának elemzését 

választottam. Választásom oka, hogy ez a két terület rendkívüli jelentőséggel bír, mégis valamilyen 

okból háttérbe szorul a közösségi politikák között a tekintetben, hogy viszonylag későn került 

közösségi szabályozás alá, illetve az unió polgárai is alapvetően keveset tudnak róla. Sajnálatos 

tény, de ma egy átlag magyar ember nem tudja, hogy mit takar a kifejezés: kulturális- és 

audiovizuális ipar. 

  

Dolgozatomat az Európai Unió rövid bemutatásával kezdem, kitérek a kialakulására, működésére, 

intézményrendszerére. Ezek után vizsgálódásaimat 2 nagyobb részben kívánom folytatni, külön 

elemezve a kulturális politikát és az audiovizuális szektort. Napjainkban a kultúra több szinten is 

jelen van az EU, így Magyarország életében is. Fontos tény, hogy az EU-nak úgy kell támogatnia a 

tagországok kultúrájának fejlődését, úgy kell előtérbe helyeznie a közös kulturális örökséget, hogy e 

tevékenysége közben ne sértse a nemzetek saját kulturális és nyelvi sokféleségét. Az audiovizuális 

szektornak nemcsak gazdasági, de társadalmi és kulturális szerepe is van. Nagyon lényeges, mert az 

emberek többsége számára a fő szórakozási eszközt, valamint a legjelentősebb információs forrást 

képviseli. A háztartások 98 %-ában van televízió-készülék, és egy átlag európai több mint napi 200 

percet tölt tévénézéssel. Ráadásul a televíziózásnál is többet hallgatnak rádiót az európaiak.  

  

Felmerül tehát a kérdés, miért nem tudunk többet egy ekkora jelentőségű iparágról, amivel nap, 

mint nap kapcsolatba kerülünk? Hogyan alakult ki az uniós szabályozás? Milyen irányelvek és 

szabályok vannak életben? Milyen Magyarország és az EU kapcsolata, milyen jogharmonizációs 

lépéseket kellett megtennünk e területeken? Dolgozatom során többek között ezekre a kérdésekre 

keresem a választ, ezenkívül kitérek azokra a támogatási programokra, melyek az európai 

audiovizuális ipar versenyképességének javítását, valamint a kulturális együttműködést hivatottak 

támogatni. Munkám célja rávilágítani e két terület fontosságára, felhívni a figyelmet arra, hogy mint 

uniós állampolgároknak „nyitott szemmel kell járnunk Európában”, hogy ezáltal is közelebb 

kerüljünk, közelebb engedjük magunkhoz az Európai Uniót. 
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A mozi mint reklámhordozó - hatékony ATL eszköz vagy kidobott pénz? 

 

A dolgozat célja megvizsgálni a filmszínházak reklámozásban betöltött szerepét és annak 

hatékonyságát. Köztudott, hogy globális szinten és Magyarországon is erre a médiumra költenek a 

legkevesebbet a hirdetők, ráadásul nehezen is mérhető a hatékonysága. Adott a kérdés: az a kevés 

költés is hiábavaló a cégek részéről, vagy ellenkezőleg, egy jól alkalmazható médiumról beszélünk, 

amit érdemes lenne többet használni? Esetleg másképp? 

Első lépésként a reklámozás elméleti hátterét ismerteti a dolgozat, kitérve a mozi előnyeire és 

hátrányaira. Ezt követi a filmszínházak bemutatása, kitérve az észak-amerikai és a magyar 

mozipiacra. A kutatás elvégzéséhez elengedhetetlen a nézők profiljának felvázolása is, hiszen ők a 

hirdetők célközönsége. Végül itt ismertetem a mozikban fellelhető reklámozási formákat és a mozik 

médiaajánlatait. 

Emellett áttekintettem a korábbi kutatásokat, melyek szintén az általam vázolt problémára keresik a 

választ. Jellemzően az USA piacán végzett felmérések és tanulmányok állnak főként rendelkezésre 

és csak kevés magyar kutatás, ezeket röviden elemzem, hozzátéve, hogy az általam végzett kutatás 

a magyar piacra korlátozódik. Összességében elmondható, hogy pozitív képet adnak a mozireklám 

hatékonyságáról. 

A fenti ismeretekkel gazdagodva állítottam össze a kutatási tervet, mellyel a mozik kimondott 

célközönségének körében vizsgálódom Magyarországon. Ennek keretében kvantitatív (kérdőíves 

megkérdezés) és kvalitatív (fókuszcsoport) kutatást is folytattam. A kérdőív több mint 800 

kitöltőjének válaszai alapján általánosságban valóban elmondható, hogy érdemes a moziban 

hirdetni, de maradtak kérdőjelek annak minőségét és módját illetően. Ebben segített a 

fókuszcsoportos megkérdezés, mivel itt számos olyan magyarázatot és egyéb tényezőt vázoltak fel, 

mely egyrészt árnyalja a kérdőív eredményeit, másrészt magyarázza is azokat. 

A kutatás összegzéseként az alábbiakat lehet elmondani: a filmszínházak olyan sajátosságokkal 

rendelkeznek, amelyek kiváló lehetőséget nyújtanak a hirdetőknek, azonban nem a jelenleg használt 

formában. Koncentráltabb módon kell médiafelületet vásárolni és kreatív hirdetéseket kell csinálni, 

a hagyományos 30-60 másodperces szpotok már nem elegendőek a közönség megnyerésére. Ezen 

túlmenően az is kiderült, hogy olyan faktorok is befolyásolják a reklámmal való találkozást, 

amelyre hirdetőként nem lehet hatással lenni, de mindenképp érdemes jobban megvizsgálni a 

hatékonyság növelése érdekében. 
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A sajtóreklámok hatását befolyásoló tényezők 

 

Dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy melyek azok a tényezők, amik a nyomtatott sajtóban 

megjelenő reklámok befogadóra tett hatását befolyásolják. Tanulmányomban ezeket a tényezőket 

kívántam feltárni és a kutatásom segítségével felmérni, hogy egyes reklámok esetén mely tényezők 

gyakorolják a legnagyobb befolyást a reklám hatására. Munkám célja egy olyan modell létrehozása 

volt, amellyel a sajtóreklám hatása és az azt befolyásoló tényezők mérhetők. 

Kutatásom során online kérdőíves megkérdezést alkalmaztam. A kérdőívben szereplő tételek 

meghatározásához egy mélyinterjús előkutatást végeztem hét 20-30 év közötti személlyel. Az 

előkutatás eredményei alapján és elméleti fogalmak segítségével olyan többtételes skálákat 

alakítottam ki, amelyek segítségével a reklám hatása és az arra ható tényezők mérhetők. Az 

összeállt kérdőívet két különböző reklámon teszteltem. Egy arckrém reklámon nők körében és egy 

internet hirdetésen férfiak körében. Az eredmények alapján statisztikai módszerek segítségével 

megvizsgáltam a skálák megbízhatóságát, illetve elemeztem az egyes tényezők közötti 

kapcsolatokat. 

Összességében megállapítottam, hogy az egyes tényezők hatása különböző reklámok és minták 

esetén eltérő. A kutatás bizonyította, hogy a skálák különböző termék, márka és reklám esetén is 

megbízhatóan működnek, így a módszer segítségével több eltérő reklám is elemezhető. 

Kutatásomhoz azonban kismintát használtam és a minta nem volt reprezentatív, a populációra 

vonatkozó általánosítható statisztikai következtetéshez a reprezentativitást biztosítani kell. 
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Az oknyomozó újságírás jogi szabályozása 

 

Dolgozatom témája az oknyomozó újságírás jogi szabályozása. Sok téves előítélet él az oknyomozó 

újságírókkal kapcsolatban. Ugyanakkor kevesen látna bele igazán, hogyan is zajlik egy tényfeltáró 

cikk alkotása, illetve milyen módon jutnak az újságírók információkhoz. Kutatásomat interjúk 

segítéségével végeztem. Rövid történelmi áttekintés után, hazai és nemzetközi példák segítségével 

igyekszem bemutatni a tényfeltáró cikk műfaját. A magyar illetve a külföldi jogi szabályozásra is 

kitérek, főként a forrásvédelemre vonatkozó jogszabályokra. Egy médiajogász segítségével 

kerestem a választ arra a kérdésre, vajon a magyar médiatörvény szabályozása mennyire szigorú az 

európai átlaghoz képest? Négy, aktív oknyomozó újságíróval készítettem interjút, melyekben a 

szakma módszertanáról, valamint műfaj létjogosultságáról fejtik ki véleményüket. Azért 

választottam az interjúk segítségével történő kutatást, mert úgy gondoltam objektív képet kaphatunk 

a szakma képviselőitől, akik nap mint nap szembesülnek a kihívásokkal , illetve a jogi szabályok 

által keletkezett korlátokkal. A dolgozatban egy cikksorozat keletkezését részletesebben is 

bemutatom egy újságíró segítségével. Ebben a fejezetben egy ügy felderítését követheti nyomon az 

olvasó. A cikkek szerzője lépésről lépésre mutatja be az írás sorsát t, egészen a téma ötletétől az írás 

utóéletéig. Célom, hogy bemutassam az oknyomozó újságírás műfaját illetve a jogi szabályok által 

szabott kereteket 
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"Ez már lejárt lemez" 

 

„Miért fizetnél olyan dolgokért, amiket ingyen is letölthetsz, vagy helyettesíthetsz? Ingyen filmek, 

zenék, játékok, programok és további érdekességek letöltésének tárhelye…” 

Kutatásom célja, hogy bemutassa a generációs változások hatásait egy jól elhatárolt, a szabadidő 

eltöltésének megfelelő részterületen. 

Korosztályi sajátosságunk a film, a sorozat, a zene, a közösségi oldalak expressz fokozaton való 

használata/élvezete. Egy nem reprezentatív felmérés eredményeképpen derült fény arra, hogy két 

óra közötti szünetben is lehet családi állapotot változtatni, esetleg „like-olhatunk” úgy egy 

fényképet, hogy még csak a szereplőket sem ismerjük. 

Amíg, szüleink, nagyszüleink idejében, a mozi, mint kuriózum merült fel, addig a „technológia 

őrültjeinek” eme szolgáltatás igen ritkán merült fel kikapcsolódási lehetőségként. 

Hiszen vegyük napjainkat, mikor már egy diákjegy ára – nem 3D-s filmre – 1.000,- Ft körül van. 

Az átlagembernek sajnos mérlegelni kell, hogy ez az 1.000,- Ft mi másra költhető még el, mikor 

egy felhasználónév és egy jelszó birtokában akár a modern TK-nak is megfelelő GigaByte-ban 

mérhető filmadatbázis áll rendelkezésünkre. 

Tehát a filmletöltés tökéletesen megfelel a „szabadság gyermekeinek”: gyorsan, egyszerűen, 

azonnal, általában ingyen. 

A dolgozat egy általános áttekintés, a saját kutatásom alapján felmerült, illetve általam 

legfontosabbnak tartott témára fókuszál. 

A primer kutatás módszere: egyrészről kérdőíves megkérdezés, amelyet internetes portálokon 

teszem közzé- a téma mivoltából adódóan-, másrészt mélyinterjús beszélgetés egy főiskolai 

hallgatóval. 

A „Z” generáció virtuális szabadidős tevékenységeinek bemutatására készült dolgozat 

pszichológiai, szociológiai, közgazdaságtani, történeti, jogi illetve pénzügyi területeken hidal át, 

sajátos interdiszciplináris határmezsgyét képviselve. 
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Megoszt az egész világ- avagy az online zeneipar jelene és jövője Magyarországon a legális és 

illegális szolgáltatások tükrében 

 

A zeneipar lemezeladásokból származó bevételei globális szinten csökkennek,de a zene iránti 

kereslet nagyobb mint valaha. A digitális zeneipar bevételei folyamatosan nőnek, az online piacon 

újabb és újabb vállalkozások születnek. Olyan iparágról beszélünk, ahol a hagyományos üzleti 

modellek nem fenntarthatóak, a digitális piac új kihívásokat jelent a régi szereplők számára, és 

rengeteg lehetőséget az esetleges új belépőknek. Ugyan a megszokott korlátok és szabályrendszerek 

megdőltek, az újak még csak születőben vannak, nincs kikövezett út, csak járatlan. Egymásnak 

feszülő érdekek és álláspontok, nemcsak a nemzetközi de a magyar színtéren is - dolgozatunk e 

bonyolult viszonyrendszer feltérképezésével igyekszik bemutatni a jelenlegi piaci helyzetet, és 

megkísérel iránymutatást adni a jövőre nézve. E célkitűzés alapján használtunk fel magyar és 

nemzetközi szakértők véleményeit, végeztünk kvantitatív elemzést, készítettünk netnográfiai 

kutatást és mélyinterjúkat, hogy választ találjuk arra a kérdésre: merre tart a mai magyar online 

zeneipar? 
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PROMÓCIÓS MIX, AVAGY EGY MAGÁNRENDELŐ NÉPSZERŰSÍTÉSE 

 

Dolgozatomban egy húsz éves múltra visszatekintő zalaegerszegi magánrendelőnek készítek 

promóciós mixet. Célom egy hatékony marketingeszköz portfolió kialakítása lágy lézerterápiás 

szolgáltatás népszerűsítésére. 

Az imázs erősítés, az ismertség- és a forgalomnövekedés sikeres megvalósításához először is a piaci 

sajátosságokat és a rendelő potenciális vetélytársait ismertetem. Ezután meghatározom a 

célcsoportot, a motivációikat és vizsgálom mekkora reális forgalomnövekedés érhető el a rendelő 

kapacitását figyelembe véve. 

Megfogalmazom a kommunikáció szempontjából fontos USP-ket a rendelő vezetőjével és 5 

páciensével készített mélyinterjúim eredményeire alapozva. Kutatásom eredményeit kiegészítve az 

online kérdőívem válaszaival, rávilágítok a szájreklám és a kapcsolati hálók jelentőségére. Az 

Opinion Leader-ek meghatározó szerepe mellett, az egyes alkalmazni kívánt marketingeszközök 

megnyerő képességét is bemutattam. Ezután összeállítom a promóciós mixet, bemutatva annak 

anyagi vonzatait és időzítését. 

A kisvállalat marketingkampányának kidolgozása során szem előtt tartom a korlátozottan 

rendelkezésre álló forrásokat. Éppen ezért költséghatékony, az involvement szintekhez és a 

forgalomhoz igazodó költségtervek, megoldások szükségességét hangsúlyozom, felhívva a 

figyelmet a rendelő egyik legfőbb értékére: a betegközpontúságra. 



 

 

KEPES ROZÁLIA VERA 

Alkalmazott Közgazdaságtan 

BA, 5. félév 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Kiss Hubert János 

tud. munkatárs, ELTE TÁTK 

 

 

Saving the Lemmings - Testing and Analyzing Social Norms From a Behavioral Economics 

Viewpoint 

 

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa, hogyan lehet társadalmi normákkal pozitív gazdasági és 

társadalmi változást előidézni. A Social Norms Marketing (SNM) módszer alapján egy kísérletet 

végeztem, mely az amerikai diákok körében elterjedt teljesítmény-fokozó gyógyszerrekkel 

kapcsolatos normákat teszteli. 

A SNM alapja, hogy az emberek követni akarják az általuk észlelt társadalmi normákat, amiket 

azonban sokszor rosszul mérnek fel – ezt nevezik pluralizmus ignoranciának (PI). A SNM szerint 

az olyan esetekben amikor az emberek túlbecsülik egy nem-kívánatos norma elterjedtségét (pl. az 

adócsalásét), akkor az igazi, kívánatos társadalmi norma reklámozása a jó irányba változtathatja a 

viselkedést. 

A kutatás a connecticuti Trinity College-ba járó diákok vényköteles serkentőkkel való visszaélését 

vizsgálta. Az ADHD-s betegeknek készített vényköteles serkentőket sok diák koncentráció-növelő 

és kikapcsolódási célból szedi. A kérdőív-alapú hatástanulmány, melyet 58 diák töltött ki, négy 

hipotézist tesztelt: (1) van-e PI (túlbecslik-e a diákok a gyógyszervisszaélések gyakoriságát és 

támogatottságát); (2) befolyásolja-e a diák gyógyszer-fogyasztását, hogy a többiek között 

elterjedtnek és támogatottnak látja a visszaélést; (3) magasabb-e a PI és a gyógyszervisszaélések 

száma a fraternity tagok között; (4) lecsökkentheti-e egy egyszeri SNM beavatkozás a PI-t és a 

fogyasztást. 

Az eredmények szerint a diákok túlbecsülték a gyógyszervisszaélések gyakoriságát és 

támogatottságát is. A kutatás alapján az ADHD gyógyszer kipróbálására szignifikánsan hat, hogy 

mit gondol a diák arról, hogy a többiek hány százaléka próbálta már a szert: aki 10%-kal többre 

becsüli a kipróbálási rátát, az önmaga 13.8%-kal nagyobb eséllyel próbálja ki, cet. par. További 

szignifikáns változó, hogy a diák támogatja-e a gyógyszerszedést, illetve hogy mennyit bulizik; a 

fraternity tagság viszont nem szignifikáns. A beavatkozással a PI-t sikerült lecsökkenteni, a 

gyógyszerszedési hajlamra azonban nem egyértelmű a hatás, mivel a második kérdőív akadémiailag 

megterhelőbb időszakban került lekérdezésre, mint az első. 

A dolgozat konkluziója, hogy már egy egyszerű SNM kampánnyal is csökkenthető a pluralizmus 

ignorancia; annak megállapítására viszont, hogy ezzel csökkenthető-e az ADHD gyógyszerekkel 

való visszaélés, további kutatások szükségesek. A jövőbeni tanulmányok felkutathatnának más 

területeket is, amikre alkalmazható lenne a SNM módszer. 
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Székelyföld vendéglátóegységeinek on-line marketingkommunikációs szokásai 

 

Székelyföld vendéglátó egységeinek online marketingkommunikációs szokásai 

A Kutatás célja: Kutatásom célja, hogy felmérjem a székelyföld vendéglátó egységei által 

alkalmazott online marketingkommunikációs szokásokat. A felmérés során Hargita, Maros és 

Kovászna megyék turisztikai intézményeit vizsgáltam. 

Módszertan/megközelítés: Az információk beszerzéséhez kvantitatív kutatást alkalmaztam és ezen 

belül, az online kérdőíves felmérés módszerét. A primer kutatás során összesen 65 megkérdezett 

vendéglátó egység adatait rögzitettem. A kutatás során használt statisztikai módszerek: asszociációs 

kapcsolat (Chi négyzet próba, Pearson-féle asszociációs együttható). 

Eredmények/következtetések: A székelyföldi vendéglátó egységek felismerték az internetes 

reklám és az online kommunikáció fontosságát de nem folytatnak tudatosan összehangolt online 

marketingkommunikációt. 

Érték/Újdonság: A kutatás megfelelő kiinduló pontként szolgálhat hasonló témájú kvantitatív-

jellegű kutatásokhoz és fontos információkat nyújt más KKV számára. 
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Websorozatok helye és szerepe az újmédiás környezetben 

 

OTDK-ban a websorozatokat vizsgálom marketing szemszögből. Azokra a kérdésekre keresem a 

választ, hogy van-e jövője hazánkban a websorozatoknak? Helyettesíteni fogják-e a websorozatok a 

televízióban sugárzott sorozatokat. A megváltozott vertikális ellátási lánc szerepére és a windowing 

jelenség ismertetésére alapoztam dolgozatomat. Elméleti háttérként összehasonlítom a világ 

legnagyobb websorozat néző szegmensét (Egyesült Államok) hazánk szegmensével. Primer 

kutatásaimban szakértői mélyinterjú és egy speciális fókuszcsoport alapján térképeztem fel a 

websorozatok népszerűségét a fiatal generációban. Kutatásomban kitérek a crouwdfundig és a 

crowdsoursing rendszerek alkalmazására Magyarországon. Mindezen vizsgálatok alapján 

következtetek a websorozatok által a marketingben nyújtott új lehetőségekre. 
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Aki kimarad, lemarad?! 

 

Az elmúlt évtizedekben olyan változásoknak vagyunk részesei, melyek folyamatosan alakítják ki 

számunkra az információs társadalmat. Az információ, az informatika, az internet meghatározó 

szerepet tölt be a társadalmi-, gazdasági-, politikai élet minden területén. Legfőbb értékünk az 

információ ennek termelése, forgalmazása és alkalmazása pedig a gazdaság és a társadalom fő 

erőforrásává válik. 

Dolgozatomban szeretnék betekintést nyújtani az általam legfontosabbnak vélt, az Európai Unió és 

Magyarország által biztosított információs társadalmi stratégiákról; milyen eszközökkel segítik elő, 

hogy minél több ember éljen az információs technológiák által biztosított lehetőségekkel. 

Fontos kitérni a digitális szakadék, digitális írástudatlanság, motiválatlanság kérdésére, melyre az 

EU és Magyarország is igyekszik a legmegfelelőbb megoldást találni, ezáltal is növelve az 

esélyegyenlőséget. 

Úgy gondolom számos előnye mellett, mindenki érzi hátrányát, veszélyét is a mai kor 

társadalmának, ezért kiemelt figyelmet fordítottam, ezen tényezők bemutatására, elemzésére. 

Primer kérdőíves kutatásom célja, hogy a mindennapokban használt, legáltalánosabb számítógépes 

és internetezési szokásokról készítsek felmérést, kitérve a felhasználók véleményére a közösségi 

oldalakkal kapcsolatban. 

Dolgozatom célja, hogy átfogó képet adjon az Európai Unió és Magyarország Információs 

Társadalmáról és felismerjük milyen „kincsekkel” rendelkezünk, melyeknek forrása az élethosszig 

tartó tanulás… 

“Aki sajnálja a pénzt a tudás megszerzésére, az nem számol a tudatlanság költségeivel.”  

                                                                                                                               (Tonk Emil) 
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A kultúra hatása a mozifilmek fogadtatására 

 

Dolgozatom célja, hogy felmérjem a kultúra és a kulturális távolság hatását a mozifilmek 

fogadtatására. 8 ország filmes bevételi adatait elemezve arra a kérdésre próbálok választ kapni, 

hogy a Hofstede-féle kultúra-specifikus dimenziók mekkora szerepet játszanak a mozifilmek 

sikerében vagy bukásában. A kutatás során a film-specifikus tényezőket (műfaj, eredetiség, kritikai 

megítélés, gyártó ország, stb.) külön elemzem. Dolgozatomban lefektetem egy preferencia térkép 

alapjait, amely az egyes kultúrák ízlésvilágát mutatja be. 

Arra a következtetésre jutottam, hogy a kultúrák közelsége növeli az esélyét, hogy egy film 

ugyanúgy teljesítsen két országban. Ausztrália, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok jó példa 

erre, hiszen a mozilátogatók hasonlóan reagálnak az egyes alkotásokra, és igyekeznek hollywoodi 

filmeket fogyasztani. Habár a kulturálisan távolabb elhelyezkedő országok esetében is sok amerikai 

mozifilm szerepel a legjobb 50 között, véleményem szerint ez a kínálati oldal sajátosságainak 

köszönhető. A monopolizált nemzetközi filmpiacon nehezen érvényesülnek a nem hollywoodi 

alkotások. Szingapúr, Franciaország és Magyarország adatai azonban azt mutatták, hogy a nézők 

keresik a hasonló kultúrákból származó filmeket. A tágabb nemzetközi filmvilágon belül tehát 

léteznek kisebb csoportok, amelyekben áramlanak a filmek. Egy ilyen klaszter központja lehet 

Kína, amely rohamos iramban fejlődik a gazdaság minden területén. 

A dolgozat harmadik feltevése az volt, hogy a film-specifikus tényezők befolyásolják egy film által 

az adott kultúrában elért bevételeket. Ezt a 77 filmből álló minta elemzésével próbáltam bemutatni. 

A film-specifikus tényezők viselkedését vizsgálva megalkottam a 8 piac preferenciáinak térképét, 

mely fényt derített a feltételezett hatásokra (Japánban például a kalandfilmek bemutatása vezethet 

sikerre, de fontos a legmodernebb technológia felvonultatása is, ugyanakkor eredeti filmek ritkán 

érnek el magas bevételeket.). Azt is sikerült kimutatni, hogy az IMDb reprezentálta 

közönségvélemény és az Egyesült Államok kritikusainak ítéletét összefoglaló Metacritic értékelés 

nem hatott egyik piac bevételi eredményeire sem. 

A gyakorlati haszna miatt további kutatás célként jelölöm meg a preferenciák térképének 

pontosítását, mégpedig egy időben és térben is szélesebb minta felhasználásával. A dolgozatból 

kimaradt a sztárok hatásának vizsgálata, ami szintén részét képezheti a további kutatásnak. 

Hosszabb távon egy, a Hofstede-féle dimenziókon alapuló egyenlet megalkotását is 

megvalósíthatónak tartom, amely becslést adna a film várható szereplésére az adott piacon. 
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A MŰSORSZÁM TERMÉKMEGJELENÍTÉST TARTALMAZ!- AVAGY A PRODUCT 

PLACEMENT ELŐTÉRBE KERÜLÉSE 

 

Dolgozatomban egy marketingkommunikációs témával foglalkozok. A termékmegjelenítés 

feltűnését, és esetleges előtérbe kerülését vizsgálom a magyar médiapiacon. Amellett, hogy ez egy 

innovatív hirdetési eszköz, a téma azért is érdekes, mert egy egyedi médiagazdaságtani jelenségről 

van szó, ahol a szereplők feladatai, valamint a klasszikus reklámpiaci modell pénzmozgásai 

megváltoznak. A dolgozat kérdésfeltevése az, hogy a termékmegjelenítés, mint reklámozási eszköz 

mennyire kerülhet előtérbe a magyar piacon, milyen jelentősége lehet a marketingkommunikációs 

mixben. 

A hagyományos televíziós reklám szpot vizsgálata után kiderül, hogy a technológia változása, 

valamint a negatív nézői attitűdök hatására ez a hirdetési forma jelentősen veszített 

hatékonyságából, így mind a hirdetőknek érdekük, hogy üzeneteik valóban elérjék a fogyasztókat, 

mind a médiatulajdonosoknak fontos, hogy a reklámból származó bevételeket biztosítani tudják. A 

2011-ben érvénybe lépő médiatörvény már tisztázza a termékmegjelenítés jogi körülményeit, így a 

piac szereplőinek megnyílt a lehetősége az új hirdetési forma használatára. A modell működésében 

a fő különbség az, hogy a tartalomelőállító, azaz a produkciós iroda ellenszolgáltatás kaphat a 

hirdetőtől, a reklámbevétel nem csak a médiatulajdonoshoz folyik be. 

Dolgozatom második felében a produkciós irodák, médiatulajdonosok és hirdetők közötti 

kapcsolatot taglalom. Leírom, melyik szereplőt, hogyan érinti az új hirdetési forma, milyen új 

lehetőségeket nyit számukra és milyen tényezőkre kell figyelniük. Ismertetem a hirdetési formával 

kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatások eredményeit, és megpróbálok olyan tényezőket 

azonosítani, ami alapján könnyebb a tervezhetőség az új reklámozási formát illetően. 

A közeljövőben a termékelhelyezés még nem kerülhet előtérbe több ok miatt. Mivel egy új 

eszközről beszélünk, a piac még egy tanuló fázisban van. A piaci szereplők között 

mindenféleképpen hosszú távú együttműködésekre van szükség, valamint az NMHH oldaláról egy 

fajta edukáló magatartásra, amivel a folyamat megrövidíthető. Marketingkommunikációs 

szempontból a termékmegjelenítés csak kiegészítő elem, kizárólag egy komplex kampány részeként 

érdemes alkalmazni, ahol más eszközöket is igénybe vesznek a hirdetők. Emellett a hirdetési forma 

korlátait figyelembe véve, csak olyan vállalatnak érdemes használni az eszközt, akinek a 

termékének már kialakult, ismert márkaértéke van, hiszen a fogyasztók így ismerhetik fel. 
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Gyerekek és reklámok. Az „olcsó” bébiszitter mellékhatásai 

 

Dolgozatomban egy olyan kérdéskörrel foglalkozom, amely szakmai-, fogyasztói-, és politikai 

körökben is vitatémaként jelenik meg. 

Kutatásom alanyának azért ezt a korcsoportot választottam, mivel napjainkban egyre fontosabb 

szerepet játszik ez a korosztály az eladni szándékozók életében is, akik különböző eszközökkel 

igyekeznek kihasználni ezt. Ezekre azonban fokozottan ügyelni kell, mivel–habár az egyes 

műsorszámok esetén már fel van tüntetve, hogy hány éves kor felett ajánlott-a műsorszámokat 

megszakító reklámok nem korhatárosak, közöttük pedig számos hirdetés található, amelyeknek nem 

ők a célcsoportjuk. A reklámok hatással lehetnek viselkedésükre is, pozitív és negatív értelemben 

egyaránt. Mivel a téma egyre fontosabb, illetve szűkebb családi körömben is láttam eseteket ezzel 

kapcsolatban, ezért úgy döntöttem, hogy TDK dolgozatom során ezen témával szeretnék 

foglalkozni. 

Tanulmányomban szekunder és primer információkat is feldolgozok. Kutatások mellett 

foglalkoztam a gyermekek életkori sajátosságaival, statisztikai adatokkal, szabadidős 

tevékenységeikkel, életmódbeli és médiahasználati szokásaikkal. A témához szorosan kapcsolódó 

reklámeszközök és törvényi szabályozás ismertetését követően, a reklámok negatív és pozitív 

hatásait is ismertetem. 

Az irodalmi áttekintést követően elkészítettem saját kutatásom, melynek keretén belül kezdetben a 

4-14 éves korosztályt vizsgáltam fókuszcsoportos kutatással (2010), majd a 6-10 éves korosztályt 

mélyinterjúk segítségével-szüleikkel együtt–azért, hogy minél mélyrehatóbb ismeretekre tegyek 

szert a gyermekek szabadidős és médiahasználati szokásikra vonatkozóan, valamint a reklámokhoz 

kapcsolódó attitűdjeik és a reklámok hatásai tekintetében. Ezt kiegészítettem diád-interjúkkal is a 

vélemények ütköztetése céljából (2012). 

Eredményként arra jutottam, hogy a gyerekek szeretik a reklámokat, akkor is, ha nem ők a 

célcsoport. Reklámként elsősorban a televíziós reklámra tekintenek, de tisztában vannak más 

reklámhordozó eszközökkel is. A televíziós csatornák közül azokat preferálják, amelyeknek ők a 

célcsoportjuk, ellentétben a sajtóval, amelyről meg kell említeni, hogy nincs a 8-10 év közötti 

gyermekek számára pozícionált termék a mai Magyar piacon. 

Dolgozatomból továbbá kiderült, hogy a gyermekek szabadidős preferenciái a kor előrehaladtával 

megváltoznak a televízió és a számítógép javára. Választásaik során legnagyobb befolyással szüleik 

vannak rájuk, akik igyekeznek a gyermekeiket a tudatos (média) fogyasztásra ösztönözni. 
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Megéri megsérteni a közönséget? - Célok és eszközök az offenzív reklámok világában 

 

Az offenzív reklámokra vonatkozó tanulmányok nemzetközi szakirodalma rendkívül kiterjedt már. 

Ezek különböző szempontok alapján kategorizálják ezen rendkívül különleges reklámtípust. Olyan 

kutatás, mely ezek normasértő jellegét ragadja meg, egyelőre azonban korlátozottan elérhető 

magyar nyelven, miközben (főleg a társadalmi célú üzenetek esetében) ez már viszonylag széles 

körben alkalmazott eszköz. Tehát a dolgozat célja az, hogy a normasértő hirdetéseket olyan 

szempontból vizsgálja meg, mely alapján a gyakorlati szakemberek mélyebb ismeretekre tehetnek 

szert, és ezáltal nagyobb mértékben használják a reklámeszközt. 

A dolgozat egy meghatározott gondolati fonalat követve kíván eljutni az általános elméleti 

áttekintéstől a konkrét gyakorlati használhatóságra vonatkozó kutatási értelmezésig. A fogalmi 

konceptualizálást követően kitérek az offenzivitás eszközeire és céljaira, hogy egy jól struktúrált 

rendszert alakítsak ki a gyakorlatiasság jegyében, valamint érintem a használható közvetítő 

csatornákat és a fellépő veszélyeket is a teljes kép felvázolásáért. A dolgozat második felében az 

általam lefolytatott kutatás eredményeit értelmezem, és azok alapján utalok vissza az elméleti 

részben tett megállapításokra. Kutatásom alapja két kérdőíves lekérdezés, melynek eredményei 

betekintést nyújtanak az offenzív reklámok fogyasztói megítélésébe. Ezek alapján vizsgálom 

először a normasértő hirdetések létjogosultságát, majd a használhatóságuknak olyan aspektusait, 

mely alapján hatékonyan alkalmazhatók (mint a fogyasztók megítélése a tetszésre, kreativitásra, 

tervezett továbbküldésre és még számos egyéb változóra).  

A kutatás eredményeit tekintve elmondható, hogy az offenzivitás használhatóságát alátámasztották. 

Az első kutatási kérdést, vagyis a normasértés használatának relevanciáját vizsgálva fény derült a 

kreativitás, a tetszés, az elgondolkodtatás és az eredményezett attitűdbefolyásolás kapcsolatára. A 

második kutatási kérdéssel kapcsolatban elmondható, hogy az offenzív reklámokkal kapcsolatos, 

korábbi elméletek alapján tett megállapítások és irányelvek is nagyrészt beigazolódtak. A konkrét 

esetek eredményeinek vizsgálata betekintést adott a normasértő reklámozás gyakorlati 

megvalósításába, és alkalmazható ismereteket adott. A fogyasztói válaszok alapján levont 

következtetések a tetszés, a sértés és a viselkedés dimenzióit vizsgálták, így a reklámok 

hatásmechanizmusának mind az affektív, mind a konatív irányát lefedték. 
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PRODUCT PLACEMENT – a magyar reklám új korszaka 

 

Napjainkban számos reklámeszköz létezik, amellyel a fogyasztók elérhetők, jelen esetben a 

tömegmédiumokhoz tartozó televízió illetve mozi kerül előtérbe. A nézők számára számtalan 

lehetőség létezik a filmnézésre, így sokan kiesnek a televízió hatóköréből, ami a harminc 

másodperces reklámok háttérbeszorulását eredményezi. A hirdetőknek újabb alternatív eszközökre 

van szükségük, hogy fenn tudják tartani a fogyasztóik figyelmét. 

A Product Placement erre ideális reklámeszköz. A termékelhelyezés során egy adott márkát illetve 

terméket helyeznek el a filmben úgy, hogy az dramaturgiailag a cselekménybe illeszkedjen. 

A szerző kvalitatív kutatásának eredményeképp részletesen bemutatja a Product Placement 

történetét, számos példán keresztül felvázolja típusait, mind nemzetközi, mind pedig hazai 

tekintetben. Felkutatta azt az első magyar filmet is, amelyben először használták ezt a 

reklámeszközt. Teljes képet kapunk a termékmegjelenítés gyakorlati megvalósulásáról, a tárgyalási 

folyamatok körülményéről és eredményéről. 

Magyarországon ez a hirdetési forma jelenleg a kezdeti időszakát éli, ugyanis a Médiatörvényben 

bekövetkezett változásoknak köszönhetően csak két éve legális. 

Megismerhetjük ennek a korai időszaknak a szárnypróbálgatásait és tapasztalatait illetve a témában 

megjelent legfrissebb kutatásokból az is kiderül, hogy a fogyasztók nyitottak rá, sőt kíváncsian 

várják a hazai megoldásokat. Kvantitatív kutatás eredményeképp megtudhatjuk a nézők véleményét 

és elvárásait. 

A dolgozat rámutat arra, hogy az eddigi hazai termékmegjelenítési megoldásokról valamint azok 

sikerességéről alkotott vélemények a hirdetők és a fogyasztók oldaláról meglehetősen eltérnek. 

Jelen időszak tapasztalataiból kiindulva a magyar reklám történetében egy új korszak kezdődik. 
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Sokkoló reklámok 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Szerzőtársammal igyekeztünk egy olyan témát kiválasztani, ami a 21. század ténylegesen aktuális 

vitatémája és érdekes területe lehet. Ezért döntöttünk a Sokkoló Reklámok vizsgálata mellett. 

Dolgozatunk elkészítése során igyekeztünk teljesen tiszta képet adni az ilyen típusú reklámozási 

technikák kialakulásáról, fejlődéséről és egyre inkább növekvő jelentőségéről. Lényegesnek 

éreztük, hogy a Sokkoló Reklámok minden típusáról tájékoztatást adjuk, hogy az olvasó egy teljes 

képet kapjon arról mivel is áll tulajdonképpen szemben (legyen szó túlzott sexualitást, szégyent, 

erőszakot, halált, vagy egyéb meghökkentő elemeket tartalmazó reklámról). 

 

Véleményünk szerint dolgozatunk több szempontból is remekül rávilágít arra, hogy milyen 

eszközök által mi is a pontos célja ezeknek a reklámozási típusoknak. Ezekkel a lényegi 

információkkal kezdhettük el dolgozatunk legfontosabb részét a primer kutatást. Úgy gondoltuk, 

hogy az Y generáció a legmegfelelőbb célcsoport a mélyinterjús vizsgálat elkészítésére, hiszen ez a 

fajta szokatlan és újszerű reklámozási típus leginkább ezt a szegmenst igyekszik megszólítani. 14 

mélyinterjút készítettünk és véleményünk szerint ez volt a leghatásosabb megkérdezési forma, 

hiszen így minden mögöttes tartalomra, rejtett információra választ tudtunk kapni. 

 

Ezzel a primer kutatással célunk az volt, hogy felmérjük a Sokkoló Reklámok jelenlegi helyzetét, 

elfogadottságának mértékét a kiválasztott szegmensre vonatkozóan. Bátran állíthatjuk, hogy nagyon 

hasznos és sikeres kutatást tudtunk elvégezni, melynek eredményeképpen érdekes 

következtetésekhez jutottunk. Külön-külön vizsgálva a Shocking Advertising területeit fel tudtuk 

mérni a követhető és alkalmazható, illetve a elutasított és megbotránkoztató vonalakat is. Sikerült 

kapni egy olyan képet erre a területről, ami bemutatja a Sokkoló Reklámok jelenlegi helyzetét és 

elfogadottságát Magyarországon, az Y generáció körében. 

 

Véleményünk szerint ezen a kutatási területen rengeteg lehetőség rejlik még, ezért ez a dolgozat egy 

remek kiindulási alapul szolgálhat a későbbiekben, hogy még mélyrehatóbb és reprezentatívabb 

eredményekhez juthassunk. Reméljük ez a rezümé meghozta kedvüket ahhoz, hogy kíváncsisággal 

lássanak neki dolgozatunk olvasásához és vizsgálatához. 

 

Szalaiová Lea 

Visy Dániel 
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A Brent-WTI olajár-szpred ökonometriai vizsgálata 

 

A dolgozat egy Magyarországon kevés figyelmet keltő, ám igen aktuális jelenséget ismertet és 

vizsgál ökonometriai módszerekkel. A Brent- és WTI-típusú nyersolajak árfolyamai közötti 

különbség egy piaci anomália következtében 2011 elején alakult ki, azóta az árfolyamok napi 

adatokon vett eltérése olykor a 30 USD/hordót is meghaladta. A jelenség kialakulásának fő oka 

vélhetően az egyesült államokbeli túlkínálat, amely egy vezetéképítés megszakadásának 

köszönhető. 

A kialakulás okainak ismertetése után megvizsgálom a két árfolyam idősorának kointegráltságát, a 

köztük fellelhető oksági viszonyokat, majd a változókra vektor-autoregresszív és vektor-

hibakorrekciós modelleket építek. Ezután ismertetem az árfolyamrés jövőbeli alakulására várhatóan 

ható tényezőket, majd statisztikai módon előrejelzem a szpred várható alakulását és ezt összevetem 

szakértői várakozásokkal. 

A dolgozat egy újabb verziója a Statisztikai Szemle 2012 októberi számában is megjelent. 
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A háztartások vagyoni szerkezetének és eladósodottságának statisztikai elemzése 

 

A dolgozatomban a magyarországi háztartási szektor eladósodottságát és vagyoni szerkezetének 

változását elemzem. A rendszerváltást követő évektől kezdve a háztartások hitelállománya 

nagymértékben megnövekedett, amit a 2000-es évek lakástámogatási programjai felgyorsítottak. Az 

intenzív hitelfelvételnek köszönhetően a 2002-es évben már a makrogazdasági szektorok közötti 

finanszírozási arányok is felborultak, a vállalatok a rájuk jellemző forrásbevonás helyett nettó 

megtakarítóként viselkedtek. A kormányváltást követően a lakástámogatások visszaszorulása 

ellenére a háztartási szektor kötelezettségvállalásai tovább növekedtek, amelyek jelentős részét már 

devizaalapú hitelek képezték. A 2008-as pénzügyi válság a központi költségvetés finanszírozási 

gondjai mellett a háztartásokat is érzékenyen érintette, amelyek felvett hiteleinek már több, mint 70 

%-át a devizaalapú hitelek tették ki. A probléma súlyát jelzi, hogy az új kormányprogram az 

adósság elleni harcot tette meg egyik fő prioritásának. 

A háztartások esetében az eladósodottság szokásos vállalati fogalmai nehezen alkalmazhatók, a 

vizsgált szereplők viselkedése jelentősen eltér egy profitorientált vállalatétól, így ezen definíciók 

kiegészítésre szorulnak. 

A kutatásomban arra kerestem a választ, hogy milyen módon lehet vizsgálni és számszerűsíteni a 

magyar háztartási szektor eladósodottságát. Valamint, hogy ezen módszerek alapján a magyar 

háztartási szektor eladósodottnak tekinthető-e, illetve, hogy a 2000 és 2010 közötti időszak intenzív 

hitelfelvétele milyen racionális indíttatásokkal magyarázható. 

A dolgozatomba számba veszem a háztartások azon vagyonelemeit, amelyek bár nem szerepelnek a 

makrogazdasági statisztikai kimutatásokban, de a hitelfelvétel során fedezetként szolgálnak. 

Számszerűsítem a pénzügyi eszközök, a reáleszközök, az ingatlanok és gépjárművek értékét, illetve 

a jövőbeli bérnövekedésekre vonatkozó várakozásokat. 

A kutatásom során arra a következtetésre jutottam, hogy az ezredfordulót követő évek magas 

reálbér-növekedése és magas jövőbeli bérvárakozása okozhatta azt, hogy a háztartási szektor 

jelentős mértékben vett fel hitelt. A 2008-as válság következtében elszenvedett árfolyamveszteség 

és gyenge hosszú távú növekedési kilátások a pénzügyi pozíció nagymértékű romlását idézték elő. 
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A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról - Demográfiai esettanulmány Lee-Carter 

modell alkalmazásával 

 

A nyugdíjrendszer fenntarthatósága manapság nagy problémát jelent mind Magyarországon, mind 

számos más országban világszerte. Dolgozatunkban így az öregedő társadalomból adódó, a 

nyugdíjrendszerrel kapcsolatos fenntarthatósági problémakörrel foglalkozunk. A Lee-Carter modellt 

segítségül hívva előre jelezzük a magyar népességszámot, majd a kapott eredményeket 

felhasználva, egy egyszerű modell felírása után elemezzük a magyar nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságát. A modell alkalmazása előtt azonban részletesen összefoglaljuk a modellel 

kapcsolatos elméletet is, kitérve a szakirodalomban olvasható eddigi bővítéseire és alkalmazásaira 

is. A téma esedékességét és aktualitását nem kell nagyon indokolni, hiszen a magyar 

nyugdíjrendszer hosszú távú finanszírozása és fenntartása össztársadalmi és egyre égetőbb kérdés 

napjainkban. 

  

Dolgozatunkban alapvetően arra keressük a választ, hogy a magyar nyugdíjrendszer adott 

paraméterek mellett várhatóan mikor lesz deficites. Továbbá arra szeretnénk rávilágítani, hogy 

milyen járulékkulcsszint és nyugdíjkorhatár lenne megfelelő ahhoz, hogy elkerüljük a deficites 

állapot. Az előbb bemutatott két fő kérdés mellett természetesen olyan kérdésekre is választ kapunk 

az elemzés során, hogy miképpen alakulhat Magyarország népességszáma a 2020-as évek végére, 

illetve milyen bővítési lehetőségei lehetnek a Lee és Carter által először 1992-ben publikált Lee-

Carter modellnek. 
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Az intertemporális döntések anomáliái - avagy a jó hitelek a hiperbolikus diszkontálás 

alapján 

 

Dolgozatomban egy olyan újabb megközelítését mutatom meg az intertemporális döntéshozatalnak, 

amely a neoklasszikus közgazdaságtanban használt diszkontált hasznosság modell anomáliát 

kiküszöbölve ad egy pontosabb képet a fogyasztói viselkedésről. Ehhez felhasználom majd 

Loewenstein – Prelec [1992] hiperbolikus diszkontálási modelljét, amely a fogyasztói viselkedést 

már pontosabban képes leírni (Lippai László [2009]), mint a konstans diszkontrátát alkalmazó 

hagyományos modell. 

Ezért először áttekintem a diszkontált hasznosság modellből eredő anomáliákat, majd az új modell 

eredményeit felhasználva ismertetem az idő függvényében konstans és a hiperbolikus diszkontráta 

különbségéből adódó lehetőségeket a hitelfelvétel folyamatában. 

Ezáltal dolgozatomban bemutatom, hogy milyen feltételek mellett tudnak kölcsönösen előnyös 

hitelszerződést kötni, és egyben kitérek arra, hogy e modell alapján milyen megfontolások útján 

tudná egy bank a profitját úgy növelni, hogy az intézkedések ellenére még mindig kedvező legyen a 

fogyasztó számára a hitelfelvétel. Majd egy egyszerű gya-korlati példán keresztül megjelenítem, 

hogy ez a banki magánhitelezésben megvalósult-e. 
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Befektetési alapok magyarországi piacának elemzése közgazdaságtani eszközökkel 

 

A dolgozatban a magyarországi befektetési alapok piacelemzését végzem el, a piacelméletben 

általánosan használt SCP modell kereteit alapul véve. A piac szerkezetét és méretét különböző 

koncentrációs mutatók, illetve a penetráció és a denzitás mérőszámai segítségével vizsgálom. Az 

elemzéshez a 2005-2012-ig tartó időszak adatait veszem alapul, néhol kibővítve a 2002-es évivel. 

Bemutatom a helyettesítő termékeket és a piaci szereplőket, valamint az egymáshoz való 

viszonyukat. Megvizsgálva a piac tulajdonságait, összevetem a befektetési alapkezelők világát a 

közgazdaságtan egyik alapvető piacszerkezeti modelljével, a monopolisztikus versennyel, mellyel 

az itt taglalt üzletág meglehetősen sok egyezést mutat. Az SCP modell egyik feltevését, mely szerint 

a koncentráció csökkenése a verseny növekedése miatt növeli a teljesítményt, implementálom a 

magyar befektetési alap piacra is. Eredményeim alapján ez a tézis ebben az iparágban is helytálló. 
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GARCH modellek a pénzügyi kockázatok észlelésében 

 

Dolgozatunkban az ökonometriai módszertan alkalmazásával a részvénypiac 2008 őszén végbement 

zuhanását vizsgáljuk. Azt feltételezzük, hogy a GARCH regresszióra támaszkodó technikai 

elemzés, legalábbis rövid távon, előre jelezhette volna a buborék kidurranását, és a nagymértékű 

árfolyamesés bekövetkezését.  A makrogazdasági folyamatok leírása ezúttal csak annyiban fontos 

számunkra, hogy láthassuk: miképpen járult hozzá a kedvezőtlen makrogazdasági környezet a 

részvénypiaci árfolyamok tartós túlértékeltségéhez, majd végül a buborék kidurranásához. 

Ez után dolgozatunk második fejezetében elkészítjük a GARCH modellen alapuló technikai 

elemzésünket. Ez által olyan piaci körülmény azonosítására törekszünk, mely segítségével a 

részvénypiaci buborék 2008 őszén történt kidurranása előre jelezhető lett volna. E jellemző piaci 

körülmény feltárásában pedig olyan intuitív kockázati mértékre támaszkodunk, melyet a GARCH 

modell becsült paramétereinek felhasználásával kapunk. Ezt megelőzően, a másfejezet során 

bemutatjuk az autoregresszív feltételes heteroszkedaszticitású modell (autoregressive conditional 

heteroscedasticity) felépítéséhez, koncepciójának megértéshez szükséges alapfogalmakat. Ez után, a 

pénzügyi idősorok jellemző tulajdonságait vizsgálva, eljutunk a feltételes heteroszkedaszticitás 

fogalmáig. Miután megismerkedtünk a pénzügyi idősorok jellegzetességeivel, megállapítjuk, hogy a 

GARCH modell elemzésünk alkalmas eszköze lehet. Előbb az ARCH alapmodellt definiáljuk, majd 

ez után írjuk le annak általánosított változatát (GARCH). 

Mivel technikai elemzésünkben a 2008 őszén bekövetkezett strukturális törés előjeleit szeretnénk 

feltárni, ezért a gördülő regresszió (rolling regression) technikáját alkalmazva igyekszünk bizonyos 

fokig reflektálni a rezsimváltó modellek következtetéseire. Technikai elemzésünk eredményét 

értelemszerűen grafikonokon ábrázoljuk.  

Ugyanakkor, mivel dolgozatunkban elsődlegesen a szakmaiság szempontját igyekszünk szem előtt 

tartani, rámutatunk elemzésünk ellentmondásaira is. Ezzel összhangban dolgozatunkat kitekintéssel 

zárjuk, ahol az ökonometriai modellekre épülő kockázatmenedzsment határait, kihívásait 

igyekszünk felvázolni. 
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HALLGATÓI MEGÉLHETÉSI INDEX A FELSŐOKTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ 

HALLGATÓK FOGYASZTÓI KOSARA, VALAMINT A REGIONÁLIS MEGÉLHETÉSI 

INDEXEK BEMUTATÁSA – MÓDSZERTANI ALAPOK ÉS EMPIRIKUS KUTATÁS 

 

Dolgozatomban a felsőoktatásban részt vevő hallgatók havi kiadásait vizsgálom, a hat legnagyobb 

magyar város gazdaságtudományi képzésein résztvevő hallgatóinak válaszai alapján. 

 

Dolgozatomnak kettős célja van: elsősorban egy olyan módszertant építek fel és mutatok be, 

amely segítségével meghatározható a hallgatói fogyasztói kosár, valamint összehasonlíthatóak a 

különböző városokban tanuló hallgatók kiadásai. Másodsorban konkrét számszerű becsléseket 

végzek a 2011/12-es adatokra támaszkodva és elkészítem a fogyasztói kosarat valamint a területi 

árindexeket. 

 

Az eredmények egyértelműen alátámasztják a regionális különbségeket: átlagosan a fővárosban a 

legdrágább a hallgatók élete, a különböző vidéki városokban pedig 10-20%-kal kevesebb pénzből is 

elérhető ugyanaz a fogyasztás. 

 

A kutatás számos ponton továbbfejleszthető, kiterjeszthető több városra és képzési területre. A 

dolgozat egyben elméleti megalapozását adja egy olyan alkalmazásnak is, mely segítségével a 

lakossági igényeknek megfelelő, testre szabható területi összehasonlítások is készíthetőek. 
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Magyar háztartási hitelboom azonosítása és előrejelzése 

 

A dolgozat arra a kérdésre keresi a választ, hogy a magyar háztartások eladósodottságának 

alakulása az elmúlt évtizedben egyensúlyinak, a konvergencia által indokoltnak, vagy túlzottnak, 

úgynevezett hitelboomnak tekinthető-e. Az első fejezet rávilágít a kérdés relevanciájára, majd a 

dolgozat áttekintést nyújt arról, hogy mit kell tudni a hitelboomokról általában. A következő fejezet 

bemutatja, hogy miként alakult a hazai lakosság hitelállománya rendszerváltástól napjainkig. Ezt 

követően, a kérdés megválaszolásának érdekében bemutatom, hogy milyen ökonometriai 

módszerekkel és magyarázóváltozókkal lehet egy hitelboomot azonosítani, végül nyolc, fejlett és 

egészséges pénzpiaccal rendelkező ország adatainak és az összevont csoportátlag becslési 

technikájának segítségével becslem meg a hitel/GDP rátát hosszú távon befolyásoló 

koefficienseket. Ezen paraméterek felhasználásával egyensúlyinak vélt hitel/GDP pályát számolok, 

amelyet összehasonlítok a ténylegesen megvalósult hazai adatsorral. Az eredmények szerint nagy 

valószínűséggel azonosítható hitelboom 2002-2003, valamint 2005-2009 között. Befejezésként a 

paraméterek és egy szigorúan ökonometriai módszereken alapuló előrejelzés segítségével 

vizsgálom meg, hogy a következő két évben továbbra is a háztartások túlzott eladósodottságára 

kell-e számítanunk. Ezen előrejelzés szerint az előrejelzési horizonton nem hitelboom, hanem a 

hitelek stagnálása várható. 
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Mérsékelt kockázatú befektetési alapok vagyonának és árfolyamának stabilitása és hosszú 

emlékezete 

 

Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a mérsékelt kockázatú befektetési alapok közé tartozó 

pénzpiaci-, hosszú kötvény-, és ingatlanalapok árfolyamának és vagyonának változása rendelkezik-

e hosszú emlékezettel az általam vizsgált időszakban. Ezen információk segítségével a befektetők 

olyan plusz információkhoz juthatnak, mely segíthet a befektetési portfóliójuk kialakításában. 

Elemzéseimhez a nettó eszközértékük alapján legnagyobbnak számító öt hazai bank által 

forgalmazott pénzpiaci-, hosszú kötvény-, és ingatlanalapok közül választottam ki egy-egy alapot, 

melyek adatait a BAMOSZ oldaláról töltöttem le 2005. 01. 20-tól 2011. 06. 27-ig. A letöltött 

adatokat először vonaldiagram segítségével ábrázoltam, majd megvizsgáltam az összes alap 

árfolyam és kezelt vagyon adatát normalitás, stacionaritás szempontjából, valamint megvizsgáltam 

az idősorok korrelogramját is. A hosszú emlékezet vizsgálatát az R/S módszerrel becsült Hurst 

exponensek segítségével végeztem el. A kapott eredmények azt mutatták, hogy a vagyonváltozások 

mindhárom alap esetében hosszú emlékezettel rendelkeznek, az árfolyamváltozásokat vizsgálva 

pedig szintén elmondható, hogy egy két kivételtől eltekintve valamennyi alap esetében kimutatható 

a hosszú emlékezet. Annak ismerete, hogy az adott alap rövid- vagy hosszú emlékezettel 

rendelkezik olyan információt biztosít a befektetők számára, mely segíthet a jó befektetési stratégia 

kialakításában illetve a megfelelő belépési pont megtalálásában. 

Kulcsszavak: befektetési alapok, vagyonváltozás, árfolyamváltozás, hosszú emlékezet, R/S 

módszer, Hurst exponens 
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A Boldogság Tudományos Útjain 

 

A dolgozat során arra kerestük a választ, hogy mitől függ a boldogság. Szerettük volna ezt az 

elvont, és nagyon összetett fogalmat megfoghatóvá tenni valamilyen módon, hiszen tudjuk, hogy 

nincs mértékegysége a boldogságnak. Irodalomkutatás elvégzése után láttuk, hogy milyen tényezők 

lehetnek hatással a boldogságra. 

  

Ez alapján és néhány saját gondolat alapján kiszűrtük az ESS (European Social Survey) felmérés 

ötödik hullámához kapcsolódó adatbázisból a szükséges adatokat. Hat összetett (optimálisan 

súlyozott változók összegeként kapott) indexet határoztunk meg (egészség index, társasági index, 

munka index, jövedelem index, az elmúlt hetek érzésének indexe, vallás index), melyek egy-egy 

boldogságfaktort alkottak. Megmutattuk, hogy az egyes tényezők és a boldogság között milyen 

szoros a kapcsolat, hogy a tényezők milyen mértékben, valamint milyen módon befolyásolják a 

boldogságot. Ehhez olyan statisztikai eszközöket használtunk fel, mint a korreláció- és regresszió 

számítás. A korábban felállított hipotéziseinkre vonatkozóan pedig következtetéseket vontunk le. 

  

Meghatároztuk Magyarország boldogságátlagát is, amit nemzetközi viszonylatban is 

megvizsgáltunk. Igyekeztünk megkeresni a választ arra, hogy Magyarország miért csak hátulról a 

harmadik a sorban. 

  

A dolgozat végén összefoglaltuk tanácsainkat arra vonatkozólag, hogy hogyan növelhető a 

boldogságszint. 

  

A legfontosabb következtetésként azt tudtuk levonni, hogy bár nagyon sok mindentől függ a 

boldogság, mégis egyes tényezők viszonylag nagymértékben befolyásolják (pl. az egészség 14,5%-

ban). Megtudtuk, hogy a boldogságnak mintegy 40%-a magyarázható csak ilyen tényezők által, 

mert 50% a genetikától, további 10% pedig a környezettől függ. 

  

A dolgozatunk mindenki számára hasznos lehet, aki szeretne elmélyedni a boldogságkutatásban, 

illetve szeretné megtudni, hogy hogyan javíthatja a boldogságát. 
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A középiskolai eredmények és az egyetemi teljesítmények összefüggése 

 

A dolgozatunk során a 2008 óta alkalmazott felsőoktatási felvételi szisztéma hatékonyságát 

vizsgáltuk az „Egyetem”1 A, B és C karának adatai alapján, melyek forrása a Neptun tanulmányi 

rendszer volt. Az elemzés módszertani gerincét statisztikai metódusok adták korrelációs és 

regressziós összefüggések megállapításán keresztül. 

Első sorban azokra a kérdésekre kerestük a választ, hogy a felvételi eljárás végeredménye hiteles 

információt hordoz-e a későbbi egyetemi teljesítményről, vagy esetleg a jó érettségi semmi 

garanciát nem jelent a jövőre nézve. Igyekeztünk kideríteni, hogy a rendszert illető számtalan 

kritika közül melyek jogosak, illetve lehetséges-e egyáltalán eliminálni némelyik torzító hatást. Úgy 

gondoljuk, hogy a minőségi felsőoktatás elérésének egyik első lépése, hogy megfelelő szűrő-

mechanizmusokat dolgozzunk ki, ám ezt a mércét a jelenlegi gyakorlat nem biztos, hogy 

maradéktalanul teljesíti. 
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Az EU új gépjármű értékesítésének panel elemzése 

 

Az autógyártás 125 éve alatt egy gyár legmeghatározóbb mérőszáma az értékesített újonnan gyártott 

gépjárművek darabszáma volt. Az eladott darabszám fontos a gyárnak mind gyártástervezési, mind 

kontrolling, mind marketing szempontból. Ráadásul, mint azt a 2008-as válság megmutatta, az 

állam számára is az egyik legfontosabb autóipari adat, hiszen a válságkezelés célja az volt, hogy az 

újonnan értékesített járművek számát növeljék. Így elengedhetetlennek látszik, hogy elemezzük, 

milyen makrogazdasági és egyéb paraméterek befolyásolják az új autóértékesítést. Ezek 

ismeretében képesek lehetünk megfelelő előrejelzéseket készíteni, és az állami beavatkozások 

hatásfokát elemezni, illetve egyéb állami döntések hatásait számszerűsíteni. 

Vizsgálataimat az Európai Unió 23 országán végeztem el a 2003-2007-ig terjedő időszakban, 

vagyis a válság előtt. Az országok adatai az Eurostat adatbázisából származtak. Erre a panel 

adatállományra alkalmaztam a már korábban hasonló céllal kidolgozott ökonometriai modelleket 

(pl.: Tanner modellek). Megvizsgáltam e modellek jóságát és alkalmazhatóságát a problémával 

kapcsolatban. Emellett kidolgoztam egy statikus és egy „dinamikus” modellt a vizsgált 23 országra, 

melyek alkalmasak mind hatásvizsgálatra, mind előrejelzésre. 

A modellek kidolgozásakor az ökonometria eszköztárával dolgoztam: a panel adatok statikus 

elemzésénél az LSDV modellt használtam. A megfigyelések alacsony száma miatt nem tudtam 

dinamikus panelmodellt alkalmazni, ezért egy adott évi, és az azt megelőző év értékesítésének 

különbségét modelleztem, így tudtam dinamikát vinni a modellbe. 

Az általam specifikusan kidolgozott modellek közül –nagy magyarázóereje miatt – a statikust 

alkalmazva bemutatom, hogy egy ilyen modell felhasználása milyen lehetőséget rejt magában, mind 

egy adott vállalat, mind az állam szempontjából. Megmutatom, hogyan jelezhető előre egy ország 

2012-es új gépjármű értékesítését, és bemutatom, hogy ezt az adatot konkrétan mire tudja használni 

egy autógyár. Az állam számára nem a konkrét értékesítési adat szükséges, hanem hogy milyen 

paraméterek mekkora változtatásával érhet el egy kívánt célt (válságkezelés) illetve, hogy egy adott 

változtatás például adónövelés, hogyan hathat az autóipari szektorra. 

Az általam elért eredmények a kis minta ellenére is azt bizonyítják, hogy van létjogosultsága a 

hasonló gazdasági paraméterek ökonometriai modellezésének, hiszen nagyban javíthatnánk vele a 

vállalati és az állami döntések hatásosságát. 
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Csehov döntéselméleti szempontból 

 

Mi a közös az olyan egymástól viszonylag távoli jelenségekben, mint az új autókért vívott 

árháborúk, a dolgozók és munkáltatók közötti tárgyalások, a reklámok, a katonai konfliktusok, az 

aukciós licitálás, a választások/szavazások, a ma „divatos” valóságshow-k, vagy a terrorizmus? A 

játékelmélet és annak széleskörű alkalmazhatósága. A játékelmélet alapfogalmai a gyakorlat és a 

mindennapi élet talajából nőttek ki. Dolgozatunkkal egy újabb területet szeretnénk prezentálni, ahol 

a játékelmélet tökéletesen alkalmazható, ez pedig az irodalom. Csehov: Sirály című 

művét választottuk elemzésünk alapjául, nem egy újabb irodalmi elemzést és értelmezést szeretnénk 

nyújtani, hanem célunk a mű történetének „előállítása” a játékelmélet fogalmainak segítségével. 
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Független Komponens Analízis és empirikus tesztjei kötvényhozamok felhasználásával 

 

A dolgozatban egy a gazdasági adatok elemzésében egyre elterjedtebb módszer, a független 

komponens analízis (ICA) elméleti hátterét és pénzügyi alkalmazási lehetőségeit mutatjuk be. A 

módszer képes több egymással korreláló adatsort olyan komponensekre szétválasztani, melyek 

egymástól a lehető legnagyobb mértékben függetlenek, és melyek lineáris kombinációjaként 

felírható az eredeti adatsorok mindegyike. A módszer tehát lehetőséget nyújt az adatsorok 

alakulását befolyásoló rejtett komponensek elkülönítésére. A dolgozatban az elméleti háttér és az 

eddigi gyakorlati alkalmazások áttekintése után a módszer tulajdonságait kötvényhozamok 

dekompozícióján keresztül ismertetjük. Kitérünk a pénzügyi idősorok hiányzó adatainak pótlási 

módjának ICA-ra gyakorolt hatására, nulladrendű és elsőrendű interpoláció, valamint ARIMA-

GARCH modellel történő pótlás esetén. Megvizsgáljuk továbbá a módszer viselkedését különböző 

mesterséges és pénzügyi sokkhatások esetén. A módszer adat- és elemszám-robosztusságának 

vizsgálatával megállapítjuk, hogy egyrészt a módszer érzékenysége a kismértékű sokkokra nem 

jelentős, nagyobb mértékben változtatva az idősorokat azonban a komponensek torzulása egyre 

nagyobb mértékű. Szisztematikusan jelentkező extrém konstans sokkokat sokkal nehezebben 

szeparál a módszer, mint a véletlenül fellépőket. Másrészt az idősorok elemszámának változása 

jelentős hatással van a komponensek torzulására, az ablakozott és nem ablakozott komponensek 

jelentősen eltérnek egymástól. Az általunk implementált algoritmus eredményeit összevetjük a 

gyakorlatban az egyik legelterjedtebb megoldási módszerrel is. 
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Kereslet-előrejelzés a vállalati logisztikában 

 

TDK dolgozatommal elsődlegesen a Trilak Festékgyártó Kft kereslet-előrejelzésének további 

javítására szeretnék javaslattal szolgálni. A célom, hogy a korábban elkészített, és 2011-ben 

használatba vett modellemet továbbfejlesszem. 

A Trilak Festékgyártó Kft, és jogelődjei, több mint 100 éves múltra visszatekintő, jelenleg 

Magyarország piacvezető festékgyártó vállalata. A pénzügyi és gazdasági válság, a festékiparban is 

visszaesést jelentett és jelent most is. Ezért, ahogy a vállalatok többsége is, megtakarításokat 

eszközöltek minden területen, amely nem befolyásolta/befolyásolja negatívan a vállalati működést. 

Dolgozatommal az alapanyag-rendelési mennyiségek „optimálisabbá” tételéhez szeretnék új 

ötletekkel szolgálni. 

A dolgozat első részében a témához kapcsolódó szakirodalmakat tekintem át, különös tekintettel a 

kereslet-előrejelzés kvantitatív módszerei közül azokra, amelyek kapcsolódnak a vállalati iparág 

sajátosságaihoz, és a később bemutatásra kerülő modellekhez. A második részben kerül sor a Trilak 

Festékgyártó Kft bemutatására, a korábbi és jelenlegi előrejelzési rendszer, illetve a gyártási 

gyakorlat tárgyalására. 

A dolgozat második részében, a saját modellem továbbfejlesztéseit mutatom be. A szakirodalomban 

ismert Winters-modell használható a napi, heti, havi értékesítési volumen várható mennyiségének 

előrejelzésére. Illetve más alternatívákat is megvizsgálok, például egy ARIMA módszert 

alkalmaztam. Mindegyik megoldásnak közös tulajdonsága, hogy gyors adatfrissítéssel, és 

automatikusan működő függvényekkel az adott termék 8 hétre várható összes értékesítési 

mennyiségét +/-30%-kal képes megbecsülni. Ezt az értéket egy MRP táblázatba másolva, 

könnyedén meghatározható a várható alapanyagigény, a 8 hetes rendelési ciklus végéig. 

TDK dolgozatom zárásaként, pedig az ismertetett, és javasolt modellek gyakorlati alkalmazásának 

folyamatát, és eredményeit szemléltetem. 
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Ki nyeri a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokságot? 

 

Készült: 2012. tavasz 

 

Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy melyik csapat fogja megnyerni a 2012-es labdarúgó 

Európa-Bajnokságot. A dolgozat kérdésfelvetésének aktualitásához kétség sem férhet, minden 

futball iránt érdeklődőt lázba hoz egy ilyen világesemény. Ahhoz viszont, hogy a dolgozat túllépjen 

egy szurkoló elfogult értékítéletén érdemes mélyrehatóan megvizsgálni a sporteredmények mögötti 

gazdasági, kulturális teljesítményeket, hátteret. A dolgozat célja, hogy objektív, kvalitatív és 

kvantitatív elemzésekre építve olyan elemzési és modellezési keretet adjon, amely képes előre 

jelezni, hogy melyik nemzet csapata legesélyesebb a győzelemre a lengyel-ukrán közös rendezésű 

labdarúgó Európa-bajnokságon. 
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Tenderek közbeszerzési és vállalati környezetben 

 

OTDK dolgozat - Sára Tamás 

2013 

Dolgozatomban a magyarországi tendereztetési eljárásokat elemeztem döntéselméleti módszerek 

segítségével. Minden gazdasági szereplő számára elengedhetetlen, hogy megalapozott döntéseket 

hozzon az összes elérhető információt figyelembe véve. Ennek egyik kiemelkedően fontos kérdése, 

hogy kitől vegyük meg a működésünkhöz szükséges termékeket, szolgáltatásokat. Munkám során 

arra a kérdésre kerestem választ, hogy milyen hatékonyan tudnak működni a törvények által 

szabályozott közbeszerzési eljárások, illetve a piaci folyamatok által kialakított vállalati tenderek. A 

kérdésre adott választ gyakorlati példák elemzésével támasztottam alá. 

Az első fejezetben a közbeszerzési rendszert mutattam be. Egy rövid általános áttekintés után 

részletesen megvizsgáltam a nyílt és a kétszakaszos közbeszerzési eljárások folyamatát. Ezután a 

közbeszerzési törvény fejlődésének történetét követtem végig. A harmadik fejezetben a vállalati 

tendereztetést elemeztem. Ennek a beszerzési formának is megvizsgáltam a történeti hátterét, a 

lefolytatható eljárásfajtákat és az eljárások folyamatát. Külön érdekességként kiemeltem az e-

aukció fejlődését. Dolgozatom negyedik fejezetében a megismert tendereztetési eljárások 

összehasonlítását végeztem el. Megmutattam, hogy jelenleg milyen hasonlóságok és különbségek 

mutatkoznak a két fajta pályázati rendszer között. Így képet kaphattunk arról, hogy egyes 

szituációkban melyik rendszer működhet eredményesebben. 

Munkám utolsó fejezetében elkészítettem egy rövid döntéselméleti áttekintőt, mely módszertan 

segítségül szolgál a gazdasági szereplőknek a racionális és megalapozott döntéshozatalban. A 

tenderek súlyozásának fontosságát kiemelve bemutattam két közbeszerzési eljárást, melyek során 

elkövetett hibák érdekes tanulsággal szolgálhatnak. Döntéselméleti ismeretekre építve elemzést 

készítettem egy nagyvállalati tenderről, mely a közelmúltban zajlott le. Ezt az elemzést 

többszempontú döntési modellel végeztem el. Végül érzékenységvizsgálat segítségével 

megvizsgáltam, hogy az egyes változtatások a tenderek szempontsúly-rendszerében milyen 

változást idéznek elő a pályázatok végső rangsorában. 

Az elemzések alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a vállalati tenderek jól kialakított 

rendszerben működnek, elsősorban a rugalmasságuknak köszönhetően. Ezzel szemben a 

közbeszerzési rendszert még fejleszteni kell a törvények és a módszertan területén is, hogy minden 

szempontból hatékony eljárásokról beszélhessünk. 
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Vásárazási mechanizmusok – Területi árdiszkrimináció a Vásárcsarnokban 

 

Dolgozatomban a fővám téri Vásárcsarnokban megtalálható területi árdiszkrimináció lehetőségét 

vizsgálom. Ehhez előbb bemutatom a vásárok jellemző mechanizmusait, és ezen keresztül 

megalkotom a bazár definícióját is. Az elméletemet egy több napon át tartó adatgyűjtés alapján 

próbálom megerősíteni, azonban az empirikus tapasztalatok és területi modellek alapján felállított 

hipotézisek nem bizonyulnak szignifikánsnak, így megállapítható: a Vásárcsarnokban vagy nem 

lelhető fel területi ármechanizmus, vagy az általam használt eszközök és módszerek nem tudják ezt 

leképezni. 
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Viselkedési gazdaságtan az RBC modell keretei közt 

 

Dolgozatom központi témája tehát a viselkedési gazdaságtan egyik, racionálistól eltérő várakozási 

struktrúrák vizsgálatával foglalkozó ágának modellezése volt. 

A munkámat egy elméleti összefoglalóval kezdtem, ahol végigtekintettem a viselkedési 

gazdaságtan kialakulásának kulcsfontosságú állomásait, és legfontosabb irányzatait. 

Ezután a szükséges fogalmak tisztázása után részletekbemenően megvizsgáltam a racionális 

várakozások alternatíváját képező adaptív tanulás elméletét, majd az elméletet átültettem a 

gyakorlatba, és három modellt (két OLG és egy RBC) alkottam, méghozza adaptív tanulást 

feltételezve. 

Arra a következtetésre jutottam, hogy abban a feltételrendszerben, amit én alkalmaztam, a 

fogyasztó igen gyorsan képes megtanulni a gazdaság paramétereit, és valami, racionális 

várakozáshoz közeli egyensúlyi állapotba kerül ezáltal a gazdaság. Ezen feltételek mellett tehát az 

adaptív tanulást helyettesítője lehet a racionális várakozásoknak. 
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A felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatának szorosabbra fűzése, avagy kompetitív 

pályakezdők szakmai tapasztalattal 

 

Dolgozatom megírását a napjainkban kialakult felsőoktatási helyzet, valamint főiskolai 

tapasztalataim ihlették meg. Elsősorban azt kívántam megvizsgálni, hogy a rendszerváltás óta 

milyen változásokon ment keresztül a felsőoktatás és a munkaerő-piac; mennyire törekednek az 

egyetemisták/főiskolások a kompetenciafejlesztésre; hogyan változtak meg a munkaerő-piaci 

igények; hogyan viszonyulnak a fiatal munkavállalók, illetve a munkaadók a kialakult helyzethez. 

Fontosnak tartottam, hogy mind a vállalatok, mind az egyetemi/főiskolai hallgatók/volt hallgatók 

oldaláról megvizsgálni a felmerült kérdéseimet, ezért mély interjú, illetve kérdőíves formában 

kutattam válaszok után. 

Kutatásomból kiderül, hogy napjainkban nem egyeznek meg a munkaerő-piaci igények a képzési 

kibocsátással. Az eredmények alapján azt mondhatom, hogy ez a probléma azért merül fel, mert 

nem tudatos a fiatalok életpálya tervezése; a felsőoktatás kompetenciafejlesztése eltér a munkaerő-

piaci igényektől, emellett egy túlzottan elméleti síkon működő oktatást alkalmaz. Elengedhetetlen 

egy jól működő diáktanácsadói rendszer kialakítása már középiskolai szinten is. Továbbá a 

felsőoktatásban motiválni kell a hallgatókat olyan órán kívüli tevékenységek végzésére, ahol 

különböző kompetenciáikat fejleszthetik. Ezenfelül, egy olyan duális képzési forma létrehozása 

szükséges, amely lehetővé teszi a hallgatók számára a munkatapasztalat megszerzését már a 

diákévek alatt. Ami nagyon fontos, hogy erősebb összekötő láncszemet kell teremtenünk a 

munkaerő-piac és a felsőoktatás között annak érdekében, hogy a munkaerő-piaci kereslet és kínálat 

közelítsenek egymáshoz. 

A hazai felsőoktatás reformálása egyértelműen egy hosszabb folyamat, de szépen lassan a régi és az 

új öltetek összeforrnak, és remélhetőleg elindulunk egy tudatosabb, kompetenciafejlesztőbb, 

gyakorlatorientáltabb felsőoktatás felé. 
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A hallgatók vállalkozási hajlandóságának és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata 

Magyarországon 

 

Az OTDK dolgozatom témája a magyar hallgatók vállalkozói hajlandósága. Az általam választott 

témakört azért tartom fontosnak és aktuálisnak, mert már hazánkban is felismerték, hogy a 

vállalkozások a gazdaság mozgatórugói. Igaz, hogy az Európai Unió többi tagországához 

hasonlóan, most már Magyarországon is elindult a kisvállalkozások nagymértékű támogatása, de 

még így sem fordítanak elég figyelmet a kisvállalkozásokra. Annak ellenére pedig, hogy a jelenleg 

a felsőoktatásban tanulók azok, akik a legnagyobb hányadát adják a jövő vállalkozóinak, a 

felsőoktatásban továbbra is jó alkalmazottakat, nem pedig jó vállalkozókat képeznek. 

Dolgozatomban megvizsgáltam azokat a külső és belső motivációkat, amik hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a hallgatók az alkalmazotti lét helyett, inkább egy önálló vállalkozás indítását válasszák. Így 

került sor a hallgatók személyiségtípusának, a családi és baráti környezetének, és a tanult 

szakterületének a vizsgálatára. Emellett a hátráltató tényezőket is bemutattam. 

A vállalkozói hajlandóságot a 2011-es GUESS felmérés alapján vizsgáltam meg teljes 

magyarországi viszonylatban, illetve egy 2012-ben elvégzett primer kutatás keretein belül egy 

kiválasztott felsőoktatási intézményben. Mindkettő kérdőív elemzése az SPSS program segítségével 

történt. 

A szakirodalmi feldolgozás alapján az alábbi két hipotézis megválaszolására törekedtem: 

H1: Azon hallgatóknak, akiknek szülei vállalkozási tapasztalattal rendelkeznek, elhelyezkedési 

céljai között nagyobb valószínűséggel szerepel végzés után, illetve öt évvel később egy 

vállalkozásban alapítóként való részvétel, mint azoknak a hallgatóknak, akiknek szülei sosem 

vállalkoztak. 

H2: A tanult tudományterület befolyásoló hatással bír a vállalkozói hajlandóságra, az üzleti és 

gazdasági területen tanuló hallgatók rendelkeznek a távolabbi jövőre nézve legmagasabb 

vállalkozói hajlandósággal a vizsgált tudományterületek közül. 

A vizsgálataim alapján az 1. hipotézis az öt évvel későbbi célok tekintetében elfogadásra került, 

azonban közvetlenül a végzés utáni időszakra nem támasztható alá. A második hipotézis szintén 

elfogadásra került. 
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A humán erőforrás fejlettségének területi meghatározása alternatív mutatószámokkal 

 

Az emberi fejlettségi index (HDI) mint az emberi jólét komplex indexe 1990 óta használatos a 

Human Development Report-ban. Ez az alternatív mutatószám azért került megalkotásra, mert a 

közgazdászok és nemzetközi szervezetek is hamar felismerték, hogy pusztán a GDP alapján nem 

lehet valósághű képet alkotni egy adott ország fejlettségét illetően. Mivel ez az index nemzetközi 

összehasonlításra készült, ezért ahhoz, hogy egy országon belül, területi meghatározásra is 

használjuk, a módszertanban több változtatás is szükséges. 

A módszertanban történő változtatások az adatok torzulásához is vezethetnek, melynek kapcsán 

több kérdés is felvetődik. 

Alkalmas-e az index módosított változata arra, hogy Magyarország fejlettségét, jóléti szintjét 

meghatározza? 

Lehetséges-e a HDI módosított számítási módjával rávilágítani az egyes megyék, területi egységek 

között lévő fejlettségbeli differenciáltságra? 

Megvannak-e a megfelelő adatok arra az időszakra és területi egységre vonatkoztatva, melyre a 

számítás irányul? 

Dolgozatom megírásával célom az, hogy Magyarország világviszonylatban, illetve elsősorban az 

Európai Unión belül betöltött helyének meghatározásán túl, egy részletesebb HDI jelentést 

készítsek a NUTS III.-as szintű egységekre lebontva. Az egyes megyék értékeinek kiszámítása után 

világossá válik, hogy milyen szerepet töltenek be ezek az igazgatási egységek Magyarországon, 

mely megyék milyen mértékben járulnak hozzá hazánk fejlődéséhez, és a világrangsorban való 

kedvezőbb pozíció eléréséhez. 

Magyarország jelenleg a nagyon magas HDI értékkel rendelkező országok közé sorolható. 

A megyei szintű adatok elemzésével célom az, hogy javaslatokat tegyek arra vonatkozóan, hogy 

mely térségek fejlesztésére kellene koncentrálni ahhoz, hogy sikeresen tudjon Magyarország 

javítani pozícióin, illetve megnézni, hogy milyen összefüggés van a 3 mutató, a jövedelem, az 

oktatás és az egészségügy között. 
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A jövedelemtermelés, az iskolázottság és a munkanélküliség térbeli összefüggései 

Magyarországon 

 

Dolgozatom célja a jövedelemtermelés, az iskolázottság és a munkanélküliség térbeli 

összefüggéseinek meghatározása Magyarországon. Vizsgálataim során az alábbi kérdésekre 

keresem a választ: Milyen összefüggés mutatható ki a munkanélküliség iskolázottság szerinti 

összetétele, és a jövedelemtermelés között? Hogyan befolyásolja az iskolázottság szintje a tartós 

munkanélküliség alakulását? Hipotéziseim szerint az iskolázottság növekedése növeli az egy főre 

jutó jövedelmet, és csökkenti a tartós munkanélkülivé válás esélyét. Vizsgálataim Magyarország 

173 kistérségét fedik le az 1996 és 2010 közötti időszakra vonatkozóan. Elemzéseim során főként 

összefüggés-vizsgálatokat végzek, ezért a vizsgálatba vont indikátorok kiértékelésére kétváltozós 

regresszió számítást, valamint korrelációs elemzést végzek. Vizsgálataim alapján hipotéziseim 

igaznak bizonyultak, az iskolázottság növelése minden tekintetben javít a munkavállalók munkaérő-

piaci kondícióin. 
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A jövőbeni munkavállaláshoz szükséges kompetenciák vizsgálata a hallgatók szemszögéből 

 

A dolgozat célja, hogy a kompetencia fogalmát körüljárva és megértve hallgatók véleményét 

elemezzük egy kérdőíves megkérdezés alapján, így megállapíthatjuk a hallgatók mely 

kompetenciákat tartják fontosnak a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben, illetve véleményük 

szerint melyek azok a kompetenciák, melyeket a munkaadók velük szemben támasztanak, és, hogy 

ez a kettő mennyiben fedi egymást. 

A végzés előtt álló hallgató, azaz a jövőbeni munkavállaló számára fontos, hogy megfeleljen azon 

elvárásoknak, amelyeket a társadalom és a környezet állít fel vele szemben. Ezáltal rendelkeznie 

kell azon kompetenciákkal, amelyek elősegítik az elvárásokkal szembeni megfelelésben. 

Megtudhatjuk, hogy a hallgatók milyen véleménnyel vannak az elhelyezkedésről, illetve a külföldi 

vagy a belföldi munkavállalást tartják-e lehetségesebbnek. 

Vizsgáljuk azt, hogy a Gazdasági Karon megkérdezettek közül mennyiben változnak az egyes 

vélemények a műszaki illetve a gazdasági beállítottságú hallgatókat tekintve. Mindezek mellett az 

elhelyezkedéssel kapcsolatosan feltérképezhetjük, hogy a gazdasági és a műszaki területen szerzett 

szakmai és gyakorlati tapasztalataik felhasználására milyen mértékben érzik képesnek magukat. 

Kutathatjuk azt, hogy a hallgatók véleménye szerint az egyetemek által nyújtott képzés mennyiben 

ad felkészítést számukra a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben. 

Tanulmányozhatjuk, hogy az egyes kompetenciák fontossága mennyiben változik a nők és a férfiak, 

az alapképzésben és a mesterképzésben résztvevők, továbbá a nyelvvizsgával nem és a 

nyelvvizsgával rendelkezők körében. 

A jelenleg csak alapképzésben részt vevő hallgatók válaszai alapján megvizsgálhatjuk, hogy 

mennyire tartják fontosnak, azt, hogy a későbbi elhelyezkedésük, és előrelépésük érdekében 

mesterképzésben vegyenek részt. 

A hallgatók válaszai alapján a célkitűzések segítségével leírható, hogy mely kompetenciák azok, 

melyek a hallgatók véleménye szerint a legfontosabbak, és melyek azok, amelyekre szerintük nincs, 

vagy csak elenyésző a szükségük az elhelyezkedésben. Mindezek által megismerhető a fiatal 

munkavállalók nézetei az elhelyezkedési lehetőségeiket, társadalomba való beilleszkedésüket 

tekintve. 
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A közgazdasági felsőoktatás vállalati megítélése Magyarországon 

 

A 2012-es felvételi statisztikák szerint a felsőoktatásban a gazdasági szakok népszerűsége az állami 

férőhelyek drasztikus csökkenése ellenére töretlen. Az Educatio Nonprofit Kft. 2010-es Diplomás 

pályakövetés című tanulmánya szerint közgazdász diplomával még a gazdasági válság idején is 

könnyebb a munkaerőpiacon való elhelyezkedés, mint más végzettségűek körében. Egyes 

tanulmányok szerint a Bologna-rendszer szerinti közgazdász-képzés túlságosan gyakorlatorientált, 

és a tantárgyi tematikákban a gyakorlati jellegű tárgyak kapnak nagyobb hangsúlyt az elméleti 

tárgyakkal szemben.Kozenkow J. és Németh A. egy 2009-es cikkükben így fogalmaznak: „Fel kell 

tenni a kérdést: mi a közgazdaságtani oktatás célja? Kellő számú szakember képzése a vállalatok, 

bankok számára, vagy értelmiség, társadalmi elit kinevelése? Az üzleti szféra – úgy tűnik – nem 

eléggé érdekelt abban, hogy a közgazdászok komoly társadalmi ismereteket szerezzenek” 

Nehéz megmondani, hogy milyen a jó közgazdász, de a fentiek arra sarkalltak, hogy 

megvizsgáljam: hogyan vélekednek a vállalkozások, mint potenciális munkaadók a magyarországi 

felsőoktatásban végzett közgazdászokról? A kérdés megválaszolásához több nézőpontból történő 

vizsgálat szükséges, így további kérdések is felmerülnek: mivel a képzési helyek között vannak 

különbségek, vajon kedvezőbb kép él-e a cégekben egy adott főiskola végzett közgazdászairól, mint 

általában a közgazdászokról? Ha igen, akkor ennek okai is érdekesek. A vizsgálat központi 

hipotézise ezért az, hogy az „általános” közgazdász vállalati megítélése kedvezőtlenebb, mint a 

kutatásban vizsgált főiskolán végzett közgazdászé. A vizsgálatra kifejlesztett kérdések 

megválaszolása kérdőíves kutatás segítségével történt. Két, egymástól kismértékben eltérő kérdőív 

készült: az egyik általában a végzett közgazdászokra, a másik egy adott főiskolán végzett 

közgazdászokra kérdez. A módszertant tekintve egy kontrollcsoportos vizsgálatról van szó, mely 

során a válaszok közti eltérések jól láthatók. A mintaátlagok különbözőségét kétmintás t-próbával is 

igazoltam, a kapott eredmények összességében alátámasztják a kutatás központi hipotézisét, és más 

következtetésekre is módot adnak. 

A kutatás során hasznos eredmények születtek, a téma azonban sokkal összetettebb. A nagy 

összefüggések közül csak néhány részkérdést sikerült vizsgálnom, bőven akadnak még 

megválaszolásra váró miértek. 
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A szakképzési hozzájárulás elszámolásában történt változások hatása a gazdálkodó 

szervezetek gyakorlati képzési hajlandóságára 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tanulószerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezetek körében 

végzett hatásvizsgálat 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kormánnyal együtt megállapodott egy együttműködésről, 

a szakképzési rendszer átalakítása és a gazdasági igényekkel történő összehangolása érdekében. A 

cél megvalósításaként megfogalmazódott egy alapvető strukturális változás végrehajtásának igénye 

a szakképzés tartalmi szabályozásában és intézményrendszerében. A jogszabályi környezet teljes 

megújításával a gyakorlati képzés kiterjesztése a cél, amivel szemben elvárás az emelkedő számú 

szakképzésben részt vevő tanuló és gyakorlati képzésüket vállaló gazdálkodó szervezet.  

Dolgozatom első részében a szakképzés általános helyzetét, illetve a szakképzési törvény 

elszámolásában történt legfontosabb változásokat mutatom be. 

A dolgozat másik felében arra keresem a választ, hogy az elszámolás gyakorlatában történt 

változások hatnak-e a megyében tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó 

szervezetek képzési hajlandóságára. A felmérés előzményeként szekunder információgyűjtést 

alkalmaztam az MKIK előző három év ellenőrzésének eredményeit felhasználva. A primer felmérés 

céljaként a részt vevő gazdálkodó szervezetek válaszai alapján induktív következtetést kívántam 

megfogalmazni a megyében gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó szervezetekre vetítve. A 

hatás igazolására, annak irányultságának és mértékének megállapítására kérdőíves felmérést 

végeztem. A kérdőív anonim, egyszeri elektronikus megkeresésre épülő, zárt, irányított válaszokat 

tartalmazó.  

A felmérést összességében eredményesnek tartom, hiszen az alapfeltételezésem, miszerint a 

szakképzési hozzájárulás elszámolásában történt változások korlátozottan ugyan, de hatnak a 

gyakorlati képzési hajlandóságra, bizonyítást nyert. A célcsoport válasza alapján reális az a 

következtetés, hogy a tendencia a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, tanulószerződéssel 

gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó szervezetek képzési hajlandóságára általánosítható. A 

kérdőíves felmérés válaszainak objektív elemzése pozitív irányú elmozdulást mutatott a képzési 

hajlandóság terén, így a kitűzött cél a jövőben teljesülhet. Ez igazolja azt, hogy megfelelő irányba 

halad a szakképzés. A tendencia már egy derűlátóbb jövőképet mutat: magasabb tanulói létszám a 

szakképző évfolyamokon és megduplázott számú gazdálkodó szervezet az aktívan képzést vállalók 

között. 
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Az emberi erőforrás kiválasztás sajátosságai az egyházi fenntartású oktatási intézményekben 

 

Magyarországon 2011-re az oktatásban ismét egyre jobban teret kaptak az egyházi intézmények. 

Ezt a statisztikai adatok is alátámasztják, ugyanis a Katolikus Pedagógiai Szervezési és 

Továbbképzési Intézet (KPSZTI) adatai szerint ma az országban az intézményi központok és önálló 

intézmények száma összesen 187. A katolikus érettségi vizsgaelnökök száma 42 fő, a katolikus 

közoktatási szakértők száma pedig jelenleg 121 fő. Ez jelentős szerepvállalásnak minősül a magyar 

oktatásban. 

A dolgozat célja az, hogy bemutassa az emberi erőforrás kiválasztás sajátosságait az egyházi 

fenntartású oktatási intézményekben. Ehhez szükséges, hogy betekintést nyerjünk az emberi 

erőforrás tervezés és kiválasztás alapvető fogalmi hátterébe és tisztázzuk a humán erőforrás 

menedzsment területén ide kapcsolódó fontos témaköröket, mint az emberi erőforrás tervezés, a 

munkakörelemzés és munkakörtervezés, illetve a munkaerő toborzásának és kiválasztásának 

módszertana. 

Mivel oktatásról és oktatókról van szó, fontos, hogy bemutatásra kerüljenek a velük szemben 

támasztott elvárások. Tudnunk kell, hogy az egyházi fenntartású oktatási intézmények vezetői mit 

várnak és milyennek képzelik el a pedagógusokat. A kérdés tehát, hogy ki tanítson egy egyházi 

iskolában? 

A szakirodalomból szerzett információk alapján kapunk egy képet arról, hogy mit várnak az 

egyházi intézmények vezetői. Annak érdekében viszont, hogy ezt még jobban pontosítani tudjuk, 

szakmai interjúk készülnek, ahol egy intézményvezető mondja el a kiválasztással és a 

jelentkezőkkel kapcsolatos tapasztalatait. Azt kérdések fő célja, hogy megtudjuk melyek azok a 

sajátosságok az emberi erőforrások kiválasztása során, amelyek különösen az egyházi 

intézményekre vonatkozó sajátosságoknak tekinthetőek, hogyan néz ki egy álláshirdetés és mik a 

jelentkezés speciális kritériumai. Az álláshirdetésekkel kapcsolatban bemutatásra kerül még egy 

weboldal, melyet az internetező álláskeresők a katolikus - kereszt(y)én(y) - pedagógusok 

álláskereső-oldalaként találhatnak meg. 

Összegzésként tehát a dolgozat fő célja, hogy megismerjük az egyházi fenntartású oktatási 

intézmények emberi erőforrás kiválasztással kapcsolatos sajátosságait egy folyamatban levő kutatás 

alapján. 
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AZ INNOVÁCIÓS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGE A VIZSGÁLT FŐISKOLA 

MŰSZAKI MENEDZSER KÉPZÉSÉN 

 

Az előadásomban, a Műszaki menedzser szakon végzett felmérésem tapasztalatai alapján, azt 

vizsgálom maga a képzés alkalmas-e arra, hogy az innovációs készséget, kompetenciát fejlessze? 

Kiválasztottam a műszaki menedzser szak 20 meghatározó tantárgyát. A kérdőíves lekérdezéseel e 

tantárgyak oktatóit kérdeztem meg saját tárgyukkal kapcsolatban. Arra kerestem a választ, hgoy az 

oktatás során alkalmaznak-e olyan technikákat, melyek a hallgatókat nyitottságra, másokkal való 

együttműködésre, önálló problémamegoldásra és kreativitásra ösztönzik. Az innováció közös 

munka eredménye, ezért kiemelkedően fontos a hallgatók figyelmét a csapatmunkára és egymás 

véleményének elfogadására irányítani. 

Végezetül az általam létrehozott Innovációs Indexel mértem a Műszaki menedzser szak 

innovativitásának mértékét. 
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Magyar oktatáspolitikai kérdések finn válaszokkal 

 

Nemzetközi összehasonlításban a magyar oktatási eredmények az elmúlt évtizedben javuló 

tendenciát mutatnak, sőt a magyar diákok a társadalmi különbségektől megtisztított teljesítménye 

remeknek mondható (PISA 2009). Mégis számos problémával néz szembe a magyar oktatáspolitika 

2012-ben, amely az alapoktatás megreformálását tenné szükségessé: az oktatás évek óta stratégiai 

prioritása ellenére alulfinanszírozottsággal küzd, a magyar iskolarendszer nem képes egyenlő 

esélyeket biztosítani a hátrányos családi hátterű tanulók számára. A kora gyermekkori fejlesztés 

elhanyagolásának következményeként a gyermekek jövőbeni sorsa gyakorlatilag már az iskola 

kapuján belépve hat évesen eldől. A középfokú intézmények olyannyira szegregáltak, hogy ennek a 

szakképzés szenvedi meg valódi hátrányait. A negatív folyamatok előmozdítói azok a pedagógusok 

lehetnének, akik sem anyagi, sem társadalmi megbecsülést nem kapnak. Az angol-amerikai 

irodalomban „Negyedik Útnak” nevezett világhírű finn oktatáspolitika innovatív válaszokkal 

szolgál Magyarországnak az (esély)egyenlőség és az igazságosság szellemében. A kutatás alapjául 

Finnországban eltöltött ösztöndíjas félév szolgál, amely során a szerző testközelből megismerhette a 

finn oktatási rendszer erősségeit és gyengeségeit - interjúkkal, értékes nemzetközi szakirodalommal, 

beszélgetésekkel valamint számos személyes tapasztalattal gazdagodva. A dolgozat során született 

megállapításokat illetve személyes véleményt röviden ismertetve a magyar nemzetstratégiának 

gyökeres fordulatra van szüksége ahhoz, hogy a „lefelé versenyző” bér- és gazdaságpolitikából 

kitörve a tudásban való „felfelé versenyzés” pályáján induljon el, amely hosszú távon valódi 

megoldást jelenthetne. Az egyenlőség politikája, az érdemi háromoldalú érdekegyeztetések, a 

bizalmon alapuló oktatási reformok alapjaiban, míg a pénzek hatékony felhasználása, a 

kisgyermekkori nevelés és fejlesztés előtérbe helyezése, a pedagógusképzés megreformálása, a 

szakképzés átalakítása minőségileg is változást jelenthetne a magyar oktatásban. És ahogy a finnek 

a zeneoktatás területén anno tisztelettel és alázattal megtanulták a Kodály-módszert magyar 

kollegáiktól, úgy most a magyaroknak van lehetőségük illetve szükségük arra, hogy tanuljanak finn 

tanártársaiktól. A finn modell nem egy komplett átruházást sugall, inkább elveinek és módszereinek 

átvételét javasolja a magyar sajátosságok figyelembe vételével. Finnről magyarra… 
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A bankrendszerek összehasonlítása 5 EU-s ország példáján 

 

A dolgozat részletesen körbejárja a bankrendszerek elméleti hátterét, majd ismerteti a kiválasztott 5 

ország bankrendszerét kvalitatív jellemzők alapján, majd pedig a bankrendszerek néhány kvantitatív 

jellemzőjének alakulását az elmúlt években. Célja az egyes bankrendszerek közötti főbb 

különbségek kimutatása, következtetések levonása. A munka kutatási módszere elsősorban az 

összehasonlítás, de dolgozik az elemzés és a szintézis eszközeivel is. 

A bevezetést követően a munka bemutatja a banküzem alapjait, kitér a bankrendszerek mibenlétére, 

céljaira, és leírja azok két fajtáját, az egyszintű és a kétszintű bankrendszert. Érdekességként 

bemutatja még az eurózóna és az Európai Központi Bank néhány jellemzőjét. 

Ezt követően a kiválasztott öt ország – az Egyesült Királyság, Franciaország, Magyarország, 

Németország és Szlovákia – általános jellemzése után leírja azok bankrendszerének mindkét 

szintjét: a központi és a kereskedelmi bankokat. A dolgozatban egyfelől összehasonlításra kerülnek 

az egyes bankrendszerek kvalitatív jellemzőit meghatározó törvények, másrészről összehasonlításra 

kerül a tankönyvekben leírt elmélet a gyakorlattal, harmadrészt az egyes bankrendszerek 

összehasonlításra kerülnek kvantitatív mutatók alapján is. A központi bankokat kvantitatív 

jellemzők (a jogi státus és a gyakorolt jogkörök) alapján hasonlítjuk össze. A kereskedelmi 

bankrendszerek a kvalitatív mutatók mellett kvantitatív mutatók (mint például aggregált mérleg-

főösszeg) alapján is összehasonlításra kerülnek, nemcsak pillanatkép-szerűen, hanem az időbeni 

alakulást is bemutatva. 

Bemutatásra kerülnek az egyes bankrendszerek közötti eltérések. A nyugati kapitalista rendszerek 

jelentősen több tőkével rendelkeznek a poszt-szocialista társaiknál. Az eurózóna államainak 

központi bankjai pedig jelentősen kisebb önállósággal rendelkeznek az övezeten kívüli központi 

bankokhoz képest. 

Néhány érdekesség is bemutatásra kerül. Ilyen például az, hogy a vizsgált országok törvényei mind 

használják az árstabilitás fogalmát, de közülük csak az Egyesüli Királyság törvényalkotója 

rendelkezett afelől, hogyan kell ezt a fogalmat értelmezni a gyakorlatban. Másik érdekesség 

figyelhető meg a jegybank-törvény módosításaikor a hivatalban levő jegybanki vezetőkhöz való 

hozzáállásban is. Míg Magyarországon a vonatkozó törvény garantálja a mandátumuk szabad 

kitöltését, az Egyesült Királyság törvényalkotója egyszerűen lezárni rendeli a mandátumukat az új 

szabályozás életbe léptével. 
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A hitelválság hatása a pénzügyi attitűdre 

 

Magyarországon a kutatási eredmények kedvezőtlen képet festenek a háztartások gazdasági 

öngondoskodó képességéről. A családok döntő többségének kockázatviselési magatartása elégtelen, 

a pénzügyi lehetőségek terén alulinformáltak, nincs kellő önismeretük és tudásuk a hatékony 

gazdasági viselkedés fejlesztéséhez. Az Európai Unió versenypozíciójának megtartásához és 

erősítéséhez ugyanakkor kulcsfontosságú, hogy a tagállamok polgárai a pénzügyek terén is 

megfontolt döntéseket tudjanak hozni. 

A gazdasági és jogi szabályokon túl, társadalmi környezetünk is meghatározza pénzügyi 

attitűdünket, de általában nem világos, hogy ennek alkotóelemei pontosan milyen relációban 

vannak egymással, illetve konkrét pénzügyi magatartásunkkal. A pénz iránti attitűd nemcsak a 

költekezésünkben, hanem a munkateljesítményünkben, a politikai hovatartozásunkban, sőt a 

párkapcsolatunkban is markánsan megjelenik. A gazdasági válság hatására világossá vált, hogy új 

pénzügyi szokásrendszert kell kialakítanunk lakossági szinten is. Ezt a paradigmaváltást 

alátámasztja, hogy az elmúlt évben több pályázati lehetőség is nyílt olyan projektekre, amelyek a 

pénzügyi szokásaink, tudásunk javítását célozza, illetve jelentősen megnőtt az ezzel kapcsolatos 

híradások és kutatások száma. 

A kérdőíves megkérdezés a magyar felnőtt lakosság nem reprezentatív mintáján folyt le 2011 őszén. 

Az így kapott eredményekből a lakossági eladósodottság mértéke és a pénzügyi attitűd, illetve a 

külső-belső kontrolosság közti kapcsolatra következtethetünk. Megállapítható, hogy az adóssággal 

rendelkezők pénzügyi attitűdjére jellemző például a "Megtartás, idő" faktor alacsony értéke - tehát 

pénzügyeik tekintetében kevésbé terveznek előre, és kevésbé megfontoltan bánnak a pénzzel -, 

valamint a külső kontrolosság, ami szerint kedvezőtlen pénzügyi helyzetük okát inkább a sorsban, 

balszerencsében, vagy a nem megfelelő gazdaságpolitikai lépésekben látják, mint saját tetteikben. 

Mindezen eredményeket az útfüggőség-elmélet viszonylatában is elemezzük: egyéni útfüggőségek 

kialakulásának lehetőségét vázoltam fel a pénzügyi attitűd, illetve a kontroll helye szerint. 

Dolgozatom zárásaként ezen utak megváltoztatására vonatkozóan fogalmaztam meg javaslataimat. 

  



 

 

GYÁRFÁS NATALIE 

Pénzügy és számvitel 

BSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Simonyi Tamás 

Igazgató (KPMG Tanácsadó Kft.),  KPMG Corporate Finance 

 

 

A magyar bankrendszer elemzése, helyzete nemzetközi, régiós összehasonlításban – „Hol a 

gödör alja, - avagy északról dél felé (félúton?) !” 

 

Dolgozatomban bemutatom a közép-kelet európai régió bankrendszereit, bankjait országonként, 

továbbá az országok gazdasági-pénzügyi helyzetét. Részletesen elemzem Magyarország 

bankszektorát önmagában, illetve a többi országhoz viszonyítva. A továbbiakban Lengyelországot, 

a Cseh Köztársaságot, Szlovákiát, Romániát, Bulgáriát és Magyarországot tekintem a közép-kelet 

európai régiónak. A dolgozatban az alcímben feltett kérdésre keresem a választ.  

A kutatás során az alábbi főbb következtetésekre jutottam. Közép-Kelet-Európában kialakuló 

tendencia, hogy szétválik a régió bankpiaca. Magyarországtól északabbra fekvő országok kezdik 

elérni a válság előtti szintet, még a délebben fekvő országok továbbra is a válságot próbálják 

leküzdeni. 

Általánosságban elmondható, hogy a bankok a költségeiket csökkentették és emelkedtek a 

kamatmarzsok, valamint továbbra is magasak a tőke-megfelelési mutatók. A profitabilitást 

leginkább meghatározó NPL ráták a közép-kelet európai régió déli részében lényegesen nőttek és 

nőnek, miközben az északi országokban már elkezdtek csökkeni. A bankszektorok nyereségessége 

is hasonló képet fest. 

A régión belül egyedül a magyar bankszektorban csökkent a hitelállomány, illetve a 

mérlegfőösszeg, rendkívül kedvezőtlen a hitel/betét arány. Továbbra is a régiós átlagnál magasabb a 

nem-teljesítő hitelállomány aránya, kiugró mértékűek az értékvesztések miatt elszenvedett 

veszteségek. A gyengülő forint árfolyam és a nem növekedő foglalkoztatás miatt kialakult a bank 

piacon egy romló minőségű ügyfélkör. 

A magyar bankszektor veszteséges lett 2011 év végén. Az anyabankok tőkét emeltek, de csak a 

törvényi előírások mértékének való megfeleléshez, a kivonulás mérlegelésére vonatkozó cáfolatok 

pedig elmaradtak. Összesen 12,2 milliárd eurós külföldi forráskivonás történ a magyar 

bankszektorból. 

A bankrendszer mély elemzéséből kiderül, hogy önmagában a magyar szektor tudna az északi 

országokkal együtt haladni, de az „egyszeri” negatív hatások (bankadó, végtörlesztés) 

következménye a jelenleg kialakult helyzet. A legfőbb probléma pedig, hogy ezek az „egyszeri 

hatások” többszörivé és eltúlzott mértékűvé váltak és több évig is elhúzódhatnak. 

Sajnos az objektív elemző számára úgy tűnhet, amíg a korábban velünk együtt fejlődő északi 

szomszédaink a Nyugat fele fordulnak, addig a magyar bankszektor „Dél felé, a Balkán fele” tart a 

vizsgált mutatók tekintetében. Fontos megemlíteni, hogy egy EU/IMF-hitelmegállapodás a 

várakozások szerint pozitív folyamatot indíthat el. 
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A válság hatása a romániai bankok termelékenységére és hatékonyságára 

 

A dolgozat célja a romániai bankok teljesítményének és hatékonyságának vizsgálata a 2006-2009 

közötti időszakban a DEA elemzés segítségével úgy bankrendszeri, mint különböző bankcsoportok 

szintjén. A tanulmány továbbá elemzi a bankok hatékonyságát befolyásoló tényezőket is. A kutatás 

eredménye szerint a romániai bankok hatékonysága és teljesítménye a válságot megelőző években 

folyamatosan javult, azonban 2009-ben egy enyhe visszaesés volt tapasztalható. A különböző 

bankcsoportok esetében elmondható, hogy leginkább a többségében hazai, magántulajdonban levő 

bankok érezték meg a válság hatásait. A méret szerinti vizsgálat eredménye alapján levonhatjuk azt 

a következtetést, miszerint a kis bankokat érintették a legérzékenyebben a válság hatásai, míg a 

közepes méretű bankokat a legkevésbé. A bankok hatékonysági mutatóit elsősorban a hitelezési 

aktivitásuk, a tőkésítésük, valamint a mérlegfőösszeg szerinti piaci részesedésük határozza meg. 
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Bázel II.: A prociklikusság, PD-LGD korreláció és rating-arbitrázs probléma 

 

A 2008-ban kirobbant globális pénzügyi válság bebizonyította, hogy a Bázel II. által meghatározott 

kockázati súlyokon alapuló tőkekövetelményi rendszer nem képes alkalmazkodni az új gazdasági 

konjunktúrához. A bankok által kényszerűen elszenvedett hitelkorlátozás súlyosbítja a recessziót és 

késlelteti a gazdaságok növekedési pályára állását. Számos pénzügyi elemző felhívta a figyelmet 

már a rendszerben fellelhető hibákra, így a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság a lehető legrövidebb 

idő alatt kell megoldást találjon a modell továbbfejlesztésére. Dolgozatunkban a Bázel II. 

tőkeszabályozással kapcsolatos három problémát elemzünk: a prociklikusság problémáját, a 

nemfizetés valószínűségét és a veszteség aránya közötti korrelációt, valamint a modell által generált 

potenciális arbitrázslehetőségeket. A prociklikus effektus argumentuma jól ismert, könnyen 

megfigyelhető historikus bankrendszeri adatokban. Röviden összefoglalva arról van szó, hogy a 

kockázati súlyokon alapuló tőkeszabályozás rendkívül konjunktúra-érzékeny: recesszió idejében a 

hitelveszteségek felemésztik a bankok tőkéjét, miközben a kockázati tőkekövetelmény megnő. Ha a 

bankok nem képesek rövid idő alatt elégséges új tőkét beszerezni, akkor hitelkrach következik be. 

Napjaink gazdaságára jellemző ez a típusú folyamat, mely oda vezet, hogy a bankok a jó ratingű 

ügyfeleknek sem képesek hitelt nyújtani az elégtelen tőkeszint miatt. A dolgozat struktúrája a 

következő: az első részben egy rövid szakirodalmi áttekintés keretén belül elemezzük a három 

érintett problémát, majd ezt követően a prociklikusság kezelésére dolgozunk ki két lehetséges 

megoldást. Célunk a Bázel II. tőkekövetelményi formula finomhangolása oly módon, hogy a 

szabályozói tőkekövetelmény szintje kevésbé legyen érzékeny az üzleti ciklusok ingadozásaira. A 

két módszer, melyet elemzünk, az input-oldali finomhangolás, azaz a PD mutató megfelelő 

korrigálása, valamint az output-oldali finomhangolás, mely a szabályozói tőkét korrigálja egy 

ciklikus hatást enyhítő multiplikátorral. A kapott eredmények elemzése után a PD-LGD korreláció, 

illetve rating arbitrázs miatti problémák, és az ezekre kidolgozott lehetséges megoldások 

bemutatására kerül sor. 
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Játékelméleti módszerek a rendszerkockázat elosztásában 

 

A dolgozatban egy klasszikus pénzügyi módszertan, a kockázatelosztási játékok segítségével 

vizsgálom meg, hogy a pénzügyi rendszer rendszerkockázata hogyan osztható el a szereplők között. 

A kockázati mértékekkel kapcsolatos általános bevezető után megvizsgálok két, a szakirodalomból 

ismert kockázatallokációs sémát, amelyeket a dolgozatban felhasználok, mint lehetséges elosztási 

módszereket. 

A rendszerkockázatot egy olyan leegyszerűsített, azonban a lényeget megragadó modellel írom le, 

amely egyesíti a szakirodalomban ismert rendszerkockázati modellek egyes fontosabb 

tulajdonságait (pl. a likviditáshiányból eredő problémák jelentősége, a rendszer felépítésének 

szerepe), és mégis kellően egyszerű ahhoz, hogy a hagyományos kockázatelosztási sémák 

értelmezhetőek legyenek rajta. 

Ezután definiálom az úgynevezett rendszerkockázati mértéket. Ennek egyszerűsége mellett előnye, 

hogy a modellből tetszőleges bankstruktúra esetén számolható, és a rendszerkockázat elosztása az 

egyes allokációs sémákkal egyértelműen adódik. Ezt felhasználva, megvizsgálom, hogy az egyes 

elosztási sémák milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, illetve rövid kitekintést teszek a modell 

gyakorlati felhasználásának, illetve továbbfejlesztésének irányába. 
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PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÜZDELEM A 

MAGYAR BANKI GYAKORLATBAN 

 

A pénzügyi piacok liberalizálódása, illetve az ezt kísérő technológiai forradalom hatására a 

pénzmosás napjaink egyik legsúlyosabb gazdasági eredetű bűncselekményévé nőtte ki magát. 

Manapság az illegális tevékenyég becsült globális volumene éves szinten meghaladja a 3000 

milliárd USD-t, mely nagyságrendjével olyan fejlett nemzetgazdaság teljesítményével is képes 

versenyezni, mint Németország. Ennek fényében nem meglepő, hogyha a pénzmosás megjelenik 

egy ország életében, az a kezdeti serkentő hatásokat követően súlyos torzulásokat eredményezhet az 

állam gazdasági, politikai és társadalmi berendezkedésben. Mivel a bűnözők a bűncselekményekből 

származó pénzeket legtöbbször a pénzügyi szférán keresztül kívánják legalizálni, ezért ha a 

rendszer nem megfelelően szabályozott, nincsenek kiépítve az effajta bűncselekmények elleni 

védvonalak, a hatások hatványozottan érvényesülhetnek. Ennek elkerülése érdekében a 

pénzintézeteknek gyakran hatalmas költségekkel járó ellenőrző, információs és adminisztrációs 

feladatokat kell bevállalniuk. 

Dolgozatom célja, hogy a magyar bankok pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni 

gyakorlatán keresztül bemutassam a vizsgált tevékenységgel szembeni küzdelmet. Feltárjam az 

intézményeket érintő pénzmosásból eredő kockázatokat, megismertessem az olvasóval a pénzmosás 

megelőzési szakterület tevékenységét, valamint általánosan bemutassam a feladataikat támogató 

folyamatokat és rendszereket. 

A valós kép megismerése érdekében kutatásomat két részre bontottam. A pénzmosás elleni 

szakterületen szerzett gyakorlati ismereteimet elméleti oldalról a jogszabályok és tanulmányok 

elemzésével bővítettem, a szakértői vélekedéseket pedig pénzintézeti munkatársakkal készített 

mélyinterjúkkal tártam fel. 

Kutatásaim során arra az eredményre jutottam, hogy bár a Magyarországon működő nagyobb 

bankokban már kialakult egy jól működő AML/CFT gyakorlat, azonban a kockázatértékelő 

szoftverek, valamint a szűrő és tranzakció-figyelő rendszerek fejlesztésével még tovább lehetne 

növelni a pénzügyi intézmények fellépésének hatékonyságát. 
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Ratingrendszerek a romániai kereskedelmi bankoknál 

 

Dolgozatunk célja rámutatni a romániai kereskedelmi bankok jelenlegi rating rendszerében levő 

hiányosságokra. Elemzésünkben különböző kategóriákból választjuk ki a csődelőrejelzés 

szempontjából legszignifikánsabb mutatókat – a szakirodalomban megjelenő szignifikáns 

befolyásoló tényezők alapján – felhasználva közel 3000 romániai vállalat, 1999-2008-as periódusra 

vonatkozó pénzügyi kimutatásából származó adatait. Megvizsgálva a romániai bankok által 

használt mutatókat, javaslatokat teszünk különböző mutatók rating rendszerbe való bevonására. 
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Stressztesztek a banki kockázatkezelésben 

 

A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság szabályozásainak értelmében minden pénzintézet köteles az 

allokálandó kockázati tőke megállapításakor, stressz teszteknek is alávetni portfólióját. Ezáltal 

védekezhetnek az alacsony valószínűséggel bekövetkező, ám nagy mértékű veszteséget okozó 

események ellen. Mindezek ellenére nem áll a bankok rendelkezésére egy általánosan elfogadott 

gyakorlat sem a stressz tesztek kivitelezését, sem módszertanát illetően. Ezen tanulmány, az eddigi 

kutatások alapján, először megpróbálja megállapítani, melyek azok a tényezők, amelyek 

befolyásolják a nemteljesítő hitelek alakulását, majd egy tíz bankból álló modell-bankrendszer 

segítségével szemlélteti egy alacsony valószínűségű, nagy veszteséget okozó makrogazdasági 

szcenárió hatását. 
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A helyi pénz mint a helyi gazdaságfejlesztés eszköze 

 

Magyarországon eddig még keveset hallottunk a helyi pénzről, azonban ez egy világszerte 

ismert eszköz, és a 2009-es gazdasági válság kirobbanása óta már itthon is egyre nagyobb 

népszerűségnek örvend. Mi is az a helyi pénz? Kik, hogyan és miért használják? 

A helyi pénz egy pénzhelyettesítő eszköz, amely azt hivatott elősegíteni, hogy a pénz a 

régióban maradjon, ott forogva serkentse a gazdaságot: kialakítsa a keresletet a régióban előállított 

hazai termékek iránt, így munkahelyeket teremtsen a régióban, lehetőséget nyújtson a vállalatok és 

lakosság közötti gazdasági összefogásra. A gazdasági célok mellett kiemelten fontosak a társadalmi, 

szociális, környezeti célok is, úgy mint a régió közösségtudatának kialakítása, egymás segítése és a 

közvetlen értékesítés által a környezetterhelés csökkentése. 

A felmerült kérdések megválaszolásához fő eszközöm a széles körű irodalom feldolgozás volt. 

A kutatáshoz további segítséget nyújtott, hogy részt vettem egy, a helyi pénzekről szóló 

konferencián, illetve beszélgettem egy hallgatótársammal, aki az USA-ban önkéntes munkát végzett 

egy helyi pénz kezdeményezésnél, és általa eljutottam egy iskolához, ahol testközelből 

vizsgálhattam meg egy működő közösségi pénzrendszert. 

Több esettanulmány áttekintése után arra a következtetésre jutottam, hogy a helyi pénz nem 

egy önmagában használandó eszköz, hanem egy komplexebb helyi gazdaságfejlesztési projektbe 

illesztve járulhat hozzá a fenti célok eléréséhez. Ennek megfelelően a helyi gazdaságfejlesztés 

szemüvegén keresztül megvizsgáltam a helyi pénzhez kapcsolódó egyéb végrehajtandó 

fejlesztéseket, a folyamatban résztvevő szereplőket, és a bevezetés stratégiai tervezésének lépéseit. 
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A magyarországi kistérségek demográfiai helyzetének vizsgálata a gazdasági fejlettség 

függvényében 

 

Dolgozatom célja a gazdasági és a demográfiai tényezők közötti térbeli összefüggések feltárása 

hazánkban. Vizsgálataim során az alábbi kérdésekre keresem a választ: Milyen összefüggés 

mutatható ki a személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem és az egyes demográfiai 

(életminőségi) jellemzők között? Milyen tényezőkre vezethető vissza az említett jellemzők kapcsán 

mérhető kedvező és kedvezőtlen pozíció? Hipotézisem szerint a népesség a magasabb 

jövedelemtermelő képességgel rendelkező térségekben koncentrálódik. A gazdasági, demográfiai és 

humán tényezők jellemzésére szolgáló indikátorok összegyűjtéséhez a Területi Elektronikus 

Információs Rendszer adatbázisait használtam. Vizsgálataim során használt 12 indikátor közül a 

népsűrűség, vándorlási egyenleg, élveszületések száma, halálozások száma, természetes szaporodás 

és a házasságok száma 1000 főre mutatott releváns eredményt. A vizsgálat idődimenzióban 1996 és 

2010 közötti éveket dolgozza fel, térbeli kiterjedése pedig a 173 magyarországi kistérség. Mivel 

elemzéseim során főként összefüggés-vizsgálatokra helyezem a hangsúlyt, ezért a vizsgálatba vont 

indikátorok kiértékelésére kétváltozós regresszió számítást, valamint korrelációs elemzést végzek. 

Eredményeim alapján a hipotézisem igaznak bizonyult. Mind a 6 mutató pozitív irányt mutatott a 

gazdaságilag fejlettebb kistérségekben. E területeken magasabb a népsűrűség, több gyermek 

születik, több házasságot kötnek, kevesebb a halálozás, magasabb a természetes szaporodás és a 

vándorlási egyenleg is pozitív tendenciát mutat. Ezáltal a magasabb jövedelmű kistérségekben a 

népsűrűség egyre növekszik, amíg az alacsonyabb jövedelmű területek egyre inkább 

elnéptelenednek és elöregednek. A magasabb jövedelemmel rendelkező kistérségek jobb és az idő 

előrehaladtával egyre jobb demográfiai kondíciókkal rendelkeznek, míg a gazdaságilag 

visszamaradott területek demográfiai értelemben is egyre inkább leszakadnak az ország fejlettebb 

területeiről. 
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Földrajzi tér, szállítási költség és térszerkezet: A magyar városok elhelyezkedésének új 

gazdaságföldrajzi szimulációja 

 

A dolgozatban a magyar városok új gazdaságföldrajzi szimulációját mutatom be. A térszerkezetet 

befolyásoló tényezők közül a szállítási költség és a földrajzi tér kiterjedésének hatásait vizsgálom. 

A dolgozat célja annak bemutatása, hogy az új gazdaságföldrajzi iskola által képviselt elméletek 

nem csak absztrakt térben helytállóak, hanem a valós világ jelenségeinek magyarázatára is 

alkalmasak lehetnek. Az új gazdaságföldrajzi elméletek empirikus igazolására teszek kísérletet 

azzal, hogy rámutatok a földrajzi tér (elsősorban a határok) és a szállítási költség térszervező 

erejének jelentőségére a magyar térszerkezet sajátosságaiban. Ehhez a Dirk Stelder (2005) által 

bemutatott módszert használom fel, amely lehetővé teszi Paul Krugman (1991) többrégiós térbeli 

modelljének valós földrajzi térben történő alkalmazását. A magyar városokat különböző kiterjedésű 

földrajzi térben jelzem előre és minden esetben egy hiba-minimalizációs eljárással választom ki az 

optimális modellt. Az első, mai Magyarország térségén elvégzett szimulációból kapott 

eredményekkel sikerül rámutatni az I. Világháborút követő határváltozás magyar térszerkezetre 

kifejtett hatásaira. A második, történelmi Magyarország területére bemutatott szimuláció a XIX. 

századi társadalmi és gazdasági megújulás térszervező szerepének fontosságára enged 

következtetni. Végül a szomszédos országokat is magában foglaló térben elvégzett előrejelzés 

felhívja a figyelmet a külgazdasági kapcsolatok téralakító befolyására. A szimulációkból származó 

eredmények rámutatnak két, a térbeliség által determinált jelenségre: a térbeli tényező szerepére a 

többes egyensúly kialakulásában, valamint a szállítási költség és a földrajzi tér mérete közötti 

összefüggésre. Az együttes eredmények azon túl, hogy kiemelik a térbeli tényező fontosságát 

Magyarország térszerkezetének alakulásában, a vizsgálati módszer eredményességéről is 

tanúskodnak. 
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Potenciális járműipari beszállítói körzet Vas és Zala megyében 

 

A járműgyártás jelentős súllyal rendelkezik Magyarország gazdaságában. A rendszerváltás előtt a 

haszongépjármű-gyártás, a rendszerváltást követően pedig a személygépjármű-gyártás lett 

meghatározó hazánkban. A nyugat- európai és japán járműgyárak a 90-es évek elején bekövetkezett 

letelepedésének hatására a Nyugat-Dunántúl régióban, elsősorban Győr-Moson-Sopron megyében 

járműipari központ alakult ki. Zalai származású emberként mindig is foglalkoztatott az a kérdés, 

hogy a győri járműipari központhoz Vas, valamint Zala megye milyen módon tudna kapcsolódni, 

illetve meg van-e a két megyében az a járműipari potenciál, mely ehhez szükséges. 

Dolgozatomban a Vas és Zala megyében működő járműipari beszállító vállalatok helyzetét és 

kapcsolatait mutatom be. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy működik-e Vas és Zala 

megyében olyan potenciális járműipari beszállító körzet, mely képes lenne a régió járműipari 

központjához, Győrhöz kapcsolódni; továbbá vizsgálataim kiterjedtek annak feltárására, hogy a két 

megye között figyelhetőek-e meg gazdasági, társadalmi különbségek, melyek befolyásolják a 

megyék járműipari potenciálját. 

Kérdéseim megválaszolásához a két megye járműipari adottságait, valamint helyzetét tártam fel 

statisztikai adatok segítségével, majd részletesen vizsgáltam tíz céget a két megyében mélyinterjús 

módszerrel. Az interjúkat a vállalkozások vezetőivel, illetve vezető beosztásban lévő 

munkavállalóival készítettem. Interjúalanyaimat vállalatuk telephely választási szempontjairól, a 

vállalatok közötti versenyben elfoglalt helyzetükről, a meghatározó vevőkkel való kapcsolatukról, 

főbb nehézségeikről a nyers-, alapanyag-, és résztermék beszállítókkal kapcsolatosan, termelési, 

értékesítési, valamint együttműködési hálózatban való részvételükről, államtól, illetve 

önkormányzattól kapott támogatásokról, pályázatokról, fejlesztési célokról, szervezeti problémákról 

és felsőoktatási kapcsolataikról kérdeztem. 

Az interjú tapasztalatai és eredményei alapján, valamint a feldolgozott szekunder adatok 

segítségével a dolgozatom végén választ adtam hipotéziseimre, és további kutatási irányokat 

fogalmaztam meg a Zala megyei vállalatok szlovéniai járműiparral való kapcsolatainak feltárására, 

illetve a járműipari beszállító cégek szakemberhiányával kapcsolatban az oktatás erősítése végett. 
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Reformer pénzpiacok Wörlgltől Veszprémig 

 

A 2008-ban kiinduló gazdasági válság ismét ráébresztette az embereket, hogy a jólét és a 

konjunktúra nem tarthat örökké. A piacok összeomlását követően a reformerek ismét a múlt 

században bekövetkező nagy gazdasági világválság megoldásaihoz nyúltak vissza. A válságkezelő 

stratégiák, melyek igyekeznek megfékezni a válság negatív hatásait és próbálják a gazdaságot ismét 

növekedési pályára állítani alapjaiban évszázadok óta hasonlók. 

A válságra adott hatékony válasz nem mindig nemzetközi vagy országos szinten a leghatékonyabb, 

olykor kis közösségek helyi szintű összefogása teremti meg a gazdaság ismételt fellendítésnek az 

alapját. Ezeket a helyi utalványrendszereket sokféleképpen nevezik itthon és a világban. 

Olvashatunk helyi pénzről, szabad pénzről, szívesség bankról, zöld forintról, cserekörökről, de a cél 

minden esetben ugyan az, hatékony választ adni a nehéz helyzetben lévő helyi gazdaság kihívásaira. 

A pénzhelyettesítők nemzetközi viszonylatban jóval nagyobb múlttal rendelkeznek, mint hazai 

tekintetben.Ma a világon 2500-3000 féle helyi pénz van forgalomban Nyugat-Európától egészen a 

harmadik világ országaiig. A wörgli helyi pénz 1932-es megjelenése óta számos hasonló 

pénzhelyettesítő került bevezetésre és hozott gazdasági fellendülést regionális szinten. 

Hazai viszonylatban a helyi pénz fogalma az elmúlt évekig szinte teljesen ismeretlen volt, pedig 

jelentős gazdasági potenciált hordoz magában (Silvio Gesell-1891). A helyi pénz nyújtotta 

előnyöket azért is fontos volt megvizsgálnunk és elemeznünk, mert a magyar gazdaság jelentősen ki 

van téve a világpiaci hatásoknak, amelyre nem képes hatást gyakorolni, ezért minden olyan 

lehetőséget meg kell ragadnia, amely a függetlenedés és az önszabályozás irányába mutat. Ennek 

alapja a helyi közösségek és az összefogás ereje, amely által kis lépésekben jutunk el a térségi 

fejlődéstől az ország gazdasági stabilitásának megteremtéséig. 

A TDK dolgozatunkban bemutatásra került a helyi pénzként ismertté vált utalványrendszer, 

amelynek számos nemzetközi képviselője mellett hazai terjeszkedését is bemutattuk. Bemutattuk és 

elemeztük a helyi pénzrendszer minden ismert előnyét és hátrányát, gazdaságra és társadalomra 

gyakorolt hatását. Végül Veszprém város önkormányzatával közös együttműködésben feltártuk a 

következő évtől bevezetésre kerülő Balatoni Koronával szembeni ismereteket és várakozásokat a 

célközönséget alkotó lakosság megkérdezésével. 
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Sikert vagy kudarcot hoz a Duna Stratégia? 

 

A Duna Stratégia az Európai Unió keretein belül létrejött makroregionális koncepciók egyike. A 

dunai térség együttműködése, jövőbeli sikerességének vagy éppen sikertelenségének lehetősége és 

ennek vizsgálata irányított a kutatás során. Kutatási kérdéseim közül a legfontosabb az, hogy a 

közép-európai összefogási kísérletek meghiúsulása láttán reménykedhetünk-e a Duna Stratégia 

sikerében? Mely tényezők erősíthetik a gyümölcsöző kooperáció gondolatát, s melyek léphetnek fel 

akadályozóként? Hogyan járulhat hozzá e stratégia a térség felvirágoztatásához? Összességében 

lehet-e az EU-ban felmerülő kihívásokra a makrorégiók létrehozása a válasz? A témát a fellelhető 

szakirodalom, könyvek, folyóirati cikkek, jelentések alapján dolgoztam fel. 

A Duna Stratégia kidolgozásának gondolata 2008-ra tehető, elfogadása azonban csak 2011 

áprilisában történt meg. Hazánk elkötelezett a stratégia prioritásai iránt. Kiemelkedően fontos 

Magyarország számára a régió versenyképességének fokozása, a tudatos vízgazdálkodás, a 

fenntartható közlekedési rendszerek létrehozása, az energiabiztonság megteremtése, valamint a 

tudásalapú gazdaság felé tett lépések ösztönzése. 

A stratégia együttműködési keretei egyelőre még kiforratlanok, illetve konkrét eredményeknek sem 

vagyunk birtokában, mivel a kezdeményezés kezdeti fázisában van. Ám a jelenlegi tényeket 

figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a lehetőségek mellett kihívásokat és veszélyeket egyaránt 

rejt magában a koncepció. A dunai régió gazdasági potenciáljának felszínre hozása és kiaknázása, s 

ezzel párhuzamosan a nyugat-balkáni országokkal való kooperálás előmozdítása előidézheti a 

bővülve mélyülés jelenségét. Továbbá a Duna folyó mint összekötő szimbólum tartalommal való 

megtöltése a dunai identitás kialakulásának adhat kezdőlökést. A heterogenitás nagy fegyvere lehet 

az együttműködésnek, ugyanakkor az ezzel párosuló fejlettségbeli különbségek okozhatják a 

kezdeményezés bukását. A résztvevő országok eltérő motivációi, a prioritások közti 

ellentmondások, a finanszírozási kérdésekben terén való érdekütköztetések gátat szabnak az 

együttműködés sikerének. 

Összességében leszögezhetjük, hogy a makroregionális stratégia kidolgozása indokolt. Bár a 

gazdasági síkú kooperáció még várat magára, politikai támogatottsága erős. A makrorégió új teret 

nyithatnak a többszintűségnek, az alulról jövő kezdeményezéseknek, a területi tervezésnek. A siker 

kulcsa egyértelműen a tagállamok kezében van. 
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Utaslétszám a budapesti elővárosi vasúti közelekedésben 

 

A dolgozat a budapesti elővárosi vasúti közlekedés keresletének legfőbb tényezőit keresi. Az 

ingázók letelepedési döntésének modellezése után a budapesti elővárosi közlekedést mutatja be. A 

szerzők havi utasfőadatokon elvégzett empirikus ökonometriai módszerekkel elemzik az elővárosi 

vasúti keresletet. A szakirodalom által megalkotott modell sikeresen leírja a szolgáltatás keresletét. 

Eredményeik szerint a négy legfontosabb tényező a jegyárak, a benzinár, az adott vonalon élő 

lakosság száma, illetve az adott vonali munkanélküliségi ráta. 



 

 

LÁNCZI PÉTER 

Alkalmazott közgazdaságtan 

BA, 7. félév 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Társadalomtudományi Kar 

POGONYI CSABA GÁBOR 

Közgazdasági elemző 

MA, 1. félév 

Közép-Európai Egyetem 

 

Témavezetők: 

Major Klára 

egy. adjunktus, ELTE TÁTK 

Major Klára 

egy. adjunktus, ELTE TÁTK 

 

 

A budapesti kiskereskedelmi benzinpiac térbeli elhelyezkedésének és árazásának vizsgálata 

 

Kutatásunkban modellezzük a budapesti kiskereskedelmi benzinpiac térbeli elhelyezkedését illetve 

a kutak árazását. A szakirodalmi áttekintés után bemutatjuk a budapesti kiskereskedelmi 

benzinpiacot a holtankoljak.hu internetes oldal adatai alapján. Ezután felírunk egy kétegyenletes 

modellt, amely a benzinkutak hosszú illetve rövid távú döntését magyarázza. A hosszú távú döntés 

a kutak térbeli elhelyezkedési döntését magyarázza, míg a rövid távú a már letelepedett kút árazását 

modellezi. Kétegyenletes modellünket OLS és IV módszerrel is megbecsültük. 

Eredményeink szerint a kutak letelepedési döntésénél a legfontosabb magyarázó tényezők az adott 

környékbeli népsűrűség, a piac szerkezete illetve az autóforgalom. A kutak árazására hat az 

elhelyezkedésén kívül hogy milyen kúthálózathoz tartozik. Egy adott területen a kutak sűrűségének 

növekedése növeli a benzin árát. Fontos eredményünk, hogy minél nagyobb egy piacon a 

legnagyobb kút piaci ereje, annál inkább nőni fog a benzin ára. Az azonban, hogy egy környéken 

csak egy márkájú kutak találhatóak nem hat szignifikánsan az árra. Ez is meglepő eredmény, hiszen 

arra számítottunk hogy megnövekedett piaci erejüket kihasználva növelik áraikat a vállalatok. 

Kutatásunkat szeretnénk továbbfejleszteni, melyet elsősorban azzal szeretnénk elérni, hogy 

keresztmetszeti adatbázisunkat paneladatbázissá alakítjuk át, így pontosítva a becslést. 



 

 

PANKOTAY FRUZSINA MAGDA 

Gazdálkodási és menedzsment 

BA, 5. félév 

Nyugat-magyarországi Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Fábián Attila PhD 

egyetemi docens, NYME KTK 

 

 

A fiatalok vállalkozóvá válásának lehetőségei az osztrák-magyar-szlovák határtérségben 

 

Európa elöregedő társadalma, ennek gazdasági és társadalmi következményei valamint az ebből 

keletkező generációs konfliktusok megoldása, az egyik legnagyobb kihívás a stratégiaalkotók 

számára. A problémára regionális és lokális szinten is válaszokat kell adnunk. Kutatásom, a 

gazdasági megoldáskereséssel foglalkozik, a kialakítható hálózati együttműködések lehetőségének 

feltárását vizsgálja. Másodikként az új, határ-regionális munkaerőpiac, rugalmas 

kialakíthatóságának lehetőségeit tűzi célul az osztrák–magyar–szlovák határrégióban. 

     Dolgozatomban az ifjúság szerepét és helyét vizsgáltam meg, a határokon átnyúló 

munkaerőpiacon. Az osztrák–magyar–szlovák határtérség elemzése során, olyan módszereket és 

megoldásokat kerestem, amelyek a fiatalok munkaerő-piaci tapasztalatszerzésére, készségeik 

fejlesztésére szolgálhatnak és generálják közöttük a hálózatosodás lehetőségét. 

     Az érintett intézmények felkeresésével, strukturált mélyinterjúk készítésével egészítettem ki 

szekunder elemzésemet és támasztottam alá felvetéseimet. 

     Megállapítottam, hogy a sikeres foglalkoztatáspolitikával rendelkező országok eredményesebbek 

a fiatalok életpályára állításában és egyúttal a gazdasági stabilitás kialakításában is. A sikeresség 

eszköze a vállalkozói ismeretek oktatása és jó gyakorlatának alkalmazása már az iskolai évek alatt 

is. Így a pályakezdő fiatalok alkalmassá válhatnak arra, hogy vállalkozást indítsanak és 

működtessenek. A proaktív megoldások növelik a friss diplomások önfoglalkoztatási és 

elhelyezkedési lehetőségeit. A tanulmányok mellett is végezhető atipikus foglakoztatási formák 

támogatásával a pályakezdők nagyobb eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon. 

     Kialakulhat a hosszú távú közös érdek a határ menti vállalkozók és a fiatal munkavállalók között 

is a fenntartható vállalkozói tér érdekében. Mindezek tükrében javaslatot tettem egy a 

foglalkoztatási és innovációs előnyökre építő közösség, az Ifjú Vállalkozók Határon-átnyúló 

Platformja kialakítására, amellyel a fiatalok munkaerőpiaci esélyei tovább javulhatnak. 

    Ennek eredményeként előre vetíthető a jövő, határon átnyúló vállalkozói hálózatának létrejötte is. 

A kutatás számos továbbgondolandó kérdést eredményezett. Többek között azt, hogy miként lehet 

megteremteni a fiatal és tapasztalt vállalkozók együttműködését és a fenntartható vállalkozói tér 

kialakítását. 
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A Tisza és a Bodrog közötti multi periféria vizsgálata, a Bodrogközi kistérség példáján 

keresztül 

 

Napjainkban a területi egyenlőtlenség kérdése sokszor felvetődik. Magyarország ilyen tekintetben 

különösen megosztott, sok tényező által meghatározott egy-egy terület fejlettsége vagy 

elmaradottsága. A kérdéskör egyre több embert foglalkoztat, így a köztudatban, illetve a regionális 

tudományokban is egyre nagyobb hangsúlyt kap a vidéki térségek felértékelődése. 

Egyre több helyen megjelenik a leghátrányosabb helyzetű kistérségek (LHH) fogalma. Az Európai 

Uniós csatlakozás feltételeként jöttek létre a kistérségek, majd számos kormányrendelet 

felülvizsgálata után alakult ki a mai Statisztikai kistérségi lehatárolás. Majd a 311/2007. (XI. 17.) 

Kormány Rendelet szerint a kistérségek fejlettségük szerint besorolásra kerültek. 

Témaválasztásomat az indokolja, hogy ezen besorolás alapján a Bodrogközi Kistérség a hátrányos 

helyzetű kategórián belül is a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek 

közé nyert beosztást. Dolgozatomban szeretném a komplex mutató alapján elemzéseket végezni, ezt 

követően stratégiai irányvonalakat kijelölni. Vizsgálatom további témája a centrum periféria 

viszonyok megállapítása a kistérségen belül, valamint a települések vonzáskörzetének vizsgálata. 

Végül pedig szeretnék kisebb kitérőt tenni a 2013-tól életbe lépő járási rendszert követő 

változásokról. 

A Bodrogközi kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén megye határán, az Észak-Magyarországi Régió 

határán, valamint az ország határán fekszik. Ezzel a multi-periférikus elhelyezkedésével csekély 

mértékben ugyan, de magyarázható a besorolás. Az Európai Unió egyre több és több területi 

egyenlőtlenséget csökkentő programot hirdet, amelyek kitörési pontot jelenthetnek a hasonló 

helyzetű területek számára. 

Véleményem szerint fontos, hogy kiemelt figyelmet kapjanak ezek a kistérségek. Ezeken a 

területeken megfigyelhető, hogy a jelentős támogatások ellenére nem történik nagy előrelépés. A 

gazdaság motorja valahol máshol helyezkedik el. A területi egyenlőtlenségek és különbségek 

drasztikus mértékben nőttek, eltolódtak a gazdasági tengelyek. A folyamatot mindenképen lassítani 

kell. 

Dolgozatomban célul tűztem ki: 

Értelmezzem és bemutassam a kistérség hátrányos helyzetéből adódó problémákat 

Vizsgálataimmal elemezzem a kistérség centrumát és új centrumokat keressek 

Javaslatokat tegyek, stratégiát fogalmazzak meg a kistérség fejlesztésére vonatkozóan 

A járási rendszerből fakadó jövőbeni kilátások felvázolása. 
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Az Ózdi kistérség regionális elemzése és fejlesztési lehetőségei 

 

Dolgozatunkban az Ózdi kistérség regionális fejlettségi tényezőit vizsgáljuk, majd fejlesztési 

ötleteket javasolunk hátrányos helyzetéből való kilábalásához. Munkánk első részében elemezzük a 

foglalkoztatás, az oktatás, a jövedelmek, az infrastruktúrák, a turizmus és természeti környezet 

helyzetét a kistérségben, majd az eddigi fejlesztési előzményeket is megvizsgálva innovatív 

fejlesztési projektötleteket vázolunk fel. 
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Barnameős területek térökonometriai vizsgálata 

 

A kutatásom témája a Magyarország kistérségeinek barnamezős területein élők gazdasági, szociális 

és társadalmi helyzetének feltárása. Ezeken a területeken kialakult a társadalmi szegregáció, a 

barnamezős területek revitalizációjának gátja az ott élők munkaerőpiaci depressziója. A 

segélyezettek száma megnőtt a barnamezős területeken. Az itt élő lakosság elszegényedése 

folyamatos. Többségüket a kilátástalanság jellemzi. Alacsony a barnamezős környezetben lakók 

iskolázottsága és nem használják ki a képzési lehetőségeiket.  

Dolgozatom egyik alapvető kérdése, hogy a negatív gazdasági (alacsony átlagjövedelem és 

nyugdíjszínvonal, villamos energia és gázfogyasztás) és társadalmi (magas munkanélküliségi ráta, 

átlagot meghaladó mértékű szociális segélyezés) jelenségek mennyire jellemzik a barnamezős 

területeket, mennyire szoros az együttmozgás ezen jelenségek és a barnamezős területek aránya 

között. 

Ezen kívül a dolgozat azt is vizsgálja, hogy a barnamezős területek térbeli koncentrációját mi 

jellemzi: a szomszédos kistérségek mennyire hasonlítanak vagy különböznek a barnamezős 

területek arányát tekintve. 

Kutatásomban korreláció és regresszió vizsgálatának módszerét alkalmazom SPSS Statisztikai 

program segítségével. A területi elhelyezkedés vizsgálatához a Moran I módszerét használom, 

amelynek eredményeit térképi környezetben is szeretném szemléltetni. A számítások elvégzéséhez 

a Területi statisztikai évkönyv (2010) és a Nemzeti Foglalkoztatási szolgálat (2010) kistérségi 

szintű munkaügyi adatait használom fel. 
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Egyetemi kontextusú globális-lokális paradoxon a tanuló régiók keretfeltételei között: a 

„negyedik generációs” egyetemek irányába 

 

Napjainkban felértékelődött a tudás szerepe, felgyorsultak az innovációk, a tudásalapú gazdaság és 

társadalom korszakában élünk. Az egyetemek is jelentős szerepet játszanak ebben a folyamatban, a 

fejlett országokban nemzetközi sikereket érnek el, nemzetközi hallgatói körrel és kutatási 

eredményekkel rendelkeznek, emellett szorosan beágyazódtak a helyi gazdaságba is. Napi 

kapcsolatot ápolnak az ipari szférával és a kormányzattal, tartós versenyelőnyeik a lokális térségben 

gyökereznek. Ezzel szemben Magyarországon még nem tapasztalható ez a kettősség, számos 

esetben ugyanis ezek az egyetemek a helyi gazdaságtól, társadalomtól, munkaerőpiactól elhatárolva 

tevékenykednek, ugyanakkor nemzetközi sikerekre törekednek. Ebből a problémakörből kiindulva 

jelen dolgozat elsődleges célja, hogy megvizsgálja, megadhatóak-e egy nemzetközileg sikeres, 

ugyanakkor a helyi gazdaság és társadalom igényeit a lehető legnagyobb mértékben kielégítő 

egyetem ismérvei. E kérdés megválaszolásához három fő fejezeten át vezet az út. A dolgozat leíró 

jellegű módszertant alkalmaz, a témához szorosan kapcsolódó szakirodalom bemutatása után 

felvázolja az egyetemek sikerességi faktorait egyetemi rangsorok és nemzetközi benchmark példák 

alapján, mindezeket felhasználva végül kísérletet tesz arra, hogy megadja egy sikeres „negyedik 

generációs” egyetem keretfeltételeit. Modellek felállítására kerül sor, melyek megmutatják, hogyan 

is kellene kinéznie egy „negyedik generációs” egyetemnek, hogyan értelmezhető a globális-lokális 

paradoxon egyetemi kontextusban, illetve milyen mértékű szerepet tölt be egy „negyedik 

generációs” egyetem egy újraértelmezett Triple Helix modellben. Mindezek vizsgálata a tanuló 

régiók keretfeltételei között történik. Kutatásunk egyik legfontosabb megállapítása, hogy az 

egyetemek esetében is definiálható a globális-lokális paradoxon, hasonlóan a vállalatokhoz, az 

egyetemek nemzetközi törekvései mellett tartós sikereik forrásai a lokális térségben gyökereznek. 

Vizsgálódásunk további következtetése, hogy a vállalatok iparági versenyelőnyei forrásainak 

kategorizálása párhuzamba állítható az egyetemek versenyelőnyei forrásainak osztályozásával, 

definiálhatók a Porter-féle rombusz modell tényezői egyetemi dimenzióban, valamint a Triple Helix 

újraértelmezésével egy olyan modellt kapunk, melyben az egyetem kapja a leghangsúlyosabb 

szerepet, és az egész modell a helyi gazdaság és társadalom keretein belül értelmezhető. 
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Inkubáció határok nélkül - Fejlesztési tervek a Nagykanizsai Inkubátorház részére 

 

A mikro-, kis,- és középvállalkozások nagy szerepet töltenek be mind a nemzetközi, mind a hazai 

gazdaságban. Fejlesztésük, különösen az induló vállalkozások tekintetében, nagy szerepet kell, 

hogy kapjon. Ezért jöttek létre a huszadik század második felében az inkubátorházak, melyek húsz 

évvel ezelőtt Magyarországon is megjelentek. Az inkubáció célja elsősorban a gazdaságfejlesztés, 

munkahelyteremtés, vállalkozói környezet javítása és az innováció segítése. Nyugat-, és Észak – 

Európában jelentős inkubátorházak jöttek létre, nemzetközi szervezetekbe tömörülve, melyek 

sikerességét hazánk inkubátorházai is célul tűzték ki. 

Négyhónapos szakmai gyakorlatomat a nemrég átadott Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs 

Központban töltöttem el, mely során kötelességemnek éreztem egy olyan értéket képviselő 

tanulmány létrehozását, ami gyakorlati helyem, és ezzel lakókörnyezetem gazdaságának fejlődését 

szolgálja. 

Kutatásomban a Nyugat-, és Dél-Dunántúli régiók inkubátorházainak, valamint a horvát-magyar 

határhoz közeli horvát inkubátorok vezetőivel interjút készítettem, illetve a Nagykanizsai 

Inkubátorház bérlőivel kérdőíves felmérést végeztem. 

Megállapítottam, hogy a magyar inkubátorházak többsége nem ápol kapcsolatokat az egyetemekkel, 

míg a vizsgált horvát intézmények igen. A betelepült vállalkozások többsége elsősorban a 

kedvezményes működési teret részesíti előnyben az emelt szintű szolgáltatásokkal szemben. 

Kutatásom eredményeként arra jutottam, hogy a vizsgált horvát és magyar inkubátorházak többsége 

hosszú távú együttműködéseket el tud képzelni egymással. 

Ajánlásaimban tanácsokkal, javaslatokkal láttam el a Nagykanizsai Inkubátorházat az egyetemmel 

és annak hallgatóival való kapcsolat, a szolgáltatásfejlesztés, infrastruktúra - bővítés és marketing 

területeken. Fontosak a nemzetközi kapcsolatok, az egymástól való tanulási lehetőségek, ezért 

partneri viszony kiépítését tanácsoltam a kutatásban résztvevő horvát és magyar intézményeknek. 

Javaslataim az információcsere, a szolgáltatások közös kiterjesztése, az üzleti kapcsolatok 

kialakítása és a pályázati lehetőségek körül mozogtak. 

Véleményem szerint tanácsaim figyelembe vétele jó hatással lehet a házra, ezért a gazdasági 

környezetre is, projektötletem pedig mind Nagykanizsára, mind a vizsgált régiókra nézve pozitív 

eredménnyel zárulhat. 

A fejlődésnek, mint célnak, az együttműködésekre való törekvéseknek a szemünk előtt kell 

lebegnie, így a gazdasági, társadalmi környezetre pozitív hatással lehetünk. 
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Területi versenyképesség főbb összefüggéseinek vizsgálata a Közép- magyarországi régióban 

 

A globalizáció és versenyképesség fogalmak manapság egyre inkább előtérbe kerülnek. A területi 

egységek minden szinten keresik a megfelelő fejlődési irányokat az internet és egyéb fejlesztések 

segítségével felgyorsult világgazdaság változásaira. Ebben a területi versenyben Magyarország is 

keresi a helyét, fejlődési irányait az Európai Unió segítségével. A 2008-2009-es gazdasági 

világválság után mind országos mind alacsonyabb területi szinteken felértékelődtek a helyzeti 

előnyök, versenyképesség. Az ország versenyképességét régiói határozzák meg. De mi a helyzet 

magukkal a régiókkal? Melyik területi szintig lehet lefúrni a versenyképességi kutatásokkal? 

Dolgozatomban a kistérségek szintjén elemzem a területi versenyképesség lehetőségeit, és 

többváltozós statisztikai módszereket használok a közép-magyarországi régió feltérképezésére. 

Választásom a „Központi Régióra” esett, mert köztudott, hogy ez Magyarország legfejlettebb és 

legversenyképesebb régiója. De itt is található perifériák. A legfejlettebb régiónak is vannak 

leszakadó területei. Ezek nem feltétlenül a régióhatároknál találhatók. Léteznek belső perifériái is. 

A kistérségek sorsa több tényező kombinációjából íródik meg. Ezeket a tényezőket keresem fel, és 

segítségükkel felvázolom a közép-magyarországi régió kistérségeinek versenyképességi térképét. 

Dolgozatomban összefoglalom a régió, a kistérség, a globalizáció, a verseny, a versenyképesség és 

a területi versenyképesség fogalmát, valamint bemutatom a versenyképesség különböző számítási 

és szemléltető modelljét. Kutatásomat a kiválasztott mutatórendszerem bemutatásával kezdem, 

majd a főkomponens elemzés segítségével a letisztított mutatórendszert vizsgálom. Második 

elemzésként egy klaszter analízissel felosztom a régió kistérségeit a versenyképességet 

meghatározó mutatók szerint. Végül a két elemzési formát ötvözve összefüggést keresek a 

legnagyobb befolyást gyakorló főkomponensek és a kistérségek klaszterei között. 
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A fogyasztói elkötelezettség vizsgálata a szabadidős teniszezésben 

 

Dolgozatomban a szabadidős teniszezéssel kapcsolatos fogyasztói elkötelezettséget vizsgálom a 

sport elkötelezettség modell segítségével. 

A dolgozat négy fő részből tevődik össze. Az első fejezetben ismertetem az ügyfélmegtartás 

stratégiai fontosságát, mely a tenisz iparágban is kiemelt jelentőséggel bír. Ennek alátámasztására 

elsőként az Egyesült Államok teniszpiacát vizsgálom, mely referenciapontként szolgál a hazai 

helyzet értékeléséhez. 

A második fejezetben elemzem a fogyasztói hűséget és alkotóelemeit. Külön részletezésre kerül a 

hűség attitűdbeli és magatartásbeli komponense, különös tekintettel az elkötelezettségre. Vizsgálom 

a hűség és elégedettség közötti kapcsolatot, illetve a fejezet zárásaként a szabadidős érdekeltséget 

mutatom be. 

A harmadik fejezetben kerül sor a dolgozat gerincét alkotó sport elkötelezettség modell 

vizsgálatára. Ennek során részletesen ismertetem a modellt, annak kibővítési lehetőségeit, illetve a 

teniszezés témakörben végzett kutatások főbb eredményeit. A fejezet az empirikus kutatásban 

alkalmazott modell bemutatásával zárul. 

A negyedik fejezetben kap helyet az empirikus kutatás részletezése. Sor kerül a kutatás 

lebonyolításának és válaszadók ismertetésére, a felállított hipotézisek bemutatására és azok 

tesztelésére, valamint a válaszadók szegmentálására, és a kialakított szegmensek jellemzésére. 

A dolgozat a kutatás főbb tanulságainak és a legfontosabb következtetések összegzésével és a 

további kutatási irányok megjelölésével zárul. 
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A hagyományos reklámok és az ambient marketing hatása az Y generációra 

 

OTDK dolgozatom céljául azt tűztem ki, hogy bebizonyítsam, a tömegmédiumokon keresztül 

történő reklámozás hatásossága mára jelentősen lecsökkent, és megoldást kínáljak erre a 

problémára. A fiatal korosztálynak új eszközökkel lehet felhívni a figyelmét, mert túl sok 

információt kell feldolgozniuk nap mint nap, így tudatosan kerülik a reklámokat. 

A megoldást a környezetbe illesztett, ambient reklámokban láttam. A fogyasztók megnyerésének 

különböző módjairól, a marketingszakma újragondolásáról, és a gerillamarketing sikereit bizonyító 

példákról is írtam dolgozatomban. Ezután megvizsgáltam a generációk jellemvonásait, és úgy 

véltem, az Y generáció (17-32 évesek) a legalkalmasabb arra, hogy ambient reklámokkal elérhetővé 

váljon a marketing szakemberek számára. 

A dolgozatban primer és szekunder kutatást egyaránt alkalmazva bebizonyítottam, hogy a 

feltevésem valós probléma, és az ambient erre megoldást jelenthet. Kitértem a generáció 

internethasználatának vizsgálatára, és megtudtam, hogy legalább havonta néhányszor a fiatalok 

29%-a oszt meg reklámokat közösségi oldalakon, és 37%-a szokott reklámvideókat nézni videó 

megosztó portálokon. Így elmondható, hogy van lehetőség abban, hogy így terjedjen a marketing 

információ, de egyelőre ez nem jellemző a hazai ambient reklámok hiánya miatt. 

Továbbá vizsgáltam az Y generációra jellemző fő ismérveket, amelyeket nem szabad figyelmen 

kívül hagyni a marketingüzenetek megfogalmazásakor, ha reklámkészítésre kerülne sor. Leginkább 

az jellemző rájuk, hogy örülnek, ha valami kizökkenti őket az átlagos hétköznapokból, időhiányban 

szenvednek, önállóak, és érdeklődnek más országok, kultúrák iránt. 

A kérdőíves kutatásomból kiderült, hogy az Y generáció tagjainak 84%-a nagyon jónak tartja az 

ambient reklámokat, és 77%-uk örülne, ha Magyarországon látna ilyen reklámot az utcán. 

Amennyiben személyesen találkoznának egy környezetbe illesztett reklámmal, a megkérdezettek 

4/5-e elmesélné ismerőseinek, és közülük minden 4. ember közösségi oldalon is megosztaná. A 

legtöbben azokat a reklámokat kedvelik, amik viccesek, van bennük valamilyen egyedi ötlet, vagy 

valamilyen élményt nyújtanak számukra. 

A kutatás eredményeit figyelembe véve javaslom, hogy a jövőben a marketingszakemberek egy 

integrált marketingkommunikációban gondolkodjanak, ahol a termékbevezetéskor még az ATL 

eszközöket, viszont emlékeztető reklámok helyett inkább BTL eszközöket alkalmazzanak, amiben 

hangsúlyos szerepet kaphatna az ambient. 
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A középiskolás fiatalok élelmiszerfogyasztói preferenciái Magyarországon és Erdélyben 

 

A magyar élelmiszer-gazdaságnak számos kihívással kell szembenéznie. Megítélésem szerint az 

iparág versenyképességének egyik lehetséges módja a teljesen új vagy még részben kiaknázatlan 

piaci rések felkutatása és egyedi igényeik magas hozzáadott értékű kiszolgálása. Ilyen potenciális, 

kisméretű szegmentumoknak tekintem az Erdélyben élőket, ezért célul tűztem ki a magyar és az 

erdélyi élelmiszerfogyasztói szokások összehasonlító vizsgálatát. 

Kutatásom központi kérdése volt, hogy mely élelmiszerkategóriákban érdemes intenzívebben 

megjelenni feldolgozott magyar élelmiszerekkel az erdélyi piacon és hogy lehet-e etnikai, kulturális 

ismérvek alapján differenciálni a célcsoportomat képező középiskolás fiatalokat, az 

élelmiszerfogyasztói magatartásukat tekintve. 

Tanulmányom során, a témámmal kapcsolatos szakirodalom feldolgozása mellett, átfogó 

marketingkutatást végeztem, szekunder és primer jellegű, kvalitatív, valamint kvantitatív 

módszereket alkalmazva. 

Szekunder kutatásomban trendszámítással elemeztem a magyar és román élelmiszerfogyasztói 

trendeket, a várható tendenciákat. Összefüggés-vizsgálatok segítségével megállapítottam a 

reáljövedelmek, az élelmiszerárak és az élelmiszerfogyasztás mennyiségi alakulása közötti 

korreláció erősségét. 

A fókuszcsoportos interjúk és a kérdőíves megkérdezések keretében arra kerestem a választ, hogy a 

magyar, az erdélyi magyar és román fiatalok étkezési kultúrája, milyen azonosságokat illetve 

lényegesebb eltéréseket mutat, valamint hogy az erdélyi gasztronómia mennyire őrizte meg 

magyaros jellegét és milyen mértékben épültek be abba a román étkezési hagyományok. 

Kitértem a táplálkozásukat befolyásoló tényezőkre, étkezéseik rendszerességére és minőségére, az 

egyes élelmiszerek és italok fogyasztási gyakoriságára, a házon kívüli étkezési szokásaikra, 

kedvenc élelmiszermárkáikra és az egészséges táplálkozáshoz való viszonyulásukra. Végül annak 

feltárására törekedtem, hogy az egyes demográfiai jellemzők milyen mértékben determinálják a 

fiatalok étkezési szokásait. 

Felmérésemmel számos érdekes eredményre és megállapításra jutottam. A statisztikailag is 

alátámasztható varianciaanalízisem eredményei kiindulási pontot jelenthetnek egy további 

reprezentatív, nagy mintán történő kutatás lebonyolításához. 
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A metrosexualitás hazai és nemzetközi viszonylatban 

 

Mire asszociálnának önök, ha ezt a szót hallják, hogy metroszexualitás? Nem is olyan egyszerű 

kérdés ez. Úgy gondoljuk, hogy erre a válaszra többen is kíváncsiak lennének. Véleményünk szerint 

ez az ismeretlen fogalom többféle irányban véleményt formálhat az emberekben. Érdemesnek 

tartjuk, hogy ezzel a témával foglalkozzunk, hogy ezt mások számára is közérthetőbbé, világosabbá 

tehessük. Igyekszünk átfogó képet nyújtani egé-szen a fogalom meghatározásától kezdve, a 

nemzetközi tendenciákon keresztül, a hazai piac helyzetképének felmérésén át, a fókuszcsoportos 

interjú és mélyinterjú kutatási mód-szertan eszközök segítségével. A dolgozat megírása közben 

tapasztaltuk, hogy a magyar fiatalok körében is mennyire nem ismert - a külföldiekkel ellentétben - 

ez a fajta életvitel, annak ellenére, hogy nem a mai ,,civilizált ember” találmánya. Feltérképeztük, 

hogy a történelem folyamán a metroszexualitás gyökerei felelhetők. Dolgozatunk segítséget 

nyújthat abban, hogy a metroszexualitásban foglalt életstílust, életérzést minél karaktere-sebbé, 

érthetővé tegyük mások számára is. E speciális fogyasztói csoport áltat felmerült igények 

kielégítetlenek, mivel a magyar piac számára e fogyasztói réteg ismeretlen. A primerkutatásunk 

eredményei magukért beszélnek, melyre általunk írt javaslatainkat rész-letesen olvashatják 

dolgozatunkban. 



 

 

URBÁN ÁKOS 

Gazdálkodási és Menedzsment 

BA, 3. félév 

Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dániel Zoltán András 

gazdasági tanár, PE GTK 

 

 

A szlovákiai magyar kisebbségre összpontosító etnikai marketing lehetőségei 

 

Napjaink gazdasági környezete, a nagyvállalkozások egyre növekvő piaci hatalma, s verseny 

kiélesedése végett a kis- és középvállalkozásnak már nem elég csupán termékeik, szolgáltatásuk 

minőségére koncentrálniuk, előtérbe lép marketingtevékenységük szerepe. 

A marketing alapvető jelentősége, hogy a kiválasztott célcsoport számára kedvező és elérhető úton 

nyújtsunk figyelemfelkeltő információt az általuk elvárt és kívánt termékről, illetve szolgáltatásról. 

Ám különböző igényekkel, és értékrenddel bíró csoportokat képtelenség egy egységes 

marketingstratégián keresztül elérni és kielégíteni: Ezért vált döntő fontosságú kérdéssé a 

fogyasztók szegmentációja. Lakhely, nem, kor, végzettség, és még sok más egyéb ismérv, így akár 

nemzetiség alapján is kategorizálhatunk, csoportosíthatjuk az elérni kívánt közeget. Hazánkban, és a 

környező országokban ez az irányzat egészen újszerűnek számít, ám az etnikai marketing a nyugati 

és egyéb fejlett országok marketingéletének egy jól ismert motívuma, és hatékony, sikeres 

módszere. 

Dolgozatom alapvető célja, hogy bizonyítsa az említett módszer felvidéki magyar kisebbségen való 

alkalmazásának lehetőségét és létjogosultságát. A szlovákiai kis- és középvállalkozások 

helyzetének szemléltetésen túl jellemzem a marketing általános jelentőségét, valamint jelenlétét a 

szlovákiai vállalkozások életében. A továbbiakban szó kerül a szegmentáció szerepéről, valamint az 

etnikai marketing alapelképzeléséről, és annak alkalmazásáról más országokban. Az elméleti rész 

zárásaként az ország demográfiai jellemzőiről és a magyar kisebbség identitástudatáról kaphat képet 

az olvasó. 

A dolgozat eredménye pedig egy erre alapozott, jól átgondolt és kidolgozott marketingstratégia, 

amely példája hasznos és hatékony eszköz lehet több kis, vagy középvállalkozás számára. 
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A Z GENERÁCIÓ ÉS A PROMÓCIÓ MEGÉLÉSE – ELVÁRÁS A JUTALMAZÁS? 

 

Napjaink fogyasztói társadalmában az értékesítés valóban művészet. A vásárlók kegyeit megnyerni 

nem könnyű feladat. 

Dolgozatom fókuszában a fiatal fogyasztók, – a Z generáció – promóciókkal szembeni attitűdje áll. 

A mai tizenévesek generációja különbözik elődeikétől. Az információs korban nevelkedett 

tinédzserek gyakran koruknál érettebbek, otthonosan mozognak a számítástechnika világában. 

Teljes jogú fogyasztók, akik kritikusak a hagyományos, ATL-re koncentrált reklámokkal szemben, 

de nyitottak minden újra. 

Munkám célja, hogy bemutassam a generációs marketing és a fogyasztói magatartás trendjeinek 

stílusjegyeit, valamint a népszerű promóciós eszközök és a Z generáció jellemzőit. Kutatásom során 

készítettem három fókuszcsoportos vitát kilencedik, illetve tízedik évfolyamos gimnazista diákok 

részvételével. A viták célja az volt, hogy személyesen ismerhessem meg a tizenévesek véleményét a 

promóciókról. A kutatás második részében készítettem egy kérdőívet, amelyet 239 pécsi 

középiskolás, gimnazista töltött ki. A kérdőív segítségével klasztercsoportokat készítettem, a 

promóciós attitűdök különbözőségét szemléltetve. 

Hipotéziseim nem mindegyike igazolódott a kutatás során. A Z generációról általánosan nem 

állítható, hogy keresi, és elvárja a jutalmazást vásárlásai alkalmával, de egy csoportjukra – főként a 

lányokra – igaz, hogy kifejezetten keresik a jó ajánlatokat, lehetőségeket. 
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Etnocentrikus fogyasztóvá formálható a mai huszonéves társadalom? 

 

Hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a hazai termék, márka fogyasztása átkerüljöna „ciki”-ből 

a „menő” kategóriába. A ’80-as évek végén a magyarországi lakosok szívesebben vásároltak 

’nyugati’ termékeket (Heslop&Papadopoulos, 1990, idézi: Szakály et al., 2010). A hazai, a magyar 

„snassz”-nak, „ötletszegény”-nek és „szokványos”-nak számított, nem bírt akkora értékkel a 

fogyasztó számára, mint egy külföldi áru. Néhány éve azonban már megmutatkoztak a pozitív 

változás első jelei (Berács&Malota, 2000). Felmérések megállapították, hogy a magyarok sokkal 

szívesebben vásárolnak hazai terméket, mint ezelőtt (Gfk Hungária Piackutató Intézet, 2009). 

Egy kutatás szerint ez a fiatalokra is igaz: a 18-39 év közöttiek az átlagosnál jobban ismerik a hazai 

termékeket, szívesebben vásárolják őket, és akár többet is hajlandóak lennének fizetni értük 

(Szakály et al., 2010). Véleményem szerint ez a tendencia azonban a 20-30 éves korosztály körében 

még nem túl jellemző. 

Kutatásom egyik célja ennek a feltevésnek a vizsgálata volt, melyből kiderült, hogy megállapításom 

helytálló. Így a továbbiakban arra kerestem a választ, hogy ösztönözhetőek-e a fiatalok a hazai 

termék vásárlására, még koncentráltabban a hazai élelmiszer vásárlására, melyet vásárlásösztönző 

eszközök egy konkrét fajtáján, a törzsvásárlói rendszereken keresztül vizsgáltam. Többek között 

azért esett a választásom erre, mert ez az egyik legnépszerűbb marketingeszköz, a spórolás mellett 

lehetőséget nyújt gyűjtési szenvedélyünk kiélésére, valamint a különböző akciókból adódóan 

ösztönző hatással is rendelkezik, mely kutatásom során igen fontos tulajdonság. 

Dolgozatomban bemutattam a törzsvásárlói rendszereket, kitértem a fogyasztói magatartásokban 

bekövetkezett változásokra, és ezek kiváltó okaira. Megismertetem az olvasót az etnocentrizmus 

fogalmával, a legnépszerűbb magyar védjegyekkel, valamint szó lesz a hazai termék vásárlásának 

fontosságáról is. Leíró kvantitatív kutatás segítségével felmértem célcsoportom fogyasztói szokásait 

és a hazai élelmiszerekhez fűződő viszonyait, ezáltal bővítve korábbi ismereteimet, melyekhez 

szekunder adatok elemzésével jutottam. A széles körben kitöltött kérdőívem kiértékelésével elértem 

célom: bebizonyosodott, hogy a huszonévesek nyitottak a hazai élelmiszer vásárlására, ha azt 

összekapcsoljuk a törzsvásárlói kedvezményekkel, illetve pontgyűjtési akciókkal. A többség 

elégedettség esetén a későbbiekben is hű maradna a magyar árukhoz, és ismerőseit is bíztatná 

vásárlásukra. 
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GENERÁCIÓS PÁRBESZÉD A VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEKBEN 

 

A dolgozat alapvető célja az egyetemisták és szüleik közötti generációs párbeszéd vizsgálata a 

vásárlások során. Az elméleti és gyakorlati rész fókuszpontjában is a generációs marketing, és a 

vásárlási magatartás vizsgálata áll. A dolgozat elemzi a vásárlói magatartást általánosságban, majd 

kitér a generációs marketing fogalomkörére, és a generációs tanulás változására is. Vizsgálat alá 

kerülnek a férfi és női vásárlói magatartási trendek, továbbá a különböző generációs 

csoportosításokra is sor kerül. A gyakorlati részben két kutatási módszert alkalmazok, a kérdőívezés 

és a mélyinterjúzás technikáját, melyek segítségével a hipotézisek tesztelése megtörténik, majd az 

eredmények levonásával zárul az értekezés. A legfontosabb megállapítások egyike, hogy a 

vásárlások során hat egymásra szülő és gyermeke. A kérdőív segítségével fény derült arra, hogy 

melyek azok a kategóriák, ahol megfigyelhető az egymásra hatás. A mélyinterjúk pedig rámutattak 

a konkrét példákra, vásárlási szituációkra. Úgy gondolom, hogy az értekezés segítségével 

iránymutatást találhatunk a generációk közötti vásárlási attitűdökre. 
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Ránk fér egy kis lokálpatriotizmus - A magyar termékek megítélése a fogyasztói 

etnocentrizmus tükrében 

 

Napjaink globalizálódó világának köszönhetően a nemzetközi kereskedelem egyre nagyobb teret 

nyer és válik mindennapjaink részévé. A nemzetállamok határai fokozatosan elmosódnak. E 

folyamat eredményeként azonban a megkülönböztetés más nemzetektől alapvető szükséggé 

formálódik, és újra előtérbe kerül a nacionalizmus és a patriotizmus érzésének fontossága. 

 

A termékek eredete, valós vagy csupán vélt származása rendkívül fontos szerepet játszik vásárlási 

döntésünk során. Sőt Anholt (1999), független politikai tanácsadó szerint a globalizáció korában ez 

maradt az egyetlen törvényes versenyelőny. Magyarország esetében azonban a hazai termékekbe 

vetett bizalom a nemzetközi átlaghoz képest jóval alacsonyabb. A negatív szemléletmód 

megváltoztatása céljából az utóbbi pár évben hazánkban is egyre nagyobb figyelmet kap a 

termékek, főként az élelmiszerek magyar eredetének hangsúlyozása és a vásárlásuk előnyös 

hatásainak tudatosítása. 

 

A dolgozat során a magyar élelmiszerek megítélését vizsgáltam meg a magyar fogyasztók körében. 

A kialakult vélemények okát, milyenségét és alakíthatóságát elemeztem a fogyasztói 

etnocentrizmus tükrében, az elméletet összevetve a gyakorlattal, szekunder és primer eredmények 

segítségével. 

 

A vizsgálat célja a magyar termékekről, azon belül is a magyar élelmiszerekről alkotott vélemények 

megismerése és elemzése volt a magyar fogyasztók szemszögéből. A dolgozatomban elsősorban 

arra a kérdésre kerestem a választ, hogy jellemző-e a magyarokról korábban állított fordított 

fogyasztói etnocentrizmus. Megvizsgáltam továbbá, hogy a magyar fogyasztók jelenleg hogyan 

ítélik meg a hazai termékeket, illetve, hogy tudják-e egyáltalán, hogy mitől lesz egy termék magyar. 

Képesek egyáltalán eligazodni a számtalan megjelölés között? 

 

A vizsgálat eredménye alapján elmondható, hogy a magyarokból alapvetően hiányzik a 

magyarságtudat. Ez a hiány eredményezi többek között az országunkról, a magyar emberekről és a 

magyar termékekről alkotott negatív képet. Az utóbbi években azonban egyértelműen felfedezhető 

egy folyamatosan növekvő, azonban még szűk vásárlói réteg, akik bizalommal fordulnak a hazai 

termékek felé, és akiknél egyértelműen megfigyelhető a nemzeti identitás fontossága.  
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Zenei szubkultúrák hatásai a fogyasztói magatartásra 

 

Kutatásom célja megvizsgálni, hogy a különböző zenei szubkultúrákhoz való tartozás milyen 

hatással van az egyének magatartására, attitűdjére, valamint fogyasztási szokásaira. Milyen 

értékeket köt az ember egy-egy zenei stílushoz? Milyen tényezők befolyásolják a zenei 

csoportválasztást? Illetve választ keresek arra, hogy ezen csoportok preferálása, követése, vagy 

éppen elutasítása milyen döntéseket eredményez a fogyasztás szempontjából. Ezek 

alátámasztásához egyaránt magyar és külföldi trendeket (a történelmet is követve, főbb zenei 

korszakokat érintve), tanulmányokat veszek igénybe, melyek segítségével némi rálátást 

biztosíthatok a kutatási célok, kérdések megválaszolására. Munkám tartalmazni fog szekunder 

forrásokból származó információkat (offline és online források), emellett pedig primer kutatás 

keretein belül fókuszcsoportos interjúk segítségével szeretnék átfogóbb képet mutatni a magyar 

fiatalok véleményéről, fogyasztói szokásaikról a zenei ízlés irányából. 

Ezen csoportok elérését elsősorban BTL eszközökhöz kötném, természetesen egyes stílusirányzatok 

marketingkommunikációs módszerei eltérőek lehetnek tekintettel a pl.: a korra, vallott értékekre. 

Főként a fiatalabb korosztályok foghatóak meg a fogyasztás terén (pl.: külső megjelenés), 

kommunikációs csatornaként elsődlegesen az internet nyújtotta lehetőségek kihasználása a 

mérvadó. Az érettebbekre, idősebb korúakra összességében véve már kevésbé van hatással mindez, 

kisebb befolyásoló erő tulajdonítható az egyes zenei színtereknek, inkább attitűdben, személyes 

értékekben érzékelhető egyes műfajokhoz való ragaszkodás, illetve az azok által közvetített értékek 

követésében. Az önkifejezés, önmegvalósítás a meghatározó a fiataloknál, nem fedezhető fel 

társadalmi tényezők miatti visszavetés, tehát például a családnak nincs jelentős szerepe a zenei 

stílus-, vagy csoportválasztás folyamatában. Minden műfajhoz köthetők magatartási sajátosságok, 

életstílusok, ezek a tényezők magyarázzák meg, hogy valaki miért csatlakozik egy adott zenei 

szubkultúrához. 
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A Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter revitalizálása egységes szolgáltatás-portfólió 

fejlesztésével 

 

Dolgozatunkban a Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter revitalizációs folyamatát készítettük elő. 

A jelenlegi helyzet felméréséhez a klasztertagok körében kérdőíves felmérést végeztünk, melynek 

átfogó elemzése során fény derült a tagok motivációira, a múltra, a jelenre, és a jövőre nézve 

egyaránt. Ezután megvizsgáltuk a klaszteren belüli viszonyrendszereket, és megállapítottuk, hogy 

az együttműködések alapvetően szakmai bizalmon alapszanak, ezáltal jó táptalajt teremtve a közös, 

klaszterszintű szolgáltatások és termékek fejlesztéséhez. Ezután összeállítottuk és rendszereztük a 

klasztertagok által nyújtott szolgáltatásokat, amely jó kiindulási pont a klaszterszintű 

termékfejlesztéshez. 
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A formális és az informális intézmények kapcsolata.  

 

Az információtechnológia (IT) szerepe jelentősen megnőtt az utóbbi évtizedekben. A 

szolgáltatásmenedzsment és az információtechnológia elválaszthatatlanná váltak, olyannyira, hogy 

az IT szabványok lefedik a teljes szolgáltatási életciklust. A szolgáltatások gördülékeny 

működéséhez elengedhetetlenné vált a megfelelően szervezett információtechnológiai 

infrastruktúra: azaz a hálózatok, létesítmények, hardverek, szoftverek, melyek az 

információtechnológiai szolgáltatásnyújtáshoz, illetve az ezzel összefüggő fejlesztéséhez, 

teszteléshez, támogatásához, megfigyeléséhez szükségesek. 

Munkámban az intézményi közgazdaságtani elméleti háttérbe ágyazva mutatom be az IT 

szolgáltatásmenedzsment gyakorlati megvalósulását. „A szabványokat intézményeknek 

tekinthetjük” - Sterns és Reardon (2001) e megállapítása adja munkám elméleti alapját. Az IT 

szabványokra koncentrálok, melyek elsősorban minimális minőségi, biztonsági, illetve információs 

szabványok pozitív és negatív hatásait hordozzák magukban. A formális, azaz de jure, valamint az 

informális, azaz de facto szabványok kapcsolatát mutatom be konkrét példán keresztül. Az 

információtechnológia területén egy formális és egy informális szabvány kapcsolatát vizsgálom: 

konkrétan az MSZ ISO/IEC 20000 Informatikai szolgáltatásirányítási rendszerek formális, valamint 

az ITIL de facto szabvány közötti kapcsolatot mutatom be. Az MSZ ISO/IEC 20000 de jure 

szabvány a nemzetközi szabályozáshoz kötődik, a Nemzetközi Szabványügyi Testület és az 

Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság nemzetközi szervezetek hozták létre. Az ITIL, azaz az IT 

Infrastruktúra Könyvtár az információtechnológia területén globálisan elterjedt de facto szabvány, 

Magyarországon ezen a területen az egyik legelterjedtebb. Célom bemutatni, hogy az elméleti 

közgazdaságtan az elméleti közgazdaságtan eredményeinek menedzsment területen történő 

alkalmazását. 
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A sikerhez vezető út: a nyitott innováció 

 

 

A dolgozat célja, hogy bemutassam a nyitott innovációs folyamatot. Szeretném, hogy az, akit 

érdekel ez a téma, összképet kaphasson róla egyetlen leírásból. 

A nyílt innovációs folyamatot úgy mutatom be, hogy először összehasonlítom a zárt és a nyílt 

modellt, majd elemzem. 

A legfontosabb feltételezésem, amelyre kerestem a választ az, hogy a nyitott innováció 

hatékonyabb. 

Egyre több ország kormánya támogatja a folyamatot, és egyre több cég, kutatóintézet, és 

felsőoktatási intézmény csatlakozik, működik együtt a fejlesztések megvalósításáért. 

Annak érdekében, hogy vevőorientált fejlesztések valósuljanak meg, egyre több vállalat hoz létre 

saját kutatási osztályt. Sok esetben láthatjuk, hogy később ezek önállósulnak is, és így kapcsolódnak 

be a világ kutatócsoportjai közé. 

Javaslatomban leírtam, hogy a politikai szereplőknek lépéseket kell tenniük a nyitott innovációs 

folyamat megvalósítása érdekében. A hazai cégeknek is fel kell ismerniük a fejlődési lehetőséget. 

Amit sikerült bebizonyítani, hogy a nyílt innovációs folyamat sikeresebb, kevésbé költséges, 

kevésbé időigényes, és gyorsabb. A másik fontos bizonyíték, a folyamatot alkalmazó cégek, 

országok, szemmel látható fejlődése. 

Zárásként elmondanám, hogy azért, hogy Magyarországon is sikeresen alkalmazható folyamattá 

váljon a nyílt innováció, a társadalomnak is tennie kell. A bizalmatlanságon, és a hozzáálláson 

változtatnunk kell. 
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A versenyképesség kulcsa dinamikusan változó környezetben: az üzleti agilitás 

 

Mind a magánszemélyek, mind a gazdasági társaságok a változások korát élik, melyek nemcsak 

növekvő mértékben gyorsulnak, hanem a globalizáció talaján világméretűvé is nőnek – sokak 

szerint emberi léptékkel követhetetlenné. A vállalkozás sikerességére számos együttható bír 

befolyással. Ha emellett figyelembe vesszük a dinamikusan változó gazdasági, politikai és 

társadalmi körülményeket, akkor világossá válhat számunkra, hogy a korábban alkalmazott vezetési 

módszerek már nem elegendőek a versenyképesség megőrzéséhez. 

Milyen stratégiát kövessen tehát az a vállalat, amely nem csupán a fennmaradást, hanem 

tevékenysége tartós sikerét tartja kívánatosnak? Miképp határozhatjuk meg a követendő 

irányvonalakat a folyamatosan változó környezetben? 

A választ az üzleti agilitás fejlesztése adhatja meg napjaink gazdasági társaságai számára. Az agilis 

vállalkozás két legfontosabb pillére az értékteremtésben és a változtatásban lelhető fel, melyek 

együttesen adják napjaink legfőbb versenyelőnyét a globális piacokon. Az agilis vállalat olyan 

szereplő, mely elősegíti a piaci versenyt, és működésével pozitív hatást gyakorol a gazdaságra, a 

környezetre és a társadalomra egyaránt. A dolgozat arra a feltételezésre épül, hogy korunkban csak 

az a vállalkozás érhet el hosszú távú piaci sikert, melynek működésében egyértelműen fellelhetők 

az üzleti agilitás jegyei - azaz a gyors és eredményes változtatás, valamint a valódi értékteremtés. 

A dolgozat tudományos célja két részből tevődik össze. Szerettem volna jobban megismerni és 

ismertté tenni egy olyan felfogást, amely a versenyképesség alapkövét adhatja a jövő vállalkozásai 

számára, és amely a gyakorlatban is segít eligazodni a vezetőknek a folytonos változások közepette. 

Emellett fontosnak tartottam, hogy friss és releváns információval szolgáljak a hazai vállalkozások 

állapotát illetően, hiszen az ő boldogulásuk mindannyiunk közös érdekét képezi, és a 

nemzetgazdaság versenyképességét is döntően meghatározza. 
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Egyedül nem megy, avagy a versenytárs autógyártók közötti stratégiai szövetségek legújabb 

tendenciái 

 

Az elmúlt két évtizedben a stratégiai szövetségek a legtöbb vállalat verseny- és növekedési 

stratégiájának fontos elemévé váltak. Különösen igaz ez az autóiparra, ahol nagy horderejű 

változások mentek végbe a globálisan jelentkező válság, a csökkenő reáljövedelem, a vásárlók 

bizalomvesztése, illetve változó igényeik miatt. A kedvezőtlen hatások kivédésére egyre több 

gyártó alakít ki együttműködést versenytársaival a működési hatékonyság javítása, új piacokhoz 

való hozzáférés vagy épp a túlélés érdekében. 

A dolgozat célja egy olyan modell megalkotása és gyakorlati alkalmazásának illusztrálása, amely 

sikerrel alkalmazható a 2008 után megkötött autóipari horizontális szövetségek tendenciáinak 

értékelésénél. A Daimler—Renault-Nissan szövetség példáján bemutatott modell Kaplan és Norton 

stratégiai térképét ülteti át az autóipari szövetségek környezetébe, szemléltetve ezzel az iparág 

sikerkritériumait és a piaci folyamatokban rejlő lehetőségeket. 

A dolgozat azon túl, hogy áttekinti a Daimler—Renault-Nissan szövetség motivációit, működését és 

egyedi vállalati stratégiákból eredeztethető meghatározottságát, kontextusba is helyezi azt a 

szövetségesi portfolió felrajzolásával. Rámutat az autóipari szövetségek minőségileg változó 

voltára, különösen a méretgazdaságossági és technológiai együttműködések felértékelődésére. 
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Előtanulmány a közszférában tapasztalható irányítási és menedzsment problémákról 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

TDK dolgozatom középpontjában a szervezeti teljesítmény vizsgálata áll. Kutatásom a 

teljesítménymenedzsment dimenzióira, illetőleg a kapcsolódó szakterületek tanulmányozására, 

egymáshoz fűződő kapcsolatára és a közöttük lévő kölcsönhatásokra fókuszál. A dolgozat által 

érintett főbb területek: teljesítmény- és stratégiamenedzsment, kontrolling, valamint az emberi 

erőforrás menedzsment. Azokat a kapcsolódási pontokat igyekszem bemutatni, melyek 

hozzájárulhatnak egy szerv sikerének, illetőleg teljesítményének növeléséhez. 

Értekezésemben fontos szerepet tölt be a verseny- és közszféra összevetése is, hiszen sok esetben a 

két szektor eltéréseiből következtethetünk a problémákra, megoldandó nehézségekre. A téma igen 

szerteágazó volta miatt próbáltam leginkább azokra a jellemzőkre koncentrálni mindkét területen, 

melyek a teljesítmény szempontjából meghatározóak lehetnek, valamint kiemelt figyelmet 

fordítottam a fejlesztendő területekre is – elsősorban az állami szféra vonatkozásában. 

Bár a szakirodalom áttanulmányozása során azt állapítottam meg, hogy több szerző is foglalkozik 

az általam vizsgált kérdéskörrel, mégis úgy vélem, hogy a kérdések nyitottak, sok esetben talán még 

nem is teljesen körülhatároltak. A problémamegoldás szempontjából fontos a pillanatnyi állapot 

felmérése, melyre a dolgozat keretében teszek kísérletet. 

Előtanulmányom utolsó része egyfajta összefoglalása azoknak a területeknek, melyek a leginkább 

változtatást igényelnek a közszférában. Igyekeztem azt is vizsgálni, vajon mennyire bizonyul 

hatékonynak a magánszférában korábban már alkalmazott módszerek átvétele, hogyan lehetséges az 

állami szektor teljesítményfokozása. Gyakorlati tapasztalatszerzésem segített abban, hogy az egyes 

akadályok mibenlétét meglássam, és ezáltal megpróbáljam felvázolni azokat a módszereket, melyek 

eszközül szolgálhatnak azok leküzdésében. 
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Elsőkörös "Hungaroring" - Autóipari beszállítói stratégiák a komparatív és kompetitív 

előnyök tükrében 

 

Egy elsőkörös autóipari beszállító helyzete nagyon hasonló a Forma 1-es pilótákéhoz. Egyrészt 

nagyon erős globális szintű verseny, gyorsaság, dinamikus, innovatív fejlődés és egyre szigorodó 

követelmények jellemzik az iparágat, amelyben csak a legjobbak tudnak pályán maradni, akárcsak a 

Forma 1-es autóversenyzők és csapataik. Másrészről egy magyarországi piacon való jó pozíció, 

teljesítmény csak egy állomás multinacionális vállalati szinten, akárcsak egy-egy nagydíj a 

versenyzőnek és az őt támogató csapatnak a világbajnoki győzelem felé vezető úton. Végül egy-egy 

futam alkalmával bár más és más feltételekkel kell szembenézni, mégis a versenyzőn múlik, hogyan 

alkalmazkodik ezen feltételekhez. Ennek analógiájaként az autóipari beszállítók 

versenyképességének vizsgálata esetén érdemes beszélni egy-egy ország tekintetében makroszintű 

komparatív előnyökről, illetve vállalati mikro szinten kompetitív előnyökről. Dolgozatunk 

fókuszában tehát az elsőkörös autóipari beszállítók magyarországi leányvállalatai állnak. 

Többváltozós statisztikai módszerekkel vizsgáltuk ezen vállalatok pénzügyi adatait 2003-tól 2009-

ig, mely magában foglalja a válság éveit is. Dolgozatunkban arra keressük a választ, hogyan 

jellemezhető a vállalatok teljesítménye ezen időszak alatt és ez milyen stratégiákra vezethető vissza, 

figyelembe véve a komparatív és kompetitív előnyöket. 
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A változási folyamatok érzelmi perspektivája: Hogyan befolyásohatják a vezetők – a 

Commitment a haszon és a vezetési stílus mediálásával –az ellenállást 

 

A változási folyamatok manapság mindennapjaink, életünk részévé váltak. A verseny intenzitása, a 

globalizáció, a gazdasási és társadalmi fejlődés irányába történő törekvés formálja világunkat. 

Jelenleg több multinacionális cég fektet be a magyar gazdaságba, így változási folyamatok kerülnek 

kivitelezésre. 

E munka, a változások érzelmi perspektívájának vizsgálatáról, az érintettek a változások iránti 

részvételi hajlandóságáról és a változásokkal szembeni ellenállásáról szól. 

A jövőbeli bővítések, piacra-lépések, ill. fejlődési potenciálok realizálása végett az ember minden 

aspektusból nagy jelentőséggel bír. A változási folyamatok sikeres kialakítása és kivitelezése 

érdekében ezért szükséges megérteni, hogy érzik magukat az érintettek a változási folyamatok 

kellős közepén. A következőkben e munka felvázolja az aktuális szakirodalmat a 

változásmenedzsmentről. Az alábbiakban részletesen leírva az aktuális képet a már jól bevált 

elméletekről Lewintől, Dawsontól, Buchanan–Huczynski-től, Kottertől és Doppler–Voigt-tól. Az 

utóbbi két szerző modelljeiből pedig átugrik a szikra, hogy nem egyedül a gazdaságtani 

paraméterek definiálják a sikert. Riccardo Peccei, Antonio Giangreco és Antonio Sebastiano 

kutatásának modifikálásával végül egy empirikus választ kapunk a kérdésre: hogyan hatnak a 

különböző „érzelmi, ill. intrinzikus“ változók (Commitment, haszon és a vezetési stílus) a 

változások iránti hajlandóságra és a változásokkal szembeni ellenállásra ill., hogy mely módon kell 

a cégeknek ezt a hosszú távú tervezésük során figyelembe venniük. Így törekedve megépíteni egy 

hidat a Stratégiai Menedzsment és a Szervezeti Viselkedéstan elméletei között. 
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Hogyan lehet Balanced Scorecarddal biztosítani a fenntartható fejlődés mellett elkötelezett 

stratégia végrehajtását? 

 

A Tudományos Diákköri Dolgozat a fenntartható fejlődés elemeit tartalmazó stratégiával 

foglalkozik, és két kérdésre keresi a választ: 

 Milyen feltételek mellett hajlandó egy profitmaximalizálásó vállalat társadalmi és 

környezeti értéket teremteni a vállalati értékteremtés mellett? 

 Ha érdemes, hogyan lehet az ilyen stratégiai sikerének az esélyét maximalizálni? 

A dolgozat először lépésről lépésre végigvezeti a lényeges elméleti hátteret, melynek keretén belül 

bemutatja, hogy a vállalatelméleti modellek, a vállalatok társadalmi felelősségvállálása (CSR) és a 

stratégiai menedzsment hogyan függnek össze a részvényesi érték maximalizálásával. Ezáltal 

leszűkíti azt az elméleti mozgásteret és feltételrendszert is, amiben a dolgozatban olvasható 

következtetések érvényesek lehetnek. 

A dolgozat alaptézise, hogy a vállalat akkor hajlandó CSR elemekkel is bíró stratégiát követni, ha 

abban érdekelt. Ezért a folytatásban a stratégiai versenyelőny és a CSR vizsgálata történik, aminek 

segítségével választ kapunk arra is, hogy milyen feltételek mellett jár versenyelőnnyel, és hol jön 

létre a vállalaton belül értékteremtés. A következő részben az elmélet gyakorlati oldalról való 

megvilágítása érdekében összehasonlítjuk, hogy a McKinsey Global Survey kérdőívei milyen 

eredményt mutatnak, hogy látják a pénzügyi igazgatók, a befektetési szakértők és a CSR szakértők 

az értékteremtést, mennyiben egyezik ez a szakirodalmi elméletek eredményeivel. 

Miután meggyőződtünk a CSR stratégiai relevanciájáról, és érdemesnek találtuk, hogy bizonyos 

CSR elemű stratégiát kövessen a vállalat, a stratégia végrehajtása érdekében a Balanced Scorecard 

módszertanhoz fordulunk. E kiforrott végrehajtást támogató menedzsment rendszer részletesebb 

bemutatása után javaslatot teszünk a dolgozat legfőbb hozzáadott értékeként egy módosított 

fenntarthatósági Balanced Scorecardra, mely a porteri közös értékteremtés modelljét és a 

Fenntarthatósági Balanced Scorecard modelljét vegyíti a stakeholderekkel történő kommunikáció 

implikációival. 
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Kapcsolati tőkéből felelősség avagy a kapcsolati háló értelmezése egy vállalkozás társadalmi 

felelősségvállalása kapcsán 

 

Meghatározó jelentőséggel bírnak mindennapi életünkben a hálózatok, hiszen beszélhetünk 

gazdasági hálózatokról, személyes kapcsolatok hálózatairól, számítástechnikai vagy online 

hálózatokról is. A KKV-k körében is kiemelkedő jelentőséggel bírnak a kapcsolatok, hiszen annak 

érdekében, hogy erőforrásigényüket kielégítsék és versenyelőnyre tegyenek szert, szükségük van 

egy kiterjedt kapcsolatrendszerre. A KKV szektor a társadalmi felelősségvállalás kapcsán is 

támaszkodik kapcsolatrendszerére. 

A dolgozat kutatási kérdése, hogy a társadalmi felelősségvállalás kapcsán lehet-e hálózatokat 

értelmezni, felrajzolható-e egy kapcsolati háló, melyben a szereplők, a köztük lévő kapcsolat 

erőssége, és a kapcsolati tőke centralizáltsága is értelmezhető. A dolgozat egy közepes méretű 

vállalkozással végzett mélyinterjún alapuló, esettanulmányos kutatásra épül, feltérképezi azt a CSR 

kapcsolati hálózatot, amelyet a vállalkozás működtet és stratégiai lehetőségekkel szolgál a hálózati 

kapcsolatok fejlesztésére. 
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Magyar mikro-, kis és középvállalatok versenyképességének mérése 

 

A dolgozat témája a magyar mikro-, kis és közepes méretű vállalatok versenyképességének 

vizsgálata. Tanulmányom céljaként a hazai kkv-szektor versenyképességének mérésére létrehozott 

Szerb-féle kis- és középvállalati versenyképességi index bemutatását és gyakorlati 

alkalmazhatóságának tesztelését tűztem ki. Empirikus kutatásaimmal elsősorban azt vizsgáltam, 

hogy a modellel számított versenyképességi pontok alapján megbecsülhető-e a cégek jövőbeni 

teljesítménye, eredményessége. Elemzéseimhez egy 695 vállalatot magában foglaló rétegzett mintát 

használtam. Számításaimat a cégek 2004-2007-es adatai alapján kalkulált versenyképességi pontjai, 

és a 2008-2011-es periódus árbevételi adatai tekintetében végeztem. Az adatelemzések során 

korrelációszámítást, logisztikus regressziószámítást, valamint faktoranalízist alkalmaztam. A kapott 

eredmények megmutatták: nem áll fenn számottevő kapcsolat a versenyképességi pontok és a cégek 

fennmaradási esélye között, továbbá a pontok nem jelzik előre a vállalatok jövőbeni 

eredményességét. Vizsgálataimmal tehát megállapítottam, hogy a Szerb-féle kis- és középvállalati 

versenyképességi index jelenlegi formájában nem alkalmas a vállalatok versenyképességének 

mérésére, továbbfejlesztést igényel. 
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Változtatásmenedzsment stratégiák a gyakorlatban 

 

Változás és változtatás mindannyiunk életének szerves része. Ha már belekényszerülünk a 

változások elviselésébe, akkor célszerű azokra felkészülni. 

Noha a hazai vállalkozások vezetői tudják ezt, mégis az a jellemzőbb, hogy az alapos felkészültség 

hiánya sikertelenséghez vezet. A menedzserek az esetek többségében még az általuk egyébként 

kívánatosnak ítélt változtatási folyamat eredményes lefolytatásához sem kérnek külső segítséget. A 

megvizsgált 50 cég esete azt a furcsa jelenséget mutatja, hogy a vállalkozások ugyan gyakran 

döntenek tanácsadó cég bevonása mellett, mégsem ítélik munkájukat fontosnak a végső célállapot 

elérésében. 

Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a hazai vállalkozások mennyire tudatosan kezelik a cégüket 

érintő változtatásokat. Célom az, hogy rávilágítsak az alapos felkészülés, felkészültség 

fontosságára. Megvizsgáltam, hogy létezik-e egyedi gyakorlati módszertan, amit a vezetők 

követnek vagy csak ösztönösen oldják meg a problémát. 

Különösen érdekelt, hogy a vállalatok megerősítik-e azt a feltételezést, miszerint a változtatás 

szempontjából kulcs munkakörökben dolgozóknak érdemes egyedi kommunikációs-, és akciótervet 

kidolgozni. Ehhez kérdőíves felmérést végeztem 50 cég körében, és 3 személyes interjún mélyebbre 

ástam a változtatás, vezetői attitűd témakörében. Bár továbbra is hiszem, hogy a Kotter - féle 

nyolclépéses modell kiegészítésre vár, a válaszadók csak elenyésző része értett velem egyet. 

Dolgozatomban részletesen bemutatom a kutatás eredményét, nagyobb hangsúlyt fektetve az imént 

leírt megdőlt hipotézisre, és arra a megerősítésre, hogy habár négy jól kidolgozott stratégia és szép 

számú változtatási folyamat modellek állnak rendelkezésre, a cégek jellemzően semmiféle 

módszertant nem követnek, sok esetben még egy bevont tanácsadócéggel kiegészülve sem. 

Leginkább saját belső szervezeti modelljükben és felhalmozott tapasztalati módszereikben bíznak. 

Dolgozatomban röviden érintem a valódi tettvágy és az annak imitálása közötti különbséget is. 

Ennek azért látom jelentőségét, mert – ahogy a kutatási eredmények is visszaigazolták - sok 

változtatási kezdeményezés a valódi vezetői elkötelezettség hiányában vall kudarcot. 

Meggyőződésem, hogy sok cégvezető nem tud különbséget tenni a valódi és az „áltettvágy” között. 

Ha ezen változtatni tudnánk, közelebb kerülnénk a sikerhez. 
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A Magyar Nemzeti Bank Transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási 

rendszerbe (Target2), kiegyenlítő központi bankként való leendő csatlakozásának elemzése és 

nyitott kérdései 

 

A TARGET2 (Az angol transz-európai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszer 

rövidítésből ered)  az egyik legnagyobb fizetési rendszer a világon, és a második generációja az 

Eurorendszer által kifejlesztett és működtetett valós idejű, bruttó elszámolási rendszernek, amely 

egységes közös platformon üzemel. A fizetési megbízások tételenként, véglegesen és folyamatosan 

számolódnak el jegybankpénzben. 

  

Jelenleg az euro hazánkba történő bevezetésének dátuma nem ismert, az eldöntendő kérdés, hogy az 

euroövezeti csatlakozás fordulópontján (in országként), illetve még azt megelőzően (out 

országként) történjen meg a TARGET2 rendszerbe való belépése hazánknak. 

  

Röviden bemutatásra került melyek a hátrányai és előnyei annak, ha Magyarország a pénzügyi 

integrációt megelőzően out országként csatlakozna. Amennyiben a fordulónappal együtt történik 

meg a csatlakozás, akkor a jelenlegi valós idejű bruttó elszámolási rendszert, nevezetesen a VIBER-

t felváltja a TARGET2 hazai tagrendszer, amely egy olyan eurorendszerbeli központi bank által 

üzemeletett rendszer, ami a TARGET2 részét képezi. 

  

Az áttérési stratégia eldöntését követően a hazai jegybank feladata a TARGET2 Egységes Közös 

Platfomjára való áttérés előkészítése, összehangolása a hazai kapcsolódó rendszerekkel és 

hitelintézetekkel együtt, amely számos kérdést vet fel.  
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A nyári olimpiai játékok gazdsági háttere 

 

A nyári olimpiai játékok gazdasági háttere 

„Citius - Altius - Fortius” 

A XXI. századra az olimpia egy óriási méretű és költségű eseménnyé vált. Nem csupán a nemzetek 

küzdenek egymás ellen, nem csak a hagyományokról, sportról és a részvevők fizikai teljesítményről 

szól ez a rendezvény. Mostanra városok, országok versengenek azért, hogy megkaphassák az 

olimpia rendezési jogát, majd bő két hétig a világ szeme előtt bizonyíthatnak. 

Hogy mi motiválhat egy országot arra, hogy egy ekkora feladatra vállalkozzon? Minden pályázó 

városnak más-más elképzelései vannak azzal kapcsolatban, hogy számukra miért lenne érdemes 

megrendezni az olimpiai játékokat, mivel mások a motiváló körülmények. Valaki a turizmus 

fellendülésében bízik az ország kultúrájának bemutatásán keresztül. Az ország imázs javulását az új 

kereskedelmi, politikai kapcsolatokat építésére próbálják felhasználni. Sok pályázó az olimpiai 

beruházásokban látja a lehetőséget, hiszen az eddig meg nem valósított fejlesztésekre ekkor nyílik 

lehetőség. Ugyancsak a beruházások alkalmával kerül előtérbe a környezettudatos, új technológiák 

alkalmazása. A gazdasági nyereség mellett több területet befolyásol egy ekkora esemény. Azonban 

kutatásom során kifejezetten a gazdasági hátterét, hatásait vizsgálom meg. 

Az olimpiai rendezési jog megszerzésének követelményrendszerének részletes elemzésével kezdem 

munkámat, hiszen ahhoz hogy egy város olimpiát rendezhessen, nem kevés feltételnek kell 

megfelelni. Ez a játékok méretére és költségeire való tekintettel teljesen logikus. Tehát fontos 

megvizsgálni a pályázási, kandidálási eljárás lépéseit. Az Olimpiai Mozgalom, az Olimpiai Charta 

alapelvei, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szervezete szorosan kapcsolódik a játékok 

lebonyolítási rendszeréhez, ezért néhány gondolat erejéig ezekre is kitérek. 

Kutatásom szerves részét képzi az előző olimpiai játékok szervezési, rendezési háttere. Néhány 

példán keresztül átnézem a különböző megoldásokat, azt, hogy ez hogyan hatott a rendező ország 

gazdaságára, milyen költségekkel, bevételekkel zártak. 

Mi történik a játékok befejezése után? A leglényegesebb kérdésre próbálok válaszokat keresni. Az 

olimpia gazdasági örökségét, rövid és hosszú távú hatásának elemzése kiemelkedően fontos. Az 

olimpiád utáni időszak, a hatalmas költségvetésű infrastrukturális beruházások, átépítések, 

létesítmények megépítése miatt az ország fejlődését, vagy krízisét eredményezheti. Mindez 

elsősorban a Szervezőbizottság és a többi szervezet döntésein múlik. 
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Az outsourcing, mint menedzsment paradigma, Kárpátalja a kiszervezés aspektusából 

 

Dolgozatomat két részre osztottam. Az első részben a kiszervezés elméleti hátterének 

feltérképezésével foglalkoztam, és a következő kérdésekre kerestem a választ: Mi a célja a 

kiszervezésnek? Miért érdemes kiszervezni? Ha egy vállalat a kiszervezés mellet dönt, hogyan kell 

ehhez igazítani a stratégiáját? Milyen tevékenységeket érdemes kihelyezni? Hogyan kell a 

kiszervezést végre hajtani? Milyen előnyökkel és hátrányokkal járhat a kiszervezés? Dolgozatom 

első felében az volt a célom, hogy menedzsment szempontból mutassam be a kiszervezést, az 

elmúlt 15-20 év hódító üzleti technikáját, a globális fejlődés egyik fő motorját. 

Dolgozatom második felében Kárpátalját vizsgálom a kiszervezés tükrében. Az ehhez szükséges 

információkat a Kárpátaljai Adóhivataltól, a Kárpátaljai Vámhivataltól, a Kárpátaljai Villamos 

Energia Szolgáltatótól (Закарпаттяобленерго), a Kárpátaljai Gáz Szolgáltatótól (Закарпатгаз), és 

az Ukrán Nemzeti Könyvtár online oldaláról szereztem be. Az így szerzett adatok segítségével 

elemzem az adózási rendszert, vámügyintézést, az energiahordozók árait, a munkaerőt. Kitérek a 

cégbejegyzésre, és vállalkozói környezetre. Elemzem külföldi tőke alakulását 2006 – tól 2011 – ig. 

Megvizsgálom az 1998-2005 között működő Kárpátaljai Különleges Gazdasági Övezetet, és általa 

nyújtott kedvezményeket. Szót ejtek egy magyar–ukrán közös régiófejlesztési lehetőségről, a közös 

ipari park létrehozásáról. Dolgozatom Kárpátaljára vonatkozó részének fő célja, hogy a lehető 

legtöbb információt szolgáltassam Kárpátaljáról kiszervezési szempontból, és választ adjak arra a 

kérdésre: Miért érdemes Kárpátaljára kiszervezni? 

Kárpátaljának egyik fő bevétele az itt lévő kiszervezett cégek adójából származik, de ezek mellet a 

cégek is profitálnak a kedvező adózási feltételeknek, fenntartási költségeknek, és olcsó 

munkaerőnek köszönhetően. Ebből láthatjuk, hogy az alapfeltételek adottak a Kárpátaljára irányuló 

kiszervezéshez és a működőtőke befektetéshez. 

Hogy hogyan lehetne még több vállalatot Kárpátaljára csábítani? A javaslataim a következők: 

fontos lenne az infrastruktúra fejlesztése, és a felsőoktatási intézmények fejlesztése, megfelelő 

humán erőforrás képzése. Adó és vámkedvezmények biztosítása a külföldi befektetők számára, 

ahogyan anno a Kárpátaljai Különleges Gazdasági Övezetben. Fontosnak tartom a közös magyar–

ukrán ipari park létrehozását, ami munkahelyeket teremtene, és segítené a gazdasági-

infrastrukturális fejlődést a periférián elhelyezkedő, és ezáltal országos szinten kevésbé fejlett 

Kárpátaljának. 

Kárpátalja gazdasági fejlődésének lehetőségét tehát a külföldi tőke bevonásában, ennek kapcsán az 

„outsourcingban” látom. 
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Egy közhasznú egyesület mindennapjai – Állatvédelem és kutyatartási kultúra 

Magyarországon 

 

Az elmúlt két évtizedben az állattartás, és ezen belül a kutyatartás minősége jelentősen javult 

hazánkban, de még mindig sokat kell tenni azért, hogy felelős állatvédelemről és kutyatartási 

kultúráról beszélhessünk. Kutatásom legfőbb célja kideríteni, hogy miért nem tud az állatvédelem 

és a kutyatartási kultúra olyan mértékű fejlődést produkálni hazánkban, melyet a jelen kor elvárásai 

megkövetelnek. 

Első felvetésem az, hogy az állatvédelmi tevékenységek és a kutyatartási kultúra fejlődése csak 

akkor lehetséges, ha az állam a jelenleginél nagyobb szerepet vállal a területet érintő kérdésekben, a 

jogszabályok és rendeletek betartatásában, valamint a finanszírozási nehézségek megoldásában. 

Második felvetésem szerint, az állatvédelemmel, és ezen belül kutyákkal foglalkozó nonprofit 

szervezetek fejlődése csak akkor lehetséges, ha kizárólag komoly szakmai háttérrel és 

felkészültséggel rendelkező, hozzáértő emberek irányítása alatt működnek. 

Kutatásom első része az állatvédelem történeti, jogszabályi hátterét, valamint más európai országok 

kutyatartási kultúráját vizsgálja. A második rész esettanulmány formájában mutatja be egy 

állatvédelemmel foglalkozó közhasznú egyesület mindennapjait, kiemelve a működés során 

felmerülő feladatokat és finanszírozási nehézségeket. A harmadik rész statisztikai adatok 

szemléltetésével, valamint kérdőíves kutatással igyekszik fényt deríteni a területet érintő 

problémákra és megoldásuk lehetőségeire. 

A kutatás során megállapítást nyert, hogy az állatvédelemmel foglalkozó nonprofit szervezetek 

működési és finanszírozási problémáinak legfőbb okai az állami szerepvállalás, valamint a 

törvények és jogszabályok betartatásához szükséges ellenőrzés hiányosságaiban keresendők. 

Hazánk kutyatartási kultúrájával és állatvédelmével kapcsolatban a kutatás során az is 

nyilvánvalóvá vált, hogy komoly változtatásokra van szükség a fejlődéséhez, mely az állami 

szerepvállalás bővítése mellett, az állam és a nonprofit szervezetek összehangolt tevékenységeivel, 

valamint az emberek gondolkodásának átformálásával érhető el. A legfontosabb feladatok az állam 

részéről az állatvédők oktatási tevékenységének és ivartalanítási akcióinak támogatása, az 

állatvédők részéről pedig a törvényes, szakszerű és fenntartható működés realizálása. Ezek 

megvalósulásával az állatvédelem és a kutyatartási kultúra is magasabb színvonalú lehet 

Magyarországon. 
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Fenntartható olajipar? - A BP stratégiájának elemzése a Mexikói-öbölben történtek tükrében 

 

A dolgozat témája a British Petroleum gazdasági tevékenységének a fenntarthatóság és a társadalmi 

felelősségvállalás szempontjából történő elemzése. A fenntarthatóság és a vállalatok társadalmi 

felelősségvállalásának kérdésköre – habár a gazdasági válság következtében napjainkban háttérbe 

szorult – kiemelkedően fontos területek. A Mexikói-öböl olajkatasztrófája jó alapot nyújtott arra, 

hogy mélyebben megvizsgáljuk a BP és rajta keresztül az olajipar viszonyát a társadalmi 

felelősségvállaláshoz és a fenntarthatósághoz. 

A dolgozatban először áttekintettük a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának (CSR) 

paradigmáját. Ennek során bemutattuk a különböző CSR értelmezéseket, azok közös motívumait, 

valamint az általunk leginkább elfogadott megközelítést. Az ezt követő történelmi áttekintésben 

ismertetettük a CSR kialakulásának okait és folyamatát. Rávilágítottunk azon előnyökre, amelyeket 

a CSR indukálhat a vállalatoknál. A CSR-hez kapcsolódóan kitértünk két olyan elméletre – az 

érintett elmélet és a hármas optimalizálás elmélete –, amelyek szorosan kötődnek témánkhoz. Végül 

számba vettük azokat a kulcsterületeket, amelyek a vállalatok által végzett CSR tevékenységeket és 

azok megítélését ronthatják. 

Az elméleti áttekintés második részében a fenntarthatóság, valamint a fenntartható fejlődés 

témakörét vizsgáltuk. Bemutattuk a szűken és a tágan értelmezett definíciókat, majd pedig a hármas 

optimalizálás elméletére tértünk át, és megfogalmaztuk ennek az általunk helyesnek elfogadott 

értelmezését. A fejezet zárásaként ismertettük azon fenntarthatósági indexeket, amelyek a 

fenntarthatóság méréséhez általánosan elfogadott eszközként szolgálnak. 

A dolgozat következő fejezete a British Petroleum történetét fogja át, valamint feldolgozza a 

vállalat korábbi CSR tevékenységeit. Ezt követően bemutattuk a Mexikói-öbölben történt 

olajkatasztrófát és annak környezeti, társadalmi és gazdasági vonatkozású következményeit, illetve 

korábbi katasztrófákat is. 

A dolgozat záró része azt vizsgálta a feltárt ismeretek birtokában, hogy a BP tekinthető-e valóban 

felelős vállalatnak, valamint, hogy fenntartható-e hosszú távon a cég tevékenysége. Ezek alapján 

arra a következtetésre jutottunk, hogy a vállalat aktuális stratégiájának és magatartásának fényében 

a BP-t nem sorolhatjuk a felelős vállalatok közé, és nem elégíti ki a társadalmi felelősségvállalás 

kritériumait sem. 
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Gyógyszerkészítmények és hatóanyagok életútmenedzsmentje a magyar gyógyszeriparban 

 

Gazdasági szemszögből vizsgálva, a vállalatok fenntartható fejlődése, profitabilitásuk megőrzése 

központi kérdés a világban, legyen szó akármilyen szektorban tevékenykedő társulásról. 

Gyógyszervegyész- mérnök és közgazdász hallgatóként dolgozatomban a magyar gyógyszeripart 

teszem a vizsgálódás tárgyává. A gyógyszerkészítmények és hatóanyagok életút-menedzselési 

kérdéseinek górcső alá vételével válaszolok meg több olyan stratégiai kérdést, melyek segítségével 

az adott hatóanyag és a hatóanyagon alapuló gyógyszerkészítmény életútja gazdaságosan 

meghosszabbítható, ezzel több profitot teremelve az őt előállító vállalatnak. 

A fő témán belül dolgozatomban tárgyalom az innovációk gazdasági jelentőségét a 

gyógyszeriparban, a különböző szabadalmi kérdéseket és ezek változását Magyarországon, a licenc 

jogok adás-vételét. Kitérek a gyógyszerek árképzéssel kapcsolatos kérdéseire és mindezek törvény 

általi szabályozására. Igyekszem az életútmenedzsment, mint stratégiai kérdéskör komplexitásának 

bemutatását, illetve ahol lehet az egyes alpontok társadalmi jólétre gyakorolt hatását is taglalni. 

Alapvető célkitűzésem a téma tárgyalásával az volt, hogy egy olyan dolgozatot hozzak létre, mely a 

gyógyszerek életútmenedzsmentjének kérdéseit úgy tárgyalja, hogy az a stratégiai döntéshozásnál a 

lehető leghasznosabb legyen. Ehhez természetesen nem volt elegendő a fellelhető irodalom 

feldolgozása és annak témakörök szerinti csokorba gyűjtése, hanem mindenképpen olyan emberek 

gyakorlati tudásával kellett mindezt kiegészíteni, akik többéves, vagy sok esetben több évtizedes 

munkatapasztalattal rendelkeznek a gyógyszer üzletág különböző területein. Mivel a stratégiai 

döntések meghozatala minden esetben komplex látásmódot és ismereteket igényel, így gazdasági, 

jogi, műszaki és orvosi területeken tevékenykedő szakemberek tudását is alapul vettem. Ehhez a 

különböző területen tevékenykedő szakemberekkel egyenként mélyinterjút készítettem, annak 

érdekében, hogy rálátásom bővüljön az adott szegmensekre. Az irodalmi anyagokat ezután 

fejezetekbe gyűjtöttem és ezeket egészítettem ki a feldolgozott interjúk tudásanyagával. Azért ezt a 

módszert választottam, (és nem választottam külön az irodalmi és a kutatásokkal megismert 

részeket) mert így egy témakörön belül összegyűjtve található minden releváns adat és információ. 
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Hatékonyság és eredményesség vizsgálata egy hazai kisvállalkozásnál 

 

Dolgozatom témája a változás- és válságmenedzselés, ill. annak folyamata egy hazai kisvállalkozás 

esetében. 

A változás- és válságmenedzselés napjainkban leginkább a 2008-as válságnak köszönhetően vált a 

köztudat részévé. A világválság és következményei nagy hatással vannak, úgy a nagyvállalatokra, 

mint a kis- és középvállalkozásokra, ám eltérő formában. Mindazonáltal változást, ill. válságot egy 

cég életében, nem csupán egy világméretű jelenség okozhat vagy követelhet, hanem az adott cégre 

ható egyéb mikro- és makroszintű változások is, melyek nem megfelelő módon vagy mélységben 

való kezelése a cég életét veszélyeztetheti. 

A témakört egy hazai kisvállalkozás esetén keresztül kísérlem meg bemutatni, 2007-től 2010-ig 

terjedően vizsgálódom. 

A vállalkozást 2002-ben alapították Budapesten. A cég közúti teherszállítással foglalkozik. 

Tevékenysége Magyarországra összpontosul. Az elemzésem célja egyrészt, hogy bemutassam, 

hogyan tud egy hazai kisvállalkozás egy világméretű válság hatására is talpon maradni, valamint, 

hogy milyen módszerekkel kell folyamatosan figyelni a vállalkozások működését. Célom továbbá, 

hogy bemutassam, mely módszerekkel és mutatókkal állapíthatóak meg az esetleges bajok forrásai, 

és bekövetkezésük esetén mely lépéseket kell megtenni ahhoz, hogy minél gyorsabban és 

eredményesebben tudjon az adott vállalkozás kilábalni belőle. 
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Mi akadályozza a stratégiaalkotást a vállalatban? 

 

Dolgozatomban azt vizsgálom az oksági homályosság szempontjából, hogy miért akadályozhatják a 

vállalat tagjai a stratégiaalkotást. 

Az oksági homályosság az erőforrások és képességekről szóló információk beszerzését akadályozó 

gazdasági jelenség. A vállalaton kívülről szemlélve az oksági homályosság előnyt jelent a vállalat 

számára, mivel nehezíti az erőforrások versenytársak általi lemásolását. A belső nézőpontból 

azonban hátrányt jelent a vállalat számára, mert nehezíti az erőforrások átlátását, így a 

stratégiaalkotást és az innovációt. Ezt a kettőséget kell a vállalatnak kezelnie. 

Elemzésem során azonosítok szervezeti egységet, mely operatív feladatot végez, illetve egy 

stratégiai központot, mely akár több szervezeti egységet is irányító. A sikeres stratégiaalkotás 

érdekében információs csatornákat alkalmaznak az erőforrásokról szóló információk áramlásához. 

Ezeket az információs csatornákat az oksági homályosság nagysága (kiterjedtsége és erőssége) 

befolyásolja. Ezek alapján azonosítok két-két információs csatorna típust (centralizált vs. 

decentralizált, formális vs. informális), melyek meghatározóak a vállalati stratégiaalkotásában. 

Ezt a folyamatot azonban a szereplők akadályozhatják, mivel az erőforrások, illetve a hozzájuk 

köthető hatalom által elérhetik céljaikat. A szervezeti egység információ visszatartásával a 

stratégiaalkotást nehezíti, a stratégiai központ pedig a vállalati innovációt. Mindkét esetben a 

központi probléma az, hogy egyik egység sem összvállalati szinten kezeli a relatív oksági 

homályosságot, hanem kizárólag lokálisan. Ezt a jelenséget részletesen elemzem. 

Dolgozatom végén kapcsolatot azonosítok az információs csatornák, illetve a jellemző információ 

visszatartási típusok között. Összességében bemutatom, hogy miként magyarázza az oksági 

homályosság a stratégiaalkotás akadályozását. 



 

 

HORVÁTH JULIANNA 

gazdálkodási és menedzsment 

BSc, 5. félév 

Óbudai Egyetem 

Keleti Károly Gazdasági Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

dr. Berecz József 

főiskolai docens, OE KGK 

 

 

OKOSTELEFONOK VERSENYE – MERRE TOVÁBB NOKIA? 

 

„A 21. század a válságok kora”, mondják neves elemzők tanulmányaikban. Ez az állítás valóban 

igaznak mondható, hiszen nem csak globális értelemben van jelen a mai gazdasági életben, hanem a 

vállalatok szintjén is, mint például a telekommunikáció világában. A 150 éves múlttal rendelkező 

Nokia Corporation a világ egyik legnagyobb telekommunikációs vállalata. Mégis, aki nyomon 

követi az utóbbi évek mobilpiaci híreit, arról szerezhet tudomást, hogy a finn vállalat hatalmas 

veszteségeket produkál, nem teljesíti a várakozásnak megfelelő eredményeket, veszteségei miatt 

pedig kénytelen bezáratni külföldi kirendeltségeinek nagy részét, hogy megközelítse az elvárásokat. 

Dolgozatom célja annak feltárása, hogy a cég miért került ebbe a hanyatló helyzetbe, miért nem 

tudja felvenni a versenyt az utóbbi évek feltörekvő mobilkommunikációs vállalataival és annak 

termékeivel, illetve mi okozta azt, hogy a 20. század végén piacvezető mobilgyártó vállalat 

manapság már kevésbé meghatározó pozíciót foglal el az iparágban. A dolgozat cégtörténeti adatok, 

cikkek, éves jelentések, mobilpiaci elemzések alapján dolgozza fel a Nokia különböző korszakait az 

indítástól kezdve a piacvezető csúcson át egészen a napjainkban tartó hanyatlásig. Továbbá a Nokia 

piacvesztésének az illusztrálására egy saját reprezentatív felmérést végeztem, amelyben az 

okostelefon piac elsődleges célcsoportját megkérdezve vizsgáltam a hazai piacon a Nokia 

térvesztését. Összességében dolgozatom tehát egy átfogó, mégis tömör, a mobiltechnológiai piac 

elemzésén és saját kutatáson alapuló összefoglaló, amely, a Nokia visszaesésének miértjeire és a 

Nokia előtt álló lehetőségekre keresi a választ. 



 

 

KERÉKGYÁRTÓ DORISZ 

Gazdálkodási és menedzsment 

BA, 5. félév 

Nyugat-magyarországi Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Paár Dávid 

tanársegéd, NYME KTK 

 

 

Sportolj magyar! 

 

A dolgozatom megírásának célja a magyar sportolási szokások bemutatása (jelen és lehetséges 

jövő), illetve a soproni kosárlabda egyesületekben sportoló fiatalok lehetőségeinek a felmérése volt. 

A dolgozat megírásánál az alábbi kérdésre kerestem a választ: 

- A jelenlegi helyzet türkében milyen lehetőségeket rejt magában az új sportfinanszírozási rendszer? 

A dolgozat eredményeinek rövid összefoglalása: 

Összességében megállapítható, hogy az uniós átlaghoz képest is jelentősen kevesebbet sportolnak a 

magyar emberek. Hazánk lakosságának több mint fele nem végez rendszeres testmozgást. A 

passzivitás okaként a többség az időhiányt jelöli meg, ami egyezik az európai tendenciával. 

A mozgásszegény életmód elkerülése miatt fontos lenne, hogy minden ember mozogjon, illetve a 

számára legmegfelelőbb sportot űzze. Sportágaktól függetlenül azonban szükség lenne megfelelő 

sportlétesítményekre és infrastruktúra fejlesztésére. 

A megvalósításban segíthet a társasági adó kedvezmény keretén belül nyújtható új támogatási 

forma, amelyre a látvány-csapatsportágak szakszövetségei, amatőr és hivatásos egyesületei, 

közhasznú alapítványai és sportköztestületei pályázhatnak. A vállalatok a társasági adójuk 

maximum hetven százalékával támogathatják a sportszervezeteket. A kedvezményt igénybe vevők 

– a szakszövetségi stratégiához igazodva - elsősorban utánpótlás-nevelésre és 

létesítményfejlesztésre pályázhatnak, de lehetőség van az amatőr egyesületek versenyeztetésével 

kapcsolatban felmerülő költségek, képzéssel összefüggő feladatok, infrastruktúra fejlesztés és 

személyi jellegű ráfordítások finanszírozására igénybe venni a támogatást. 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége is elkészítette fejlesztési stratégiáját, melyben a 

sportág népszerűsítésére, az utánpótlás-nevelés fontosságára, az edzői javadalmazások növelésére, 

valamint nemzetközi sikerek elérésére helyezi a fő hangsúlyt. Céljuk, hogy a kosárlabda legyen 

2010-2020 között Magyarország legnépszerűbb teremsportja. 

A soproni kosárlabda utánpótlás egyesületeknél készített felmérésem számos érdekes eredményt és 

összefüggést tartalmaz, melyek illeszkednek a nemzetközi trendekhez. A kutatásom során az IBM 

SPSS STATISTICS v19. program segítségével kereszttábla elemzéseket végeztem és az ebből 

kapott eredményeket értékeltem. 



 

 

ERDÉLY ATTILA 

Menedzsment; Gazdasági informatika 

BSc, 6. félév 

Babeș-Bolyai Tudományegyetem 

Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

dr. Györfy Lehel-Zoltán 

egyetemi adjunktus, BBTE 

 

 

Stratégiai döntési pontok a romániai hízómarha-termékpályán 

 

Románia földrajzi adottságainak köszönhetően óriási agrárpotenciállal rendelkezik. Az ország 

étkezési szokásainak szempontjából a marhahús fogyasztása nem meghatározó, de az előrejelzések 

szerint az egy főre jutó éves fogyasztás értéke növekedni fog. A romániainál lényegesen magasabb 

európai fogyasztási szint is mérsékelten növekedni fog a következő évtizedben, de a legnagyobb 

európai marhahúsfogyasztó országok most sem képesek kielégíteni saját keresletüket. A romániai 

hízómarha termékpálya azért rendelkezik potenciállal, mert a hazai fogyasztás növekedése mellett 

lehetőség lehet az exportpozíció megerősítésére is. 

Dolgozatom célja az agráripar elemzése a marha termékpálya meghatározó elemeinek 

behatárolására és analizálására fókuszálva. Az elemzés következtetéseinek felhasználásával 

stratégiai irányvonalakat alkotok a termékpálya számára és ezeket egy konkrét vállalati példán 

keresztül stratégiai döntési pontok megválaszolásának formájában alkalmazom a sajátos helyzet 

figyelembevételével. 



 

 

STROMMER DIÁNA 

közszolgálati BA 

BSc, 4. félév 

Széchenyi István Egyetem 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Reisinger Adrienn 

egyetemi adjunktus, SZE GK 

 

 

Szervezeti átalakulás: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal születése 

 

TMDK dolgozatom témája az Nemzeti Adó és Vámhivatal szervezetének kialakítása. Először a 

Vám és Pénzügyőrség, majd az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal működését és tevékenységét 

mutatom be. Ezután a létrehozott új szervezet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal működésére térek rá. 

A szervezetek működésének mélyebb megismerése érdekében a Közép-dunántúli régió Veszprém 

Megyei Adóigazgatóságának igazgatójával, Dégi Zoltánnal és a Veszprém Megyei 

Vámigazgatóságának igazgatójával, Stark Attila pénzügyőr alezredessel készített interjúk 

segítségével próbálok teljesebb betekintést nyújtani a különböző szervek munkájába. 

Célom fényt deríteni az átalakulás generálta változásokra, a sikeres és a még kiforratlan ötletek 

megvalósítására. 

Kulcsszavak: Nemzeti Adó és Vámhivatal, Adó és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal, Vám- és 

Pénzügyőrség, szervezeti átalakulás 



 

 

SIMONTSITS ÁGNES 

Turizmus-vendéglátás 

BA, 5. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Kar 
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Karakasné Morvay Klára 

főiskolai adjunktus, BGF KVIK 

 

 

Vendég 2.0- vélemények a világhálón 

 

A dolgozat témája az online vendégvélemények hatásának bemutatása egy konkrét szálloda 

példáján keresztül. Ezt abból az alapgondolatból kiindulva teszi, hogy a vendégek preferenciái és 

szállodaválasztási szokásai megváltoztak, egyre inkább minőségtudatos magatartásra utalnak. 

Elméleti háttérként a szolgáltatás-minőségből kiindulva bemutatásra kerül a minőség fogalma a 

szállodában, a minősítő rendszerek, mint például a Hotelstars Union és a minőségmérés eszközei, 

különös tekintettel az interneten található értékelő-oldalakra. Ennek segítségével bemutatásra kerül 

a minőség és a marketing kapcsolata, a szállodák minőségkommunikációja és annak változása az 

online vélemények jelentőségének növekedése kapcsán. 

Elemzésre kerül a minőség mérésének két leggyakrabban használt eszköze, a szálloda saját 

kérdőívei és az úgynevezett „Mystery Guest”. A dolgozat kitér a két módszer előnyeire, hátrányaira, 

valamint összehasonlítja hasznosságukat az online értékelésekkel. 

Az elméleti anyag alátámasztására a Danubius Hotel Aréna példáján keresztül kerül sor. 

Bemutatásra kerül a szálloda minőségpolitikája, minőségmérési eszközei és jelenléte az 

értékelőoldalakon. 

A dolgozat vizsgálja az Aréna minőségpolitikáját, online kommunikációját és a 

vendégvéleményekhez való hozzáállását. Az online kommentek haszna és jelentősége az interjú 

módszerével kerül bemutatásra. 

Végül a dolgozat következtetéseket von le a kommunikációs trendekre vonatkozóan a szállodák és a 

vendégek szempontjából és összegzi az online kommentek jelentőségét és értékeli a magyarországi 

helyzetet európai viszonylatban. 



 

 

OROSZ EMESE 

Gazdálkodási és menedzsment 

BSc, 6. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 
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Szabó Zsolt Roland 

tudományos segédmunkatárs (BCE - Vezetés és Stratégia Tanszék), BCE GTK 

 

 

"Z-Stratégia"- Vállalati válasz a munkába álló Z- generációra 

 

Egy új generáció áll a munkavállalás küszöbén, ami az eddigi négy munkában álló generációtól 

markánsan különbözik: tagjait az első digitális bennszülötteknek nevezik. Akik már egy behálózott, 

technológia vezérelte világban nőttek fel. 

A dolgozat kutatási kérdése a szakirodalom elméleti hátterére és kvalitatív kutatási módszertanra 

építve, hogy milyen jellemzőkkel rendelkezik a Z- generáció és, hogy a vállalatok fel vannak-e 

készülve e munkapiacra belépő új generációra. A dolgozat vizsgálja, hogy a vállalatok képesek-e 

stratégiai válasszal szolgálni a munkába állásukra illetve készen állnak-e arra, hogy akár 

stratégiájukkal is alkalmazkodjanak a munkavállalók ezen új generációjához. 

 



 

 

KISS ÁGOTA 

Számvitel 

MA, 4. félév 

Debreceni Egyetem 

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Kondorosi Ferencné dr. 

egyetemi docens, DE GVK 

 

 

A pénzügyi instrumentumok valós értéken történő értékelésének szerepe a tőzsdén jegyzett 

vállalatok körében 

 

A számviteli rendszer legfőbb célja és feladata, hogy megbízható és valós képet biztosítson a 

gazdálkodók vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a külső és belső környezet számára. 

Magyarországon e cél megvalósítását a hatályos 2000. évi C. számviteli törvény szabályozza. 

Hazánkban a számviteli szabályozás klasszikusan a bekerülési értékek alkalmazására épül, azonban 

nem új keletű törekvés a bekerülési áras értékelés mellett az aktuális piaci értékek számviteli 

alkalmazása. Az uniós irányelveknek megfelelően a hazai számviteli szabályozás 2004. január 1-től 

hatályba léptette a pénzügyi instrumentumok meghatározott körének valós értéken történő értékelési 

lehetőségét. Ezzel párhuzamosan a tőzsdén jegyzett vállalatok számára bevezették az összevont 

(konszolidált) éves beszámolójuk nemzetközi standardok (IFRS) szerinti elkészítésének 

követelményét. 

Dolgozatom szakirodalmi fejezeteiben a pénzügyi instrumentumokhoz kötődő valós értéken történő 

értékelés elméleti hátterét mutattam be, mint a megbízható és valós összkép biztosításának egyik 

lehetséges eszközét. Ezt követően a tőzsdén jegyzett magyarországi székhelyű vállalatok egyedi és 

összevont (konszolidált) éves beszámolóit vizsgáltam primer kutatás formájában. Elsődleges célom 

volt választ kapni arra, hogy a valós értéken történő értékelést a vállalatok milyen mértékben 

alkalmazzák az egyedi éves beszámolójuk, valamint a nemzetközi standardok szerint összeállított 

konszolidált beszámolójuk során, az értékelés milyen módon van hatással az eredményre, illetve 

hogyan változtatja meg a vagyon összetételét. Kiemelten vizsgáltam az egyik legnagyobb hazai 

tőzsdére bevezetett vállalkozás, a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. pénzügyi kimutatásait a pénzügyi 

instrumentumok valós értékelésének szempontjából. Többek között elemeztem a számviteli 

mérlegben megjelenő valós értékelés értékelési tartalékának alakulását, a valós értékelés hatását a 

vállalatcsoport eredményére, illetve egy adott származékos pénzügyi kötelezettség (átváltási opció) 

valós értékelésének hatásait. 

A kutatás eredményei alapján megállapítottam, hogy a pénzügyi instrumentumok valós értékelése a 

hazai gyakorlatban kezdetleges és sok esetben becsléseken alapul. Eredményhatása következtében 

azonban jelentős hatást gyakorol a vállalatok teljesítményének megítélésére. Így a közeljövőben 

mindenképp jelentős figyelmet érdemel mind a gyakorlati alkalmazás, mind a könyvvizsgálat 

területén. 



 

 

HEGEDŰSNÉ BRIÁK ANDREA 

Vezetés és Szervezés 

MA, 1. félév 

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 

Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar 
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Krapetz Imre 

főiskolai docens, BKF HFF 

 

 

A VÁLLALATI KOCKÁZATOK ÚJRAÉRTELMEZÉSE, ÚJ KEZELÉSI MÓDJÁNAK 

ELHELYEZÉSE EGY VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZERBEN 

 

A 2008-ban kezdődött világválság alapjaiban változtatta meg a gazdasági-pénzügyi világot. A 

vállalatok vezetőinek sokkal nagyobb körültekintéssel kell döntéseiket meghozni, mert a környezet 

változékonysága a döntések következményeinek tervezését, becslését nehezíti. Ha sikeresek 

akarnak lenni, új eszközöket kell bevetniük e kockázatok kezelésére. Mindezek eredőjeként 

alapvető szükséglet, hogy újragondoljuk a kockázat tartalmát, és a kezelésére adott vállalati 

válaszokat. 

A dolgozat először összegyűjti, hogy mely tényezők vannak hatással a kockázatok kialakulására, és 

bemutatja, hogyan változtak meg ezek az elemek. Ezekre támaszkodva bemutatja a kockázat új 

jelentését, összehasonlítja a hagyományos felfogással. Mindezek után lesz szó az új kockázati 

felfogáshoz illeszkedő kockázatmenedzsmentről. 

Ennek keretein belül javaslatot tesz az új típusú kockázatmenedzsment elhelyezésére, mely szerint 

az a kontrolling rendszerrel együtt egy vezetői információs rendszer részeként jelenik meg. A 

dolgozat kitér a két funkció összehasonlítására, majd a résztvevőkre és a szabályozásra is. 



 

 

TÁLAS DORISZ 

Vállalkozásfejlesztés 

MSc, 4. félév 

Debreceni Egyetem 

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Rózsa Andrea 

adjunktus, DE GVK 

 

 

A versenyképesség és a pénzügyi pozíció változás elemzése a tejiparban 

 

A tejipar az élelmiszeripar egyik ágazata, amelynek jelentős nemzetgazdasági szerepe 

megmutatkozik abban, hogy az elmúlt években a lakossági kiadások 20-25%-át tette ki az 

élelmiszerre és alkoholmentes italokra fordított pénzösszeg. 

Dolgozatom célja az volt, hogy összehasonlítsam a vezető tejipari vállalatok versenyképességének 

pénzügyi szempontú és versenyképességi definíció alapján történő elemzési eredményeit. Ennek 

vizsgálatát a tejipari ágazat jelentősége, illetve az érdekes kutatási eredményeket előrevetítő 

kirívóan magas koncentráció miatt tartottam fontosnak. 

Az elemzés elvégzéséhez a 2011-es saját tőke értékek és a termékszerkezet alapján hét „tejtermék 

gyártása” főtevékenységű, a koncentrációt is jól reprezentáló vállalatot vontam be a vizsgálatba. A 

Friesland Campina Hungária Zrt., a Sole – Mizo Zrt., a Nádudvari Kft., a Pannontej Zrt., a Tolnatej 

Zrt., a Minna Zrt. és a Naszálytej Zrt. általam kiválasztott pénzügyi mutatóit elemeztem először, 

hiszen számos hazai és nemzetközi szakirodalmi forrás alátámasztja, hogy ezek jól használhatóak a 

versenyképesség méréséhez. Több szerző versenyképességi definícióját áttekintve ezután a 

Somogyi Márta által megalkotott és a Chikán-Czakó-féle versenyképességi definíciókra 

támaszkodva, meghatározó tényezőiket pénzügyi alapadatokkal számszerűsítve is megvizsgáltam a 

kiválasztott hét vállalat versenyképességét. Viszonyítási alapként technikai iparági átlagokat 

számoltam egyszerű számtani átlagok meghatározásával. Az elemzések során az elmúlt négy 

gazdasági év adatait használtam az éves beszámolók alapján. 

Az adatok alapján az iparágra általánosságban a magas eladósodottság, valamint az ebből fakadó 

magas pénzügyi kockázati szint kiküszöbölésére való törekvés jellemző, amelyet kivétel nélkül 

mind a hét vizsgált vállalat a forgótőke-menedzsment hatékonyságának javításával igyekezett 

elérni. Az elemzésből kiderült az is, hogy a vizsgált vállalatok közül a legmagasabb árbevételű, 

ezáltal legnagyobb piaci részesedésű két évben is veszteséges, míg a második legmagasabb 

árbevételű vállalat mind a négy vizsgált évben veszteséget realizált. 

Megállapítást nyert az is, hogy a versenyképességi definíción alapuló vizsgálat eredményei 

finomították a pénzügyi mutatókon alapuló eredményeket, és csökkentették a vállalatok közti 

különbségeket. 
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Az Európai Unió és Kína forgalmi adó rendszerének összehasonlítása, kitekintés az Amerikai 

Egyesült Államok közvetett adózására 

 

A dolgozat témája az Európai Unió és Kína általános forgalmi adó rendszerének vizsgálata és 

összehasonlítása olyan tényezők mentén, mint a tárgyi és személyi hatály, a mentességek 

kezelésének módja, az adó levonásának mechanizmusa, a reguláció átláthatósága az adminisztratív 

és megfelelési terhek szempontjából. Álláspontom szerint az OECD és IMF kritériumok 

alapulvételével elemezhetők az egyes hozzáadottérték-adórendszerek és az eredmények nyomán 

definiálhatók az elvi és operatív hiányosságok. Az elemzés célja az egyes rendszerek fejlesztési 

lehetőségeinek, illetve korlátainak bemutatása a legjelentősebb szereplők: a vállalatok, a fogyasztók 

és a kormány érdekeinek figyelembevételével az adózás és a tágabb gazdasági környezet megfelelő 

funkcionálásának biztosítása érdekében. A nemzeti és tagállami sajátosságok bemutatásán, és az 

eltérések magyarázatán túl kitérek az egyes struktúrákban rejlő potenciálokra, illetve a 

visszaélésekkel szembeni fogékonyság csökkentését érintő reformtörekvésekre. Az elemzés továbbá 

górcső alá veszi az Egyesült Államok "sales tax" rendszerét, és annak helyettesíthetőségét egy 

szövetségi forgalmi adóval, kitérve az esetleges reform előnyeire, hátrányaira, bevezetésének 

szükségességére valamint akadályaira. 

A kutatás eredményeként megállapítom, hogy a reguláció kifinomultságát tekintve az európai 

szabályozás a legfejlettebb, amely egyúttal a legmagasabb fokú versenyképességet is igyekszik 

biztosítani a vállalati szféra számára. Ezzel szemben Kínában rejlik a legnagyobb potenciál az 

egységesség megteremtése szempontjából, ám egyes tevékenységek, és az állami tulajdonú szektor 

preferenciája még mindig tetten érhető. A piacgazdaság megvalósítása tehát még további, 

egyenlőtlenségeket felszámoló intézkedéseket igényel. Az USA adóbevételei a két gyakorlattal 

ellentétesen többnyire közvetlen adózásból származnak. A közvetett ’sales tax’ annak halmozódó – 

és így versenytorzító – jellege ellenére is nagyobb támogatottságot élvez állami oldalról, mint egy 

ÁFA típusú fogyasztási adó. 

A tanulmány a témát érintő publikációk az elemzés szempontjából fontos nézeteinek kiemelését és 

ütköztetését tartalmazza. Az adónem, és annak reformját ellenző/támogató érvek alátámasztására 

statisztikai adatokat használtam. 

A témaválasztást indokolja a világ kormányzatainak a gazdasági válságból való ’kiút-keresési’ 

magatartása, melynek során növekvő mértékben támaszkodnak a közvetett adókból származó 

bevételekre költségvetéseik megszilárdítása céljából. 
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Az önköltségszámítás gyakorlati alkalmazásának összehasonlító elemzése 

 

Dolgozatom alaptémája az önköltségszámítás rendszerének bemutatása. Témaválasztásom oka, 

hogy a mai gazdasági környezetben egy termelő vállalat számára nagyon fontos a tevékenységek 

költségeinek lehető legpontosabb ismerete. Ez az információs igény egyre több gazdálkodó 

esetében felmerül, hiszen gyakran a versenyképesség megtartásának egyetlen eszköze a 

költségcsökkentés – természetesen bizonyos keretek között. Gyakori kérdés a vállalati tulajdonosok 

és menedzsment körében: „Hogyan lehetne – ha csak kismértékben is – csökkenteni költségeinket?” 

Ennek egyik eszköze a tevékenység költségeinek mérséklése, amihez elengedhetetlen annak 

ismerete, hogy egységnyi termék előállítása mennyibe kerül a vállalatnak, vagyis mennyi annak az 

önköltsége. 

Elsőként a vizsgált téma aktualitásáról olvashatunk, majd az önköltségszámítás elméleti hátterének 

ismertetése következik, melyben a törvényi szabályozásról, a kapcsolódó alapfogalmakról, az 

önköltségszámítás formáiról, módszereiről tájékozódhatunk. A gyakorlati alkalmazást egy 

baromfitenyésztéssel foglalkozó vállalat példáján keresztül ismertetem, melyben a vizsgált vállalat 

által kidolgozott önköltségszámítási folyamatot, illetve annak eredményeit egy másik, általam 

kialakított módszerrel hasonlítom össze. A záró részben még egyszer röviden áttekintem az 

ismertetett önköltségszámítási módszereket és a kapott eredményeket, majd következtetéseim 

levonása után javaslatokat fogalmazok meg. 

Célom a dolgozat megírásával, hogy ráirányítsam a figyelmet a vezetői információs rendszer, az 

önköltség meghatározása során nyerhető információk értékére, fontosságára, az egyes 

költségszámítási módszerek eredményeinek eltéréseire, illetve az eltérések okaira. Ezen kívül egy 

összetett önköltségszámítási folyamat mélyreható megismerése és megismertetése volt a 

szándékom, melynek során egyfajta rendszerszemlélet kialakítására törekedtem. 

Véleményem szerint a társaság tevékenysége nagyságrendjének megfelelő, jól felépített, reális 

képet nyújtó önköltségszámítási rendszert dolgozott ki. A jövőre vonatkozó javaslataim egyike, 

hogy az eddig fel nem osztott általános költségeket is érdemes lenne egy megfelelő vetítési alappal 

az egyes tevékenységekre terhelni a még pontosabb önköltség kiszámítása érdekében. 
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Egy csomagolóanyagokat gyártó vállalkozás komplex elemzése a fizetésképtelenség 

előrejelzésével 

 

Kutatómunkám keretében lehetőségem nyílt megismerni egy, a csomagolóipar piacán meghatározó 

szereppel bíró vállalkozást. A 2008-2011. évi éves beszámolójának segítségével részletesen és 

deduktívan elemeztem a vállalat vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét. Az öt gazdasági év 

vizsgálata során arra a következtetésre jutottam, hogy bár a vállalkozás közvetlen működése nem 

veszélyeztetett, ugyanakkor viszont pénzügyi nehézségekkel küzd. 

A dolgozat készítésekor ezért megpróbálkoztam olyan területekre is eljutni, mint például a 

fizetésképtelenség analízise a csődmodellek segítségével. OTDK dolgozatom gerincét így tehát 

elsősorban a csődmodellekkel kapcsolatos, vállalatra vetített konzekvenciáim képezték. 

A csődmodelleken belül Altman 1968-ban publikált Z-modelljén keresztül kísérletet tettem a 

társaság fizetésképtelenségének előrejelzésére. A Z-modell részletes vizsgálata során arra a 

konklúzióra jutottam, hogy az Altman által kidolgozott modell (1968. évi) megbízhatósága 

megkérdőjeleződik az én olvasatomban, vagy legalábbis erre a vállalkozásra nem lehetett 

alkalmazni, illetőleg elavultnak is tekintettem, tehát a további konzekvenciák levonásában csak az 

egyes X komponensek segítettek, a teljes Z-mutató nem. 

Ebből kifolyólag tovább vizsgálódtam: az utóbb említett módszertan aktuálisabb modelljeivel 

tovább térképeztem a vállalatot. Az Altman által publikált modell tehát csak kiindulópont volt, 

hiszen nemcsak a diszkriminancia-analízis több modell-változatát mutattam be, hanem a logisztikus 

regresszió egy hazai modelljét is. 

Az inszolvenciát előrejelző modellek összességében meggyőztek arról, hogy a társaságnak valóban 

különböző (pénzügyi, likviditási) problémái adódtak a vizsgált öt évben, tehát ezen modellek 

használatával talán a vállalati nehézségek előre jelezhetőek és leküzdhetőek lehetnek a jövőben. 

Azonban meg kell említeni, hogy nem a műanyagiparra specifikus modellekről volt szó, emiatt 

látható az eredményként kapott nem pontos, torz „kép”, melyet a különböző trendek felállításánál 

még tisztábban láthattam. 

A társaság jövője sokban függ a PACCOR csoporttal való lehetőségek kiaknázásától, továbbá a 

globális piaci helyzettől, mindazonáltal a hosszú távú, egészséges fennmaradás érdekében 

mindenképpen szükséges az idegen tőkéjét - mindenekelőtt a rövid lejáratú hiteleit – csökkentenie a 

vállalatnak, és egy új utat választania a menedzsmentnek… 
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Fiktív számlákkal elkövetett visszaélések 

 

FIKTÍV SZÁMLÁKKAL ELKÖVETETT VISSZAÉLÉSEK 

 

A témaválasztást aktuálissá teszi, hogy gazdasági fejlődésünk következtében egyre többen 

kísérelnek meg törvénytelen úton többletjövedelemre szert tenni, csökkentve ezzel az állami 

bevételeket.  

Nem igényel hosszabb bizonyítást, hogy az adózási fegyelem mai állapotában milyen jelentős 

szerepe van az ellenőrzésnek, amely az aktuális adópolitikai célok elérése mellett hosszabb távon 

mind egyedileg, mind általános jelleggel hatást gyakorol a jogsértő magatartástól való tartózkodásra 

is.  

Dolgozatom célja, hogy bemutassam a fiktív számlákkal történő visszaélések eseteit, előfordulási 

gyakoriságukat, hibatípusokat. Az első fejezetben bemutatom, hogy milyen gazdasági okokra 

vezethető vissza a visszaélések egyre növekvő aránya. Külön fejezetben foglalkozok az erre 

irányuló ellenőrzési tevékenységgel, a fiktív számlák felismerésével, bizonyításával, illetve a nem 

jogkövető adózót terhelő felelősséggel. Mélyinterjút készítek egy kormánytisztviselővel, aki az 

elmúlt évek tapasztalatai alapján betekintést nyújt az ellenőrzési tevékenységbe, típusaiba, valamint 

az azt követő büntetőfeljelentések alakulásának elemzésébe. Több esettanulmány, gyakorlati példa 

segítségével szeretném szemléltetni az előforduló visszaéléseket, amely nagyrészt az ÁFA 

adónemet érinteni. Kitérek az ehhez kapcsolódó különféle jogesetekre, elemezve a joggyakorlatban 

előforduló problémákat, ellentmondásokat, és az ezek megoldásának számító döntéseket. 

Részletezem, hogy az utóbbi években mely tevékenységi területen fordult elő legnagyobb arányban 

a fiktív számla kibocsátás. Magyarország uniós csatlakozása óta a csalások kiterjedtek a közösségen 

belüli piacokra is. Megvizsgálom, hogy az adóhatóságnak milyen jogi lehetőségei, korlátai vannak a 

közösségen belüli visszaélések feltárására. 

Kutatómunkámmal megoldási javaslatokat is bemutatok, hogyan lehetne a visszaéléseket 

visszaszorítani, milyen intézkedésekkel lehetne a gazdálkodókat törvényes és legális működésre 

bírni.  
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Határokon át - összefüggés a legjelentősebb számviteli és vállalati csalások között 

 

A 20. század végétől végbemenő piacgazdasági és globalizációs változások következtében a 

nemzetgazdaságok közötti határok egyre inkább megszűntek; valamint jelentősebbé vált a verseny a 

vállalatok között, amelyek közül több már multinacionális szinten működött. Ezeknek a 

folyamatoknak- számos előnyük mellett- negatív következményei is voltak, amelyek közül az egyik 

legjelentősebb a 21. század elejétől kibontakozó számviteli és vállalati csalások sorozata. Ezek 

egyrészt felszínre hozták az adott nemzet szintjén fennálló szabályozási, gazdasági problémákat; 

másrészt a multinacionális vállalatok révén hatással voltak más országok gazdaságára is. 

Dolgozatom során annak kutatását tűztem ki célul, hogy megvizsgáljam, hogyan zajlottak ezek a 

csalások; milyen tényezők és érdekek állhattak a háttérben; mely okok voltak a kiváltó tényezők; 

valamint, hogy milyen következményekkel jártak az egyes folyamatok. 

Az Enron- botrány kirobbanása egyfajta kozmológiai ősrobbanással ért fel a csalássorozatok 

felszínre kerülésében. Előhozta azokat az alapvető problémákat az Amerikai Egyesült Államokban, 

amelyek több, kisebb vállalati botrány kiváltó okai lettek a későbbiekben: a laza szabályozási 

keretek; a vállalatvezetők racionálisnál nagyobb mértékű irányítási és döntési jogköre; a vállalati 

profit és az egyéni haszon maximalizálására való túlzott törekvés; valamint az ellenőrzés és a 

könyvvizsgálat független működésének hiánya. Az Enron- ügy azonban nem csak az USA- ban járt 

következményekkel, hanem a többi kontinensen is. Európát sokkolta az Olaszországban kirobbant 

Parmalat- botrány, amely rávilágított arra, hogy egységes európai jogi és számviteli szabályozás 

nélkül a vállalatok képesek megtalálni azokat a kiskapukat, amellyel pozitívabb eredményt érhetnek 

el. A beszámolók kozmetikázásához nagyban hozzájárultak a multinacionális könyvvizsgálók, 

amelyek nem alkalmaznak egységes nemzetközi követelményeket a helyi érdekeltségeknél. 

Mindemellett a Parmalat esete bizonyította azt is, hogy milyen jelentős szerepe van a befektetőknek 

a vállalati csalásokban, amely a tőzsdei szabályozás felülvizsgálatát vonta maga után. A 

botránysorozat csúcsaként pedig 2011-ben újabb lavinát indított el az Olympus- botrány, amely az 

alapvetően rengette meg a japán gazdaságot. 
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„INDUL A BUSZ” – VESZPRÉM MEGYE VOLÁN TÁRSASÁGAINAK 

HELYZETELEMZÉSE 

 

A dolgozatom középpontjában a három Veszprém megyében székhellyel rendelkező Volán 

társaság, valamint "együttes" helyzetük vizsgálata állt. A társaságok éves beszámolóinak egyedi és 

összevont elemzéséhez referencia társaságok pénzügyi kimutatásait hívtam segítségül. A referencia 

vállalkozások kiválasztására objektív döntési kritériumok alapján került sor. Az egy megye egy cég 

elvet szem előtt tartva. A vállalatok és az összevont veszprémi társaság mérleg és 

eredménykimutatási adatainak vizsgálata és elemzése mellett, kísérletet tettem az összevonásban 

rejlő költségmegtakarítási pontok feltárására. E lehetőségek alapján pedig, egy "fiktív" 

eredménykimutatás összeállítására is sor került. 
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Merre tart a pálinkaipar? A kereskedelmi pálinkafőzdék vagyoni, pénzügyi, és jövedelmi 

helyzetének átfogó elemzése 

 

„A jó magyar pálinkának nincsen párja”- tartja a mondás. Egy igazi hungarikumról van szó, 

amelyre méltán lehet büszke minden magyar. A hagyomány szerint a pálinka adja az erőt, de vajon 

a kereskedelmi pálinkafőzdék is ezt az erőt képviselik? 

A pálinka ma már egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen rengeteg féle létezik, mindenki 

megtalálhatja a magának legmegfelelőbbet, legyen az ágyas vagy érlelt, házi vagy épp kereskedelmi 

forgalomban kapható. Akik a házi pálinkáért rajonganak nyilván örömmel fogadták a 2010. 

szeptember 27-én bevezetésre került jövedéki adótörvény módosítást, ismertebb nevén a 

pálinkatörvényt, amely törvényes keretek közt lehetővé teszi az otthoni pálinkafőzést. A módosítást 

természetesen a bérfőzdék már nem fogadták ilyen derűvel, hiszen működésük forgott kockán. 

Dolgozatom első részében megvizsgáltam, hogy a jövedéki adótörvény módosítása miként hatott a 

bérfőzdékben illetve a kereskedelmi pálinkafőzdékben lefőzött mennyiségekre. Az elmúlt három év 

időjárásadatait figyelembe véve elemeztem a gyümölcsárakat. Kalkulációt végeztem az otthoni 

pálinkafőzéssel és bérfőzetéssel kapcsolatban, majd kapott eredményeimet összehasonlítottam. 

Kutatásom a hazai kereskedelmi pálinkafőzdék vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének 

elemzésére irányult. A vizsgálatot a hazai kereskedelmi főzdék teljes körére vonatkozóan végeztem 

el az elmúlt három évre vonatkozóan a nyilvánosságra hozott beszámolók alapján. 

Munkám során hipotéziseket állítottam fel a vállalatok működésével kapcsolatban. 
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Számlával, vagy számla nélkül? 

 

A számlázás minden gazdálkodás életében centralizált szerepet tölt be. A sikeres vállalkozás 

velejárója, hogy az értékesített termékekről, szolgáltatásokról számlát köteles kiállítani, ezáltal a 

számlázás szerves része a vállalkozási tevékenységnek, ebből következően ezt a résztevékenységet 

ugyanolyan hatékonysággal kell megszervezni, mint a vállalkozás többi munkafolyamatát. 

A számláknak tartalmi és formai szempontból különböző előírásoknak kell megfelelniük. Részletes 

szabályokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a 2000. évi C. törvény a 

számvitelről, valamint az e törvények felhatalmazása alapján kiadott rendeletek tartalmaznak. 

Ezeken felül a számlázás elengedhetetlen feltétele, hogy mind a nyomdai előállítású számláknak 

(számlatömböknek), mind a számítógépes számlázó programnak adóigazgatási azonosításra 

alkalmasnak és az adóhatóság által engedélyezettnek kell lenniük. 

Dolgozatunk és így a kutatásunk célja annak a bemutatása, hogy hogyan is kell számlázni, ugyanis 

a számla az áfa rendszerében megkülönbözetett jelentőséggel bír: csak és kizárólag szabályos és 

hiteles számla alapján lehet az áfát levonásba helyezni. Nem kérdés tehát, hogy a vállalkozás 

számára elengedhetetlen tisztában lenni a számlázás alapvető szabályaival. Ha valaki a 

jogszabályokban előírt bizonylatok kiállítását elmulasztja, vagy a bizonylatokat az előírásoktól 

eltérően állítja ki, az adóhivatal 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. 

Mindezeket figyelembe véve a dolgozatban többek között bemutatjuk a számla kötelező tartalmi 

elemeit, a kibocsátására és teljesítésére vonatkozó előírásokat. A Számviteli törvényben szintén 

fellelhetőek számlákkal kapcsolatos szabályozások, így ezeket is ismertetjük. Mivel a számlák a 

Számviteli törvény szerint számviteli bizonylatként funkcionálnak, ezért bemutatjuk a számviteli 

bizonylatokkal kapcsolatos törvényi rendeleteket, előírásokat is. A számlázás történhet külföldre és 

belföldre egyaránt, ezért mindkét esetben bemutatjuk, hogy hogyan történik a számlázás adómentes 

tevékenység, egyenes, valamint fordított adózás tekintetében. Egyaránt ismertetjük a különbségeket 

és az egyezőségeket. 

Természetesen az elméleti háttér mellett a gyakorlati alkalmazás is hangsúlyos szerepet kap a 

dolgozatunkban, így néhány érdekes számlázási probléma bemutatásával is igyekszünk az 

érdeklődők figyelmét felkelteni. 
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Válság: biztos mindenkinek átok? A magyar elektronikai vállalatok komplex elemzése a 

válság tükrében 

 

Az Amerikai Egyesült Államokban kialakult ingatlanpiaci buborék, a subprime hitelezés, s a rá 

épülő értékpapírosítás okozta zavart megérezte az egész világ. Számos bank, befektetői intézmény 

ment tönkre a bizalmatlanság okozta likviditási válság miatt. A Lehman Brothers bukása, a rossz 

költségvetési politika, a politikai viszályok, a csökkenő megtakarítások, a növekvő eladósodás és 

pont a válság előtt elkezdődött megszorítások miatt Magyarországra, mint egyébként is legyengült 

államra talált a válság. A hatása egyértelműen minden ember bőrén érezhető volt. A termelés, a 

fogyasztás az eddig dinamikusan fejlődő iparágakban is éreztette a hatását. E folyamat az 

elektronikai ipart is elérte. Az KSH iparágankénti értékesítés adatai alapján jól látható, hogy 

jelentős veszteségeket, értékesítés csökkenést számolt el, amely nem csak volumenében, de 

arányaiban is jelentős. Mindennek ellenére az általam kiválasztott 10 elektronikai vállalkozás 

nemcsak hogy, átvészelte a válságot, de jelentős növekedést is képes volt abszolválni. Ennek az 

ellentmondásnak vizsgálata alkotja a központi témáját a dolgozatomnak. 

Célom a válság hatásainak és ezekre a hatásokra adott válaszok feltérképezése egy olyan vállalat 

csoportra vonatkozóan, melyek a válság kedvezőtlen hatásai ellenére képesek voltak sikereket 

elérni, mert a gazdaság, a vállalkozási szféra ezen területei lehetnek olyan kitörési pontok, melyeket 

később fel lehet használni egy másik válságra való felkészülésben vagy adott esetben az új válság 

leküzdésében. Jelen ellentmondás elemzése eszközéül a beszámoló elemzést választottam. 

Számviteli elemzések útján térképezem fel a válság hatásait a tíz legnagyobb magyar elektronikai 

vállalatra vonatkozóan az általam felvázolt válságtényezők mentén. 

Az elemzésem eredményeként megállapítható, hogy a dinamikusan növekvő árbevétel és a 

kedvezően alakuló vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók alakulásán látszik, hogy a 

vállalkozások szinte meg se érezték a válság hatását. Azonban az aránymutatók változása alapján 

látszik, hogy a vállalkozások 2009-ben véghezvittek, olyan kockázatcsökkentő és stabilizáló 

stratégiai döntéseket, melyeket a komplex elemzés nem tud kimutatni. Továbbá a dolgozatom 

eredményeként megállapítottam, hogy ezen vállalkozásokra vonatkozóan a válság idején a kitörési 

pontok, olyan tényezők voltak, mint a stabilan növekvő árbevétel, a kiterjedt kapcsolt vállalkozás 

hálózat és a megfelelő stratégiai döntések. 
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A devizás könyvvezetés nehézségei a gyakorlatban 

 

Egy forintban könyvelő társaságnál az árfolyamok hektikus mozgásainak hatásából eredően a 

kimutatott nem realizált árfolyam-különbözet drasztikusan megváltoztathatja a fordulónapi vagyoni 

helyzetet, ha az eszközeinek és forrásainak nagy része forinttól eltérő devizában keletkezett. A 

tényelegesen nem realizált árfolyamveszteség a saját tőke jelentős mértékű csökkenéséhez vezethet, 

és emiatt szükségessé válhat a tőkehelyzet rendezése; árfolyamnyereség esetén pedig annak 

ellenére, hogy tényleges bevételt nem jelent a vállalkozó számára, társasági adóköteles. Az 

árfolyamkockázatból származó másik gyakori probléma a nehezen tervezhető üzemi és adózás előtti 

eredmény. 

A gyorsan változó gazdasági viszonyok, a nagymértékű árfolyam-ingadozások és az euró 

Magyarországon történő bevezetésének csúszása hatására 2010. január 1-jétől a 2000. évi C. 

törvény a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások szélesebb körének tette lehetővé a devizában való 

könyvvezetést és beszámolókészítést, és ily módon az árfolyamkockázat csökkentését. Ennek 

következtében, a könyvvizsgáló cégek tapasztalata alapján, a multinacionális cégek mellett egyre 

több – főleg export-import tevékenységet végző – vállalat választja az euróban vagy más 

devizanemben történő könyvvezetést és beszámolókészítést. 

A dolgozatom fő célja a pénznemváltás és e folyamat során felmerülő feladatok ismertetése, illetve 

a devizás könyvvezetés nehézségeinek és ezek kiküszöbölésének bemutatása. Munkám során arra 

törekedtem, hogy egyfajta útmutatást nyújtsak minden olyan társaság számára, amely a jövőben 

devizanemváltást fontolgat, illetve azon jelenleg devizában könyvelő vállalatoknak is, amelyek a 

napi gyakorlatban az általam ismertetettekhez hasonló kérdésekre keresik a választ. 

Kutatásomhoz forrásgyűjtést alkalmaztam, elsősorban hazai szakirodalmakat, valamint szakmai 

folyóiratokat és az internetet használtam. Továbbá interjút készítettem Nagy Péterrel, a HLB Klient 

Plusz Kft. munkatársával, hogy tapasztalata szerint a devizás könyvvezetés során milyen 

nehézségekkel kell „megküzdeniük” a vállalatoknak és hogyan kezelik ezeket. 

Dolgozatom írása közben, illetve a Nagy Péterrel készített interjúm során arra a következtetésre 

jutottam, hogy bár a devizában könyvelő vállalatoknál törekszenek betartani a jogszabályokat 

(számviteli törvény, adózási előírások), azonban a könyvviteli szolgáltatást végzők sokszor nem 

megfelelően értelmezik azokat, illetve nem mindenre van egyértelmű szabályozás. 
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A HBZ Kft. komplex gazdasági elemzése a versenytársak tükrében 

 

Dolgozatomban célom az volt, hogy bemutassam hogyan képes egy hazai középvállalkozás 

működni napjaink dinamikusan változó környezetében. A gazdasági elemzés módszereinek 

segítségével a vállalkozás tevékenységére ható tényezőket tártam fel, ami lehetővé tette a 

gazdálkodásának megismerését és javaslataim megfogalmazását a fejlesztendő területekre 

vonatkozóan. A HBZ Kft. egyes mérlegtételeinek részletes elemzését, és vagyoni, pénzügyi 

jövedelmezőségi helyzetének átfogó elemzését végeztem el 4 év beszámoló adatai alapján. Majd a 

kiválasztott versenytársaival összehasonlítottam gazdasági helyzetét. A HBZ Kft. Debrecen 

legnagyobb nyílászáró és bútorvasalat kereskedése, amely napjainkra országos hálózatot épített ki. 

Erősségei a vevőorientáltság, a társadalmi szerepvállalás, az informatikai fejlesztések és a széles, 

specifikus termékskála. Lehetőségei közt említett pályázatok, alapítványok által nyújtott 

támogatásokat maximálisan ki kell használnia. Gyengeségei közt szerepel a marketing és HR 

fejlesztés elmaradása. A veszélyek között az építőipar negatív tendenciái a kft. által forgalmazott 

termékek keresletének csökkenését eredményezik. 

A vállalkozás folyamatosan fejlődik és a piaci igények maximális kielégítésére törekszik.Az 

eszközeiben szoftverfejlesztéssel, készletek beszerzésével, bővítésével kapcsolatban történtek főbb 

változások, amik a vállalkozás méretének növekedéséből adódtak. Ezek a tényezők utalnak az 

innovatív vezetői gondolkodásra, amely napjainkban feltétlenül szükséges a sikeres működéshez. A 

vagyoni helyzete pozitív tendenciát jelez, hiszen tőkeereje nő, befektetett eszközeit egyre inkább 

hosszú távú forrásokkal finanszírozza, vagyona gyarapszik. Likviditási mutatói alacsony értéke 

jelzi, hogy rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított. Hosszú távon nem áll fenn az 

eladósodottság veszélye a vállalkozásnál. Jövedelmezőségi mutatói jelzik, hogy eredményesen 

gazdálkodott, azonban utóbbi évre felével esett vissza eredménye. A versenytársak között hét 

hasonló profillal rendelkező KKV-t hasonlítottam össze a HBZ Kft-vel. A beszámolóik adataiból 

kiszámított mutatók lehetőséget adtak a gazdasági helyzetük felmérésére. Valamennyi 

versenytársánál a kereslet visszaesése tükröződött az árbevételükben. Összességében a HBZ Kft. 

rendkívül jó gazdasági helyzetben van, hiszen a második legjövedelmezőbb vállalkozás 

versenytársai közt. 
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A könyvvizsgálói értékhatár emelés hatása az állami, vállalati és könyvvizsgálói szférában 

 

A piacgazdaságban elengedhetetlen, hogy a vállalkozások üzleti évük gazdálkodásáról beszámolót 

készítsenek, és azt közzé tegyék az érdekhozók számára. Az éves beszámoló bemutatja a 

gazdálkodó szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását. A könyvvizsgáló 

feladata megvizsgálni, hogy a beszámoló megfelel a számviteli törvény előírásainak és ennek 

megfelelően megbízható és valós képet nyújt. 

A kormányzat adminisztrációt csökkentő programja keretében megemelik a kötelező 

könyvvizsgálati értékhatárt. Az emelést több lépésben valósítják meg: 2012-ben a nettó árbevételre 

vonatkozó értékhatárt 100 millió forintról 200 millió forintra emelik, majd 2013-ban tovább emelik 

az értékhatárt 300 millió forintra. 

Dolgozatom célja a kötelező könyvvizsgálati értékhatár módosításának hatásvizsgálata. Arra 

keresem a választ milyen hatást gyakorol az emelés az államra, a vállalatokra és a 

könyvvizsgálókra. Megvizsgálom milyen motivációi voltak az állami intézkedések meghozatalának, 

milyen szerepe van a könyvvizsgálatnak a kis és középvállalkozások életében és az emelésnek 

milyen eredménye várható a könyvvizsgálói piacra. 

A dolgozat módszertanát tekintve leíró jellegű. Szakirodalom áttekintésre támaszkodom, melyet 

saját példákkal és elemzéssekkel egészítek ki. 

Dolgozatom végére a következő megállapításokra jutottam. Az értékhatár emeléssel a kis és 

középvállalkozásoknak lehetőségük van csökkenteni az adminisztrációs költségüket, amire a 

gazdasági recesszió miatt nagy részüknek szüksége van. Amennyiben az állami szférát tekintjük, az 

állami adóbevételek csökkenésére lehet számítani, mivel megszűnik az a külső ellenőrzés, ami 

törvényes működésre ösztönözte a vállalkozásokat. Végül a könyvvizsgálatot, mint piacot tekintve 

az árbevétel jelentős visszaesésére lehet számítani, hiszen a vállalatok több mint fele mentesül a 

kötelező könyvvizsgálat alól. A tényleges könyvvizsgálati kötelezettség csökkenéséről nem lehet 

teljes képet adni jelenleg, hiszen vannak olyan vállalatok, ahol önkéntesen továbbra is alkalmazzák 

a könyvvizsgálói hitelesítést. 
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A környezeti számvitel gyakorlati vizsgálata 

 

A környezeti problémák fokozódása szinte minden területet érint, így a számvitelnek is 

reagálnia kell ezen kihívásokra. Kutatásom témájául ezen kérdéskör vizsgálatát 

választottam. Habár a környezeti számvitel eszközrendszere alapvetően a vállalati 

szférára került kidolgozásra, azonban minden szervezetre alkalmazható. Így kutatásom 

során egy non-profit intézmény kiemelt környezetvédelmi intézkedéseit elemzem a 

környezeti számvitel szempontjából. Célom, hogy a főbb környezetvédelmi 

intézkedések által elérhető megtakarításokat számszerűsítsem, valamint a kiemelt zöld 

projektek megtérülési idejét elemezzem. Mivel a non-profit intézmények is okozhatnak 

jelentős környezetterhelést, éppen ezért vizsgálatuk ugyanolyan fontos lehet, mint a 

vállalatoké. 

Dolgozatom elméleti részében a szakirodalomra támaszkodom, míg az empirikus 

részben az adatelemzés és az interjúkészítés módszertanát alkalmazom. 

Kutatásom során a közüzemi költségek vizsgálatán keresztül megállapítottam, hogy a 

zöld projektek jelentős megtakarításokat eredményeztek a fogyasztás tekintetében, 

valamint a környezetterhelés csökkentésében. Emellett a projektek megtérülési idejét 

elemezve bizonyításra került, hogy az intézménynél a profitérdekek nem akadályozzák 

a környezetvédelmi intézkedések megvalósítását, így a non-profit intézmény is ideális 

alany lehet a környezeti számvitel szempontjából 
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A vállalkozás folytatásának elve Egy számviteli alapelv jelentősége a válság előtt és a 

válságban 

 

Dolgozatomban a vállalkozás folytatása számviteli alapelvnek a számviteli beszámolók 

elkészítésében betöltött szerepét mutatom be. Ezek szerepkör általános bemutatása mellett, azt 

elemem ki, hogy az alapelv szerepe hogyan változott meg a válság hatására. Dolgozatom hipotézise, 

hogy a vállalkozás folytatása elvének a jelentősége a válság következtében megnövekedett. 



 

 

NAGY KATALIN 

Pénzügy és számvitel 

BSc, 5. félév 

Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

SPIRK RENÁTA 

Pénzügy és számvitel 

BSc, 5. félév 

Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

Témavezető: 

Sipos Eszter 

egyetemi adjunktus, PE GTK 

 

 

"Benzin, te drága"- A hazai üzemanyagpiac átfogó elemzése 

 

Kutatási témánkat a mindennapok ihlették, hiszen az egyre növő üzemanyagárak 

globális problémát jelentenek, részévé váltak mindennapjainknak. Kutatásunk fő 

vizsgálata a hazai nagy olajvállalatok vagyoni, pénzügyi és jövedelmi elemzésére 

irányult. Célunk közt szerepelt, hogy a hazai vállalatok eredményességéről pontos 

képet kapjunk. 

Munkánk során megvizsgáltuk az üzemanyagárak összetevőit, a benzin, gázolaj és 

LPG autógáz árainak változását az elmúlt 3 évben. Kitértünk az árakat befolyásoló 

eseményekre, mint például a jövedéki adó és az általános forgalmi adó emelkedése. 

Mély interjút készítettünk egy kisvállalkozóval az autók LPG autógáz rendszerűvé 

történő átalakításáról. Primer kutatást végeztünk, mely során egy rövid kérdőív 

segítségével felmértük a fogyasztók tűréshatárát. A primer kutatás segítségünkre 

szolgált egyik hipotézisünk megválaszolásában. 

A hazai vállalatok elemzését a rendelkezésünkre álló beszámolókból tudtuk 

elkészíteni. Hipotéziseket állítottunk fel a vállalatok működésére, eredményességére 

vonatkozóan, amelyekre az elemzés során kerestük a választ. Az eszköz- és 

forrásszerkezeti, valamint horizontális mutatókon kívül hatékonysági és termelési 

értékkel összefüggésben álló mutatókat alkalmaztunk az elemzés során, melyek 

segítségével hipotéziseinkre választ kaptunk. 



 

 

SZABÓ LÁSZLÓ 

Pénzügy és számvitel 

BA, 9. félév 

Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Takács Tamás 

tanársegéd, PE GTK 

 

 

Controlling a gyakorlatban. A controlling működésének és a controller személyiségének 

vizsgálata a hazai gyakorlatban. 

 

A mai hirtelen változó és emiatt kiszámíthatatlan gazdasági környezetben, válságos időkben 

elengedhetetlen, hogy a vállalatirányítás számára rendelkezésre álljon egy olyan információs 

rendszer, amely a vállalatot a gazdasági siker felé vezeti. A vállalat sikeressége nagymértékben 

függ attól, hogy ki és milyen információkat szolgáltat a vezetés számára a döntéshozatalhoz, 

valamint ezeket az információkat milyen eszközökkel állítják elő. Dolgozatom témájának ezért a 

controlling rendszerének és a controller személyének a gyakorlati aspektusait választottam. 

A kutatásom célja a controlling-rendszer elméleti vizsgálata, valamint képet kapni mindezek 

gyakorlati alkalmazásáról, a controllerek személyiségéről. 

A vizsgálataimhoz használt minta alapját a 2010-ben B&P Braun & Partners által elkészített 

Reputation Rating kutatás képezi, melyben 40 vállalat vett részt. A dolgozatban a controlling, mint 

funkció fontosságát, szervezeti helyét mutatom be ezeknél a vállalatoknál, melyhez a szükséges 

adatokat, információkat egy kérdőív segítségével szereztem. Kiemelten vizsgálom a controlling 

által szolgáltatott információk típusát, az alkalmazott controllingeszközöket, valamint a 

controllerrel szemben támasztott követelményeket. 



 

 

BACHUSZ NORBERT 

Számvitel 

MSc, 1. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Lukács János 

Tanszékvezető, egyetemi docens (BCE - Pénzügyi Számvitel Tanszék), BCE GTK 

 

 

"Elhatárolódás" Az időbeli elhatárolások elszámolásának időszerű kérdései az 

energiaszektorban 

 

Bachusz Norbert 

Végzés éve: 2013 

Számvitel mesterszak 

„Elhatárolódás” 

Az elhatárolások elszámolásának időszerű kérdései 

az energiaszektorban 

„Disengagement” 

The timely questions of the accrued assets’ and deferred payments’ settlement 

in the energy sector 

Kutatásom az időbeli elhatárolások eltérő elszámolásából fakadó problémákra hívja fel a figyelmet. 

Céljaim kötött szerepel annak vizsgálata, hogy mutatkozik-e jelentős eltérés a szervezetek között, 

különös tekintettel azokra, amelyek tevékenységük okán az általam vizsgált tételekből jelentős 

mértékű állománnyal rendelkeznek. 

Hipotézisem szerint az elhatárolások elszámolásának sajátosságai miatt a vállalatokról nem minden 

esetbenkaphatunk egységes képet. Bizonyos esetekben további torzulásokkal járhat a törvények 

által nyújtott eltérő nyilvántartási lehetőségek gyakorlata, így egységesebb szabályozás válhat 

szükségessé. 

Kutatásom során azonosítottam a releváns szektorban tapasztalható, az elhatárolások 

elszámolásából fakadó problémákat. Külön vizsgáltam a magyar piacon szereplő gázszolgáltatók 

beszámolóit. Az általam felállított adatbázisok az elmúlt tíz évet ölelik fel. Elemzéseim során arra a 

megállapításra jutottam, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani az elhatárolások tételeire. Különösen 

aktuális ez olyan ágazatok esetében, ahol az ágazati sajátosságok révén az anomáliák látványosak. 

 



 

 

SCHANDL ANNA 

Gazdálkodási és menedzsment alapszak 

BSc, 4. félév 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Laáb Ágnes 

egyetemi docens, BME GTK 

 

 

Kaizen - Változtatni jó! Mit hoztak a japán költséggazdálkodási módszerek? 

 

Elkötelezetten hiszek abban, hogy Magyarországon is szerepet kaphatnak a gazdaság megújításában 

és a fellendülésben olyan sikeres módszerek, mint a Lean menedzsment, a Toyota módszer, vagy a 

Kaizen. Dolgozatomban arra keresem a választ, mi a közös ezekben az eszközökben, milyen 

kalkulációs lehetőségekkel járulnak hozzá a vezetői döntéshozatalhoz és ez értéktöbbletet ad-e a 

vállalat sikeres működéséhez. A japán vezetési gyakorlatok sikere egyszerű: helyesen alkalmazva 

működnek, sőt igen jól működnek. A Toyota módszer vagy az arra épülő Lean menedzsment teljes 

eszköztára úgy teremt összhangot az egyes folyamatok között, hogy előmozdítsa a legjobb minőség, 

a legalacsonyabb ár, a legrövidebb átfutási idő, a legmagasabb fokú biztonság és a kiváló 

munkamorál elérését. A módszerek többsége nemcsak eszköz, sokkal inkább egy filozófiát, 

gondolkodásmódot jelöl. Ám nem lennének ennyire eredményesek a tudatos vezetés érdekében 

működtetett értékmenedzselés nélkül. Az értékalapú vezetői számvitel japánok által alkalmazott 

lehetőségei közül három alkalmazását találtam különösen figyelemre méltónak; a célköltség-

számítást, az értéktervezést és a kaizen-költségszámítást. A japán technikák kiteljesedéseként jött 

létre a Quality Function Deployment-Target Costing folyamat, amely összekapcsolja a már említett 

költséggazdálkodási rendszereket. Hogyan is néz ki a QFD-TC a gyakorlatban? A szemléltetéshez 

egy fiktív vállalaton keresztül levezetett saját esettanulmányi példát mutatok be; célom a 

volumennövekedés számszerűsítése, az eredmény kézzel foghatóvá tétele. A japánok sikeréhez a 

fentieken túl a kulturális sajátosságok is nagymértékben hozzájárulnak, amelyek figyelmen kívül 

hagyása meghiúsíthatja a sikeres adaptációt az eltérő kulturális gyökerekkel rendelkező gazdaságok 

esetében. Két interjúalanyom segítségével erre is igyekeztem biztató megoldást találni. 

Tapasztalataik alapján szeretnék képet adni arról, hogy Magyarországon milyen adaptálást célzó 

várakozások és konkrét lépések körvonalazódnak a modell kapcsán. A jövőre nézve fontosnak 

tartom, hogy különböző ellenőrző pontokat építsek be a folyamatba, így a részfolyamatok is 

mérhetővé válhatnak. Egyértelműen állíthatom, hogy az általam vizsgált rendszerek hatékonyak, 

működőképesek a világ bármely területén, de erejüket igazán csak ott tudják kifejteni, ahol 

gyökereznek. A folyamatokat érteni és megérteni kell, át kell venni a kultúra alapjait, el kell 

kezdeni számunkra idegen, „japán” szemmel látni és gondolkodni. 



 

 

HEGEDŰSNÉ BRIÁK ANDREA 

Vezetés és Szervezés 

MA, 3. félév 

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 

Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Korom Erik 

oktató, BKF HFF 

 

 

KONTROLLING SZEMLÉLETMÓD ÉS RENDSZEREK BEVEZETÉSE AZ ÁLLAMI 

SZFÉRÁBA (KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ GAZDASÁGI 

TÁRSASÁGOKRA) 

 

Magyarországon egyre több feladat és ezzel együtt pénzügyi folyamat kerül központi irányítás alá, 

ezért az állam egyre nagyobb pénzösszegek fölött diszponál. Általános közgazdasági vélekedés, 

hogy az állam „rossz gazda”. A dolgozatban az állami költségvetés és az azon keresztül megfogott 

állami gazdálkodás hatékonyságának vizsgálatával, elemzésével foglalkozom. Az első részben több 

oldali megközelítésben elemzem ezt a hatékonyságot (hazai és külföldi kutatások). A  

második részben az állami és a piaci gazdálkodás sajátosságainak és közös pontjainak 

beazonosításával a dolgozat bemutat egy olyan kontrolling szemléletmódot és vezetői információs 

rendszert, amely fontos szerepet játszhat a kormányzati gazdálkodás hatékonyságának növelésében. 

Ezek után ennek a rendszernek a speciális vonásait, megkülönböztető attribútumait mutatom be, 

majd a bevezetés lehetőségeit és veszélyeit elemzem. Végül a rendszer szélesebb körű 

felhasználási előnyeit és nyereségeit vázolom. 



 

 

NAGYMIHÁLY EMMA JULIA 

Számvitel 

MSc, 2. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

SZABÓ ORSOLYA 

Számvitel 

MSc, 3. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

Témavezető: 

Dr. Bosnyák János 

egyetemi docens (BCE - Vezetői Számvitel Tanszék), BCE GTK 

 

 

Mi rejlik a bevételek mögött? - Elméleti megközelítések a bevételek világában 

 

Dolgozatunk a bevételek azonosításának, mérésének és megjelenítésének elméleti hátterét tekintette 

át. Először kitértünk a bevételekkel kapcsolatos mérési problémákra, majd azonosítottuk a bevételt, 

mint jelenséget, illetve az IFRS-ek és a US GAAP által megfogalmazott jövedelem, bevétel, 

nyereség, ráfordítás és veszteség fogalmakat. Ezt követően a bevétel elszámolás lehetséges 

megközelítéseire tértünk ki, amit a kritikus elmélet és a hosszú átfutási munkák ismertetése 

követett. Úgy gondoltuk, hogy az IASB és a FASB által nyilvánosságra hozott új egységes bevétel 

elszámolási modell bemutatása előtt annak megértése érdekében az egyes nemzeti számviteli 

rendszerek mögött meghúzódó elméleteket és módszereket tárjuk fel, valamint az IFRS 

konvergencia jelenlegi állását. A Tervezet bemutatására jelentős hangsúlyt fektettünk a 

dolgozatban, nem csak aktualitása, hanem a jelenlegi bevétel elszámolási modellektől való 

különbözősége miatt. Az új egységes bevétel elszámolási modell célkitűzése, hogy világos 

alapelvek megfogalmazása által megszüntesse a különböző bevételekkel foglalkozó standardok 

gyengeségeit és a köztük fennálló inkonzisztenciát. Ahhoz, hogy egy magasabb szintű modellt 

alkossanak, a mikroszintű szabályozásból kiindulva a szerződéseket választották a bevétel 

elszámolás kiindulópontjának. Az új alapelv szerint akkor lehet egy teljesítmény kötelemhez rendelt 

bevételt elszámolni, amikor az áru vagy szolgáltatás fölötti kontroll, ami a teljesítmény-kötelemhez 

kapcsolódott, átadásra került. Az új standard az IAS 11 Beruházási szerződések és az IAS 18 

Bevételek standardokat, valamint számos más standardot és ajánlást hatálytalanítana illetve 

visszamenőleges alkalmazást írna elő, mely nagy terhet róna a pénzügyi kimutatások készítőire. 

Arra, hogy ez ténylegesen milyen hatással lenne a vállalatokra és ezáltal a gazdaságra, nehéz előre 

választ adni. Mindenesetre számos vitatott kérdésköre és olyan alapvető területek mint a 

szolgáltatásértékesítés, a beruházási szerződések vagy a PSC szerződések kidolgozatlansága miatt, 

egyenlőre számos kritika érte, melyet egy külön fejezetben ismertettünk. Véleményünk szerint ez 

egy jó törekvés, azonban jobban átgondolva és kidolgozva kell újra a közönség elé tárni, azok után 

hogy megtalálták a választ arra az alapvető kérdésre, hogy készen áll-e egyáltalán a gazdaság az új 

modell bevezetésére. 



 

 

LÁBAS ISTVÁN 

Számvitel 

MA, 4. félév 

Debreceni Egyetem 

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Reke Barnabás 

egyetemi tanár, DE GVK 

 

 

Nagyecsed és Fábiánháza gazdálkodásának összehasonlítása 2004-2011 között 

 

Dolgozatom témájául egy kisváros (Nagyecsed) és egy község (Fábiánháza) gazdálkodásának 

összehasonlítását választottam, melynek vizsgálati időintervalluma 2004-2011 közötti éveket öleli 

fel. 

Magyarországon az 1989-1990-es évek rendszerváltozását követően az állam szerkezete nagy 

mértékben átalakult, hiszen ekkor a tanácsrendszerek helyébe a helyi önkormányzatok léptek. Maga 

az önkormányzati rendszer egy folyamatos fejlődésen ment keresztül, azonban napjainkban a 

változások szignifikáns jelentőségűek, nagy hatással vannak a települések intézményrendszerére és 

a lakosság ellátására is. 

Az 1990.évi LXV törvény az amely szabályozza az önkormányzati rendszer működését, egy keretet 

biztosít a megfelelő, gazdaságos, eredményes és hatékony gazdálkodásnak. Dolgozatomban 

bemutatom, hogy a törvénymódosítások, illetve a jövőbeli tervezetek milyen módon befolyásolják a 

két település mindennapi működését. 

Hipotézisem hogy a város jobban tud gazdálkodni, hatékonyabban tudja a rendelkezésre álló 

erőforrásokat felhasználni az adott törvények által szabott körülmények között, mint a község. 

Megvizsgáltam Nagyecsed és Fábiánháza pénzügyi - gazdasági helyzetét a jobb szemléltetés 

szempontjából fajlagos mutatókat is összehasonlítottam, ahol meglepő eredményt kaptam. Fontos 

kérdés az is hogy a nagyobb létszám, terület, bevétel ellenére hogyan képes gazdálkodni a város, a 

szomszédos községhez viszonyítva. Mind a bevétel és kiadás vonatkozásában részletesebben is 

igyekeztem megvizsgálni, hogy hol következtek be változások és mi eredményezte azokat. 

Kitértem arra is, hogy milyen erőforrás tartalékok jelenhetnek meg a jövőben az önkormányzatok 

működésében. A jövőben az önkormányzatok működésében, feladat ellátásában, a rendelkezésre 

álló erőforrások vonatkozásában egy teljesen új koncepció kidolgozása van folyamatban melyhez a 

jelenlegi rendszert hozzá kell igazítani. A vizsgálatba bevont önkormányzatok hogyan tudnak ennek 

megfelelni, képesek-e „túlélni”? 



 

 

VARGA IVAN 

számvitel 

MSc, 2. félév 

Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Böcskei Elvira 

egyetemi docens, PE GTK 

 

 

Olvasni öröm? avagy a magyarországi könyvkiadók jövőjének alakulása 

 

A könyvek mindenkihez való eljutása nélkül társadalmunk, tudományunk és gazdaságunk még 

mindig középkori viszonyok között tengődne. Azonban felvetődik a kérdés, hogy modern 

társadalmunkban a könyveknek van-e jövőjük. 

Az általános közvélemény szerint a könyvek korszaka lejárt, azonban banális lenne csak helyeselni 

vagy elutasítani az állítást, legalább öt hipotézist állítottam fel amiknek megerősítésével és/vagy 

elutasításával adok választ a kérdésre. Dolgozatomat az olvasásról és könyvkiadókról szóló főbb 

vélemények és ellenvélemények ismertetésével kezdem interneten található újságcikkek alapján. 

 

Azonban a hipotézisek konkrét alátámasztásához szükség van átfogóbb vizsgálatra – a számok 

objektívek, nem torzítanak – mégpedig a legnagyobb magyar könyvkiadók anyagi helyzetének 

elemzésével. Erre a kiadók négy évre visszatekintő (2007-2010) éves mérlegének, éves 

eredménykimutatásának és kiegészítő mellékletének tanulmányozása és elemzése után vonok le 

következetéseket (horizontális és vertikális eszköz- és forrásoldali mutatók, jövedelmezőségi 

mutatók a bevétel függvényében). Adatforrásként a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

honlapján közzétett adatok álltak rendelkezésemre. 

 

Miután befejeztem az üzleti oldalról való vizsgálatot, a dolgozat harmadik felében áttérek a 

Központi Statisztikai Hivatal honlapjáról szerzett idősoros éves adatok alapján a társadalmi 

kérdések alátámasztására, úgy mint például a kiadott szépirodalmi, oktatási művek és a könyvtárba 

beiratkozott személyek számának alakulása. 

 

Végezetül döntést hozok, hogy elfogadom vagy elvetem a hipotéziseimet. 



 

 

BORGSTRÖM DÁNIEL ALEXANDER 

Számvitel 

MSc, 1. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 
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Számviteli csalások és következményeik az USA-ban a piaci válságok idején 

 

A 21. század első tíz évében számos pénzügyi, számviteli botrány került leleplezésre az Amerikai 

Egyesült Államokban (USA), melyek egytől egyig megrázták a teljes világgazdaságot a nemzetek 

közti erős gazdasági összefonódás következtében. Bár a bűntettek elkövetéséhez és elrejtéséhez 

gyakran valamilyen számviteli technikát alkalmaztak az elkövetők, mindazonáltal nem szabad 

figyelmen kívül hagyni a csalások bekövetkezésének idején fennálló gazdasági és szabályozási 

környezetet sem, melyek jelentős mértékben hozzájárultak e bűntettek kialakulásához. A 2008-ban 

csúcspontját elérő pénz- és lakáspiaci világválság azt eredményezte, hogy a piaci környezet negatív 

hatásait mérsékelni kívánó vállalkozások közül sokan olyan módszerekhez, technikákhoz nyúltak, 

melyek szabályellenesek voltak, vagy a szabályokban lefektetett feltételeknek csak felszínesen 

feleltek meg, és ezt kihasználva igyekezték leplezni gazdasági teljesítményük erősen csökkenő 

trendjét. Hasonló jelenségekről számolhatunk azonban be az 1929-es világgazdasági válság és a 

„dotcom buborék” kapcsán. A válságok idején felszínre került csalások gyakran világszerte nagy 

károkat okoztak a befektetői társadalom számára, ezen felül pedig politikai és társadalmi 

feszültséget is eredményezhettek a nemzetgazdaságokon átívelő negatív piaci hatások miatt. 

Megfigyelhető az is, hogy a jelentősebb válságok és a velük párhuzamosan kirobbanó, nagy kárt 

okozó gazdasági botrányok közvetlen vagy közvetett hatással bírtak meghatározó szabályozások 

létrejöttében. 

Dolgozatomban a piaci válságok, számviteli csalások és számviteli szabályozások között fennálló 

kapcsolatokat és kölcsönhatásokat vizsgálom az 1920–2010-es időszakon belül, időrendi 

sorrendben egymást követő három, az USA-ban bekövetkezett számviteli botrány elemzésén 

keresztül. Munkám első részében röviden definiálom és értelmezem a témához kapcsolódó főbb 

fogalmakat, majd ezt követően bemutatom az elemzéshez kiválasztott három esetet (Kreuger&Toll; 

Worldcom;Lehman Brothers). Az esettanulmányok kapcsán részletezem a csalásoknál felmerült 

számviteli és pénzügyi technikákat, motivációkat, ismertetem az esetek kapcsolatát az aktuális 

gazdasági válságokkal, végül pedig kifejtésre kerülnek a botrányokat és válságokat követő 

szabályozási változások is. Dolgozatom záró részében összegzem, és rendszerezem a főbb 

gondolatokat, ismertetem kutatómunkám alapján levont következtetéseimet és néhány szót ejtek a 

számviteli csalásokkal kapcsolatos, a jövőben várható kihívásokról. 
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A jelzáloghitelek lakossági megítélése 

 

A JELZÁLOGHITELEK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE 

A TDK-munkám megírásához olyan témát választottam, ami a leginkább érdekelt, és amelyben 

esetleges változtatásokkal nagy potenciált és még hatékonyabban felhasználható erőforrásokat 

láttam. A jelenlegi magyarországi helyzet kialakulásához balszerencsés események láncolata 

vezetett, melyben a lakossági lakáscélú jelzáloghitelezés jelentős visszaesése volt megfigyelhető. A 

kutatásom célja ezen visszaesés és a fogyasztói megítélés kapcsolatának vizsgálata volt. A kutatás 

során továbbá általánosan elterjedt tévhiteket, bankok megítélését és fogyasztói preferenciákat 

vizsgáltam egy hitelfelvétel esetében. 

A kutatást szekunder adatok gyűjtésével kezdtem, ahol főleg szakmai folyóiratokra és internetes 

forrásokra támaszkodtam. A primer információk megszerzése érdekében field research során 

kérdőíves megkérdezést alkalmaztam. Megkérdezésem helyszínét nem bankfiókok közelébe tettem, 

így ügyelve a felmérés általánosságának megtartására. 

A kutatásomnak ebben a szakaszában 200 darab kérdőívet töltettem ki Székesfehérvár 

legforgalmasabb belvárosi utcáin. Az így nyert információkat az SPSS Statistics 17.0 program 

segítségével elemeztem és vizsgáltam meg szignifikáns összefüggések szempontjából. A 

megkérdezés célja a fogyasztók általános tudásának felmérése volt a jelzáloghitelek területén. 

A kutatás eredményeinek feldolgozása után javaslatok kidolgozására került sor, melyekben a 

célcsoport kiválasztására, és a marketing –mix elemeinek fejlesztésére, és jelentőségére fektettem 

kiemelkedő hangsúlyt. 



 

 

BOLDOCZKI BALÁZS 

Nemzetközi gazdálkodás 

BSc, 5. félév 

Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Takács Tamás 

PhD hallgató, PE GTK 

 

 

Egyetemisták fogyasztói szokásai a magyar bankrendszerben 

 

Manapság életünk központi szereplői lettek a bankok, ami köszönhető mind a világ, mind pedig 

életvitelünk drasztikus változásának. Felgyorsult életünkhöz egyre gyorsabban kell pénzhez 

jutnunk, lassan már arra sem marad időnk, hogy betérjünk egy-egy bankfiókba: mindent otthonról 

kívánunk elintézni. Kiemelkedően fontos, hogy melyik bankot választjuk, és a bankválasztást 

nagyon sok tényező befolyásolhatja: a reklámok, családtagok és barátok véleménye, a bankok által 

nyújtott szolgáltatások sokszínűsége, kondíciók stb. 

Kutatásom egyrészt arra irányul, hogy megvizsgáljam, hogy a fiataloknak az előbb felsorolt 

tényezők mennyire fontosak bankválasztásuk során. Továbbá megvizsgálom, hogy mennyire 

vannak tisztában a szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő költségekkel és egyéb díjakkal, 

valamint ismerik-e a különböző, fiataloknak és egyetemistáknak létrehozott csomagokat, általuk 

igénybe vehető kedvezményeket. Egy esettanulmány segítségével pedig szeretném bemutatni, egy 

világszerte ismert és elismert bank kutatási tevékenységét, ami szintén az egyetemisták csoportjával 

foglalkozott. 

Napjainkban az internet már majdnem mindenhol elérhető, és a bankok lehetőséget nyújtanak arra, 

hogy ügyfeleik különböző banki ügyeiket „online banking” szolgáltatásokon keresztül, akár 

otthonról is el tudják intézni. Feltételezem, a fiatalok nyitottabbak erre, és főleg az ügyintézés eme 

kényelmesebb formáját választják. 

Dolgozatomban vizsgálom továbbá, hogy a fiatal egyetemisták mennyire tartoznak azok közé az 

emberek közé, akik a jövőre való tekintettel félreteszik pénzüket, és nem a „carpe diem” eszméit 

követik pénzügyeik tekintetében, valamint igénybe veszik-e a különböző a bankok által nyújtott 

megtakarítási lehetőségeket. 

Feltételezéseim alátámasztására egy kérdőívvel fordultam hallgatótársaimhoz, melyben a már előbb 

említett banki szokásaikra vonatkozóan tettem fel kérdéseket. Továbbá vizsgálom azt is, hogy az 

„online banking” mennyire elterjedt az egyetemisták körében. 
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Egy piaci rés kiaknázásának lehetőségei az autókereskedelemben - jóautót.hu 

 

A TMDK dolgozatom témája egy újfajta szolgáltatást vizsgál magyarországi és külföldi 

viszonylatban. A szolgáltatás tevékenysége az autóvásárlási tanácsadás, amely országunkban ilyen 

formában még nem létezik. A kutatás célja a szolgáltatás megismertetése a vásárlókkal, valamint az 

induló vállalkozás marketing tervének megalkotására épül. 

Az elméleti részben bemutatásra kerül az induló vállalkozás, mint új szolgáltatás. Ezután ismertetni 

fogom az alapítók műszaki és szakmai kompetenciáit, s ezek hogyan segítik a vállalkozást. A 

kutatási elemzések (HIPI elv, STEEP-elemzés, SWOT-elemzés) elősegítik a marketing terv 

megalkotását. Ez a rész tartalmazni fogja versenytársak felvázolását; az árstratégia megalkotását; 

valamint új promóciók és reklámok megtervezését. 

A gyakorlati rész foglalja magába a kérdőíveztetést. A kutatás során az autóvásárlási tanácsadás 

ismeretét és igénybevételét mérném fel a válaszadók között. A megkérdezettek közt fiatal, 

autóvásárlás előtt állók lesznek, akiknél azt vizsgálnám, hogy mit várnak a szolgáltatástól és 

mennyire ismerik. 
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Felsőoktatásban tanulók hatása a családi döntéshozatalra a mobilkommunikáció esetében 

 

Dolgozatunkban a családi döntéshozatali folyamatokat mutatjuk be a mobilkommunikáció példáján 

keresztül a szakirodalom széleskörű áttekintésével, valamint saját kutatási eredményeinkkel 

alátámasztva. A dolgozat fő kérdése az, hogy mitől függ a fiatalok befolyásának mértéke a családon 

belül a készülékek és szolgáltatók esetében, és ezek a tényezők mennyire mutatnak összefüggést a 

családon kívüli befolyás mértékével. Vizsgáljuk továbbá, hogy a készülék- és szolgáltató-

választásra gyakorolt befolyást magyarázó tényezők eltérést mutatnak-e. Kutatásunkban kevert 

módszertant alkalmazunk, vagyis kvantitatív és kvalitatív eredményeinket integrált módon 

értelmezzük. 

A vizsgálat eredménye, hogy családon belüli döntések befolyásolásának mértékére a fiatalok 

esetében leginkább a családon belüli kommunikáció, ezen belül annak fogalomorientáltsága, van 

hatással. A családon belüli tényezők a családon kívüli befolyásra nincsenek kihatással, ebben az 

esetben olyan egyéni tényezők számítanak, mint a piacszakértőség és véleményvezérség mértéke. A 

dolgozat során először a családi befolyás lehetséges tényezőinek elméleteit vesszük sorra, majd 

rátérünk a mobilkommunikáció jellemzésére, ezt követően pedig hipotéziseinket és saját 

eredményeinket közöljük, és javaslatokat teszünk a további kutatási irányokra. 



 

 

FEHÉR MÓNIKA 

Vállalkozásfejlesztés 

MA, 4. félév 

Károly Róbert Főiskola 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Tamus Antalné dr. 

főiskolai tanár, KRF GTK 

 

 

Melyik szolgáltatót válasszam? A 7 P vizsgálata az igénybevevő aspektusából 

 

A szolgáltatás szektor világában az egyik leggyorsabban fejlődő iparnak számít a szépségipar, a 

szolgáltatói szféra egyik folyamatosan megújuló és terjeszkedő ágazata a kozmetikai ipar. A téma 

aktualitását az adja, hogy a szépség soha nem megy ki a divatból, az emberek arra vágynak, hogy 

vonzó legyen a külsejük, önmaguknak és a másik nemnek is megfeleljenek. 

Dolgozatomban két kozmetika igénybevevői elégedettségét vizsgálom a 7 P-n keresztül. 

Versenytárselemzést készítettem azért, hogy kiderüljön melyik szolgáltatót érdemes választania az 

igénybevevőnek. 

A dolgozat megírásával célom az volt, hogy választ kapjak a következő kérdésekre: Vajon melyik 

szolgáltató kínál minőségorientáltabb munkavégzést? Melyiknél dolgoznak minőségileg jobb 

termékekkel? Melyik kozmetika árai magasabbak? Mi jelent problémát az igénybevevőknek? Mi az 

igénybevevői elégedettség fokozásának legfőbb eszköze? Dolgozatomban ezekre a kérdésekre 

válaszolva vizsgálom az elégedettségi szintet. 

A téma feldolgozásához különböző primer kutatási módszereket alkalmazok: kvantitatív 

megkérdezést, kvalitatív fókuszcsoportos interjút és megfigyelést. A kozmetikák vendégeinek 

kérdőíveket osztottam ki, a kozmetikusokkal pedig mélyinterjút készítettem. 

Legfőbb célom tehát az igénybevevői elégedettség mérése különböző módszerek segítségével. 
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Miért az OTP? A magyar fiatalok bankválasztási preferenciáinak elemzése 

 

Dolgozatomban egy Magyarországon kevés kutató által vizsgált kérdésre kerestem a választ, 

nevezetesen arra, hogy mely tényezők alapján választanak bankot a hazai fiatalok. A kutatási 

probléma egyfelől egy érdekes piackutatási probléma, más részről pedig a szolgáltatók számára 

elengedhetetlen tudnivaló, hiszen amennyiben ismerik a célközönségük preferenciarendszerét, úgy 

hatékony marketingstratégiát tudnak kialakítani. A problémát mind horizontálisan, mind 

vertikálisan kibővítettem, ami azt jelenti,hogy a kapott eredményeket nemzetközi összehasonlításba 

helyeztem, illetve megvizsgáltam egy adott pénzintézet ügyfélkörének preferenciarendszerét 

összehasonlítva a teljes mintával. 

Ahhoz, hogy a nemzetközi kutatásokkal történő összehasonlítás érvényes legyen, természetesen a 

primer kutatás egyik eszközének, a kérdőívnek egyeznie kell, az adott vizsgálatokban használtakkal. 

A kérdések összeállítása tehát nagy részben kötött volt, a lekérdezés online módon történt, amivel 

270 fős mintából tudtam információt nyerni. A probléma-halmaz másik részéhez - a választott bank 

ügyfélkörének összehasonlítása a teljes mintával – azonban nem csak kvantitatív, hanem kvalitatív 

információforrást is használtam, nevezetesen két fókuszcsoportot összesen 15 fő részvételével. 

A szekunder információk feldolgozása utána a primer kutatási részben elsősorban azt vizsgáltam, 

hogy melyek azok a tényezők amelyek kiemelten befolyásolják a bankválasztást. A teljes sokaság 

számára legfontosabb előny a biztonság volt valamint a gyors banki tranzakciók. A legjobban 

kommunikáló banknak az OTP Bankot választották a megkérdezettek, ami további alapot adott arra, 

hogy megvizsgáljam ennek az egy pénzintézetnek az ügyfélkörét, a preferenciarendszerük alapján, 

és összehasonlítsam a teljes megkérdezettek csoportjával. Kiderült az is, hogy e bank 

kommunikációja és a között, hogy valaki OTP-s ügyfél vagy sem, közepesen erős kapcsolat van, 

tehát komoly befolyása lehet a pénzintézetek kommunikációjának az ügyfélkörre. A fontosabb 

megállapítások közé tartozik még az is, hogy a – teljes mintát vizsgálva - banki hirdetések 

szempontjából a fiatalok homogén szegmensnek tekinthető. Érdekes azonban, hogy amikor csak az 

OTP ügyfeleket vizsgáltam, akkor ez az állítás nem bizonyult helytállónak. A nemzetközi 

összehasonlításból kiderült, hogy Magyarországon a fiatalok bankválasztási preferenciái elsősorban 

az USA-hoz és Romániához hasonlítanak. 
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Új piaci szereplők - új stratégiák? - A hazai mobil távközlési piac várható átalakulása a 2012. 

évi változások tükrében 

 

Magyarországon a mobil távközlési szolgáltatás első kilenc évét (1990-1999) követően egészen a 

2012. évig a hazai mobiltelefon-használók ugyanannak a három szolgáltatónak (T-mobile, Telenor, 

Vodafone) a kínálata között választhattak. 2011 őszétől azonban több változás is elkezdődött, szinte 

egyszerre, ami a piaci szereplők számának megduplázódását vetítette előre – új belépőnek 

jelentkezett a Tesco Mobile, egy állami konzorcium, és Blue Mobile néven a Lidl Magyarország. 

Ráadásul a piac korábbi szereplőinek az új belépőkön túl meg kellett birkózniuk az újonnan kivetett 

telekommunikációs adóval is. Mindkét feltétel olyan változásokat hozott magával, amelyek előtérbe 

helyezték a versenyképesség egyes kérdéseit és felvetették a korábbi stratégiák felülvizsgálatának 

szükségességét. Kutatásom célja volt, hogy feltárjam azokat az elemeket, amelyek terén főleg az 

ügyfélmegtartással illetve elhódítással kapcsolatos változások a stratégiában megjelenhetnek. 

Szekunder források elemzésére támaszkodva mutatja be a dolgozat a piacot ért változások hatásait, 

a piaci szereplők helyzetét és a stratégiák terén megfigyelhető első reakciókat, valamint határozza 

meg azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják az ügyfél-elégedettséget. Ezen túlmenően primer 

kutatást végeztem mobiltelefon használat és ügyfél-elégedettség témájában egyetemi hallgatók 

körében, akik jelentős használók, tudatosan döntenek a szolgáltató választásról, nyitottak az 

újdonságokra és gyorsan reagálnak a változásokra. 

Az online kérdőíves felmérés három szolgáltatáscsoportban (telefonálás, SMS-küldés, mobilinternet 

használat) vizsgálta a fogyasztók használati szokásait, ár- és minőségérzékelését, problémáit, és 

rákérdezett az új szolgáltatók megjelenésével kapcsolatos elvárásaikra. Az eredmények nagyobb 

részt visszaigazolták a szekunder források alapján a kutatási koncepcióban megfogalmazott 

feltételezéseket, és hasznos információval szolgálhatnak mind a régi, mind az új szolgáltatóknak a 

fiatalok márkahűségének mozgatórugóiról. 



 

 

HORVÁTH ÁGNES 

Turizmus-vendéglátás 

BA, 7. félév 

Nyugat-magyarországi Egyetem 

Apáczai Csere János Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Darabos Ferenc 

főiskolai docens, intézetigazgató, NYME AK 

 

 

A fenntartható turizmus, ökoturizmus kérdései a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban 

 

Munkám során a fenntartható turizmus és ökoturizmus megvalósíthatóságát vizsgáltam a Fertő-

Hanság Nemzeti parkban. A turizmus rohamos fejlődik, mely bár a gazdaság szempontjából pozitív 

eredményekkel jár, a természeti környezet esetén negatív outputokról beszélhetünk. A fenntartható 

turizmussal olyan, hosszú távon is jövedelmező desztinációk – nemzeti parkok- megteremtése lenne 

a cél, melyek továbbra is megmaradhatnak abban az eredeti állapotban, ami oly kívánatos úti céllá 

tette őket a múltban.  

Kutatásom első részét a nemzeti park fizikai és ökológiai teherbírásának a felmérése képezte. 

Interjú és saját kutatás alapján mértem fel a természeti környezet állapotát, mely a fenntartható 

turizmus megteremtéséhez elengedhetetlen. A nemzeti park ökoturisztikai kínálatának elemzése 

jelentette a vizsgálódás második pillérét. Megállapítottam, hogy a kínálati elemeken keresztül a 

természeti, társadalmi és környezetre gyakorolt hatások figyelembevételére és a negatív hatások 

megfelelő menedzselésére kiemelten nagy hangsúlyt kell fordítani. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park területén végzett vizsgálatok során választ kaptam arra, hogy, 

hogyan tud a turizmus hozzájárulni az ökológiailag érzékeny területek, ritka természeti értékeink 

megvédéséhez és az élethez szükséges erőforrások megőrzéséhez, fenntartásához. Tehát a turizmus 

egy fenntarthatóságban betöltött lehetséges szerepvállalására irányult a téma feldolgozása. A 

kimenetele minden esetben pozitív eredménnyel zárult. 

A természeti értékek turisztikai termékként történő értékesítése is lehetséges úgy, hogy az azt adó 

terület természeti épsége változatlan állapotban maradjon. Ezzel megvalósult – számomra ez idáig 

kérdéses- természetvédelem és turizmus egymás mellettisége.A vizsgálat során bebizonyosodott, 

hogy teljes fenntarthatóság megvalósítására nincs lehetőség, de a nemzeti parkban elért részleges 

fenntarthatóság is kielégítő a környezeti rendszerek szempontjából. Úgy véltem, hogy egy speciális 

tulajdonságokkal rendelkező terület esetén jobban rálátás nyílhat a természeti- és társadalmi 

fenntarthatóság kiemelt szerepére. 

A turizmus szempontjából különösen fontos eredmény, hogy az ökoturizmus nélkül a 

fenntarthatóság nem megvalósítható a védett területen. A természetvédelem és a fenntartható 

turizmus közötti közvetítő szerepet tölti be, melynek megfelelően kell működnie, hogy a nemzeti 

park- vagy bármely turisztikai desztináció lokális és globális szinten is szerepet tudjon a 

fenntartható fejlődésben vállalni. 



 

 

GONDA CSILLA 

Kereskedelem és marketing 

BA, 3. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Dr. Vass Lucia 

adjunktus, BGF KVIK 

Fabula László 

főiskolai docens, BGF KVIK 

 

 

A hulladékgazdálkodás megvalósítása a Jászsági és Dél-Hevesi térségben és ennek vizsgálata a 

lakosság körében 

 

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy egészségesebben éljünk, valamint 

kerüljön előtérbe a környezettudatos életmód. Ennek egyik fontos eleme a hulladékgazdálkodás, a 

szelektívgyűjtés. Dolgozatom is erre a témakörre épül fel. 

Legelőször bemutatom Magyarország hulladékhasznosítás és hulladékgazdálkodás helyzetét, 

problémáit. Rávilágítok a települési hulladékok keletkező mennyiségére. Kutatásom nagyobb 

terjedelmű részében a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás és általa 

működtetett Kft. elhelyezkedését, érintett településeit és tevékenységének főbb feladatait 

ismertetem. Vizsgálom, hogy a térségben mennyi hulladék keletkezett az elmúlt években, és azt 

hogyan gyűjtik be. Dolgozatomban bemutatom a Társulás által megpályázott két Európai Uniós 

projektet. Az egyik pályázat a jászberényi és dél-hevesi kistérségben lévő 31 település felhagyott 

szilárd hulladéklerakójának rekultivációja. A rekultiváció kivitelezése már különböző 

technológiákkal elkezdődött és ezt a dolgozatomban részletesen ismertetem. A másik pályázat pedig 

a jászberényi és dél-hevesi kistérség szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése. A 

pályázat tartalmazza a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését, hulladékudvarok rendszerének 

kialakítását és még további környezetkímélő módszereket. 

Mivel a Jászság területén lakom, így a téma logikai egysége érdekében, primer kutatást végeztem a 

lakosság körében. Célként tűztem ki, hogy objektíven megismerjem a jászsági lakosok 

környezettudatának szintjét, a hulladékgyűjtési, hulladékkezelési szokásait, mi a véleményük a 

környezetvédelemről. 



 

 

KISS-DOBRONYI BENCE 

Kereskedelem és marketing 

BSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

TORDA ÁDÁM 

Pénzügy és számvitel 

BSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

Témavezető: 

Dr. Chikán Attila 

egyetemi tanár (BCE - Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék), BCE GTK 

 

 

A kerékpárral történő munkába járás ösztönzése vállalati környezetben - Motivációs 

eszközök a fenntarthatóság szolgálatában 

 

A kerékpározás környezetbarát, olcsó, javítja az egészségi állapotot és relatíve kevés helyet foglal. 

Az előnyök hosszú sora miatt sok kormány kísérli meg a kerékpáros közlekedés terjesztését és 

előtérbe hozását napjainkban. De mi a helyzet a vállalatokkal? Hiszen számukra is előnyök hosszú 

sorát kínálja ez a közlekedési forma. A dolgozatunkban a kerékpározás hasznosságának tárgyalásán 

túl a lehetséges ösztönzőket vizsgáljunk. Az ösztönzők széles skáláját három kategóriába soroljuk, 

mint infrastrukturális, pszichológiai és anyagi ösztönzők. Célunk, hogy ezeket elemezve és 

rendszerezve, a vállalatok kezébe minél több eredményes eszközt és módot adjunk, amellyel 

növelhetik a kerékpárosok arányát a dolgozók között. A dolgozatunk végén az elméletek 

alátámasztására számos példát hozzunk, mellyel a módszerek sikeres megvalósítását szeretnék 

ábrázolni. A kerékpáros munkába járás arányának növelésével a vállalatok fontos lépést tehetnek 

nemcsak a fenntarthatóság irányába, hanem egy szorosabb, vállalat felé elkötelezettebb dolgozói 

közösség kialakításában. 



 

 

NASZVADI JUDIT 

Pénzügy mesterszak 

BA, 3. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Pénzügyi és Számviteli Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Farkas Szilveszter 

egyetemi docens, BGF PSZK 

 

 

A társadalmi felelősségvállalás és a környezeti fenntarthatóság mérőszámai 

 

Napjaink egyre sürgetőbb problémája Földünk fogyatkozó erőforrásai és pusztuló élővilága. Egyre 

több vállalat ismeri fel, hogy szerepet kell vállalnia a környezet fenntarthatóságáért, valamint az őt 

körülvevő társadalom fejlődéséért is. A fenntarthatóság és a felelősségvállalás célja, hogy az 

elkövetkező generációknak ugyanolyan, vagy még jobb életfeltételeket biztosítsunk, mint 

amilyenekben ma élünk. 

A dolgozatban többféle makro- és mikro-szintű alternatív mutatót szeretnék bemutatni, melyek a 

gazdálkodás környezetre és az emberek jóllétére gyakorolt hatását mérik. Ezek a mutatók a 

hagyományos gazdasági mutatók kiegészítéseként szolgálhatnak, ezáltal teljesebb képet adva egy 

ország vagy egy vállalat tevékenységéről, mind a jelenlegi, mind a jövőben lecsapódó hatásokat 

figyelembe véve. 

A dolgozat első részében a makroszintű mutatók vizsgálatával foglalkozom, külön kitérve 

Magyarország jelenlegi helyzetére és a mutatók időbeli alakulására. Ezek után áttérek a mikro-

szintű, vállalati mutatókra és fenntarthatósági ajánlásokra. Legvégül azt vizsgálom, hogy vajon a 

társadalmilag felelős vállalkozások a hagyományos mutatók szerint rosszabbul teljesítenek-e, mint 

azon vállalkozások, melyek nem veszik figyelembe a társadalom és a környezet szükségleteit. 



 

 

FARKAS  ORSOLYA 

Környezetmérnök 

MSc, 2. félév 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Csete Mária 

egyetemi docens, BME GTK 

 

 

A természeti kincsek eszmei értékének felülvizsgálata Magyarországon, avagy miért kerül 1 

millió forintba egy túzok? 

 

Napjainkban egyre inkább tapasztalhatók a különféle globális problémák negatív hatásai, melyek a 

természeti környezet esetében is fokozottan érzékelhetők. A természetvédelem alapvető célja a 

bioszféra állapotának megőrzése és helyreállítása, különös tekintettel annak működésére, valamint a 

biológiai sokféleség és az alapvető ökoszisztéma szolgáltatások alakulására. A természetvédelem 

elsősorban a különféle természeti területekre, tájakra, élőhelyekre összpontosít, előtérbe helyezve a 

káros hatások megelőzését, illetve ezek megőrzését a jövő generációk számára. 

Az OTDK munka témája a természetvédelem és az újabb globális kihívásokra adható válaszok 

kölcsönkapcsolatait vizsgálja, kiemelve egy a természetvédelemben alkalmazható eszköz 

felülvizsgálatát. A kutatásban sor kerül a természet védelméhez kötődő nemzetközi kötelezettségek 

és a hazai jogszabályi háttér áttekintésére is. 

A természetvédelem gyakorlati tevékenységei három szinten jelenhetnek meg: a veszélyeztetett 

fajok védelme mindenhol; nem védett területeken a biodiverzitás megőrzése; védett területeken a 

természetes és természetközeli élőhelyek, természeti táj védelme. Az OTDK dolgozat kitér a 

védetté nyilvánítás szempontjaira, vázolja a veszélyeztetettség és ritkaság közötti összefüggéseket 

és a veszélyeztetettségi tényezők alakulását is figyelembe veszi. 

A dolgozat célja az újabb hatások, veszélyeztető tényezők alakulásával összefüggésben az eszmei 

érték eszközének felülvizsgálata. A környezetértékelési szempontú vizsgálat alapján kísérletet 

teszünk javaslatok megfogalmazására a módszertan finomítására, illetve továbbfejlesztésére 

vonatkozóan, valamint potenciális kiegészítő kritériumok figyelembe vételére. 



 

 

BÁNKUTI ANETT 

Gazdálkodási és menedzsment 

BA, 3. félév 

Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dániel Zoltán András 

gazdasági tanár, PE GTK 

 

 

CSR-ral a társadalomért és a környezetért - ajánlások a mikro-, kis- és közepes 

vállalkozásoknak 

 

A vállalkozások társadalmi felelősségvállalása (angolul: Corporate Social Responsibility, röviden 

CSR) napjaink egyik gyakran használt kifejezése az üzleti életben. Beépülve a vállat működésébe 

lehetővé teszi a gazdasági tevékenység mellett a társadalmi és környezeti szempontokra való 

kiemelt odafigyelést, mindezt önkéntesen és az érintettekkel való egyetértésben. A CSR történeti, 

elméleti keretének bemutatását követően, a mikro-, kis- és közepes vállalkozások CSR-szerepére 

koncentrálva kifejtem ezen szféra jelentőségét. Az Európai Unió is felismerte, hogy a KKV-k 

gazdaságban betöltött szerepük, helyük és aktivitásuk alapján meghatározó szerepet töltenek be 

társadalmunk és környezetünk fenntartásában, védelmében. Dolgozatomban a magyarországi KKV-

kat területi viszonylatban kistérségi szinten vizsgálom, arra koncentrálva, hogy mennyiben 

segíthetik az ott élőket az adott társadalmi és környezeti problémák csökkentésében. Ehhez az 

általam kiválasztott, CSR-hoz köthető statisztikai adatok alapján 5 elkülöníthető fejlettségi szintű 

kistérségi csoportot határoztam meg. Ezen csoportok gazdasági, társadalmi és környezeti 

adottságainak figyelembevételével különböző ajánlásokat fogalmazok meg. Ezen ajánlások 

megfontolásával az KKV-k az adott kistérség szükségleteihez jobban igazodó CSR tevékenységet 

folytathatnak. Ez egyrészt segítheti az KKV-kat működésük hatékonyabb kialakításában, 

versenyelőny kiépítésében, másrészt az ajánlásaim megfogadásával jelentős lépéseket tehetnek a 

fenntartható fejlődés iránt. 



 

 

DABÓCZI GERGELY 

Gazdálkodási és menedzsment 

BSc, 6. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Kocsis Tamás 

adjunktus (BCE - Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék), BCE GTK 

 

 

Elavult értékek? – Tervezett elavulás és kritikája 

 

A mai világban a fogyasztás központi elemmé vált. A fogyasztói társadalom virágzik. 

Dolgozatomban ennek egyik legfontosabb tartópillérét ismertetem részletesen: a tervezett elavulást. 

Vagyis azt, amikor a termékek életciklusát mesterségesen rövidítik, az újravásárlás ösztönzése 

érdekében. 

A dolgozat első része az elméleti megalapozással foglalkozik. A fogyasztói társadalom kialakulását 

vizsgálva visszamegyünk egészen az ipari forradalom idejéig, illetve a felvilágosodás 

eszmevilágáig. Megállapításra kerül, hogy a mai társadalmi-gazdasági struktúra gyökerei ebben a 

korszakban lelhetőek fel, hiszen a kibontakozó tömegtermelés, a materializmus, az individualicázió 

és a szekularizáció mélyen meghatározzák a jövőt. Egyértelművé válik, hogy a gazdasági expanzió 

előtti feltétlen hódolat az, ami megállíthatatlan, kényszeres növekedésre ítéli az országokat. A 

dolgozat fő témájával való kapcsolat itt fedezhető fel, a növekedéshez ugyanis fogyasztani kell, ezt 

a fogyasztást pedig három pillér támogatja, ill. teszi lehetővé: a reklám, a tervezett elavulás és a 

hitel. 

A tervezett elavulás fogalmát Tim Cooper felosztása szerint vizsgáljuk. Megállapítjuk, hogy mind 

az öt elavulási típus mögött felfedezhető a gyártói tudatosság. 

Ahhoz, hogy felismerjük, nem egy távoli dologról van szó, több mai példát veszünk szemügyre. A 

farmarok vagy harisnyák élettartam ugyan úgy árulkodó jel, mint az iPhone-ért sorban állók ezrei. 

A tervezett elavulás egyik komoly következménye a hatalmas mennyiségű veszélyes hulladék és a 

világ erőforrásainak könyörtelen, nem fenntartható módon való felhasználása. A másik 

következmény pedig az, hogy ebben a gazdasági-társadalmi struktúrában elvárás az, hogy 

életstílussá váljon a vásárlás. A fogyasztói társadalom kulcsává az válik, hogy a nem anyagi 

vágyainkra szándékosan anyagi válasszal kínál „megoldást”, állandósítva ezzel az elégedetlenséget. 

S e közben olyan értékeket rombol le mint például az önzetlenség, odaadás, család vagy a hűség. 

A dolgozat gyakorlati, második részében egy több mint 500 fős mintavétel alapján nyernek 

alátámasztást az elméleti részben tett állítások. A rövid életciklus mellett, a reklámok hatását, a 

társadalmi nyomást is sikerült kimutatni a válaszadók hozzáállásában. A fogyasztói társdalommal 

kapcsolatos rengeteg negatív érzés alátámasztotta a korábban tett állítást; aligha az embert szolgálja 

ez a gazdasági rendszer, s a tervezett elavulás. 
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Libát és/vagy pénztárcát tömjünk? 

 

Mind a honi, mind a nemzetközi piac bebizonyította, hogy világpiaci első (hízott libamáj) és 

második (hízott máj) helyünk ellenére a hízott libamájnak egyre több korlátja van, ugyanúgy az 

előállítás, mint az értékesítés területén. A hazai hízott libamáj szakirodalom jobbára a termelésre, a 

biológiai vizsgálódásokra és a technológiai fejlesztésekre fókuszálnak, a libamáj jövőjéről 

maximum a gazdasági világválság kapcsán esik szó. 

Kutatásom során választ keresek arra, hogyan, kinek, miért, milyen és mely csoportoknak okozott 

változást a Négy Mancs Alapítvány kampánya. Az ágazatban vizsgálódni kell a költségek, a 

jövedelem, a minőség, a foglalkoztatottak száma és az árbevétel szerint ugyanúgy, mint akárcsak az 

export mennyiségét vagy célterületeit néznénk. 

A kutatásom során induktív ítéletalkotást alkalmazok, hiszen egy konkrét társadalmi jelenség 

megfigyelésére, kutatására vállalkozok. A libatömés, sőt már a tollfosztás etikai kérdése is 

felmerült, erősen vitatott, dolgozatom során állásfoglalás nélkül próbálom bemutatni a nem várt 

következményeket, egyfajta tükröt tartva mindhárom fél (alapítvány, vállalat, hatóság) elé. 

Idiografikus modellt alkalmazok, az alapítvány tevékenysége által okozott vállalati 

kényszerlépések, piacszűkülés, forgalomcsökkenés és más okozatait vizsgálom. Vizsgálódásom 

során három kutatási célra fókuszáltam: 

1. Valós környezeti konfliktus vagy álcivil lejáratás áll a Négy Mancs Alapítvány kampánya 

mögött? 

2. Milyen irányú és mekkora nagyságú gazdasági hatásokat okozott az Alapítvány kampánya a 

szektornak? 

3. Teljes és átfogó képet szerettem volna kapni a kampány előzményeiről, folyamatáról, 

kibontakozásáról és a napjainkig elhúzódó eseményekről. 

A kutatásom során próbáltam valamennyi fél és érintett szemszögéből vizsgálódni, a kampány okát, 

hatásait minél jobban megérteni és felkutatni, az okozott károkra (vagy hasznokra?) fényt deríteni. 

Az, hogy valós környezeti konfliktus vagy álcivil lejáratás áll a Négy Mancs Alapítvány kampánya 

hátterében, nem lehet egyértelműen eldönteni, hiszen már a kérdés is eléggé összetett. Gazdasági 

hatásként viszont tényként megállapítható: az ágazatnak mintegy öt-hét milliárd forintos kára 

keletkezett a kampány hatásaként. Nem mellesleg az ágazati megosztottságot, mint egyéb hatást is 

érdemes megemlíteni. A harmadik cél, a teljes, átfogó kép nyújtását pedig remélem, hogy az egész 

dolgozat szolgálja. 
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Miként adaptálható a CSR az üzleti modellekbe? 

 

A CSR fontos. Minden vállalatnak meg kell ismerni annak az útját, hogy miként tudja társadalmi 

felelősségvállalását a legeredményesebben (társadalmi hasznosság maximális legyen) és a 

legfenntarthatóbb (hosszú távon) módon végezni. 

Dolgozatomban három tényezőt azonosítok mely segíthet a vállalatok a fenntartható CSR 

elérésében. Ezek a gyakoriság (ad hoc vagy folyamatos), a kiterjedtség (speciális vállalati terület, 

vagy általános), illetve az akció tárgya (nem kapcsolódó vagy kapcsolódó). Állításom szerint egy 

CSR tevékenység minél folyamatosabb, általánosabb egy vállalaton belül, illetve minél szorosabban 

kapcsolódik hozzá, annál fenntarthatóbb. 

Véleményem szerint a CSR tevékenységet kizárólag akkor lehetséges hosszútávon fenntartani a 

vállaltban, ha beépül az üzleti modellbe. Ennek elemzését Osterwalder üzleti modell keretén 

végzem el. Az elemzés során három fő CSR típust azonosítok. Ezek a donáció, mely korlátozottan 

fenntartható, mivel kevéssé csatlakozik a vállalat fő tevékenységéhez, vagy nem elég kiterjedt a 

vállalti érintettsége. A másik ilyen típus az erőforrás alapú, mely a vállalat stock eszközeinek CSR 

koncepcióját jelenti. Ez már fenntarthatóbbnak tekinthetjük, mivel jobban beépül az üzleti 

modellbe. A harmadik típus a tevékenység alapú, mely már a vállalati folyamatok társadalmi és 

környezeti terhelését csökkenti. Ez épül be a legjobban az üzleti modellbe, így a legfenntarthatóbb. 

Dolgozatom végén három gyógyszeripari vállalaton a Sanofi-Aventis, a Richter és a Teva példáján 

keresztül mutatom be, hogy miként alkalmazható a fenti elemzési keret a gyakorlatban. 
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Nem árt, de nem is használ? - gyógyszerhuladékok utóélete 

 

Magyarországon a háztartások gyógyszerfogyasztása évről évre növekszik, 2011-ben az 

átlagjövedelem 3,3%-a fordítódott gyógyszerekre. Ez a növekedés persze magyarázható a magyar 

társadalom elöregedésével is – mivel egy nyugdíjas az átlag kétszeresét, jövedelmének 7%-át költi 

gyógyszereire, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A fogyasztók gyógyszerhez való 

hozzáállása értékrendjük függvénye: sokaknak az élelmiszerhez hasonlóan esszenciális szerepet lát 

el, mások a „szükséges rosszat” vagy a preventív eszközt látják bennük. Arról viszont kevesebbet 

tudunk, miként áll hozzá az átlagfogyasztó a parlagon maradt, lejárt szavatosságú szilárd vagy 

folyékony szerekhez. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezeket már gyógyszerhulladékként 

kezeli, melyek ártalmatlanítását, és ennek logisztikáját úgy kell megoldani, hogy a környezet 

terhelését minimálisra csökkentsük. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a gyógyszer egyszer 

használatos jószág, mely további felhasználása lejárat után nem megoldott. 

Kutatásom egyik célja, hogy kérdőíves megkérdezés keretében kiderítse a magyar fogyasztók 

gyógyszerekhez, és azok hulladékaihoz való hozzáállását. A hipotézis szerint a lejárt gyógyszerek 

100 esetből 80-ban kerülnek kommunális hulladékba vagy lefolyóba. További hipotézis az, hogy a 

gyógyszerhulladékok töredéke kerül vissza csak a kötelező befogadó helyekre, amely leginkább a 

tájékozatlanságból adódik (minden tízedik ember tud csak erről). 

A dolgozat itt még nem áll meg, felteszi a kérdést: ha a hipotézisek igazak, lehet-e súlyos 

következménye az informálatlanságnak? A talaj és vizeink gyógyszerszennyezettsége egyébként 

ettől függetlenül is létező probléma, aminek szabályozására nem történt még törvényalkotás. A 

megfelelő szakirodalmi háttér feldolgozásával arra vagyok kíváncsi, létezik-e rövidtávon és 

hosszútávon tényleges veszély. 

A lejárt gyógyszerek ártalmatlanítása a fogyasztók vesztesége (akik előzetesen megvásárolták azt) 

és a gyártók, kereskedők felelőssége, az ő kiadásaik növekednek általa. A dolgozat záró részében 

megoldási alternatívákat keresek a veszteségek, kiadások mérséklésére, amely egyike a 

gyógyszerhulladék újrahasznosításának lehetősége. 
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Társadalmi felelősségvállalás Pécsett Empirikus kutatás a pécsi szervezetek körében 

 

A jelenlegi gazdasági, társadalmi és természeti környezetben a társadalmi felelősségvállalás egyre 

fontosabb fogalommá válik. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR) azt jelenti, hogy a 

cégek nagyobb felelősséget vállalnak a társadalomra és a környezetükre gyakorolt hatásuk 

kezeléséért. Ez a vállalás azonban nemcsak a vállalatokra, hanem a társadalom minden szektorára 

(önkormányzatok, non-profit szervezetek) vonatkozik. 

De mi tesz egy önkormányzatot vagy egy profit-orientált szervezetet társadalmilag felelőssé? És 

mitől felelős egy non-profit szervezet? S ezt felvállalják-e a különböző szervezetek? Van-e 

társadalmi felelősségvállalás Pécsett? 

Munkám során elsősorban a CSR- ral foglalkoztam, de vizsgáltam a non-profit szektort és az 

önkormányzatot is. Kutatásom elvégzéséhez kvalitatív és kvantitatív módszereket is alkalmaztam az 

alaposabb és mélyebb eredmények érdekében. 

Hipotézisem a következők: 

1. A szervezetek többsége nincs tisztában a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának a valódi 

jelentésével. 

2. A kitöltők között kevesebb olyan vállalat van, aki folytat CSR tevékenységet, mint aki nem 

folytat. 

3. A civil szféra, az önkormányzat és a profitorientált vállalatok között gyenge a kohézió. 

4. Pécsett a felelősségvállalás még gyerekcipőben jár. 

A kutatás eredményeinek bemutatása után igazolom a feltevéseimet, vagyis összességében azt a 

következtetést vontam le, hogy Pécsett a felelősségvállalás még kezdetleges formában van jelen. 

Végül megállapítottam, hogy ezzel a kérdéskörrel érdemes tovább foglalkozni, mert ez egy 

fejlesztendő és fontos terület. 
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Vállalati felelősségvállalás a fényképezőgép-gyártók körében 

 

A dolgozatom célja a vállalati felelősségvállalás elemzése a fényképezőgép gyártók körében, 

bemutatva a vállalatok felelősségvállalását és káros tevékenységeiket. Bár a vállalatok jó része a 

CSR tevékenységre és CSR jelentések készítésére marketing tevékenységként tekint, itt nem ezen 

aspektusból kerül majd bemutatásra. 

  

A dolgozatom első felében egy rövid, általános képet festenék a fenntartható fejlődés és a vállalati 

felelősségvállalás fogalmáról és az ehhez tartozó eszközrendszerről. Ezt követően röviden be 

fogomm mutatni a fényképezőgép piac helyzetét globális szinten a 2010-es évben és a 

magyarországi elektronikai ipar helyzetét. Ezután arra fogok kitérni, hogy egyáltalán mennyire és 

melyik régiókban terjedt el a felelősségvállalás gondolata a fényképezőgép-gyártók körében. Majd a 

vállalatok fenntarthatóságát fogom elemezni a Tóth Gergely-féle sematika alapján öt vállalat 

(BenQ, Braun Photothechnik, Hasselblad, Nikon és Polaroid) példáján keresztül. Ezt követően az 

egyik piacvezető vállalat a Nikon jelentését fogom elemezni, hogy mennyire felel meg a GRI 

jelentési keret feltételrendszereinek. Mivel nem csak jó dolgok jellemzőek erre az iparágra, ezért a 

vállalatok tevékenységének árnyoldalai is bemutatásra kerülnek. Majd még néhány rangsorolási 

rendszert szeretnék röviden bemutatni. 
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Vállalatok társadalmi felelősségvállalása, a környezettudatos magatartás népszerűsítése 

Magyarországon 

 

Dolgozatunkban a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának (Corporate Social Responsibility – 

CSR) elméletével és ezen túlmenően egy magyarországi nagyvállalaton keresztül, annak 

gyakorlatával foglalkozunk. Az Európai Unió 2001-es zöld könyve szerint: „A CSR egy olyan 

koncepció, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon építik be a társadalmi és a környezeti 

szempontokat tevékenységükbe és az érdekelt felekkel való kapcsolatukba egyaránt”. (Európai 

Bizottság, 2001, 6. o.) 

A kutatás során vizsgáljuk a felelős piaci szereplők fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységeit a 

szelektív hulladékgyűjtéstől kezdve, az energiatakarékosságon át egészen a társadalmi vállalkozóvá 

válásig. A különböző irodalmak tanulmányozása során azt vettük észre, hogy a környezettudatos 

vállalati magatartás elemzését megnehezíti a részelemek sokasága és ezek összefüggéseinek 

szövevényessége. Ezt alapul véve egy lényeges területet emelünk ki és azt vesszük szemügyre 

alaposabban. Ez a kiemelt terület pedig a környezettudatos és társadalmilag felelős magatartás, 

illetve vállalatirányítás népszerűsítése hazánkban. 

A vállalatnál környezeti és társadalmi szempontból vizsgáljuk az általuk értékesített e-tárgyalási 

megoldásokat. Megnézzük, hogy a hagyományos konferenciák gyakorlatához képest a 

videokonferencia rendszerek használata hogyan hat a szennyező anyag kibocsátás és a hulladékok 

mennyiségének változására, illetve a munka és magánélet egyensúlyára vonatkoztatva, továbbá 

kitekintést teszünk arra is, hogy hogyan befolyásolja ez az ökológia lábnyom méretét. 

Fejlesztünk egy ROI kalkulátort a videokonferencia rendszer használatából származó gazdasági és 

környezetvédelmi előnyök, illetve megtakarítások számszerű kimutatására. Célkitűzésünk, hogy a 

vizsgált vállalat kipróbálja, majd befogadja az általunk készített szoftvercsomagot. Ezáltal is 

elősegítjük az érdeklődő vállalatok szemléletváltását és támogatjuk a környezettudatos vállalati 

magatartás elterjedését Magyarországon. 
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Zölden, sárgán, kéken - Kecskemét szelektív hulladékgyűjtésének gyakorlati tapasztalatai 

társadalmi és szolgáltatói oldalról 

 

A fenntarthatóság egyre fontosabb részét képezi a mai gazdaságoknak és azok versenyképességi 

megítélésének. A kutatásunk ennek egy kis szegmensében, a szelektív hulladékgyűjtés témakörében 

vizsgálódik egy gyakorlati példán keresztül. Megfigyelésünk tárgyának a kecskeméti rendszer 

működésének megismerését, valamint a városi lakosság nem reprezentatív megkérdezését 

választottuk. Kiindulópontunk az volt, hogy nem értettük, miért szüntettek meg szelektív 

hulladékgyűjtő szigeteket Kecskeméten, míg a tendencia pont az ellenkezőjét kívánná meg, tehát 

nem áll-e szöges ellentétben a fenntartható fejlődés eszméjével? 

Kutatásunk legfőbb megállapítása abban rejlik, hogy szembe állítottuk a szolgáltató által kialakított 

szelektív hulladékgyűjtési rendszert, mint lehetőségeket, valamint a lakosság részéről megjelenő 

elvárásokat, tapasztalatokat. E két oldal ütköztetésének eredményeképpen számos olyan 

megállapítást tettünk, mellyel viszonylag egyszerűen lehet hatékonyan javítani a rendszer 

működését. 

Dolgozatunk másik fontos pontja, hogy a nem reprezentatív fogyasztói kutatás során vizsgáltuk azt 

is, hogy Magyarország többi városában (külön kategóriában Budapest) mennyire elégedettek a 

lakosok az ottani szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel. Ezek alapján is próbáltunk következtetések 

megfogalmazni. 

A kutatásunk megvilágította, hogy a többi városhoz képest Kecskemét elmaradott a szelektív 

hulladékgyűjtés tekintetében, mivel nem áll rendelkezésre a megfelelő pénzügyi és támogatási 

háttér, nincs kiépítve az infrastruktúra, valamint a lakosság tájékoztatása sem megoldott. Ezen 

túlmenően pedig jelentős a rendszerben csalódott lakosok száma, ami hosszú távon 

motiválatlanságot eredményezhet a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. 
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A CSR és a tudatos fogyasztó kapcsolata a környezeti dimenzió mentén 

 

A dolgozatban a vállalati társadalmi felelősségvállalás és a tudatos fogyasztó kapcsolatát vizsgálom. 

A téma aktualitása abban rejlik, hogy manapság egyre többet hallunk a vállalatok környezetvédelmi 

intézkedéseiről, de a fogyasztók ilyen irányú tevékenysége is megnövekedett az utóbbi időben. 

Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a vállalatok hogyan viszonyulnak a 

környezetvédelemhez, ezzel kapcsolatosan milyen céljaik, kezdeményezéseik, programjaik 

léteznek, és ezt milyen módon kommunikálják a fogyasztók irányába. Ezen felül a másik oldalt is 

vizsgáltam, vagyis a fogyasztói oldalról is közelítettem a problémát. Itt arra voltam kíváncsi, hogy a 

fogyasztók mennyire tudatosak környezeti szempontból, hogy mennyire fontos számukra a 

környezetvédelem. Célom az volt, hogy megismerjem a két oldal nézeteit, és megpróbáljak valami 

kapcsolódási pontot találni. Továbbá választ kerestem arra is, hogy a vállalatok, vagy pedig a 

fogyasztók adnak nagyobb hangot környezetvédelmi törekvéseiknek. 

Ezek vizsgálatához két féle módszert választottam, egyrészt a vállalatok társadalmi 

felelősségvállalását a kiválasztott cégek honlapján feltüntetett információk és tartalmak alapján 

mértem, másrészt pedig a magukat környezettudatosnak tartó, blogot működtető fogyasztók által írt, 

internetes tartalmakat vizsgáltam meg. Úgy gondolom, hogy a vállalati honlapokon a 

környezetvédelem szerepe sokat elárul arról, hogy mennyire veszik komolyan ezt a tevékenységet, 

és hogy milyen szerepet játszik ez a vállalat stratégiájában és életében. A fogyasztói blogok 

elemzését pedig azért találtam érdekesnek, mert itt a fogyasztó nem direkt módon, rávezető 

információkkal nyilatkozik álláspontjáról, hanem saját megfontolásból, ráadásul sokkal 

szabadabban nyilvánít véleményt. 

A kutatások során kiderült számomra, hogy hazánkban az általam vizsgált vállalatok közel fele 

mutat az én olvasatomban komoly elkötelezettséget a környezetvédelem iránt, a többi általában csak 

felszínes érdeklődést mutat, de nagyon kevés, a vizsgálatomban összesen egy olyan van, aki 

semmilyen formában nem foglalkozik a témával. A környezettudatos fogyasztókról pedig azt 

állapítottam meg, hogy aki blog írására adja a fejét, azoknak ebben az esetben a fele komolyan 

foglalkozik is vele, vannak néhányan, akik nem tökéletesen, viszont még itt is akadnak nagy 

arányban, akik esetlegesen törődnek csak a témával. Tehát összességében véleményem szerint még 

sokat kell fejlődnünk környezetvédelem terén. 
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A magyarországi LOHAS szegmens főbb jellemvonásai. (A fenntartható fogyasztás vizsgálata 

az élelmiszerek piacán) 

 

A LOHAS a fenntartható fejlődés elkötelezett híveinek csoportja, ők fogyasztják a legtöbb 

egészséges és környezetbarát terméket, a leglojálisabbak az értékeinek megfelelő vállalkozások 

irányában és a legkevésbé árérzékenyek. Három főbb tudatosság - az egészségtudatosság, 

környezettudatosság és etikus magatartás - mentén jellemezhetőek. 

2011 nyarán két, egymásra épülő primér kutatást végeztem. A kvalitatív kutatás során 

tartalomelemzés módszerrel vizsgáltam egy, általam LOHAS értékeket közvetítőnek értékelt 

honlapot (50 hozzászólás, szisztematikus mintavétel). Célom egyrészt a LOHAS fogyasztók 

Magyarországi megjelenésének igazolása, továbbá a LOHAS fogyasztók érdeklődésének mélyebb 

megismerése. 

A kvalitatív kutatás eredményeit felhasználva készítettem el a szűrőkérdőívet – ami a minta 

reprezentativitását biztosította – és magát a kérdőívet is. A mintavétel hólabda módszerű volt. A 

kérdőívet végül 142, a LOHAS kritériumoknak megfelelő válaszadó töltötte ki. Az eredményeket 

SPSS 14.0 szoftverrel elemeztem. 

A kutatás eredményei alapján elmondható, hogy a magyarországi LOHAS fogyasztók jellemzően 

gyermektelenek, a fővárosban vagy nagyvárosokban élnek és felsőfokú végzettségűek. A 

jövedelmük átlagosnak mondható a felsőfokú végzettségűek között. Ugyanakkor a LOHAS 

fogyasztókat pusztán szocio-demográfiai ismérvek mentén nehéz azonosítani, erre sokkal 

alkalmasabbak a pszichográfiai, életstílusbeli jellemzők. Faktorelemzéssel - ezen belül 

főkomponens elemzés módszerrel – valamint rotálással öt faktort tudtam azonosítani, amelyekkel 

jól jellemezhető a LOHAS szegmens. Ezek: egészségvédelem, etikai indíttatású 

környezettudatosság, szelektív hulladékgyűjtés, racionális indíttatású környezettudatosság valamint 

kezdődő tudatosság. 

A kvantitatív kutatás eredményei összhangban voltak a kvalitatív kutatás eredményeivel: a 

magyarországi LOHAS szegmens legjellemzőbb vonása az egészségtudatosság. A 

környezettudatosság is igen meghatározó jellemvonása a csoportnak, és az etikus fogyasztás 

kezdődő jelei is jól felismerhetőek. Az élelmiszeripari vállalatoknak (és nem csak az 

élelmiszeriparnak…) érdemes figyelni erre az új – valószínűleg egyre növekvő létszámú - 

fogyasztói csoportra, hiszen jelentős versenyelőnyre tehetnek szert e csoport számára megfelelő 

termékek előállításával és a megfelelő tájékoztatással. 
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A marketingkommunikációs eszközök hatása a környezettudatos életmód kialakítására 

 

Dolgozatunk a marketing egy nemrégiben kialakult tudományágával, a környezettudatos 

marketinggel foglalkozik. 

Kutatásunkkal megkíséreltünk válaszokat gyűjteni néhány bennünk felmerülő kérdésre. Vajon 

milyen hatásuk van a marketingkommunikációs eszközöknek a környezettudatos életmód 

kialakítására? Mely csatornákon érhetjük el a jövő nemzedékét? Milyen jellegű 

marketingtevékenység az, amely motivációt jelenthet számukra? Melyek a környezettudatos 

életmód gyakorlásának korlátai? 

Célunk, hogy felkutassuk a környezettudatos életmód gyakorlásának korlátait Szegeden, illetve 

megtaláljuk a környezetvédelemre való nevelés legmegfelelőbb módszereit, eszközeit, különös 

tekintettel a jövő generációira, vagyis az egyetemistákra. 

A két részből álló kutatásunk alapját három interjú, egy fókuszcsoportos megkérdezés és két 

kérdőív kitöltése jelenti. Első lépésként elkészítettünk egy feltáró jellegű kutatást a Szegeden 

tartózkodó lakosság körében, amely eredményeiből azt a következtetést vontuk le, hogy célszerűbb 

lenne leszűkíteni a célcsoportunkat. A jelenlegi oktatási rendszer igyekezeteinek hatását leginkább a 

nevelés és oktatás utolsó állomásán tesztelhetjük le, ezért kutatásunk célcsoportjául a szegedi 

egyetemistákat választottuk. 

Munkánk során megállapítottuk, hogy legelső lépésként fel kell ébreszteni a környezettudatossággal 

kapcsolatos gondolatokat, majd pedig cselekvésre ösztönözni a hallgatókat. Ennek leghatékonyabb 

módja, ha a "zöld " személetmódot beépítik az oktatási folyamatba, de ez csak akkor működik, ha 

az intézmény is elkötelezett ezen ügy iránt. A szegedi hallgatók igazán szerencsések, hiszen 

egyetemük a megfelelő marketing eszközök kiválasztásának nehézségei ellenére is kiválóan 

megoldja a környezettudatosság népszerűsítését. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk azon 

tényezők létezéséről sem, amelyek korlátozzák ennek az életmódnak a gyakorlását. Kutatásaink 

szerint a legfőbb akadályt jelenleg az jelenti, hogy a diákok úgy gondolják, nagyobb erőfeszítéssel 

jár a "zöld" magatartás. A helyi felsőoktatási intézmény ezért arra törekszik, hogy a 

környezettudatos életmód a hallgatók életvitelének részévé váljon, hiszen ami szokás, az nem tűnik 

annyira energiaigényesnek. 



 

 

CSEH ANDREA 

Kereskedelem és marketing szak 

BA, 7. félév 

Nyugat-magyarországi Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Iszak Noémi 

egyetemi tanársegéd, NYME KTK 

Szakály Tamás 

egyetemi tanársegéd, NYME KTK 

 

 

A United Colors of Benetton vállalati társadalmi felelősségvállalása és reklámkampányainak 

hatásvizsgálata 

 

Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap a társadalmi felelősségvállalás és a fenntartható fejlődés 

fogalomköre, így a vállalatok is igyekeznek beépíteni működésükbe a CSR-t, vagyis a vállalati 

társadalmi felelősségvállalást. Nem véletlen tehát, hogy dolgozatom témája is az előbbi fogalmak 

köré épül, ugyanis jómagam szintén fontosnak tartom a környezettudatosságot és a társadalmi 

problémák enyhítését, megoldását. 

Dolgozatomban áttekintettem a United Colors of Benetton vállalat kialakulását és történeti hátterét, 

majd a CSR fogalomkörét, a Benetton CSR tevékenységét, ami végül arra engedett következtetni, 

hogy a vállalatcsoport széleskörű vállalati társadalmi felelősségvállalást folytat, a szponzorációtól 

kezdve, az alapítványok, szervezetek támogatásán át, egészen a reklámkampányokig, vagyis a 

felelős kommunikációig. 

Ezt követően, a primer kutatásom során fókuszcsoportos vizsgálattal és kérdőíves megkérdezéssel 

arra kerestem a választ, hogy hogyan vélekednek a megkérdezettek a vállalatok, szervezetek 

társadalmi felelősségéről, a Benetton reklámkampányairól, és megítélésük szerint milyen 

fogadtatásban részesülnének az ilyen jellegű kampányok napjaink magyar társadalmának körében. 

A kutatások kiértékelésénél segítségemre volt az SPSS statisztikai program, valamint alkalmaztam a 

korrelációs együtthatók számítását és a regresszió analízist is. Érdekes volt összevetni a 

fókuszcsoportok eredményeit a kiértékelt kérdőívekkel, ugyanis mindkét kutatás során nagyjából 

hasonló következtetéseket vonhattam le. A felállított hipotéziseim közül kettő beigazolódott, 

miszerint a vállalatok, szervezetek társadalmi felelősségéről alkotott képet befolyásolja a 

válaszadók neme, illetve a megkérdezettek nagy része úgy gondolta, hogy napjaink magyar 

társadalma még nem érett meg a Benetton reklámkampányaihoz hasonló képi ábrázolásra. A 

harmadik hipotézisem, miszerint a válaszadók provokatívnak, túlzónak találják a 

reklámkampányokat, és a többség nem érti meg üzenetüket, megcáfolódott, ugyanis a 

megkérdezetteknek tetszett a témák ilyen jellegű ábrázolása, és a képek üzenetét sem értelmezték 

félre. Végül arra a megállapításra jutottam, hogy a Benettonnak folytatnia kell eddig elkezdett 

tevékenységét, mert a társadalom és a természet előbb-utóbb meghálálja erőfeszítéseit. 

Dolgozatommal célom egy olyan vállalati kultúra működésének bemutatása volt, ahol a társadalom 

és a környezet iránti érzékenység a márkaépítéssel integráltan működtethető. 
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A vállalatok piacorientációjának, valamint külső és belső környezetének hatása a pénzügyi 

eredményességre 

 

Napjainkban Magyarországon a KKV szektor egy igen viharos átalakulási időszakot él meg, 

amelyben a tét a nyugati országokéhoz hasonló pozíciók elfoglalása, vagy a multinacionális cégek 

hatalmas erőfölényével szembeni teljes megadás. Számukra a piacorientált gondolkodás lehet képes 

eszközt szolgáltatni az egyre intenzívebbé váló piaci versenyben való túléléshez, amelyben 

kulcskérdéssé válik a fogyasztó véleményének megértése, és beépítése a vállalat folyamataiba. 

A dolgozat célkitűzése, hogy a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari kis- és középvállalatokat a 

piacorientációjuk szerint klaszterekre bontsa és a klasztereket összehasonlítsa a vállalatra ható 

külső, belső tényezők és az eredményességük alapján. A megválaszolandó kérdés a következő: 

A piacorientáció befolyásolja-e a vállalatok abban, ahogy megítélik külső-, belső környezetüket és 

vállalati eredményességüket? 

A számítások elvégzéséhez az SPSS 19.0.0-ás verzióját használtam. Az SPSS képes elvégezni 

mindazokat a számításokat, melyekre szükségem volt. Így a normalitásvizsgálatot, a skálák 

megbízhatóságát, a klaszteranalízist és a varianciaanalízist is. 

A klaszterelemzés során a mezőgazdasági és az élelmiszeripari vállalatokat 3-3 klaszterbe osztottam 

be a piacorientáció alapján, a 3 klaszter: alacsony, közepes, magas piacorientációval rendelkező 

vállalkozások. 

A piacorientáció és a vállalkozásokra ható külső tényezők közötti kapcsolat keresése során, a 

mezőgazdasági és az élelmiszeripari vállatok esetében teljesen eltérő külső tényezőkkel találtam 

kapcsolatot, ami abból adódik, hogy az egyik szektor a primer, míg a másik a szekunder területen 

tevékenykedik. 

A belső tényezőknél mindkét szektor esetében hasonló területekkel találtam összefüggést. 

A vállalati eredményesség vizsgálatánál a fogyasztói elégedettség és a piacorientáció közötti 

kapcsolatot mindkét szektor esetében igazoltam, a pénzügyi eredményesség kapcsolatát a 

piacorientációval csak az élelmiszeripari szektor esetében tudtam igazolni. 

Az eredmények értékelése során megállapítottam, hogy a piacorientáció a vállalkozás valamennyi 

területével pozitív összefüggést mutatott. 
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A ZÖLD ÓVODÁK, MINT KÖRNYEZETI ÉRZÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ 

INTÉZMÉNYEK MARKETING STRATÉGIÁJÁNAK VIZSGÁLATA 

 

A tudományos dolgozatom kutatásának célja, hogy bemutassam a zöld óvodák 

marketingstratégiáját és feltárjam a fogyasztói véleményeket a szolgáltatással kapcsolatban. A 

kutatás lehetősége biztosított az egyéni vélemények feltárására, mely rávilágított, hogy a két 

nézőpont között hol vannak eltérések. 

Kvalitatív technika segítségével, 6 intézmény vezetővel készített mélyinterjú során próbálom az ő 

szemszögükből nézve feltárni az intézmény működését, lehetőségeiket, stratégiájukat. A primer 

kutatás egy hipotézis kivételével a többi alátámasztást nyert. Ami számomra meglepő volt, hogy 

nem minden dolgozó 100%-ig elhivatott az óvoda nevelési elvei iránt, de mindenki ismeri, 

elfogadja. 

A standardizált kérdőívet a Zöld Óvodák 20 pontos kritérium rendszerére építve állítottam össze, 

melyet célirányosan a kutatás alapját képező intézményekben osztottam szét a szülők között. 

Válaszokat kerestem arra, hogy mennyire elégedettek az intézménnyel, mi alapján íratták oda 

gyermeküket. Milyen a kapcsolatuk az óvoda dolgozóival, mik az igényeik és mindezeket milyen 

csatornákon tudják érvényesíteni. A hipotéziseim közül egyet el kellett vetni, mert statisztikailag 

nem volt igazolható kapcsolat. De egyértelművé vált, hogy a mai szülők egyre céltudatosabbak, 

informáltabbak, de annak ellenére is döntéseik meghozatalában nagy befolyással bír a barátok, 

ismerősök pozitív tapasztalatai. Ezért is fontos az intézmény számára, hogy a jó híre meglegyen és 

fennmaradjon. Ezt pedig egy célirányos marketingstratégiával könnyebb elérni, alátámasztani. 

A vélemények összevetésével feltártam a két oldal közötti különbségeket, melyek hasznosak 

lehetnek a megfelelő stratégia kialakítása érdekében. A most kapott eredmények további felmérés 

céljából irányt mutathatnak egy esetleges összes óvodát vizsgáló kutatás során, vagy tovább lehetne 

vinni az Öko- iskolákra kiterjesztve a vizsgálódást. 
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Az üzletnyitás marketingstratégiája 

 

Az üzletnyitás marketingstratégiája 

The Marketing Strategy of Openning a Restaurant 

Dolgozatunk témája hamar körvonalazódott számunkra. Fontosnak tartjuk, hogy dolgozatunkkal ne 

csak egy iskolai feladatot teljesítsünk, hanem valamilyen gyakorlatban is alkalmazható kutatást 

végezzünk. 

Lakóhelyünkön 1996 óta működik egy pizzéria, amely három üzletet mondhat magáénak a 

városban. A vállalat vezetősége terjeszkedni kíván, és az alternatívák között az egyetemi büfé 

lehetősége is felmerült. A kft két tulajdonosa arra kért bennünket, hogy adjunk konkrét adatokkal 

alátámasztott válaszokat a következő kérdésekre: Érdemes-e éttermet nyitni az egyetemen? És ha 

igen, akkor milyen kínálattal? 

Célunk, hogy dolgozatunk végén erre a két kérdésre felelni tudjunk. 

Fő témánk tehát az üzletnyitás marketingstratégiája. Ahhoz, hogy kiderüljön érdemes e üzletet 

nyitni, készíteni kívánunk egy költségtervet, amely érinti az árazást, a lehetséges bevételt és a 

kiadásokat is. A marketingstratégia további részét képezné az értékesítési stratégia, amely a 

hiánytermékekre és a preferált termékekre épülne, illetve a marketing kommunikációs stratégia is. 

Végül szeretnénk készíteni tervet az üzletkialakításról is. 

A szükséges adatokat primer és szekunder kutatásból fogjuk nyerni. A kutatás célja, hogy 

megismerje az egyetemisták étkezési szokásait, megtudja, hogy mennyire lehet jövedelmező a büfé 

üzemeltetése, felmérje a leendő versenytárainak erejét. Tehát a pontos helyzetelemzést szolgálja a 

kutatás. 

A primer kutatást alanyai az egyetem hallgatói és dolgozói. Reprezentativitást karokra és hallgatói 

tagozatra tervezünk, továbbá az elemzést SPSS programmal fogjuk elvégezni. 
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Környezettudatos fogyasztói magatartás – Az emberi értékek és a fogyasztói magatartás 

közötti összefüggések elemzése a magyar és külföldi fogyasztók példáján 

 

A környezettudatosság jelentőségének felértékelődése az 1970-es évek elejére nyúlik vissza. A 

társadalmat azóta foglalkoztatja az üvegházhatásnak, a globális felmelegedésnek, a nem megújuló 

erőforrások kimerülésének és az ökoszisztémák degradálódásának problémája, és azóta mutat 

nagyobb érdeklődést az újrahasznosítás, az energiatakarékosság és a megújuló energiaforrások 

nagyobb kihasználtsága iránt. Az emberekben egyre növekvő környezettudatosság és a fenntartható 

fejlődés iránt kialakuló igény következtében létrejöttek a környezetbarát, más néven „zöld” 

termékek. A ’80-as években egyre több biotermék, illetve biológiailag lebomló és környezetre 

ártalmatlan csomagolással ellátott termék jelent meg a piacon. 

Napjainkban egyre divatosabb ezeknek a termékeknek a fogyasztása, de a „zöld” cikkektől várt 

hatás mégsem akkora, amekkorára szükség lenne a nemes cél elérésének érdekében. Vajon mi 

ennek az oka? Az információhiány? A motiváció hiánya? A megfelelő előterjesztés, tálalás, 

címkézés hiánya? Az alacsony életszínvonal és a csökkenő átlag jövedelmek? Kutatásomban egy 

részt ezekre a kérdésekre próbálok választ, illetve a problémákra lehetséges megoldásokat keresni. 

Dolgozatom középpontjában az a kérdés áll, miszerint a személyes értékek, értékítéletek milyen 

mértékben hatnak, illetve nem hatnak a vásárlók magatartásra. Kezdésképpen bemutatom a 

környezettudatos (fogyasztói) magatartás definícióját és befolyásoló tényezőit, továbbá bemutatok 

több értékcsoportosítási alternatívát is, melyek szerint a fogyasztók különböző kategóriákba 

sorolhatók, és melyek segítségével választ kaphatunk magatartásuk indíttatásaira. A dolgozatom 

második felében az általam összeállított modellt, kérdőívet és saját eredményeimet mutatom be. Az 

őszi félévemet Magdeburgban töltöttem Erasmus ösztöndíjjal és kihasználva az alkalmat nem csak 

Magyarországon, hanem Németországban is lekérdeztem a kérdőívet a német és a nemzetközi 

diákok között. A célom az, hogy összehasonlítsam a magyar és a különböző nemzetek közötti 

viszonyokat a környezettudatos fogyasztói magatartás területén. 

Azért választottam ezt a témát, mert szüleim mindig is újrahasznosító és energiatakarékos 

életmódra, a környezetem és embertársaim tiszteletére neveltek. Amikor tehetjük, környezetbarát 

termékeket vásárolunk, és mindig is érdekelt, hogy a többi ember hogyan vélekedik erről a témáról. 

Továbbá ahogy belemélyedtem a kutatásba, egyre érdekesebbnek találtam értékeink és 

magatartásunk közötti összefüggések pszichológiai hátterét, valamint más nemzetek hozzáállását. 
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Mitől duzzad Dagobert bácsi széfje? Avagy a részvényesi értéket növelő marketing stratégiák 

 

A Walt Disney Company-t vizsgálva egy olyan vállalatot ismertem meg, amely hatalmas marketing 

költségei ellenére sikeresebben, eredményesebben működik, mint versenytársai. Ennek hatására 

kezdtem el vizsgálni azt a kérdést, hogy hogyan hat a vállalat marketing tevékenysége a részvényesi 

értékre, és ezáltal miként válik a sikeres vállalatok egyik kulcs funkciójává. Dolgozatom első 

felében röviden bemutatom a diszkontált cash-flow modell, mint a leginkább elfogadott értékelési 

eljárás alapjait; majd beazonosítom azokat a tényezőket, melyeken keresztül a marketing hatást 

gyakorol a vállalat értékére. A második egységben az újszerű marketing felfogást és annak 

gyakorlati megvalósulását mutatom be a Disney példáján keresztül. 



 

 

HORVÁTH KATA ANNA 

Marketing 

MSc, 2. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Külkereskedelmi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Fodor Mónika 

főiskolai docens, BGF KKK 

 

 

Új rivális a könyvpiacon - Az e-könyvek piacának marketinglehetőségei 

 

Egyre fejlettebb társadalmunkban szinte mindenhol megjelennek a technológia vívmányai, és 

forradalmasítják az adott területet. Sok esetben kényelmesebb, gyorsabb, praktikusabb megoldást 

tesznek lehetővé. Bizonyos színterek megkívánják ezt a fejlődést, egyeseknek pedig csak jót tesz. 

Más területeken viszont egyenesen szentségtörésnek tűnhet a technológia megjelenése. Ilyen 

például a könyvkiadás, amely néhány száz éve még csak kézzel másolt kódexek formájában 

létezett, és egészen a közelmúltig őrizte hagyományos, nyomtatott jellegét. Manapság azonban 

egyre többet hallani – a hangoskönyvek után – az e-könyvekről. Ezek nem rendelkeznek a 

klasszikus könyvek egyetlen fizikai tulajdonságával sem: nincs súlyuk, nincs illatuk, a méretük is 

teljesen másként értelmezhető, van viszont kiterjesztésük és egy dinamikusan változó piacuk. 

Dolgozatomban ezt a piacot vetettem vizsgálat alá. A választásomat nagyban befolyásolta, hogy az 

e-könyvpiac még viszonylag új terep. Kutatásaimat ezért egy új belépő szemszögéből mutatom be. 

Arra kerestem a választ, hogy a hagyományos könyvpiac „nagyágyúi” tudnak-e gyorsabban 

reagálni a megváltozó keresletre, vagy képes lehet-e egy új belépő a felbukkanó piaci rést 

kihasználva betenni a lábát a piacra? Egyértelműnek tűnik, hogy a piacvezetők erőforrásaikat, 

kapcsolatrendszerüket, piaci tapasztalataikat felhasználva uralmuk alá tudják hajtani az új 

szegmenset is. De mi van akkor, ha a „semmiből” felbukkan egy jó ötlet, amely olyan piaci hiányra 

tud reagálni, amire – méreteikből adódva – a nagyok nem? Van esélye egy ilyen vállalkozásnak 

talpon maradni? 

Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre válaszokat találjak, kutatásokba kezdtem. A dolgozat első felében 

szekunder adatokból vontam le következtetéseket, majd ezeket kvalitatív kutatással egészítettem ki: 

mélyinterjúkat készítettem a piac prominens képviselőivel. A területet szerettem volna a leendő 

fogyasztók szemszögéből is megvizsgálni, ehhez sztenderdizált kérdőívet alkalmaztam. Mivel egy 

széles és soktényezős piacról van szó számos specializált területtel, elsőként egy leendő cég 

profilját határoztam meg. A kutatások alapján pedig felvázoltam, hogy a cég milyen kezdeti 

marketingstratégiával vághat bele az e-könyvpiac meghódításába. 
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A Nescafé Dolc Gusto piaci bevezetése Magyarországon és a hazai kávézási szokások 

vizsgálata 

 

Az utóbbi években jelentős változások figyelhetőek meg Magyarországon a kávézási szokásokban. 

A kávéfogyasztók körében egyre népszerűbbé váltak a tejet is tartalmazó kávéitalok (pl. latte 

macchiato, cappuccino), és egyre többen ízlelték meg, hogy milyen a jó minőségű kávé. 

A változó trendeket a Nestlé is felismerte, és 2009 őszén bevezette kapszulás kávéfőző rendszerét, a 

Nescafé Dolce Gusto-t. A Dolce Gusto kávéfőzővel és a hozzá tartozó kapszulák segítségével, 

nemcsak kiváló minőségű kávé, hanem szemet gyönyörködtető kávékülönlegességek (pl. latte 

macchiato) is készíthetőek. A rendszerrel elkészíthető kávéital nemcsak látványként megkapó, de az 

ízekre igényes kávét és kávéféleségeket fogyasztók igényeinek is megfelelő. Ez a termék többet 

nyújt egyszerű szükséglet-kielégítésnél, célja az élménynyújtás, a valódi kávéházi hangulat 

megteremtése. 

Dolgozatomban bemutatom a kávé világát, megismertetem a világ egyik legnagyobb élelmiszeripari 

vállalatát, a Nestlé-t, elemzem az újtermék-fejlesztés folyamatát és a Nescafé Dolce Gusto 

magyarországi bevezetését, emellett részletesen ismertetem primer kutatásaim (kvantitatív, 

kvalitatív kutatás, megfigyeléses vizsgálatok) eredményeit. 

Primer kutatásaim során megállapítottam, hogy a trendváltozások tetten érhetőek a hazai kávézási 

szokásokban: növekszik a tejes kávéitalok népszerűsége, és alapvető elvárás a fogyasztók részéről, 

hogy egy kávégép jó minőségű kávét főzzön, ugyanakkor a kávé elkészítése se legyen bonyolult. 

Ezen igények kielégítésére a Nescafé Dolce Gusto kiválóan alkalmas. Az általam lefolytatott 

kvantitatív kutatás eredményéből kiderül, hogy a Nescafé Dolce Gusto a fogyasztók figyelmét 

megragadta, ismertsége kiemelkedő a megkérdezettek körében, a piaci adatok pedig bizonyítják, 

hogy a vásárlók hajlandóak többet fizetni érte (a Dolce Gusto és a kapszulák ára valamivel drágább 

a konkurens márkákhoz képest - mindezek ellenére piacvezető a márka). Ebben nagy szerepe van 

annak, hogy a rendszer olyan előnyökkel rendelkezik, mint pl. kávékülönlegességek, hideg és forró 

italok készítése, mely alatt ma már nemcsak kávét, hanem teát is értünk. 

Meggyőződésem, hogy helyes marketingstratégiával a Dolce Gusto piaci részesedése tovább 

növelhető, azáltal, hogy újabb fogyasztók költöztetik otthonukba „kedvenc kávézójukat”. 
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Az új termék piaci sikerének vizsgálata marketing szempontból 

 

Egy új termék bevezetése a piacra mindig kockázatos vállalkozás. A termékkel kapcsolatban 

várható első fogyasztói reakciók és a versenytársak első lépései nagymértékben befolyásolhatják a 

termék jövőbeli sorsát. Egy sikeres indulás után sokkal könnyebb az első tapasztalatok alapján a 

termék egyes elemeinek finom hangolását elvégezni, mint a fogyasztók által érzékelt, feltárt 

hiányosságokat kijavítani. 

Dolgozatom megírásakor arra keresem a választ, hogy milyen hatással van a fogyasztókra és a 

versenytársakra egy új termék bevezetése. Ezeket az adatokat saját forrásból és más szekunder 

adatokból fogom kinyerni. A kutatás végeztével és a tapasztalatok leszűrésével olyan 

információkhoz jutok, amivel meg tudom határozni azt, hogy egy új termék bevezetésekor milyen 

marketing módszerekre és technikákra van szükség ahhoz, hogy az a termék megállja a helyét a 

piacon. A bevezetendő termék piacát felmérés illetve elemzés alá vetem, a piacon található 

helyettesítő termékeket felkutatom és kiértékelem, és a termékkel kapcsolatos elvárásokat 

feltérképezem. 
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BIOKOZMETIKUMOK PIACI ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA 

 

A kutatás alapvető célja egy speciális termékcsoport, a bio kozmetikumok, tisztálkodó szerek 

értékesítési lehetőségeinek vizsgálata. A tanulmány választ ad a megfelelő termék pozícionálásának 

kérdésére a marketing-mix elemein keresztül, valamint bemutatja a potenciális fogyasztók 

keresletének alakulását. 

Egy korábban megjelent tanulmány szerint az ökoélelmiszereket rendszeresen fogyasztók 22%-a 

fontosnak tartja, hogy a testápolásban, tisztálkodásban is törekedjen a természetes anyagokból 

készült termékek használatára, azonban ezen a piacon alacsony kínálat mutatkozik. A fogyasztók a 

vásárlás növekedésének akadályaként a választék hiányát, valamint a magas beszerzési árát nevezik 

meg. A kutatás kitér arra is, hogy van-e lehetőség a termék előállítási költségeinek csökkentésére, a 

termékek alacsonyabb áron történő forgalmazására. Ez rendkívül fontos, hiszen a fogyasztók 

gyakran bizonytalanságot éreznek a biotermékekkel kapcsolatban, jellemző, hogy ki sem próbálnak 

egy bioterméket a magas ár miatt. Az így érzékelt kockázat csökkentésének egyik eszköze a 

megfelelő piaci ár alkalmazása. 

A kutatás három alapvető részből áll. Az első rész egy szekunder kutatás, amely a témában 

korábban megjelent hazai és nemzetközi tanulmányok elemzésére épül. A második rész a primer, 

kvantitatív kutatás, amely a jelenlegi és potenciális vásárlók igényeit méri fel kérdőíves formában. 

Demográfiai szempontok alapján bemutatja a célpiacot, valamint összehasonlítja a korábbi kutatási 

eredményeket a friss adatokkal. A kutatás harmadik része pedig a fogyasztói igényekre szabott 

termékfejlesztés, amely arra ad választ, hogy ez a kereslet hogyan elégíthető ki. Egy bőrkrém, 

valamint egy natúr szappan összetétel került kialakításra, valamint laboratóriumi körülmények 

között megtörtént a termékek próbagyártása is. 
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Innovativitás, márkahűség és demográfiai tényezők hatása a formaválasztásra 

 

Napjainkban nem a termék megválasztása jelenti a fő problémát, sokkal inkább maga a kiválasztás. 

Mikor a fogyasztó belép egy kiskereskedelmi áruházba a bőség zavara az, ami elé tárul. A 

fogyasztó az első találkozásnál közvetlenül a termék csomagolásával, formájával, a 

termékdesignnal érintkezik, ez már a találkozás pillanatában hat az érzékeire, éppen ezért nagyon 

fontos, hogy a gyártó, tervező a vonzalom kialakítását a termék külleménél 

kezdje. Dolgozatombann szeretném felhívni a figyelmet a design fontosságára, a tudatos 

formatervezésre. Ennek jelentőségét vizsgálom az ásványvíz termékkategória középpontba 

állításával. Választásom azért esett az ásványvizek termékkategóriájára, mert esetükben rendkívül 

erősen dominál a forma, még a színekkel szemben is, hiszen többnyire az összes ásványvíz üvege 

átlátszó, a csomagolást a forma adja meg. Kutatásom célja nem más, mint bebizonyítani, hogy egy 

termék esetében milyen erővel képes bírni egy forma, milyen tényezők befolyásolhatják a 

formaválasztást az ásványvíz termékkategóriában.  

A bevezetést követően dolgozatomban a releváns források feldolgozása kapott helyet. Ismertetem a 

forma és a design definícióját, a designer szerepét, jelentőségét, a forma hatását az érzékekre, 

érzékelésre. Külön fejezetben elemzem a forma és a fogyasztói magatartás kapcsolatát, a 

márkahűség és az újdonságkeresés kérdéskörét. Ezt követi a szekunder adatok elemzése: hazai 

ásványvízfogyasztás áttekintése, ásványvíz-fogyasztási tendenciák, legfontosabb információk. A 

szekunder elemzés után következik a primer kutatás vizsgálata, a módszertan meghatározása, majd 

megfogalmazom a pontos kutatási kérdéseket, és azok bizonyítását. A dolgozatomat konklúzióval 

zárom, melyben megfogalmazom a dolgozat eredményét, a limitációkat, tapasztalatokat, és a 

továbbgondolni kívánt témákat is. Dolgozatomban a primer kutatás online kérdőív segítségével 

zajlott, egy 407 fős mintán. A kutatás érdekessége, hogy a formafelismerést, a tudatos 

márkaismeretet egy sematikus ábrán mértem, ahol csak a vizsgált 12 ásványvíz körvonala volt 

látható márkajelzés nélkül. Így ki tudtam zárni minden tényezőt ahhoz, hogy a fogyasztók képesek 

legyenek csak a formát figyelembe venni választáskor. Dolgozatomban 5 kutatási kérdésre kerestem 

a választ. Dolgozatom alapján a formaválasztást befolyásoló tényező lehet a nem, a márkahűség, és 

kisebb mértékben a lakóhely. A kor, és a kedvenc ásványvíz nincs hatással a formaválasztásra, a 

szakdolgozatban végzett kutatás alapján. 
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Innovatív, összehajtható papírszék piaci bevezetése 

 

A termék tervezője a versenykörnyezetet jól felmérve, a piaci rést felismerve alkotta meg ezt a 

papírszéket, mely magas értéket nyújt a fogyasztóknak, praktikus, jól használható, eredeti és ötletes. 

A dolgozat célja egy, a termékhez méltó piaci bevezetési terv leírása, és gyakorlati 

megvalósításának dokumentálása, a termék megismertetése és fogyasztókhoz való eljuttatása. A 

termék tesztelése, vevői igények felmérése, a termékkel való elégedettség, árérzékenység 

vizsgálata. Összehasonlítás az esetleges konkurens termékekkel, a termékelőnyök meghatározása, 

kommunikálása. Célpiac meghatározása, a termék pozicionálása összhangban a vállalat profiljával 

és céljaival. Integrálás a cég már meglévő termékskálájába. Marketingstratégia kidolgozása ezen 

belül hangsúlyt fektetve a piac felé való kommunikációra. 



 

 

PLESZKÓ ILONA 

Marketing 

MSc, 3. félév 

Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

VINCZE ZSANETT ÁGNES 

Marketing 

MSc, 3. félév 

Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

Témavezető: 

Dr. Molnár László 

egyetemi adjunktus, ME GTK 

 

 

Magyarországi vállalatok innovációs és termékfejlesztési tevékenységének marketing 

szempontú vizsgálata 

 

Manapság egy jól működő vállalat számára fontos kérdés, hogy szükség van-e innovációra? 

Teremtsenek-e vagy módosítsanak-e valamilyen terméket, szolgáltatást, módszereket, eljárásokat 

vagy maradjanak egy megszokott termékpalettánál és technológiánál? Gondoljuk át, milyen lenne a 

mostani helyzetünk, ha ezekre a kérdésekre például az internet, a személyi számítógépek és mobil 

telefonok fejlesztői, amelyek az elmúlt 30 év top 10 innovációja között szerepelnek, nemmel 

válaszoltak volna. Egyet értünk azzal, hogy „a vállalatok világát innovációs kényszer uralja.” 

(Vágási, 2001) Ahhoz, hogy egy cég megőrizze versenyképességét és növelje a fogyasztói 

elégedettséget, valamint fejlődésen menjen keresztül és megváltoztassa, gazdagítsa 

vásárlóik/felhasználóik életét fontos a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek folytatása. 

A kutatás-fejlesztés a termékek, az eljárások, az állóeszközök és az infrastruktúra megújítása. A 

technikai innováció lényege a kutatás és fejlesztés eredményezte termékek piacra való bevezetése, 

megmérettetése, elismertetése, nem más, mint a verseny által megszűrt kreativitás. Ezeket a 

fogalmakat alaposan körbe kell járnunk, hogy megértsük a fenti folyamatok működését. 

Szekunder elemzésünkben megvizsgáljuk a magyar kutatás-fejlesztés versenyképességét a 

nemzetközi gazdasági környezetben. Magyarország a mérsékelt innovátorok csoportjába tartozik. A 

cégek kis része folytat K+F tevékenységet, és ezek többsége ipari vállalat – derül ki a korábbi, 

hasonló témában végzett kutatásokból. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretén belül, részesei lettünk egyetemünkön 

annak a kutatócsapatnak, amely telefonon 94 céget kérdezett meg kérdőív segítségével. Az egyes 

cégeknél folytatott K+F és innovációs tevékenységek elemzésénél elsődleges célunk volt, hogy 

megismerjük, milyen célok vezetik ezen tevékenységüket illetve a bevezetett innovatív termékek 

jellemzőivel kapcsolatban is teszünk fel kérdéseket. Felderítjük a cégek K+F stratégiáját, a vállalati 

folyamatokat, a piac jellemzőit és az innovatív termékek bevezetése utáni sikereket. Ezen 

kérdésekre adott válaszok elemzésével következtetéseket vonhatunk le a magyarországi kutatás-

fejlesztéssel és innovációval kapcsolatban. 
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Mindenki elektromos autót akar vezetni - csak még nem mindenki tud róla – avagy az 

elektromos autók magyarországi létjogosultsága, kiemelt tekintettel a fogyasztói magatartásra 

 

Dolgozatunkban az elektromos autókkal (EV) kapcsolatos attitűdöket vizsgáltuk, és ennek tükrében 

igyekeztünk felvázolni egy magyarországi piacnyitási lehetőséget. A kérdés az, hogy mennyire van 

létjogosultsága ennek a terméknek a hazai fogyasztók között és mikor várható valódi térnyerésük. A 

kérdések megválaszolásához szekunder és primer kutatási módszereket választottunk. A szekunder 

források a makrogazdasági helyzet elemzésére, az általános fogyasztói trendek vizsgálatára 

vonatkoztak, míg a primer kutatás fő célja az volt, hogy megvizsgáljuk a magyar fogyasztók 

viszonyulását az elektromos autókhoz. A dolgozatban egy cselekvési tervet is felvázolunk az EV-k 

budapesti elterjesztéséhez. 

Szekunder kutatásaink alapján azt állapítottuk meg, hogy a magyar társadalom általánosságban 

idegen az újításokat illetően, kerüli a bizonytalanságot, a tárgyakat szereti saját tulajdonában tudni, 

mert az egyben státuszt is jelöl, azonban ritkán szeret jelentősen kitűnni a tömegből. A 

környezettudatosság pedig nem jelent prioritást. A marketingkommunikáció elsődleges feladata, 

hogy általánosan ismertté tegye az EV-ket. Az innováció és a környezettudatosság alapján a fő 

célcsoportoknak az innovátorokat, a korai elfogadókat, a presztízs zöldeket, a felső pluszt és a 

befutott értelmiségiket tekintjük. 

Primer kutatásunkhoz kutatási kérdésünk az alábbi: A magyar fogyasztók miként viszonyulnak az 

elektromos autókhoz és a jövőben hogyan módosítható ez az attitűd. Emellett vizsgáltuk, hogy a 

magyar fogyasztók ismerik-e az elektromos autókat és bíznak-e bennük. 

Előbbit már a szekunder kutatással is vizsgáltuk, megerősítésként viszont felhasználtuk a primer 

kutatás (fókuszcsoport, mélyinterjú, kérdőív) eredményeit is. A kutatás alapján a magyar fogyasztók 

kevéssé ismerik az elektromos autókat, ráadásul nem találtunk szignifikáns korrelációt az ismeret 

mértéke és bármely más fogyasztói jellemző között. Azonban ismereteik hiányában egy olyan kép 

alakult ki a fejükben a szó hallatán, hogy ezek az autók környezettudatosak, nagyon újak, azonban 

drágák és nem kiépített az infrastruktúrájuk. Így annak ellenére, hogy ezek az autók akár otthonról 

is feltölthetőek, az ár mellett a vásárlást leginkább gátló tényezők az akkumulátorhoz kapcsolódnak. 

Megerősítést nyert, hogy az EV piac kialakítása sok időt vesz igénybe, ez azonban leginkább a 

gazdasági körülményekre vezethető vissza, az alacsony jövedelemre és az EV-t értékesítő gyártók 

más országokat preferáló tevékenységére. 
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Szaloncukor piackutatás - a csomagolás, mint marketingkommunikációs eszköz hatása a 

fogyasztóra 

 

OTDK dolgozatunkban egy olyan szezonális termékhez, a szaloncukorhoz kapcsolódó fogyasztói 

magatartást vizsgáltunk, melyről eddig kevés kutatás született, annak ellenére, hogy több száz éve 

része a magyar kultúrának. A széles kínálatból a piacon prémium kategóriás terméknek tekinthető 

Szamos Marcipán szaloncukrot választottuk ki. A kutatás során feldolgoztuk a rendelkezésre álló 

szekunder forrásokat, vagyis a csomagolással és fogyasztói magatartással foglalkozó szakirodalmat, 

valamint piackutató intézetek szaloncukor vásárlással kapcsolatos eredményeit. Primer 

információszerzés keretében 8 mélyinterjút készítettünk, melyek alapján megfogalmaztuk 

hipotéziseinket, majd ezek után 153 kérdőívet töltettünk ki elsősorban 25 év feletti és családos 

válaszadók körében. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a Szamos szaloncukor fogyasztókra milyen 

vásárlási szokások jellemzőek, milyen igényeik vannak, mik a motivációik, meddig terjed 

márkaismertségük illetve mennyire hűségesek a márkához. Ezeken kívül arra szerettünk volna 

választ kapni, hogy milyen mértékben befolyásolja a márka fontossága, a jövedelem nagysága, a 

csomagolás jellemzői, a családi állapot és a gyermekek száma azt, hogy egy fogyasztó a széles 

kínálat közül éppen a Szamos szaloncukor mellett dönt. A kapott eredményeket összevetettük a 

szekunder adatokkal, valamint az SPSS statisztikai program segítségével kereszttábla- és Pearson-

féle korreláció-elemzéseket készítettünk. Utóbbiak egyrészről igazolták hipotéziseinket, másrészről 

érdekes és továbbgondolható eredményeket adtak. Úgy gondoljuk, hogy következtetéseink és 

javaslataink hasznos információkat szolgáltathatnak a Szamos szaloncukor 

marketingkommunikációjához és márkapolitikájához, mind a fogyasztók megtartása, mind pedig 

újabb fogyasztók megnyerése szempontjából. Ezen kívül kutatásunk hasznos lehet a 

szaloncukorpiac prémium szegmensének feltérképezésére. 
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ÚJ VILÁG – ÚJ HIBRIDEK LEHETŐSÉGEK A LINKEK MÖGÖTT: ÚJ MULTIMÉDIÁS 

SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI KÜLÖNBÖZŐ 

PLATFORMOKON 

 

A kiindulási pontom egy új termékinnováció, egy technológiai pushon alapuló újítás. 

A dolgozatomban először bemutatom az új terméket/szolgáltatást, aztán leírom, hogy milyen 

módokon alkalmazható marketing eszközként és non-profit célokra, majd kifejtem hogyan 

vezetném be a piacra, amihez az újtermék-marketing szakterületét hívom segítségül. 

A termék a mozgókép és az internet egyvelege, ami az interaktivitással foglalkozik és a nézői 

oldalról aktív jelenlétet követel. Ennek a kivitelezése egy olyan új technológiában rejlik, ami 

lehetőséget biztosít arra, hogy kattintható felületek „mögött” internetes linkeket helyezzünk el egy 

videóban. Ennek segítségével a mozgókép nézése közben megszerzett ismereteken felül új 

információval gazdagodhat a néző a témával kapcsolatban. 

Az absztrakció leírása után megvizsgálom a jelenlegi piaci szereplőket és megkeresem azt a piaci 

rést, ahova az új termékemet pozícionálhatom. Piackutatást végzek egy kérdőív segítségével, 

aminek kiértékelése után megkapom a célcsoportot, és hogy az innováció felkelthető piaci igényt 

elégíthetne ki. 

Ezeknek a tudatában egy bevezető kampány tervezetét készítem el. Megállapítom a 

célcsoportomhoz megfelelő csatornát és eszközt, amivel sikeresen el tudnám juttatni azt az üzenetet, 

amiben a termék újdonságára és az interaktivitásában rejlő lehetőségekre hívnám fel a figyelmet. 

Másodszor az ötletem alkalmazásának lehetőségeivel foglalkozom. Leginkább, hogy milyen 

sokszínű marketingeszközként használható fel. A marketing lehetőségei pedig a következők: mobil 

applikáció, mozgóképbe helyezett online felületre feltöltött reklámok, vírusvideók, a termékem által 

létrehozott közösségi oldal, és a termékmegjelenítés illetve reklámozás új formája, ami segíti a 

marketingzajból való kikerülést és ezáltal jobb pozícionálást biztosít a cégeknek. 

Dolgozatomban tehát amellett, hogy kielemzem és leírom, hogy ezt az új ötletet milyen sokoldalúan 

tudnám alkalmazni üzleti vállalatok, non-profit szervezetek, egyének marketingjében, bemutatom 

azt is, hogy hogyan tenném az egész világot az ügyfelemmé. 
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Városkártya használat a „Királynék városában”, avagy a fejlődő városkártya rendszerek és 

az intelligens városi kártyák lehetősége a városmarketingben és településfejlesztésben 

 

Napjaink innovációja az élet minden területére kiterjed, így a városmarketingre is. A fejlődéssel 

való lépéstartás egy város jövőjét nagyban meghatározza. A településfejlesztéshez sokszor 

elengedhetetlenül kapcsolódik a megfelelő városmarketing. A sok esetben helyi önkormányzatok 

által üzemeltetett városi kártyák a városmarketing szerves részét képezik. Ezek főként a lokális 

gazdaság támogatását, a város pozitív imázsának erősítését, valamint a városlakók hűségének és 

identitás tudatának erősítését szolgálják. 

Dolgozatomban különbséget teszek hagyományos és intelligens városi kártyák között. A 

városkártyákat elkülöníthetjük üzemeltető szempontjából is. Ez esetben elmondható, hogy a 

hagyományos kártyákat az önkormányzat, míg az intelligens megoldásokat általában külső 

szolgáltató cég bocsátja ki és üzemelteti. Ez utóbbiak gyakran érintés nélküli megoldások, melyek 

intelligens kártya formájában vagy RFID technológiát alkalmazva valósulnak meg. Az innovatív 

megoldás sokkal szélesebb alkalmazási kört tesz lehetővé, mint pl. a fizetési-, parkolási funkció. 

Ugyanakkor e funkciók köre és alkalmazási hatékonysága még tovább növelhető a Near Field 

Communication által, ami rádiófrekvenciás azonosításra épül. 

A szekunder adatok elemzése után kvalitatív kutatást végeztem, melynek során a Veszprém 

városban jelenleg is működő városkártya rendszert vizsgáltam. Munkám során felmérést végeztem a 

Veszprém Kártya hatékonyságát illetően, mind a jelenlegi kártyatulajdonosok, mind a veszprémi 

lakosok körében. A felmérések során azt tapasztaltam, hogy hipotézisem, mely szerint a kártyával 

nem rendelkező veszprémi lakosság többsége még egyáltalán nem hallott a kártyáról beigazolódott. 

A kutatás célja volt, hogy felmérjem van-e igény egy NFC technológiával ellátott városi kártya 

bevezetésére, illetve mennyire nyitottak a megkérdezettek az innovatív fizetési megoldásokra. 

Összességében elmondható, hogy a kártyával rendelkezők nagy része rendszeresen (legalább 

hetente) használ ilyen fizetési megoldást, s ez a csoport nem utasítja el a kis hatótávolságú 

kommunikációt sem. A kártyával nem rendelkezők esetében az eredmény még pozitívabb, ők a 

kártya jelenlegi és további lehetséges alkalmazási körében is szívesen használnák a kártyát. 

Kutatásom eredményeire alapozva, dolgozatomat egy megvalósítási javaslattal zártam, mely 

magába foglalja mind a technológiai fejlesztést, mind a marketing eszközök bővítését, annak 

érdekében, hogy a kártya szélesebb körben elismertté és hatékonyabbá váljon. 
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A készletgazdálkodás vállalati szerepe, módszerei, hatása a Caterpillar Magyarország Zrt. 

költségeire 

 

Napjainkban minden vállalatnál egyre jobban felértékelődik a készletgazdálkodás szerepe. Több 

módszer is kialakult az elmúlt évek során, melyek ennek optimalizálására törekszenek. Ilyen többek 

között a Toyota-módszer, Justin Time, kanban, 6 Sigma, MRP- rendszerek. 

Magas szintre fejlődött a 21. század menedzsmentje. Átfogó, összetett, dinamikus szemléletet 

követel nem csak a vezetőktől, hanem minden beosztottól is. A vállalatot tekintve belülre 

fókuszálok, így a készletek állapotát vizsgálom meg, ezen belül is az optimális szintet. A túl sok 

készlet többletköltségeket jelent, míg a kevés készlet anyagellátási problémákat okozhat. Ennek 

következtében vállalatok szűnhetnek meg, mehetnek tönkre, mert nem megfelelő stratégiát 

alkalmaztak. 

Pályamunkámban kitérek a készletgazdálkodás fontosságára, a szerepére, módszereire emellett 

nagyon fontos, hogy milyen hatással van a vállalat költségeire. Megfigyelem a túlélési taktikákat, a 

fejlődési és kiugrási lehetőségeket. A központi kérdésem, hogy létezik-e optimális készletezés, 

végrehajtható-e a tökéletesen működő felesleget és hiányt nélkülöző készletgazdálkodás. 

Munkám során a Caterpillar Magyarország Zrt. készletezési mechanizmusa kerül a középpontba, 

azon belül is az optimalizálás. E vállalatnak is szükséges volt a készletek racionalizálására illetve a 

stratégia újragondolása. Munkámban a jelenlegi helyzetet szeretném vizsgálni, feltárni a gyenge 

pontokat, a szűk keresztmetszeteket, illetve ABC és XYZ elemzések segítségével javaslatot tenni 

egy újabb hatékony készletgazdálkodási stratégiára. 
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Az egyéniesített tömegtermelés - Ez lenne a jövő? 

 

A Henry Ford által először alkalmazott futószalagoknak a megjelenését követően az egyes termelők 

már nem fordítottak figyelmet a fogyasztók eltérő preferenciáiból adódó különböző igényeire, az 

úgynevezett „standardizált tömegtermékek” elözönlötték a világot. 

A folyamatos technikai és infokommunikációs fejlődés hatására azonban kialakult a tömegtermelés 

azon változata, amely nem hagyja figyelmen kívül az emberek egyedi ízlését. 

A számítógépipar, az autóipar és a ruházati ipar a személyes tömegtermelés éllovasai, de a 

bútoriparban, a gyógyszeriparban is találkozhatunk egyénre szabott termékekkel. Az egyéniesítés 

mindezek mellett már a szolgáltatások körében is kezd elterjedni. 

Ezen a téren az Amerikai Egyesült Államok és Japán áll az élen, más országokban még kevésbé 

alkalmazzák a termelésnek ezt a módját. Nem véletlen tehát, hogy hazánkban sokan még csak nem 

is találkoztak ezzel a fogalommal, nem is sejtik, hogy ezen belül mi mindenre van lehetőség. 

Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a termék – folyamat mátrix veszélyes zónájába eső 

„egyéniesített” tömegtermelés kiterjesztése elsősorban Magyarországon lehet –e a jövő tartós útja, 

valamint azt, hogy ha igen, akkor hazánkban mely ágazatokban várható fejlődés ezen a téren. 

Kutatásom során multidiszciplináris megközelítést alkalmaztam a választott kutatási kérdés 

többoldalú megvilágítása céljából. Ezért dolgozatom az operations management, a marketing 

oldaláról, valamint műszaki és mikroökonómiai aspektusokból is tárgyalja az egyéniesített 

tömeggyártás kérdéskörét. 

A témában folytatott kutatásom során talált szakirodalmak és internetes források felhasználásán túl 

megállapításaimat részben saját primer kutatásomra, az általam összeállított, majd személyesen 

elvégzett interjúkra, s kérdőívekre alapoztam, melyekből az a megállapítás vonható le, hogy a 

hazánkban élő emberek egy része már vásárolt ilyen termékeket, viszont vannak, akik nem tudnak 

erről a lehetőségről, vagy képtelenek megfizetni azt. 

Éppen ezért úgy gondolom, hogy ha az egyéniesített termékek ára a tömegcikkekhez közelít, akkor 

egyre nagyobb lesz a kereslet irántuk, s egyre több vállalkozás – például az elektronikai, a ruha-, 

vagy a gyógyszeriparban – fogja átstrukturálni a termelési szerkezetét annak érdekében, hogy a 

tömeges testreszabásra helyezhesse át a hangsúlyt. Ezzel egyidejűleg viszont úgy vélem, hogy a 

tömegtermékek soha nem fognak eltűnni a piacról. 
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Carbon Footprint - A szén-dioxid lábnyom mérésének néhány gyakorlati alternatívája a 

raktározás és áruszállítás tekintetében 

 

A mai, fogyasztás orientált világban egyre több erőforrást élünk fel, melyet Földünk már nem képes 

újratermelni. A fosszilis üzemanyag készletek kimerítése és ezek elégetéséből származó káros 

anyag kibocsátás számos gazdasági, társadalmi és környezeti problémát vet fel. Dolgozatom 

témájának a logisztika területén is jól alkalmazható, ámbár még gyerekcipőben lévő területet, a 

raktározás és áruszállítás szén-dioxid kibocsátásának (CO2 lábnyomának) vizsgálatát és néhány 

általános javítási alternatíva meghatározását választottam. Dolgozatom célja nem a különböző 

ideológiák felsorakoztatása a környezetünk megóvása érdekében, hanem olyan elméleti és 

gyakorlati módszerek bemutatása és alkalmazása, amellyel feltérképezhetőek a vállalat vagy akár az 

egész ellátási lánc magas szén-dioxid kibocsátással járó tevékenységei. Ezen információk 

birtokában a vállalati döntéshozók már irányítottan azokon a területeken fejleszthetnek, ahol a 

legnagyobb kibocsátás csökkenés érhető el, természetesen a realitás keretei között maradva. 
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Egy lehetőség a vasúti fuvarokmányok egységesítésére 

 

A vasúti áruszállítás egy olyan terület, amely folyamatosan fejlődik, és amely állandó fejlesztéseket 

igényel versenyképességének megőrzése érdekében. Az általunk feltárt ilyen fejlesztési lehetőség, 

akár maga után vonhatja a vasúti teherszállítás áruszállítási piacon betöltött jelentőségének 

növekedését. 

Jelenleg a vasúti áruszállításban négy különböző fuvarlevél használatos: a belföldi, az SZMGSZ, a 

CIM/CUV és a CIM/SZMGSZ, melyek tartalmukat tekintve nagymértékben hasonlóak, azonban az 

alkalmazandó fuvarlevél típusának használatát az áru rendeltetési helye határozza meg. Az 

árutovábbítás gyakorlata során kikerülhetetlen a szállításhoz szükséges okmányok használata, 

amiket az általunk létrehozott Simple Rail Transport Document, új egységesített okmány hivatott 

felváltani. 

Az új fuvarlevél vasúti áruszállításba történő bevezetésének célja az áruszállítás megrendelői és 

beszállítói oldalról történő leegyszerűsítése. Ahhoz, hogy a bevezetés sikeres legyen a felhasználók 

körében, szükségessé vált az FMEA elemzés elvégzése, amely feltárta azokat a lehetséges hibákat 

és azok hatásait, amelyek a dokumentum felhasználása során felmerülhetnek. Az elemzéseket 

követően került sor a fuvarlevél pontosítására, valamint a feltárt hibák kiküszöbölésére. 

Kutatásunk másik sarokpontja a kidolgozott fuvarokmány tartalmának QR kóddal történő 

elektronikus rögzítésével az adatok gyors hozzáférhetőségének biztosítása. A fejlesztés lényege, 

hogy ezen vonalkód tartalmaz minden, az adott fuvarlevélen megtalálható fontos adatot, amely egy 

QR kód olvasóval, vagy egy QR kód olvasó program segítségével gyorsan visszafejthető olvasható 

adatokká, valamint ezen információk egy kattintásra a gép adatbázisába kerülnek. 

Maga a tanulmány számos gyakorlati szakemberrel történt egyeztetéssel kívánja megközelíteni ezen 

„újítások” megvalósíthatóságát, vizsgálva a bevezethetőséget (szabványosítás kérdése), 

kitölthetőséget (FMEA- Hibamód és hatáselemzés), összevonhatóságot (SRTD-CMR) és az 

alkalmazhatóságot (területi lefedettség). 

Kulcsszavak: SRTD- Simple Rail Transport Document, QR, FMEA, kitöltés, e-Freight 
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Gyártósor konfigurációk elemzése gyártósor kiegyenlítési modellekkel egy alkatrész 

összeszerelő üzem példáján 

 

A gyártósor-kiegyenlítés egyik alapfeladatának célja a műveleteket végző munkaállomások 

számának minimalizálása. A ciklusidőből, a térbeli sajátosságokból, tevékenységek logikai 

kapcsolatából és más technológiai követelményekből adódó korlátozó feltételek nehezíthetik a 

műveletek munkahelyek közötti szétosztását. A gyártósor-kiegyenlítés NP-teljes probléma; miatt a 

kutatások középpontjában sokáig a korlátozó feltételek és változók számának a csökkentése állt, 

illetve olyan algoritmusok készítésére helyezték a hangsúlyt, melyekkel elfogadható időn belül el 

lehetett jutni az optimális, vagy kielégítően jó megoldáshoz. 

A számítástechnika fejlődésének következtében és a magas színvonalú matematikai programozási 

szoftverek megjelenésének köszönhetően a számítási idő olyan mértékben lecsökkent, hogy az 

eredmények felhasználhatók a gyártósorokkal kapcsolatos mindennapi problémák megoldásánál. 

Ezért a gyártósor kiegyenlítési kutatás fókuszát érdemes a jövőben a számítási szempontokról a 

gyakorlati kérdésekre helyezni. 

A dolgozatomban egy külső vezérlésű egymotoros emelő készülék példáján keresztül bemutatom, 

hogy a gyártósor kiegyenlítési modellek által szolgáltatott információk hogyan tudják támogatni a 

termelési mennyiségekkel összefüggő gyártósor kialakítási döntéseket. Azért, hogy az 

eredményekkel további számítások könnyen elvégezhetők legyenek, a modell bemenő és kimenő 

adatait MS Excel környezetben jelenítem meg, de a számításokat egy korszerű optimalizáló 

program végzi. 

KULCSSZAVAK: gyártósor kiegyenlítés, gyártósor konfigurációk, termelésmenedzsment, 

matematikai programozás 
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Költségcsökkentő módszerek a nyomdaiparban 

 

Vállalatok sokaságát találhatjuk meg a piacon, melyek azért jöttek létre, hogy teljesítsék a 

fogyasztói igényeket, miközben nyereséget realizálnak. A termelő vállalatok is értéket adnak a 

fogyasztóiknak, azonban versenyképességük megőrzése érdekében a termelékenység és a minőség 

javítása állandóan fejlesztésük középpontjában áll. Árban, termékminőségben, termék 

különbözőségben és szállítási határidőben versenyeznek. A vállalatoknak ennek elérése érdekében a 

termelési költségüket minimalizálniuk kell. 

Dolgozatom célja egy olyan módszer kidolgozása, és példán keresztüli alkalmazása, melynek 

segítségével a példában szereplő nyomógépeken végzett munkák sorrendjét alaposabban 

megtervezhetjük, és a munkák közötti átállási időket racionalizálhatjuk. A módszer a változó 

időtartamú átállásokat figyelembe véve, a lehető legkevesebb állási időt biztosítja. A vállalat ezzel 

nemcsak az átállási idejét tudja csökkenteni, hanem a módszer jelentősége abban is megnyilvánul, 

hogy az eddig átállással töltött időt, már a termelésre tudják fordítani. Így a szűk keresztmetszet is 

jelentős mértékben hozzá tud járulni a vállalat eredményességéhez. 

Kulcsszavak: átállási idő csökkentése, döntési fa, gráfelméleti módszerek, legrövidebb út keresése, 

költségcsökkentés, nyomógépek, nyomtatás 
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Miként lehet versenyképesebb a vasúti áruszállítás? 

 

Bár mind a hazai, mind a közösségi fejlesztéspolitikai állásfoglalások a vasúti áruszállítást 

priorizálják, a gyakorlatban azonban a szállítási módokat tekintve jelentős hátrányban van a közúti 

áruszállítással szemben. Dolgozatunkban egyrészt bemutatjuk, hogy jelenleg miért van 

versenyhátrányban a vasúti áruszállítás, illetve versenyt nem korlátozó megoldási javaslatokat 

keresünk a helyzet javítására. 

Dolgozatunk központi eleme, hogy a fogyasztói elvárásokból (ár-érték arány, biztonság, eljutási 

idő, komplex szolgáltatás) kiindulva határozzuk meg a versenyképesség szempontjából fejlesztendő 

pontokat. Mivel a versenyképességet egy dinamikus modellben szeretnénk elemezni, ezért nem 

csak az adott két iparágat, de azok legfontosabb kapcsolódó szektorait (energetika, járművek és 

infrastruktúra) is elemezzük a versenyképesség és szabályozás oldaláról. 

Elemzésünk eredményeként megállapítjuk, nemcsak hogy kevésbé versenyképes a vasúti 

áruszállítás a közúthoz képest, de a vasút beszállítói iparágai sem elég versenyképesek, sőt sem a 

verseny sem a szabályzás nem ösztönzi őket jelentősebb fejlesztésre. 

Dolgozatunk végén tíz fejlesztési javaslatot fogalmazunk meg, melynek segítségével a vasúti 

áruszállítás (kapcsolódó iparágai segítségével) magasabb szinten lenne képes kielégíteni a 

fogyasztói igényeket. E javaslatokat a megvalósíthatóság realitása szerint három csoportba 

osztottuk. Rövidtávon a hatékonyabb menetrend-szerkesztéssel és a használat-arányos útdíj 

bevezetésében látunk fejlesztési lehetőséget. Középtávon pedig az infrastruktúra átláthatóbb 

finanszírozásával és szolgáltatásának egyszerűbb árazásával, valamint az áruk nyomon követésének 

fejlesztésével érhetnénk el javulást. 

Dolgozatunkban mind szakirodalmi, mind empirikus szekunder adatokat, valamint három iparági 

szakértővel készített interjút használunk fel. 
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TS Hungária Kft. beszerzési rendszerének elemzése 

 

Az üzleti rendszerek kulcseleme a beszerzés fontossága, hisz manapság minden eddiginél nagyobb 

szükség, valamint lehetőség van bennük. Nagyon fontos a vállalat életében a beszállítók 

kiválasztása, a megrendelés, az áruátvitel, a számlaellenőrzés, azaz maga a beszerzés folyamata, 

amelyekre későbbiekben, a dolgozatomban részletesen is kitérek majd. A témaválasztásomban is 

elsősorban a szóban forgó kérdés fontossága motivált, mely meghatározó szerepet játszik a vállalat 

jövőbeni termelési tevékenységében, továbbá, hogy ily módon lehetőségem nyílik arra, hogy egy 

sajátos betekintést kapjak a TS Hungária Kft. tevékenységéről és működéséről, mely remélhetőleg a 

további tanulmányaim során vagy esetleg pályakezdőként, szakmai szempontból előnyömre 

válhat.Dolgozatom elkészítésének helyszínéül egy miskolci székhelyű, mintegy 150 éve működő, 

jelenleg osztrák tulajdonosokkal rendelkező céget választottam, a TS Hungaria Kft-t, mely vasúti 

szerelvényeket - kocsikat, tartozékokat gyárt. Az általam választott téma feldolgozása során 

igyekszem bemutatni magát a vállalatot az ehhez kapcsolódó érintett területeket is. Ezzel a témával 

már 2011-ben is sokat foglalkoztam, amit a 2011-es Tudományos Diákkörben be is mutathattam. 

Azóta is folyamatos céglátogatásom alkalmával, figyelemmel kísértem az eseményeket, és a 

tapasztalataimat szeretném bemutatni. A vállalat érdekelt a gazdaságos beszerzés megvalósításában, 

ezért kulcsfontosságú elemének tekintik a vállalati döntéshozatalt. Az előnyök megszerzésére az 

értékesítési piacok mellett a beszerzési piacok is lehetőséget jelentenek. A beszerzési vezetőknek 

fontos feladatuk van, ami megköveteli, hogy üzlet orientáltak legyenek, és ismerniük kell a 

szervezet által végzett munka leglényegesebb szempontjait, tehát az üzleti tevékenység minden 

egyes lényeges mozzanatával foglalkozniuk kell.Ezért úgy gondoltam, hogy a vállalat beszerzési 

vezetője által egy mélyinterjú keretében betekintést kapok a vállalat irányításáról és ez alapján 

kutatásommal fel szeretném tárni, hogy milyen más lehetőségek lehetnek a beszerzést illetően, 

milyen fejlesztéseket lehetne végezni, szükséges e egyáltalán, valamint, hogy a lehető 

leghatékonyabban végzik-e el a beszerzést. Össze szeretném vetni az ez évi mélyinterjúm és a 

tavalyi alapján, hogy milyen változásokon ment keresztül a cég és a 2011-ben belépő SAP rendszer, 

hogyan segítette vagy hátráltatta a vállalatban történő beszerzést. Folyamatos kutatásom alapján 

készítettem egy kérdőívet, amellyel fel szeretném mérni a 2012-es beszállító cégeket, így segítséget 

nyújtanék a TS Hungária Kft számára. 
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A gyógyszergyártás minőségbiztosításának hatása a logisztikai folyamatok 

hatékonyságnövelésére 

 

A gyógyszerkutatás és a gyógyszergyártás napjaink egyik legjövedelmezőbb üzletének számít. 

Azonban a társadalmi felelősségvállalás elvei szerint a gyártók profitorientált érdekei nem 

részesülhetnek előnyben a legnagyobb elérhető gyógyszerfejlesztési és gyártási biztonsággal 

szemben. Mivel tevékenységük egyértelműen befolyásolja fogyasztóik életét, egészségi állapotát, 

ezért a teljes ellátási láncban komoly minőségellenőrzési kötelezettség lép fel az egyes pontokon. 

Ugyanakkor a vállalatok számára a XXI. század egyik legjelentősebb kihívása tevékenységük 

optimalizálása, működésük hatékonyságának növelése, amely a modern multinacionális 

gyógyszeripari cégek számára még komplexebb feladattá válik. Egyszerre kötelesek megfelelni a 

gyógyszergyártásban egyhangúan elfogadott minőségbiztosítási alapelveknek és befektetőik 

elvárásainak is. A hatékonyság és a minőségbiztosítási fegyelem kereszttüzében a logisztikának a 

lehető legeredményesebben kell(ene) a termelési és minőségellenőrzési folyamatok alá dolgoznia. 

A dolgozat legfőbb kutatási kérdései is ebben a dimenzióban mozognak, elsődlegesen a 

gyógyszergyártási jó gyakorlat (Good ManufacturingPractice, GMP) logisztikai folyamatokra 

gyakorolt hatásaival foglalkoznak. 

Alapfeltevésem az, hogy ebben a szektorban a minőségbiztosítás behatárolja a logisztikai 

optimalizálás lehetőségeit, bármely folyamatról is legyen szó a gyógyszergyártásban. Szintén 

feltételezem azt, hogy a gyártók érdekeltek a logisztikai folyamatok hatékonyságnövelésében. 

Kérdés azonban, hogy mi a hatékonyságnövelés tűréshatára, miben (milyen területen) és miként 

tudnak a gyártók változtatni úgy, hogy a szükséges minőségbiztosítási gyakorlat semmiképp se 

szenvedjen hátrányt. Bár további érdekes kérdések merülhetnek fel az egész ellátási láncban a 

logisztikai hatékonyságnöveléssel kapcsolatban, a dolgozat célja elsődlegesen a gyártók falain belül 

lebonyolítandó folyamatok vizsgálata. A kutatás tervezett módszere a felmerült kérdések 

megválaszolására egy-egy interjú lefolytatása. 
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A konténerizált forgalom mérése Magyarországon 

 

Napjainkban a konténeres szállítmányozás egyre nagyobb jelentőséggel bír hazánk 

külkereskedelmében. A globalizáció hatására a cégek piaca kibővült, termékeiket kombinált 

szállítási módok segítségével importálják, illetve exportálják akár más kontinensekre is. 

Az országban zajló konténerforgalom pontos méretéről azonban nem áll rendelkezésre pontos 

információ, így annak nagyságát, kiterjedését csak megbecsülni lehet. Ennek hiányában a hazai, 

konténerszállítással foglalkozó hajótársaságok és fuvarozó vállalkozások sem rendelkeznek pontos 

ismeretekkel a saját piacuk kiterjedését illetően. Továbbá nem ismerjük a Magyarországon áthaladó 

konténerforgalom méretét sem, ami fontos információ lehetne az országos logisztikai fejlesztési 

stratégia kialakításakor. 

 

A tudományos diákköri munka célja, hogy egy ajánlást dolgozzon ki a hazai konténerforgalom 

mérésére, hogy annak mértéke, irányultsága, gyakorisága, illetve egyéb paraméterei 

feltérképezhetőek legyenek. A kutatás során interjúkat folytatok, dokumentumelemzést, illetve a 

fellelhető statisztikai adatok elemzését végzem el. 

 

A kapott adatokból következtetések vonhatók le a hazánkban zajló konténeres szállítás főbb 

trendjeivel és volumenével kapcsolatosan. Javaslatot teszek arra vonatkozólag, hogy a jövőben 

milyen adatok gyűjtése lenne szükségek a cégek, valamint a statisztikai hivatal részéről, hogy a 

konténerszállító piac számszerű értékelése évről évre biztosított legyen. 
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Elektronikai javítási folyamatok minőségmenedzsmentje az üzleti modellek tükrében 

 

Juran (1998) a következőképpen definiálta a minőséget: ,,A minőség azon termékjellemzők 

összessége, amelyek által kielégíthetőek a vevői igények”. A vevők igényeinek változása 

szükségessé tette a minőség fogalmának átértelmezését. Annak következtében, hogy az elektronikai 

termékek szinte teljes mértékben beépültek mindennapjainkba, a fogyasztók részéről a minél 

gyorsabban történő javítás vagy javíthatatlanság esetén a cserélhetőség is fontos szemponttá vált. 

Hiába a csúcstechnológiai termék, ha a gyártó nem képes olyan hálózatot, szerviz-szolgáltatást 

biztosítani, amelynek segítségével az esetleges meghibásodást azonnal orvosolni tudná. Gyártói 

oldaláról szűkebb termékportfolió esetén nem feltétlenül költséghatékony egy hálózat kiépítése, 

fenntartása. Erre születtek meg azok a vállalatok, amelyek kimondottan a hibás termékek 

begyűjtésére, javítására és minél gyorsabb visszaszolgáltatására szakosodtak. 

Az elektronikai javítás üzleti modelljét 2 fő szempont - a kapcsolt logisztika jellege és a vevő 

számára visszajuttatott termék fajtája - szerint csoportosíthatjuk. Az előbbi szerint 

megkülönböztethetünk visszáru (reverse) és készáru (forward) logisztikán alapuló folyamatokat. A 

visszáru logisztika jellemzően olyan vállalatok modellje, amelyek külön hálózatot tartanak fent, 

hogy a hibás termékeket az ún. fogyasztói gyűjtőpontokból (customer hub) összegyűjtsék, és egyes 

központjaikban megjavítsák. Ezzel szemben a készáru logisztika lényege, hogy a vevőhöz egy 

teljesen új termék kerül vissza. Termék oldalról a csoportosítás annak függvénye, hogy a vevő a 

beszolgáltatott hibás terméket javítva (push modell) vagy egy új csereterméket (pull modell) kap 

vissza. A dolgozatban – egy konkrét vállalat tevékenységeinek elemzése során - arra jutottunk, 

hogy az új minőségmenedzsment csoportosító ismérv az üzleti modell jellege lehet, azaz a jelenlegi 

minőségmenedzsment rendszerekben specifikált előírásokat a modellek szerint kellene a 

vállalatoknak a folyamataikra szabni. A dolgozatban vizsgált esetek rámutatnak arra, hogy a 

jelenleg iparban elterjedten használatos minőségmenedzsment rendszerek több hiányossággal 

rendelkeznek. Ezen hiányosságok fő oka az, hogy a minőségmenedzsment kritériumok túl általános 

vagy túl specifikus előírásokként jelennek meg és köztes esetekre nem adnak megoldást. Az 

általunk javasolt, üzleti modell alapú csoportosítás egy – a hiányosságokat megszüntetni képes – 

intézkedésként beépülése esetén jelentős javítási eredményeket tudna felmutatni. 



 

 

KATONA ATTILA IMRE 

Műszaki menedzser szak 

BSc, 7. félév 

Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Prof. Telcs András 

Tanszékvezető (Kvantitatív Módszerek Tanszék), PE GTK 

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor 

Egyetemi docens, PE GTK 

 

 

Ellenőrző kártya-illesztési folyamat kidolgozása a mérési bizonytalanság figyelembevételével a 

statisztikai folyamatszabályozásban 

 

A statisztikai folyamatszabályozás (Statistical Process Control), széles körben elterjedt eszközei az 

ellenőrző kártyák (Control Charts). Segítségükkel azt vizsgáljuk, hogy a mért értékek ingadozásai 

csak a véletlennek tulajdoníthatók-e (stabil folyamat), vagy olyan rendszeres hatások lépnek fel, 

amelyek a folyamat jellegét megváltoztatják, és kiküszöbölésükhöz beavatkozás szükségeltetik 

(instabil folyamat). A napjainkban alkalmazott ellenőrző kártyák sok esetben nem számolnak az 

alkalmazott mérőműszer mérési bizonytalanságával. 

Dolgozatom első részében ismertetem a témával kapcsolatos hazai és idegen nyelvű szakirodalmat, 

valamint az általam végzett kutatás eredményét, amely az ellenőrző kártyák alkalmazhatósági 

feltételeinek vizsgálatára irányuló munkákat figyelembe véve meghatározza a kártyák azon 

szegmensét, ahol még hiányosságok fedezhetők fel, ezzel további kutatási irányvonalat definiálva. 

A második részben bemutatom az általam kidolgozott kártyaillesztési módszert, mely a megfelelő 

ellenőrző kártya kiválasztása mellett újításként tartalmazza többek közt a mérési bizonytalanság 

figyelembevételét a kártya beavatkozási határainak számításakor. Végül a kártyaillesztési módszer 

alkalmazhatóságát mutatom be egy gázpatron-töltési folyamaton keresztül, amely során a 

mozgóátlag (MA)-, és az exponenciálisan súlyozott mozgóátlag (EWMA)-, kártyákra vonatkozóan 

ismertetem a beavatkozási határok módosításának menetét a mérési bizonytalanság 

figyelembevételével. 
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Készletcsökkentési lehetőségek a LUK Savaria Kft kuplung és kuplungtárcsa területén 

 

A kuplung és kuplungtárcsa terület készletcsökkentési lehetőségei a napi munkám során is 

foglalkoztatnak, így a témaválasztást az élet szülte. 

2004 augusztusa óta dolgozom a LuK Savaria Kft-nél. Három évig diszponens munkakörben 

tevékenykedtem, mely során a vevői lehívások kezelése (Audi, BMW, Daimler – akkor még 

Daimlerchysler), majd később az adott termékekhez tartozó nyersanyagok operatív beszerzése volt 

a feladatom. 

2007-ben a diszpozíciós csoport több részre oszlott, és a termékvonalak irányítása alá került. 

Munkatapasztalatom és eredményeim alapján a kuplung és kuplungtárcsa diszpozíciós csoport 

vezetője lettem, és a termelésvezetőnek tartozom jelentési kötelezettséggel. 2012 februárjától 

elsőként a gyárban, kísérleti jelleggel a diszpozíciós csoport és a gyártástervezés egy területet alkot 

– mára már a fél éves próbának szánt időszak lezárult, így lett a két csoportból egy terület. 

Hipotézis: 

- megfelelő szervezési intézkedésekkel a készlet csökkenthető 

- a készletcsökkentési lehetőségek egyik módszere a termelésszinkronizálás 

Cél a műhelytermelés megváltoztatása, a folyamatok szabályozása, egyértelmű rendszer kialakítása 

volt. 

A régi anyagáramlás több rugalmasságot biztosított a termelőszalagok kiszolgálására, ám ennek az 

ára a készletek felhalmozása volt. 

A rugalmasság megtartása mellett az egyértelműen definiált anyag-hozzárendeléssel és új tervezési 

modellel az egyes állomások között csökkentek a készletek. 

A legnagyobb eredmény a körasztal-KS-EK sor egy anyagszámmal való tervezése, mely teljesen 

megszüntette a felesleges túltermelést és az előretermelést. 

Fontos szempont az is, hogy ezzel a módszerrel két termék etikettezése és raktárba való 

visszatárolása is megszűnt. 
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Optimális üzemméret és értékesítési hálózat kialakítása. Esettanulmány a romániai 

haltermékpályán 

 

Dolgozatom célja egy olyan vállalkozási modell kialakítása a romániai hal termékpályán, amely egy 

optimális üzemmérettel és értékesítési hálózattal jellemezhető. A dolgozat első részében bemutatom 

a gyakorlati rész elméleti hátterét, vagyis hogy milyen tudásra van szükség a megvalósításhoz. A 

második rész a világ- és Európa szintű környezeti elemzés következtetései alapján a romániai 

termékpálya meghatározó jellemzőit foglalja össze, vagyis hogy miért a hal termékpályát 

választottam területnek. A dolgozatom harmadik részében felépítek egy olyan általános modellt, 

amely segítségével megvalósítható az optimális üzemméret és értékesítési hálózat kialakítása. A 

modell működését minta kiinduló adatok segítségével szemléltetem. 
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SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSI LÁNCÁNAK SAJÁTOSSÁGAI LEAN SZEMLÉLET 

SZERINTI HATÉKONYSÁGI VIZSGÁLAT EGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGNÉL 

 

Bevezetés 

A dolgozatom fő címe előrevetíti a dolgozatom fő irányvonalát, a szállítmányozási szolgáltatás 

vizsgálatát, és az alcímben pedig azt jelöltem ki, hogy ehhez a vizsgálathoz milyen eszközrendszert 

szeretnék használni, a LEAN szemlélet alapjait. 

A téma fontossága számomra 

A téma azért érdekes számomra, mert a munkámat a dolgozatban vizsgált nemzetközi 

szállítmányozással foglalkozó cég import osztályán végzem, így adódik a lehetőség arra, hogy ezt a 

folyamatot aktívan, és kritikus szemmel vizsgálhassam. Ezen túlmenően arra is lehetőség nyílik, 

hogy a vizsgálatomhoz szükséges minden információt beszerezzek, elemezzek, pontosan kifejtsek. 

A téma aktualitása 

A LEAN menedzsment már korábban felkeltette az érdeklődésemet, egyrészt, mert az ismert 

szakirodalmakat tanulmányozva látható, hogy komoly hatékonyság növelő ereje van, világszerte 

nagy érdeklődésre tart számot, ugyanakkor a vállalati adaptációja nem könnyű feladat. 

Másrészt a mi cégünk esetében hasznosnak tartom egy folyamatelemzés lehetőségét, amely által 

kiszűrhetők lennének azok a veszteségek, amelyek most jelen vannak a folyamatban, akár 

tárgyiasult, akár idő formájában. 

Ahogy láthatjuk, egész munkámat azon fő cél mentén fűztem fel, hogy a szállítmányozási 

szolgáltatás teljesítményét javítsam. Ahhoz, hogy megértsük pontosan, hogy milyen folyamatokat 

elemzek, először bemutatom a szolgáltató vállalatot. 

Célkitűzések a dolgozattal kapcsolatban 

A dolgozatom célja az, hogy megvizsgáljam azon fő tevékenységeket, amelyben én is dolgozom, a 

nemzetközi fuvarszervezésen belül az olasz expressz alosztályon zajló folyamatokat, majd ezt a 

fókuszt kiterjesztve az egész szolgáltatási ellátási láncot tekintve elemezni, hogy milyen további 

veszteségekkel kell szembesülnünk, és javaslatokat szeretnék kidolgozni annak érdekében, hogy 

hogyan lehetne megszüntetni, elhárítani, esetlegesen elkerülni őket. 
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A beavatkozási határok módosítása a mérési bizonytalanság, valamint a termékparaméterek 

megváltozásának figyelembevételével a statisztikai folyamatszabályozásban 

 

A statisztikai folyamatszabályozás (Statistical Process Control), széles körben elterjedt eszközei az 

ellenőrző kártyák (Control Charts). Segítségükkel azt vizsgáljuk, hogy a mért értékek ingadozásai 

csak a véletlennek tulajdoníthatók-e (stabil folyamat), vagy olyan rendszeres hatások lépnek fel, 

amelyek a folyamat jellegét megváltoztatják, és kiküszöbölésükhöz beavatkozás szükségeltetik 

(instabil folyamat). A napjainkban alkalmazott ellenőrző kártyák sok esetben nem számolnak az 

alkalmazott mérőműszer mérési bizonytalanságával. Egyes termékek esetében további befolyásoló 

tényező az adott termék vizsgált paramétereinek időbeli változása. A statisztikai 

folyamatszabályozásban célszerű e tényezőt is figyelembe venni a beavatkozási határok 

számításakor, hiszen a fogyasztó vásárláskor a megváltozott paraméterekkel rendelkező termékkel 

találhatja szemben magát. 

Dolgozatom első részében ismertetem a témával kapcsolatos hazai és idegen nyelvű szakirodalmat, 

valamint az általam végzett kutatás eredményét, amely az ellenőrző kártyák alkalmazhatósági 

feltételeinek vizsgálatára irányuló munkákat figyelembe véve meghatározza a kártyák azon 

szegmensét, ahol még hiányosságok fedezhetők fel, ezzel további kutatási irányvonalat definiálva. 

A második részben bemutatom az általam kidolgozott kártyaillesztési módszert, mely a megfelelő 

ellenőrző kártya kiválasztása mellett újításként tartalmazza többek közt a mérési bizonytalanság 

figyelembevételét a kártya beavatkozási határainak számításakor. Továbbá ismertetem a 

beavatkozási határok módosításának módszerét a vizsgált termékjellemzők megváltozásának 

figyelembevételével. Végül a módszerek alkalmazhatóságát mutatom be egy gázpatron-töltési 

folyamaton keresztül, amely során a mozgóátlag (MA)-, és az exponenciálisan súlyozott 

mozgóátlag (EWMA)-, kártyákra vonatkozóan ismertetem a beavatkozási határok módosításának 

menetét a mérési bizonytalanság figyelembevételével. 
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A Lean management új megközelítése: a karcsú termelés szervezeti kultúrája 

 

Mióta csak vállalatok léteznek, érdekes kutatási téma, hogy mi különböztet meg egymástól 

vállalatokat, mitől lesz két látszólag teljesen egyforma vállalat közül az egyik sikeres, míg a másik a 

csőd szélére kerül. Az utóbbi években, évtizedekben két megközelítés is kiemelkedik ezen 

kutatásokból. Az egyik a szervezeti kultúra hatása, a másik az új termelésmanagement módszerek. 

A világszínvonalon is elismert nagyvállalatok legtöbbjénél felfedezték, hogy a siker elérésében 

nagy szerepe volt annak a különleges szervezeti légkörnek, mely a vállalatnál uralkodik. A 

szervezeti kultúra magában foglalja az alkalmazottakkal való bánásmódot, a vállalat alapvető 

értékeit, működésének irányultságát, a mindennapi élet és működés milyenségét. 

Az új termelésmanagement módszerek közül legnagyobb ismertsége talán a lean managementnek 

van, dolgozatomban én is ezzel foglalkozom. Vállalatok rendkívüli pénzügyi megtérülést értek el 

vele, hatékonyságnövelő és minőségfejlesztő eszközei nagy sikerrel alkalmazhatóak, mára már 

iparágtól függetlenül, akár a szolgáltató iparban is, annak ellenére, hogy az alapjai egy termelő 

vállalat falain belül jöttek létre. Ugyanakkor sok cégnél komoly szervezeti és pénzügyi befektetés 

ellenére kudarcot vallott a meghonosítás. 

Dolgozatom célja ezt a két koncepciót összekapcsolni, hiszen mindkettő a sikeres vállalat egyik 

sarokköve lehet, mégis kevés kutatás foglalkozik azzal, vajon hogyan kapcsolódnak egymáshoz. 

Legfőbb kutatási kérdésem, hogy vajon a szervezeti kultúra előzetes ismerete, felmérése segíthet-e 

abban, hogy a vállalat nagyobb valószínűséggel érjen el sikereket a lean management 

bevezetésében. A kultúra pontos feltérképezésével kaphatunk-e olyan információt vállalatunkról, 

amely aspektus figyelembe vétele hozzájárulhat egy olyan testre szabott bevezetési és alkalmazási 

módszertan kialakításához, mely valószínűbben vezet sikerhez, mint kudarchoz. 

Ezt vizsgálva kapcsolatba léptem egy vállalattal, amely már három éve foglalkozik lean 

managementtel. Egyes eszközöket nagy sikerrel alkalmaznak, más eszközök bevezetése nem hozta 

a várt eredményt, így mindkét oldalról van tapasztalatuk. Egy szervezeti kultúrát felmérő kérdőívvel 

feltérképeztem a vállalati kultúrát, képet kaptam arról, mit várnak a „karcsú” termelés 

bevezetésétől, milyen volt a vállalatuk a kezdetekkor. Ezek után megpróbáltam a kultúra 

ismeretében magyarázatot találni arra, vajon mi különbség volt az egyes eszközök közt, mi döntötte 

el, hogy siker vagy csalódás lett belőle. 
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Budapest és a city-logisztika - megvalósíthatósági fikciók 

 

Dolgozatomban egy olyan problémával foglalkozom, amelynek megoldása mára égetően 

szükségessé vált. Ez a probléma a city-logisztika megoldásának kérdése. 

Az elején bemutatom, milyen módszereket választottam a munkám során, általános kérdéskörök, 

amelyek a megértéséhez kellenek. Ilyenek a fogalmak, amelyek a megértést segítik elő, a 

közlekedés kialakulása – azon belül is, hogy mi a közlekedés, feladatai, céljai, stb. –, a budapesti 

közösségi közlekedés kialakulásának rövid áttekintése, mit kell alapvetően a logisztikáról és a city-

logisztikáról tudni. City-logisztikán belül kitérek arra, hogy Európában milyen megoldásokat 

alkalmaznak már napjainkban, hogyan nézett ki Budapesten a közösségi teherfuvarozás, amikor 

még működött hazánkban is. Milyen olyan törekvést elősegítő, illetve ösztönző szabályaink vannak, 

amelyek a city-logisztikai törekvéseket előirányozzák. Valamint a mellékletek a végén, melyek még 

tovább bővítik az olvasó látókörét néhány olyan esetben, amely egyébként nem kapcsolódna 

szorosan a dolgozat tartalmához, illetve amely elősegíti a leírtak megértését. 

A második rész a fikciók világa. Itt azt taglalom, hogy szerintem milyen megoldásokat kellene 

alkalmazni annak érdekében, hogy Budapesten city-logisztika lehessen. Végigveszem azt, hogy: 

- mit kellene szállítani 

- milyen járművekkel 

- hol raktározzunk, illetve legyenek elosztópontjaink 

- hol szállítsunk, milyen közlekedési pályákat válasszunk 

- milyen egyéb eszközökre van ehhez szükségünk mind segédeszközök, mind informatikai 

rendszerek tekintetében 

- milyen egyéb módszerekre lenne szükség, hogy a rendszer működhessen – ösztönzés és 

szabályozás/tiltás 

- mikor történjenek a szállítások 

- kinek a feladata legyen a szállítás és az értékesítés 

- hogyan kellene az értékesítést végrehajtani 

- milyen érvek, ellenérvek és következtetések szólnak a city-logisztika ellen és mellett. 

Végül kiértékelésre kerül az általam készített, nem reprezentatív online kérdőív. Ebben olyan 

kérdéskörök vannak, amelyek azzal foglalkoznak, hogy mennyire ismert ma hazánkban ez a 

fogalom, mennyire lenne igényük az embereknek a city-logisztikára, hogyan fogadnák a különböző 

felvázolt lehetőségeket, és hogy milyen változásokat eredményezne mai életünkben. Az 

eredmények néhány esetben még számomra is nem kis meglepetést okoztak. 

A végén megfogalmazom véleményemet azzal kapcsolatban, hogy szerintem mennyire lenne igény 

a city-logisztikai rendszer kialakítására és arra, hogy mennyire is lehetne mindezt megvalósítani. 
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"Farmtól az asztalig" zöldségellátási láncok a Dél-alföldi régióban 

 

Az emberi lét egyik nélkülözhetetlen eleme a táplálkozás, melyet nap mint nap biztosítanunk kell, 

mely a XXI. század egyik legégetőbb problémája. Kutatásunk témája a helyi zöldségellátás a Dél-

alföldi régióban. 

További problémát jelentenek a véges erőforrások, ezért célunk létrehozni „többet és jobbat 

kevesebből!” ahogy ezt a nemnövekedés alaptézise kimondja. Hogy miért egy Nyugat-Európában 

már 

komolyan vitatott paradigmát választottunk? Környezetünk természeti erőforrásainak 

kimerülésének 

közelsége generációnkra egyre súlyosabb teherként nehezedik. Ahhoz, hogy saját illetve az utánunk 

következő generációk élhető jövőjét biztosítani tudjuk, minden lehetőséget számba kell vennünk. 

Tény, hogy a Dél-alföldi régió egyedülálló adottságokkal rendelkezik ökológiai, társadalmi 

berendezkedés és szociális háttere miatt. Magyarország zöldségtermesztési potenciáljának egyik 

meghatározó eleme. Felmerül a kérdés, miért nem hazai termesztésű zöldségekkel találkozunk a 

piacok, boltok polcain? Megoldható-e a régión belül a helyi szükségletek kielégítése? 

Dolgozatunkban kidolgoztunk egy olyan ellátási láncot, mely alulról szerveződik (tagjai a háztáji 

gazdaságok) azonban erejüket közös szervezetben egyesítik. 

Meghatároztuk a stratégiai fontosságú zöldségeket egy közel 300 mintás primer kutatás során ABC 

analízissel. Megalkottuk a zöldségtermesztéshez szükséges technológiákat és annak beruházási 

költségeit mélyinterjúk segítségével. Feltérképezésre kerültek azok a termesztő körzetek, melyek az 

egyes zöldségfajok termesztésében nagy hagyományokkal rendelkeznek. Meghatároztuk a Dél- 

alföldi régió zöldségtermesztési potenciáljához igazodó logisztikai súlypontjait, majd felépítettük a 

hatékony, gazdaságos és a nemnövekedés alaptételének megfelelő ellátási láncot.. 
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Flottamenedzsment rendszerek értékelése 

 

Magyarországon jelenleg kevés irodalom foglalkozik a flottamenedzsment rendszerek menedzser 

szemléletű vizsgálatával, pedig évről-évre egyre nagyobb szerepet kapnak az ilyen rendszerek a 

logisztika területén. A kevés információ miatt gyakoriak a félreértések a cégvezetők körében, nincs 

kialakított objektív módszer a rendszerek értékelésére. Az új rendszer bevezetését vállaló cégeknek 

nincs más lehetőségük az információ szerzésére a flottamenedzsment rendszereket kínáló cégek 

által közölt eredményeken kívül. 

Habár évről-évre egyre szélesedik a rendszerek felhasználói bázisa, és ma már nem a csak a 

multinacionális vállalatok részesülhetnek előnyeiből, a flottamenedzsment a rendszerek piaca még 

korántsem telített. 

Fontosnak tartom továbbá, hogy ezeket a kételyeket eloszlatva ismertessem e rendszerek mikro- 

illetve makrogazdasági jelentőségét. Mindezt legkönnyebben a felhasználásukra vonatkozó 

statisztikák valamint rövid megtérülésre vonatkozó adatok ismertetésével lehet megtenni. 

Munkám fő célja egy objektív értékelési rendszer kialakítása. Első körben a különböző 

flottamenedzsment rendszerek által kínált szolgáltatásokat és ismérveket kategóriákba sorolom. A 

rendszerbe foglalás lehetőséget ad arra, hogy a különböző megoldások előnyeit, illetve hátrányait 

kiemelhessük, és lehetőség szerint számszerűsíthessük. A rendszer tartalmazza az ergonómiai 

ismérvektől kezdve a használt térkép és a vele kapcsolatos adatbázison át a beépíthető extra 

funkciókat is. 

Az értékelési rendszer általános ismertetése után konkrét példákon keresztül be is mutatom annak 

működését. A példák egyrészt valós, másrészt fiktív cégek ajánlatai alapján lettek kialakítva, a 

könnyebb megértés érdekében. Végül javaslatot adok egy döntéshelyzetben levő vállalatnak, hogy 

milyen kritériumokat érdemes figyelembe venni, flottamenedzsment rendszer bevezetésekor. 

Ezt követően röviden kitérek a valószínűsíthető megtérülésre, és bemutatom a bevezetés főbb 

lépéseit. 

Az általam értékelési rendszer kialakításával, a releváns funkciók beazonosításával reményeim 

szerint nagyban megkönnyíti a különböző rendszerek közötti választást, alkalmazása hasznára 

válhat az ilyen beruházást fontolgató vállalatoknak. 
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A BI-KA Logisztika Kft. hosszú távú stratégiai céljai és terjeszkedési lehetőségei 

Németországban  

 

A globalizáció napjaink egyik legfontosabb kérdése és a vállalatok egyre inkább érintve vannak 

azok a változások által, amiket ez a folyamat generál. Különösen a logisztikai cégek esetében, 

különböző tényezők, úgy, mint az idő, a bizalom, a változó vevői igények stb. befolyásolták a piaci 

tényezőket és növelték a nemzetköziesedés szükségességét. 

A folyamatos verseny és a változó vevői igények szintén hatással voltak a BI-KA Logisztika Kft. 

terveire és céljaira a külföldi piac felé nyitás által, valamint a nemzetközibbé válással. 

A dolgozatomban a BI-KA Logisztika Kft. lehetőségeit vizsgálom a német piacra lépés által, egy 

helyi leányvállalat vagy fiókiroda létesítésével. A kutatásom során Németországot és a német-

magyar kapcsolatokat vizsgáltam, illetve a befektetési és az üzleti lehetőségeket az adott 

térségekben. Ahhoz, hogy hiteles információt kaphassak a legmegfelelőbb város, illetve társasági 

forma kiválasztásával kapcsolatban, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarával, a Magyar 

Befektetési és Kereskedelmi Ügynökséggel, valamint a Német Kereskedelmi és Befektetési 

Irodával tartottam a kapcsolatot. 

A munkám során azokra a lépésekre fókuszáltam, amiket meg kell valósítani annak érdekében, 

hogy a cég a német piacra léphessen. Továbbá vizsgáltam a különböző társasági formákat (az 

előnyöket és hátrányokat kiemelve) és elemeztem azokat az alapvető lépéseket, amiket meg kell 

valósítani az alapítási folyamat során. 

A kutatásomnak és a talált adatoknak megfelelően levontam a következtetést, miszerint a két 

legoptimálisabb helyszín egy telephely alapítására Harsewinkel és Hamburg lenne. Elemeztem a két 

régiót és várost eltérő szempontok alapján, (fekvés, jellemző ágazatok, versenytársak, költségek, 

BI-KA megrendelések stb.) majd összefoglaltam az eredményeket egy táblázatban. 

Végül arra a következtetésre jutottam, miszerint a BI-KA Logisztika Kft-nek Harsewinkelben lenne 

a legérdemesebb telephelyet kialakítania és a társasági formák közül az önállóan működő fiókiroda 

vagy a Kft. érné meg hosszabb távon. 
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Vállalkozásfejlesztés és szolgáltatásbővítés a Delta Sped Nemzetközi Szállítmányozási Kft-nél 

 

A napjainkban működő szállítmányozó vállalkozások körében kiélezett verseny mutatkozik a 

potenciális és a jelenlegi partnerek közötti kapcsolat kialakítására/megtartására. A megrendelők 

egyre növekvő igényeket, elvárásokat támasztanak a speditőrök felé, ami – az „életképességük” 

megőrzésének érdekében – a szolgáltatási kínálat vertikumának szélesítésére, folyamatos 

fejlesztésre ösztönzi a szállítmányozókat. 

Dolgozatom elkészítésének motivációja, hogy javaslatot tegyek és megvizsgáljam mindazon 

feltételeket, amely egy Magyarországon működő, nemzetközi szállítmányozással foglalkozó 

vállalkozás szolgáltatásainak lehetséges bővítési irányvonalát eredményezné. 

Bemutatom egy raktárépület kialakításának feltételeit, majd matematikai módszerek alkalmazásával 

meghatározom a raktár különböző kihasználtsági mutatóit, illetve a tárolható egységrakományok 

számát. 

Munkám második felében – a lehetséges tervváltozatok közötti optimális döntés után – ismertetem 

a raktári anyagmozgatás gépi szükségleteit, azok beszerzési és finanszírozási lehetőségeit, valamint 

az optimális üzemeltetés és kihasználtság feltételeit. Dolgozatomban kitérek a raktár 

problémamentes működtetéséhez szükséges humánerőforrás tervezésére is. 

A raktár rentabilitásának vizsgálatához az újonnan bevezetett szolgáltatásokra részletes 

költségkalkulációt készítek, majd összevetem a raktározási és csomagolási tevékenységből 

származó becsült árbevétellel. 

Befejezésül, bemutatom a raktár lehetséges működési mechanizmusát, a hozzá tartozó komissiózási 

folyamattal együtt. 
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Az idegen nyelvek és a turizmus kapcsolata 

 

III. éves turizmus- vendéglátás szakos hallgatóként egy jó próbatételnek gondoltam, hogy részt 

vegyek a kari Tanulmányi Diákköri Konferencián. Úgy gondolom, hogy tapasztalatszerzésnek, de 

akár önbizalomszerzésnek is nagyon jó lehetőség, ha valaki részt vesz rajta, és nem utolsó sorban 

szakmailag is elismertségre tehetünk szert ezáltal. 

Dolgozatomban egy aktuális dologgal foglalkozom, mégpedig az idegen nyelvek fontosságával; 

főként az idegen nyelvek és a turizmus kapcsolatával, amelyben a turisztikai szakterületeket is 

górcső alá veszem. A dolgozatom elején a nemzetközi szervezetekről is írok, hiszen a sikeres 

együttműködéshez fontos az idegen nyelv megléte. A szervezetek egy közös nyelvet keresnek, 

amely segítségével tudnak egymással kommunikálni, akár személyesen, akár írásban. A létrehozott 

dokumentumokat több nyelven publikálják. Például az UNESCO-nak van egy fő honlapja, ami 

angolul olvasható, de minden országnak van a saját nyelvén egy honlap, amin naprakész 

információkat találunk. 

Témaválasztásomat a nyelvtudásom is befolyásolta, hiszen a német és az angol nyelven kívül még 

franciául is tanulok, illetve próbálom minél magasabb szintre emelni nyelvtudásomat, így úgy 

érzem, nekem való témát sikerült választanom a konzulensem segítségével. 

Úgy gondolom, hogy napjainkban egyre inkább elengedhetetlenné válik a nyelvtudás, hiszen ahogy 

a mondás is tartja, ahány nyelvet ismerünk, annyi különböző egyéniséggel is rendelkezünk. 

Leendő turisztikai szakemberként fontosnak tartom ennek a témának a feldolgozását. 
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Budapest imázsának vizsgálata 

 

Témánk Budapest imázsának a vizsgálata volt a külföldi és a magyar diákok szemével. 

Kutatásunk célja, hogy olyan marketingkommunikációs stratégiát állítsunk össze, amely 

figyelemfelkeltően hat a korunkbeliek számára. Szekunder és primer kutatásokat végeztünk. Primer 

kutatásaink a következőek: mélyinterjú, fókuszcsoportos megkérdezés, kérdőíves felmérés. Legfőbb 

hipotéziseink az alábbiak voltak: 

 

H1: a magyarok Budapestről alkotott képe negatívabb, mint a külföldieké 

 

H2: a külföldiek Magyarországot és Budapestet egy fogalomként tekintik 

H3: a külföldi sajtóban megjelent, Budapesttel kapcsolatos hírek eljutnak az általunk megkérdezett 

fiatal korosztályhoz 

H4: Prága népszerűbb város, mint Budapest 

Arra a következtetésre jutottunk, hogy célcsoportjainkat tekintve különböző kommunikációs 

eszközökre van szükségünk. A megkérdezett külföldi fiatalok pozitívabb megítéléssel illették 

fővárosunkat hazai társainkkal szemben. 

Budapestnek szüksége van marketingkommunikációs eszközökre ahhoz, hogy előkelő pozíciót 

foglaljon el a világ nagyvárosai között. 
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Budapest lehetőségei a filmturizmusban 

 

Egyre több ember választja az úti célt az alapján, hogy milyen helyeket látott a médiában, 

filmekben.  

A filmturizmus egyfajta új iparág. A filmek és a turizmus kapcsolata nem hagyható figyelmen 

kívül. A filmek szempontjából az elkészítési fázisban jelenik meg a turizmus, a turizmus 

szempontjából pedig marketing eszközként tekinthető a filmipar.  

A filmek pozitív és negatív hatással is lehetnek az ország turizmusára. Mindent figyelembe véve 

kell döntenünk, hogy alapozzunk-e a filmekre.  

Hipotézisünk: a filmek és a turizmus szoros kapcsolatban állnak, és a filmipar mindent egybevéve 

pozitív hatással van a turizmusra.  

Nemzetközi és hazai példák során vizsgáljuk meg állításunk helyességét, majd SWOT elemzés 

segítségével megvizsgáljuk Budapest filmturisztikai helyzetét. 

 Mivel a filmturizmus új, és Budapesten nem olyan szinten jellemző még, mint külföldön, saját 

kutatást végeztünk. A dolgozatban leírt eredményekből kiderül, hogy a magyarok egyétenek-e 

velünk, és alátámasztják-e állításunkat. 
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Budapest, mint térspecifikus turisztikai termék a VICE modell tükrében 

 

Adottságai miatt fővárosunk kiemelt szerepet játszik Magyarország turizmusában. Dolgozatom 

középpontjában Budapest lakossága áll, akik – a turisztikai termék és a kultúra részeként – 

viselkedésükkel valamint vendégszeretetükkel befolyásolni tudják a látogatók hangulatát. 

A fenntartható turizmus alapjaira támaszkodva kutatásom fontossága abban rejlik, hogy a 

Turizmusfejlesztési Stratégia kiemelt célja a desztináció versenyképességének növelése, ezért 

fontos – a tervezési időszak végén – megismerni a helyi lakossággal kapcsolatos eredményeket. 

Empirikus kutatásom témakörei négy nagyobb csoportba oszthatók: először a desztináció turisztikai 

adottságait vizsgáltam, de szintén fontos megismerni az infrastruktúra minőségi összetevőit, 

valamint a helyiek kulturális fogyasztását, mely turisztika attrakcióink látogatásában realizálódhat. 

Végezetül a városi lakosság legfontosabb jellemzőit analizáltam a szakképzettség és a nyelvtudás 

tükrében, mely kompetenciák nagymértékben hozzájárulhatnak a turisták elégedettségének 

kivívásához. Az ehhez kapcsolódó, kutatásom elején megfogalmazott, városi lakosság determinálta 

jól működő, fenntartható turizmusról alkotott hipotézisem azokon a statisztikákon alapul, melyek 

nem csak az évről-évre növekvő turisták számában, hanem a turisztikai mérlegben is jelentős 

többletet mutatnak számunkra. 

Munkám során - hipotézisemre alapozva - a következő kérdésekre próbáltam válaszokat találni: 

milyennek értékeljük mi, fővárosiak Budapest idegenforgalmi felkészültségét? Képesek vagyunk-e, 

a budapesti lakosság – személyes kompetenciáink minőségével – hozzájárulni a regionális 

fejlődéshez és a vendégelégedettségi-szint emeléséhez? Milyen szerepet játszanak legfontosabb 

turisztikai termékeink Budapest gazdaságában? Milyen gyakran látogatunk kulturális programokat, 

és milyen magas az ezeken az eseményeken költött diszkrecionális jövedelmünk nagysága? 

Vizsgálatomban igyekeztem a gazdasági elemzések statisztikai eszköztárának legszélesebb skáláját, 

a korreláció-és regresszió számítástól a becsléseken és a hipotézis vizsgálaton át az idősor-

elemzésig alkalmazni. 

Előadásomban arra próbálok rávilágítani, hogy turisztikai adottságaink, a lakosság iskolázottsága és 

nyelvtudása – a jövőbeli prognózisok kontextusában – megfelelőbb körülményeket teremthetnek a 

turisták fogadásához: lehetőségeink adottak, tehát reménykedhetünk benne, hogy Budapest a 

jövőben is „legalább egyszeri látogatásra érdemes desztinációvá” válhat minden korosztály 

számára. 
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Európa figyelmének középpontjában - A 2011-es magyar EU-elnökség értékelése az 

országimázs-építés és a turizmus szempontjából 

 

2011. január 1. és június 30. között Magyarország első ízben töltötte be az Európai Unió 

Tanácsának soros elnöki tisztségét. Az elnökségi félév hazánk rendszerváltozás utáni időszakának 

egyik legjelentősebb politikai eseménysorozata volt, amely több szempontból is egyszeri, 

megismételhetetlen jelentőséggel bírt. Az elnökséget adó ország az adott félévben az uniós ügyeket 

illetően, de szélesebb értelemben is az európai figyelem középpontjába került. 

Egy ilyen nagyszabású rendezvénysorozat természetesen jelentős hatást gyakorolt a turizmusra, 

illetve - közvetlen és közvetett módon - az országimázsra is. Az elnökség rövid távú hatásaként 

lendületesen bővült a hazai hivatásturizmus, hosszabb távon pedig - az eseménnyel járó publicitást 

kihasználva - kiváló lehetőség adódott a turisztikai országkép formálására, a beutazó turizmus 

fellendítésére, illetve a jövőbeni piacszerzésre. A magyar EU-elnökség egyik kiemelt ambíciója 

volt, hogy a nemzetközi média fokozott érdeklődését kihasználva változtasson, javítson a hazánkról 

kialakult országképen. 

A témaválasztásban a személyes élményeim is nagy szerepet játszottak: az elnökségi félév során 6 

hónapos szakmai gyakorlatomat a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 

alkalmazásában,Hostess és Liaison Officer (összekötő tiszt) munkakörben töltöttem. A téma 

elemzésében és feldolgozásában is rendkívül nagy segítséget nyújtott, hogy aktívan részt vettem az 

elnökségi rendezvények megszervezésében és lebonyolításában. Mivel ebben a témakörben - 

aktualitása miatt - átfogó elemzések, tanulmányok még nem születtek, többségében szekunder 

forrásokat – cikkeket, háttéranyagokat, hatástanulmányokat dolgoztam fel, primer forrásként pedig 

kérdőíves felmérést végeztem. 
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Innovatív imázsformálási lehetőségek a turizmusban Győr példáján keresztül 

 

Dolgozatom a turizmusmarketinggel foglalkozik: egy város mint turisztikai célterület imázsával, 

illetve annak formálási lehetőségeivel. Megvizsgálom, hogyan formálható egy város imázsa a város 

mint termék fejlesztésével, majd annak célzott marketingkommunikációjával, különös hangsúlyt 

fektetve a modern megoldások elemzésére. 

Tanulmányomban Kavaratzis (2004, p. 67–69.) által megfogalmazott hármas kommunikációs szint 

szerinti struktúrára támaszkodva (a hely fizikai jellemzői, hivatalos kommunikációja és 

szájreklámja) sorra veszem, hogy Győr milyen turisztikai szolgáltatásokat nyújt, hogyan 

kommunikálja azokat és mindennek milyen a megítélése. Az innovatív megoldások kiemelt 

szerepet kapnak: újszerű kínálat például az infotainment, edutainment (informálva, oktatva 

szórakoztatni) interaktív kiállítások vagy az utcai infopontok kiépítése. Kommunikáció területén 

említhető egy interaktív honlap, egy digitális úti könyv, QR kódok feltüntetése citylight plakátokon, 

vagy közösségi oldalakon való aktív jelenlét. 

A magyarországi nagyvárosok közül Győrben számos ilyen példa figyelhető meg a közelmúlt 

fejlesztéseinek köszönhetően, így a személyes kötődésen túl szakmailag is megalapozottnak 

tartottam, hogy a kisalföldi megyeszékhelyet kutatásom középpontjába állítsam. 

A dolgozat során gyakran előforduló fogalmak tisztázása után a kutatás során alkalmazott különféle 

szekunder és primer, feltáró jellegű módszerek bemutatása következik, majd a dolgozat 

témaköréhez is jól illeszkedve újszerű módon, Kavaratzis (2004, p. 67–69.) munkájára támaszkodva 

ismertetem azok legfontosabb eredményeit. 

Elsődleges kommunikációs szinten (fizikai jellemzők) Győr megítélése alapvetően pozitív. A 

tudatosan irányított kommunikáció (második kommunikációs szint) erőteljes, jó irányba mutat. A 

harmadlagos kommunikáció (szájreklám) feltérképezése során a városról megjelent online 

tartalmak között a pozitívak mellett előfordult számos negatív is. A modern technológia 

alkalmazásával kialakított turisztikai kínálat, valamint az online csatornákon történő, digitális 

eszközök általi kommunikációs tevékenység iránt pozitív attitűd mutatkozott. Azonban manapság 

már alap követelménynek tartják, még ha Magyarországon úttörőnek is számít. Ezáltal vonzóbbnak 

találják a várost, azonban mindez önmagában kevés ahhoz, hogy kizárólag emiatt keressék fel. 

Dolgozatom inspirációul szolgálhat, hogy Győr, illetve más városok hogyan aknázhatják ki ezeket a 

lehetőségeket további fejlődésük érdekében.  
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Japán kulturális turizmus a turizmuspolitika fényében 

 

Dolgozatom a japán utazási szokásokat vizsgálja a világban és Európában, különös tekintettel 

Magyarországra. Mindehhez elsőként áttekintem a japán turizmuspoiltika történetét a háború előtti 

és utáni időkben, majd a kiutazó piac jellegzetességeit tárom fel először általánosságban, aztán 

kontinensekre lebontva. Ezt követően részletezem a Magyarországra látogató japán turisták utazási 

körülményeit és motivációit. Külön kitérek a japánok Kodály-módszer iránti érdeklődésére és a 

magyar-japán kulturális kapcsolatokra. Végül javaslatot teszek a japán beutazás erősítésére. 

Munkám során elsősorban külföldi szerzők és a Turizmus Bulletin Japánról szóló tanulmányait 

dolgoztam föl, illetve nagy segítségemre volt a Ferber Katalin gazdaságtörténésszel készített interjú 

is, aki 16 éven keresztül élt Japánban és ma a tokiói Waseda Egyetem tanára. Ezek mellett 

felhasználtam még többek között a Magyar Turizmus Zrt.2011-ben "Remembrance of Tour in 

Hungary" címmel meghirdetett pályázatára érkezett műveket, Szabó Helga könyvét és a kulturális 

kapcsolatok jellemzéséhez a Magyarországi Japán Nagykövetség honlapját. 

A vizsgálat eredményeként arra jutottam, hogy az országot vonzerői képessé teszik arra, hogy a 

jelenleginél jóval több japán turistát fogadjon, csupán jobban oda kell figyelni az igényeikre és egy 

új terméket kell kínálni nekik. Japán megnyerése pedig Kína, Szingapúr, Korea, Malajzia, Tajvan, 

azaz egész Kelet-Ázsia megnyerését jelentheti Magyarország számára. 



 

 

PFENING ÁGOTA 

Turizmus-vendéglátás (BSc) 

BSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Jászberényi Melinda 

adjunktus (BCE - Szolgáltatásmenedzsment Tanszék), BCE GTK 

 

 

Lehetőségek Budapest turisztikai imázsának javítására - A tömegközlekedés fejlesztésének 

szerepe 

 

A dolgozat alapvető célja olyan megoldási javaslatokat tenni Budapest turisztikai imázsának 

javítására a turisztikai bevételek növelése érdekében, amelyek elsősorban a budapesti 

tömegközlekedés fejlesztésében rejlő lehetőségekből erednek. Ennek eléréséhez kutatásomban 

egyrészt arra keresem a választ, hogy rendelkezik-e Budapest határozott és egységes imázzsal, 

illetve hogy milyen ez az imázs egy budapesti lakos, egy belföldi és egy külföldi turista szemében. 

Másrészt, mivel a közlekedés a turizmust kiszolgáló ágazatok közül az egyik leglényegesebb, és a 

közlekedésmenedzsment lényegesen befolyásolja egy város külső képét, így egy alágazata, a 

tömegközlekedés szerepét vizsgáltam meg Budapest turizmusában, mellyel célom volt azonosítani a 

tömegközlekedés fejlesztésének turisztikailag legfontosabb területeit. 

Ennek érdekében a dolgozat első fele általános képet ad a városi turizmus globális trendjeiről, 

motivációiról, Budapest eddig kialakult imázsáról és a fővárosi tömegközlekedés helyzetéről. A 

második rész ezt az általános képet specifikálja a primer kutatás segítségével, amely kérdőíves 

felmérést, fókuszcsoportos megkérdezést és szakértői mélyinterjúkat foglal magába. 

A kutatások eredményei alátámasztják, hogy Budapest nem rendelkezik napjainkban határozott és 

egységes imázzsal, melyben szerepet játszik a poszt-szocialista országok ellentmondásos 

megjelenése, a diszkont járatok terjedése, az együttműködés hiánya és a finanszírozás 

elégtelensége. Ugyanakkor a primer források bizonyították, hogy az elmúlt évek tudatos 

városmarketing tevékenysége számottevő eredményeket tud magáénak annak érdekében, hogy 

Budapest mint kulturális értelemben jelentős desztináció jelenjen meg az emberek tudatában. 

Azonban nem elég a tökéletes képet kialakítani, hanem a promócióban közvetített ígéretet be is kell 

váltani. Ez a visszacsatolás ugyanakkor nem mindig pozitív, mivel a főváros megoldatlan 

közlekedéspolitikája több módon is képes a nehezen kialakított imázst elrontani. Következtetéseim 

szerint a tömegközlekedés fejlesztése lehetőséget teremt egyrészt egy újabb turisztikai vonzerő 

kialakítására, másrészt a tömegközlekedés színvonalának elégtelensége által kiváltott negatív 

hatások elkerülésére, végül pedig a városi zsúfoltság és szennyeződés mérséklésére. A 

tömegközlekedés turisztikai szempontú fejlesztésében három irányt jelöltem ki: az általános 

előfeltételek javítását; az elektronikus kártyarendszer bevezetését és a városközpont-Ferihegy 

összeköttetés megoldását. 
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Magyarország az utazási blogok tükrében 

 

A TDK dolgozatomban a Budapest és Közép-Dunavidék és a Balaton régióba érkező turisták 

elégedettségét, és a két régió imázsát szeretném felmérni a desztinációkról írt utazási blogok 

kiértékelése által. 

Az internet lehetőséget ad a turisták internetes naplókba gyűjtött spontán jegyzeteit megvizsgálni. 

Napjainkban a turisztikai szakemberek körében nagyon népszerű téma a blogok tanulmányozása. Ez 

az újszerű elemzési módszer nagyon sok előnnyel jár, egyre többen használják ezt a diszkrét 

módszert piackutatásra, imázskutatásra, és a fogyasztói elégedettség felmérésére. 

Magyarország számos attrakcióval rendelkezik, azonban valódi nemzetközi jelentőségű vonzerőt 

csak Budapest, a Balaton, és egyes gyógyfürdők jelentenek. A jelen tanulmány kiértékeli a 

Magyarországra, ezen belül a Budapest és a Közép-Dunavidék, és a Balaton régióba érkező turisták 

által írt utazási blogok tartalmát. 

A TDK dolgozatom alapjául szolgáló kutatás során a blogokat minőségi és mennyiségi módszerrel 

is elemeztem. Összesen 160db blogot választottam ki a kvantitatív vizsgálathoz, ezekben szavakra 

kerestem rá, azt néztem meg, hogy hányszor szerepelnek az adott jelzők és igék a szövegekben. 

Ezután ezeket a szavakat statisztikai módszerekkel elemeztem, és következtetéseket vontam le az 

eredményekből. 

A minőségi kutatásom során szövegeket elemeztem, megvizsgáltam a tartalmukat, és kiszűrtem a 

tanulmány témája szempontjából fontos információkat. Egy-egy felvetődött téma vizsgálatánál 

gyakran alkalmaztam mindkét módszert, ami nagyon hasznosnak bizonyult az eredmények 

kiértékelésénél, és a TDK dolgozatom kérdéseinek megválaszolása szempontjából. 

A két régió analizálása során bemutatom a leglátogatottabb vonzerőket, a legnépszerűbb 

szálláshelyeket, részletesen írok a gasztronómiáról, rendezvényekről, a magyar emberekről kialakult 

képről, és egyéb fontos az ország turisztikai imázsát meghatározó tényezőkről, figyelembe véve az 

internetes naplót író turisták szubjektív véleményét. 

A kapott eredmény megmutatja, hogy a Magyarországra, kiemelten a Balaton régióba és a Budapest 

és Közép-Dunavidék régióba érkező turisták blogjaikban sokszor használnak elégedettséget 

kifejező szavakat, kifejezéseket, leírásokat, amiből arra lehet következtetni, hogy egy pozitív kép 

alakult ki bennük az országról, elégedettek az attrakciókkal, a termékekkel, a szolgáltatásokkal, az 

árakkal, és minden olyan dologgal, ami befolyásolhatja az országról kialakított véleményüket. 
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Természetvédelem és marketing - a nemzeti park igazgaróságok marketingtevékenysége 

 

Természetvédelem és marketing – a nemzeti park igazgatóságok marketingtevékenysége 

  

Hazánkban az első nemzeti park létesítésére éppen 100 évvel a világon első Yellowstone Nemzeti 

Park alapítását követően, 1972-ben került sor. Azóta további 9 nemzeti park létesült, jelezvén a 

környezet és a természet védelme iránt társadalmi igények fokozódását, a „zöld gondolkodás” 

terjedését. A nemzeti parkok és más védett természeti területek kezelését és bemutatását ellátó 

nemzeti park igazgatóságok komplex természetvédelmi tevékenysége, finanszírozási helyzete és 

nagyrészt piaci alapú működésének elemző bemutatása adja a kutatás egyik fő irányát. 

  

A téma további aktualitását adja, hogy a vásárlók növekvő tudatossága, igényessége következtében 

a tematikus védjegyek használata az elmúlt években egyre fontosabb elvárássá vált. A fogyasztók 

igénylik a termékhez kapcsolódó hiteles és független garanciatanúsítványt. A hazai 

természetvédelemhez is számos védjegy köthető, amelyek szorosan kapcsolódnak a nemzeti park 

igazgatóságok marketingtevékenységéhez is. 

  

A kutatás egyik célja az igazgatósági marketingtevékenység speciális vonásainak bemutatása, 

hangsúlyozván az eltéréseket a tisztán piaci alapon működő egyéb szervezetektől. Ezzel 

összefüggésben fontos kutatási szempont a marketingtevékenység fejlesztési lehetőségeinek 

vizsgálata és javaslattétel a fejlesztés lehetséges módozataira. 

  

További kutatási cél a hazai nemzeti parkok látogatottságának, illetve a látogatók száma 

változásainak elemzése. Emellett a látogatók által igénybe vett nemzeti parki szolgáltatásokat, 

valamint a látogatásokat megelőző tájékozódásra használt információforrásokat is vizsgálja a 

dolgozat. 

  

Kiemelt vizsgálati elem a „Nemzeti Parki Termék” védjegyrendszer piaci bevezetéséhez 

kapcsolódó lehetőségek feltárása, valamint az ilyen védjeggyel rendelkező termékkörrel összefüggő 

fogyasztói elvárások felmérése. 

  



 

 

A „Nemzeti Parki Termék” védjegy egy olyan új lehetőséget kínál a nemzeti park igazgatóságok és 

a helyi termelők számára, amely termelői-forgalmazó és fogyasztói oldalon is számos előnnyel 

kecsegtet. Ezen előnyök feltárása is célja a kutatásnak, amely hozzájárulhat az új védjeggyel ellátott 

termékkör széleskörű piaci bevezetéséhez. 
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Zárt ajtók mögül az emberek közé – a kultúrdiplomácia és a turizmus kapcsolatának 

fejlődése 

 

Dolgozatomban azt vizsgálom, hogyan alakult át a kulturális diplomácia és az idegenforgalom 

viszonya az elmúlt évtizedekben, miként változott meg az előbbi alapvetően politikai elitekhez 

kötődő volta annak köszönhetően, hogy a kormányzatok felismerték, komoly szerepet tölthet be az 

országok imázsának formálásában és a turizmusban is. 

  

Egy elméleten keresztül bemutatom azokat az összefüggéseket és kölcsönhatásokat, amelyek a két 

terület között fennállnak, valamint a nemzetközi irodalomnak a kérdéskörhöz kötődő iskoláit. Ezt 

követően a felállított modellt egy gyakorlati példán prezentálom, amely nem más, mint a kulturális 

diplomácia magyarországi intézményrendszere, különös tekintettel a Balassi Intézet kapcsolati 

hálójára és a Magyar Kulturális Intézetekre. Ezen belül kiválasztottam a New York-i intézetet és a 

2009-es Magyar Kulturális Évadot, amely az Extremely Hungary / Csordultig magyar címet kapta. 

Általuk elemzem a lehetséges együttműködési formákat a turisztikai szektorral, a bennük rejlő 

lehetőségeket és az esetleges nehézségeket. 

  

Kutatásom során elsősorban mélyinterjúkra támaszkodtam, amelyeket az egyes területek 

szakértőivel folytattam, továbbá áttekintettem a rendelkezésre álló hazai és külföldi szakirodalmat, 

valamint a beutazó turizmussal kapcsolatosan fellelhető statisztikákat is. 

  

Arra a következtetésre jutottam, hogy a kulturális diplomácia és a turizmus összefonódása nagy 

jelentőséggel bír Magyarország nemzetközi kapcsolataiban és versenyképességének javításában. 

Mivel a magyar szakirodalom ezzel eddig alig foglalkozott, ezért dolgozatom egyik célja ennek a 

szakmai űrnek a betöltése, valamint alternatívák kidolgozása a kulturális diplomácia 

hatékonyságának fokozására és felhasználására a magyar idegenforgalom fellendítése és az ország 

nemzetközi hírnevének terjesztése érdekében. 
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A sándorfalvi beruházásokkal (2006-2011) kapcsolatos lakossági elégedettség vizsgálata 

 

Sándorfalván 2006-2011 közötti időszakban rengeteg infrastrukturális beruházás ment végbe az 

Európai Uniós támogatások igénybevételével az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi 

Operatív Program keretein belül. Kutatásom Sándorfalva népesség számának alakulása és a 

beruházások közötti kapcsolatok, valamint a népesség életszínvonalában bekövetkező változások 

mérésére irányult. Azt vizsgáltam, hogy a lakosok életszínvonalában bekövetkezett-e valamiféle 

változás a beruházásoknak köszönhetően, illetve a beruházások befolyásolják-e a településen a 

migrációt, gyermekvállalási hajlandóságot. A kutatás eredményeként elmondható, hogy 

Sándorfalva a várossá nyilvánítást követően, és a beruházások hatására sem tudta megteremteni a 

városias lét feltételeit, illetve a gazdasági fejlődés sem segítette elő a társadalmi mobilitást, és nincs 

befolyással a termékenységre sem. Ennek számos oka a kutatásomban szerepel, mint például a 

munkahely hiánya, a rengeteg italbolt jelenléte, a kikapcsolódási lehetőségek számának számos 

korlátozottsága és a közlekedés valamint az egészségügyi ellátás hiányosságai. 
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Csepel-sziget és a benne rejlő turisztikai lehetőségek 

 

Tudományos pályamunkám témájának Közép-Magyarország legnagyobb Duna által körülölelt 

területét, a Csepel-szigetet választottam, amely Budapest XXI. kerülete révén része az ország 

központjának, valamint a fővárost körülvevő agglomerációnak. 

Munkám során bemutatom a vizsgált térség településeinek múltját, látnivalóit, szépségeit, illetve a 

mai turizmusra ható tényezőket. Igyekszem feltárni azokat a hiányosságokat, amelyek 

kiküszöbölésével eredményesebbé tehető a turisztikai munka és fokozható a térség látogatottsága. 

Ennek eredményessége érdekében a statisztikai adatok, a jelenlegi nemzetiségi hagyományőrző 

tevékenységek, személyes tapasztalatok, kérdőívek és az interjúk együttes figyelembevételére 

törekszem. 

Célom kideríteni a sziget idegenforgalmi alkalmasságát, szemléltetni a jelenlegi helyzetet, valamint 

bemutatni az elmúlt időszak fejlesztési terveit elsősorban idegenforgalmi szempontból. 

Kutatásom révén megállapítottam, hogy a Csepel-sziget esetében csak lokális turizmusfejlesztés 

folyik különböző szinteken. A vizsgált térség idegenforgalmi fellendülését a kölcsönös 

együttműködés és a marketing eszközök fokozottabb kihasználása jelentené. 

Mindezek mellett dolgozatomat tovább színesítem saját ötletekkel, tapasztalatokkal, élményekkel és 

fotókkal. 
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Funkcionális térszerkezet-vizsgálat Várpalota város példáján 

 

A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára nevezett dolgozatomban születési és 

egyben lakóhelyemet szeretném bemutatni egy modelltérképeken alapuló elemzés segítségével. 

Munkám célja egy funkcionális térszerkezet-vizsgálat elkészítése Várpalota város példáján 

keresztül, mely érinti a város intézményeinek, közszolgáltatásainak rendszerét. Ehhez a következő 

módszertani lépéseket kívánom alkalmazni: Első lépésként minden fontosabb szektort (pl.: 

közintézmények, szolgáltató helyek, közlekedési lehetőségek) külön-külön ábrázolok a város 

térképén, majd az így létrejött modelleket egymásra vetítem, s így alkalmassá válik következtetések 

levonására, mint például, hogy hol jelenik meg funkciósűrűsödés vagy éppen hol van ennek az 

ellentettje. 

Ezek mellett részletesebben vizsgálom majd, hogy a helyi tömegközlekedés igénybevételével 

mennyire elérhetőek az alapszolgáltatások a különböző lakónegyedek számára. Ezt követően 

megpróbálom megtalálni a helyi buszközlekedés esetleges hiányosságainak, negatívumainak okát. 

A térképes vizsgálatok mellett irodalmi forrásokra támaszkodva, készítek egy gazdaság-történeti 

feltárást, melynek nagy jelentősége lesz a dolgozatom által vizsgált problémák, jelenségek 

értelmezésében. 

Végül a vizsgálat során kapott információkra alapozva vonom le következtetéseimet Várpalota 

városszerkezetét illetően. 

Ezzel a vizsgálattal szeretném bemutatni, hogy egy rosszul kialakult/kialakított városi struktúra 

hogyan befolyásolja az ott élők életét, ügyintézésük egyszerűbbé vagy bonyolultabbá válását, 

mindennapi komfortérzetüket, vagy éppen megelégedettségüket a saját lakóhelyük által teremtett és 

kínált lehetőségekkel. Ez a munka számomra is rendkívül jó alkalmat teremt arra, hogy városomat 

más szemszögből nézzem, bíráljam, s összehasonlítsam más, általam ismert, s gyakran látogatott 

településekkel (pl.: Gödöllő, mint ideiglenes lakóhely). 
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Gödöllő lehetőségei a családbarát városfejlesztés terén 

 

A dolgozat átfogó célja annak felmérése, hogy Gödöllőnek milyen lehetőségei vannak a családbarát 

városfejlesztés terén. A kutatás során a lakosságot nem mint egyének összességét, hanem mint 

családok összességét vizsgálom. Ez utóbbi esetben a fejlesztéseknek figyelemmel kell lenniük a 

családok érdekeire is, amik jóval bővebbek és összetettebbek az egyének igényeinél. 

A téma legfőbb aktualitását a jelenlegi magyar és uniós demográfiai trendek adják. A fogyó és 

elöregedő népesség egyre jelentősebb gazdasági és társadalmi problémákhoz vezet. Az egyik 

lehetséges megoldás a folyamat megfordítása – vagy legalábbis lelassítása, tehát annak elérése, 

hogy több gyermek szülessen. A születésszám növekedését elsősorban a gyermekvállalást támogató 

(családbarát) gazdasági, fizikai, társadalmi környezet és intézkedések segítik. Ez azok számára is 

fontos, akik már családban élnek, hiszen a támogató környezetben több erejük marad magukra és 

családjukra. Ez ad esélyt arra, hogy a családok be tudják tölteni társadalmi funkciójukat, erősítve 

tagjaikat, ezáltal pedig környezetüket is. 

A szakirodalmi áttekintésben a családok szerepére, az önkormányzatok által ellátandó feladatokra, a 

családbarát települések ismérveire, valamint a civil szférának a városfejlesztésben való szerepére 

koncentráltam. 

A kutatás során statisztikai adatok, fejlesztési tervek és egyéb szekunder források alapján 

részletesen elemeztem Gödöllő adottságait, megvalósult és tervezett fejlesztéseit, a civil szférát és a 

városvezetés hozzáállását, jövőbeni terveit. Vizsgálatomat a családok szemszögéből folytattam, 

aszerint, hogy a jelenlegi helyzet mennyire segíti megélhetésüket, működésüket. Primer kutatásként 

mélyinterjúkat alkalmaztam, elsősorban az objektív adatok mögötti minőségi jellemzők, valamint a 

lakosság véleményének feltárása céljából. 

A kutatási eredmények alapján a családbarát környezet kialakításához legfontosabb az 

elkötelezettség, a családbarát módon való gondolkodás. Tehát az, hogy a feladatok ellátásánál vagy 

új fejlesztések esetén az önkormányzat figyelembe veszi-e a gyermekek, családok igényeit. Gödöllő 

esetében ehhez elengedhetetlennek tartom a jelenleginél nagyobb mértékű közösségi bevonást, a 

kétirányú kommunikációt és a civil szervezetekkel való együttműködést. Amennyiben erre nyitott a 

városvezetés, úgy van esély egy valóban család- és emberbarát környezet kialakítására, ami hosszú 

távú társadalmi és gazdasági haszonnal járna Gödöllő számára. 
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Javaslat Rákosmente klímastratégiájára 

 

Rákosmente, Budapest legnagyobb területű kerülete olyan természeti erőforrásokkal rendelkezik, 

melyek hozzájárulnak lakossága jólétéhez. E természeti erőforrások meglétét és a helyiek 

életszínvonalát fenyegető éghajlatváltozásra való felkészülésként egy helyi éghajlatvédelmi 

stratégia hozzásegítheti a XVII. kerületben lakókat, hogy helyi szinten hozzájáruljanak a globális 

klímaváltozás elleni küzdelemhez, valamint hogy alkalmazkodjanak a folyamatosan változó 

klímához. TDK dolgozatomban felvázoltam egy lehetséges klímastratégia megalkotási tervét, 

melyet kiegészítettem az első kétéves cselekvési tervvel. A folyamatban kulcs szerepet szánok a 

helyi politikai szereplőknek, valamint a Local Agenda folyamatot követve a helyi lakosság 

többszintű bevonásának, utóbbi a felvázolt stratégiában hangsúlyosan szerepel. Rákosmente 

sajátossága, hogy különböző kerületrészekből áll, melyek korábban önálló települések voltak. A 

helyi lakosság öntudata és a kultúra kiemelt szerepe, valamint már meglévő közösségei jó kiindulási 

alapnak tekinthetők. A klímastratégia követi az elfogadott hármas tagolást (mitigáció, adaptáció, 

klímatudatosság erősítése), ugyanakkor az első kétéves cselekvési tervben a klímatudatosság, illetve 

a környezettudatosság erősítését tűzte ki célul, melynek segítségével a későbbi cselekvési tervek 

már az együttműködőbb lakossággal együtt komolyabb és nagyobb léptékű programokat is véghez 

tudnak majd vinni. Emellett a mitigációs és adaptációs intézkedések szerepelnek, melyek fontos 

szerepet játszhatnak Rákosmente jövőbeli területfejlesztési intézkedéseiben, melyben a 

klímavédelmi szempontok (akár ezen stratégia révén is) megkerülhetetlenek lesznek. 



 

 

ÁLDORFAI GYÖRGY 

Vidékfejlesztési agrármérnöki 

MSc, 2. félév 

Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Urbánné Malomsoki Mónika 

tanszéki mérnök, SZIE GTK 

 

 

Mezőgazdasági végzettségűek pályakövetése illetve képzésük minőségbiztosítása a Táncsics 

Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola hallgatóinak tükrében 

 

A hazai középszintű oktatás helyzete, annak finanszírozása és fenntarthatósága egyre több 

problémát vet fel napjainkban. Az oktatás fejlesztése, átalakítása a szakmai és civil fórumokon 

gyakran felmerülő kérdés. 

A tudományos diákköri pályamunkám keretében a váci Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakközép 

Iskola, Kollégium és FVM Gyakorló Iskola jelenlegi és végzett diákjainak pályakövetését és az 

iskola minőségbiztosítási rendszerét veszem górcső alá. Pályamunkámban az intézményt érintő 

változásokra, a volt diákjainak pályakövetési folyamatára és az intézmény (képzés) 

minőségbiztosításának elemzésére és értékelésére helyezem a hangsúlyt. 

A témával kapcsolatosan rendkívül sok kérdés merül fel. Többek között: Az iskola beiskolázási 

vonzásterülete megegyezik-e a területi vonzásával? Az iskola kielégíti-e a vonzásterületéhez tartozó 

agrárium mezőgazdasági végzettségű humánerőforrás igényét? A legmagasabb iskolai végzettség 

meghatározza-e a lakóhelyválasztást? Az iskola megfelelőlelőn reagál-e a jogszabályi változásokra 

illetve a munkaerő piaci igényekre? 

A tudományos diákköri pályamunkámban a szakirodalom feldolgozását követően elemzem és 

értékelem az általam vizsgált iskola oktatási rendszerét, a középszintű oktatási intézményeket 

befolyásoló oktatási intézkedések elemeit, illetve annak jövőbeni kilátásait. Bemutatom és 

értékelem az általam elkészített és lekérdezett online kérdőívet, majd vizsgálati eredményeim 

alapján levonom a következtetéseimet és javaslatokat teszek a jelenlegi és a volt diákok 

véleményének értékeléséből, illetve a jelenlegi változásokból az iskola további működésével 

kapcsolatosan. 

Kutatómunkám során válaszokat keresek a felállított kérdésekre, ebben statisztikai adatelemzési 

módszerek – többek között a főkomponens analízis és a klaszteranalízis –, személyes interjú és 

kérdőíves lekérdezésből nyert tapasztalatok állnak rendelkezésemre. 
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Tatabánya vonzáskörzetének vizsgálata a kultúra, szórakozás, sport szemszögéből 

 

Tatabánya a múlt század közepén 4 falu egyesüléséből vált várossá, vonzáskörzete az Alföldig 

nyúlt. 1896-ban hozták fel az első csille szenet, a szénvagyont 100 évre becsülték, a bányászat 90 

évig tartott. A szénbányászat alatt óriási népességnövekedésen ment keresztül a város, és 70 ezres 

megyeszékhellyé vált. A bánya idején a kor szellemének és propagandájának megfelelően 

biztosított volt az olcsó kulturális, sportolási, szórakozási lehetőség a lakosságnak. A bányák 

bezárása után és a rendszerváltozás következtében Tatabánya depressziótól szenvedett a 90-es évek 

elején, melyet eredményes struktúraváltással sikerült megszüntetni. Vannak újra munkahelyek, de 

mi a helyzet 2 évtizeddel a rendszerváltás után a kultúrával, szórakozással és sporttal? Ma inkább 

ezek hiányát érzik meg a helyiek, míg a kultúrában dolgozók a tatabányaiak érdektelenségét jegyzik 

meg. Szórakozni sok esetben inkább Tatára járnak az emberek, illetve a sportolási lehetőségek is 

korlátozottak, hiszen jóval nehezebb szponzort találni az egyesületek működéséhez, mint az a bánya 

fénykorában volt. Mi a probléma Tatabányán? Min kellene változtatni, hogy ezek a területek újra 

jól működjenek? Tatabányának milyenek a kilátásai jelentős történelmi hagyományok nélkül? 

Mennyire nehéz pozitív megítélést szerezni a városnak úgy, hogy az egy jelenleg elítélt ideológiájú 

rendszer szülötte? Lehet-e a bányász múltra sikeres kulturális koncepciót építeni? A város-imázsnak 

milyen szerepe van Tatabánya lehetőségeiben? A gazdasági válság milyen hatással van a tatabányai 

kultúrára? Tud-e olyan versenytársakkal szemben helytállni, mint Tata, Veszprém, Esztergom, 

Komárom vagy Székesfehérvár? 

Ezekre a kérdésekre igyekeztem válaszokat keresni, hogy hogyan lehetne a vizsgált területeken újra 

eredményesnek lenni, és a lakosság igényeit kielégíteni. Ahhoz, hogy a kérdéseket megválaszoljam, 

készítettem 4 interjút különböző sportegyesületek vezetőivel, illetve a kultúra egyik képviselőjével, 

valamint a tatabányai lakosság és más településen élők Tatabányáról alkotott véleményének 

figyelembe vételére 2 online kérdőívet szerkesztettem, melyet 4380 embernek küldtem ki és 368 

kitöltött választ kaptam. A válaszok nem csak nekem bizonyultak hasznosnak, de egyes esetekben a 

megkérdezettek is új információkhoz jutottak a kérdőívekből. Remélem, hogy a dolgozattal sem 

lesz másként és sok érdekeset és újat tudok szolgáltatni az érdeklődők számára és a konferencián 

újabb kérdések merülnek fel, amelyek további munkára sarkallnak. 
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A városi fenntarthatóság értékelése Közép-Európában 

 

Napjainkban a Föld lakosságának több mint fele városokban él, és a szakértői becslések alapján 

elmondható, hogy 2050-re a városi lakosság aránya világszerte eléri a 70%-ot. Európában a teljes 

népesség 72%-a városokban él, és a növekvő urbanizáció szinte mindenhol negatív hatásokkal jár, 

ideértve az egészséges környezethez való hozzáférést, a társadalmi és a gazdasági problémákat is. 

 

A legújabb nemzetközi városkutatási tanulmányok egyik legfontosabb területe a városi 

fenntarthatóságot mérő mutatószámrendszerek kidolgozása és ezek használata, mivel az indikátorok 

az egyik leggyakrabban használt eszközök a fenntarthatóság értékelésére mind regionális, mind 

helyi szinten. A nemzetközi publikációk emelkedő száma a tanulmányban vizsgált témakör 

aktualitását, a kutatási terület iránti nemzetközi érdeklődés felélénkülését és egyben tudományos 

értékét is jelzik. 

 

A dolgozat elkészítése során az elsődleges cél egy olyan indikátorkészlet kialakítása, amely sikerrel 

használható a közép-európai nagyvárosok körében. A vizsgálati terület különböző szempontok 

alapján történő lehatárolását követően az értékelések Budapest, Bécs és Varsó fenntarthatóságának 

mérésére és összehasonlítására fókuszálnak. A munkában ugyan a rendelkezésre álló hazai 

szakirodalmi háttér áttekintésére is sor kerül, de mivel igencsak hiányosak a városi 

fenntarthatóságot vizsgáló indikátorkészletekre vonatkozó hazai tanulmányok, ezért a kutatás első 

fázisában a nemzetközi szakirodalom és a használt módszerek áttekintésére, valamint ezen 

módszertanok előnyeinek és hátrányainak értékelésére kerül sor. A munkafolyamat második felében 

egy olyan komplex mutatószámrendszer megalkotása áll a középpontban, amely a statisztikai és 

mérési adatok elérhetőségét is figyelembe véve megfelelően tükrözi Budapest, Bécs és Varsó 

fenntarthatóságát. 



 

 

SZIKORA ÁGNES 

Regionális és környezeti gazdaságtan 

MSc, 4. félév 

Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Tóth Tamás 

egyetemi docens, SZIE GTK 

 

 

Az autópályák hatása a területi fejlődésre 

 

 

 

A dolgozatom célja az, hogy bemutassam az autópályák hatásait a területi fejlődésre. Ismertetem az 

infrastruktúra, valamint azon belül a közlekedési infrastruktúra fogalmait. Betekintést nyújtok a 

közlekedés technikai fejlődésébe, ágazataiba, valamint a közlekedési hálózatba, illetve annak 

hatásaiba. 

Bemutatom Magyarország és az Európai Unió közlekedéspolitikáját és ismertetem a Közlekedés 

Operatív Programot, majd ábrázolom az ország gyorsforgalmi úthálózatát. 

Kutatómunkám során célom annak bebizonyítása volt, hogy az autópályák jótékony hatással vannak 

a területfejlődésre. Vizsgálatomban az M5-ös autópálya hatásait elemeztem 40 településre nézve. 

Kiválasztottam a dél-alföldi régió 20 azon települését, melyek közvetlenül az autópálya mellett 

fekszenek, és 20 olyan települést, melyek a régión belül távolabb helyezkednek el az autópályától. 

Az így kapott két fő csoportot még tovább bontottam még 4-4 kisebb csoportra, melyeket a 

népsűrűség szerint kategorizáltam, azért, hogy a sztráda melletti települések, és a kontrollcsoportba 

tartozó települések hasonlóak legyenek. 

Elemzésemben kitértem az autópályák társadalmi, gazdasági és környezeti hatására. Mindhárom 

szemszögből egy 10 éves időszakra vizsgáltam mutatókat, melyek esetenként igazolták, olykor 

pedig cáfolták feltételezéseimet. Összességében azt a megállapítást tettem, hogy előzetes 

feltevésem, miszerint az autópálya jótékony hatással van a területfejlődésre, helytállónak bizonyult. 



 

 

DOBRÁNSZKY JULIANNA 

Regionális és környezeti gazdaságtan 

MSc, 3. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

PÉNTEK PETRA 

Regionális és környezeti gazdaságtan 

MSc, 2. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

Témavezető: 

Dr. Forman Balázs 

egyetemi docens (BCE - Gazdaságföldrajz Tanszék), BCE GTK 

 

 

Fent vagy lent? - Helyzetelemzés és fejlesztési lehetőségek a Lenti kistérségben 

 

Dolgozatunkban a Lenti kistérség - egy nem hátrányos helyzetű, de sok tekintetben lemaradó térség 

- fejlesztési lehetőségeit vizsgáltuk. Arra kerestük a választ, hogy melyek azok a kitörési pontok, 

melyek segítségével a negatív tendenciák megfordulhatnak. A dolgozat első részében a 

helyzetelemzés során átfogó képet adtunk a térség a demográfiai, foglalkoztatási problémáiról, a 

gazdasági aktivitás, az intézményi háló, a közlekedési infrastruktúra, illetve a természeti környezet 

adottságairól. 

A korábbi fejlesztési dokumentumok elemzése, és a térségi szereplőkkel készített interjúk 

rávilágítottak, hogy a térség egyik fő problémája az aprófalvas településszerkezetből és a 

rendszerváltás előtti ipar összeomlásából fakadóan a munkalehetőségek hiánya, illetve a fiatalok 

elvándorlása, amit többek között a szakképzési lehetőségek és a piac közötti rés súlyosbít. További 

kulcsprobléma az adottságoknak nem megfelelő mezőgazdasági szerkezet, illetve - noha a térségi 

szereplők nagy hangsúlyt szeretnének fektetni az ágazatra - a turisztikai kínálat minőségi és 

mennyiségi szintjének alacsony volta, a kínálat összehangoltságának, illetve a magasabb minőségű 

szálláshelyeknek a hiánya. 

A fejlesztési előzmények rámutatnak, hogy a korábbi sikeres pályázatok jó alapot adnak az 

együttműködésekhez, ám szükséges az összefogás további erősítése, illetve munkaerőpiaci 

kereslethez való jobb igazodás a képzési programok terén. A legutóbbi programok révén lehetőség 

nyílik a megújuló energiát hasznosító technológiákhoz kapcsolódó szolgáltatások, képzések 

meghonosodására a térségben, azonban a közelgő igazgatási változások miatt a térségfejlesztés 

szereplőiben sok a bizonytalanság. 

Jövőképünk szerint a Lenti kistérség a jövőben fenntartható, környezetbarát iparágakra épülő, fejlett 

térséggé válik, amely a fiataljainak vonzó munkalehetőségeket tud nyújtani a térségben 

maradáshoz, és a helyi értékekre épülő turisztikai kínálatával vonzza mind a hazai, mind a külföldi 

látogatókat. Eléréséhez három fő prioritást határoztunk meg, melyek közül az első az ökologikus 

gazdaságfejlesztés, egyaránt magában foglalja a mezőgazdaság szerkezetváltását, a 

környezetvédelmi ipar fejlesztését. A második prioritás komplex turizmusfejlesztést irányoz elő, 

mely tematikus idegenforgalmi programcsomagok készítését, további határon átnyúló 

együttműködések kialakítását, valamint gyógyszálloda épülését célozza, a harmadik prioritás pedig 

munkaerőpiachoz igazodó humánerőforrás fejlesztésre irányul. 



 

 

FELFÖLDI TIBOR ATTILA 

Regionális és környezeti gazdaságtan szak (MA) 

MA, 4. félév 

Szegedi Tudományegyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Dr. Málovics György 

egyetemi docens, SZTE GTK 

Dr. Kovács Péter 

egyetemi docens, SZTE GTK 

 

 

"Három lába van, mégis meginog": A fenntarthatóság pilléreinek parciális vizsgálata a 

magyar városok és vonzáskörzetük példáján 

 

A dolgozat a azzal céllal készült, hogy egyrészt a szakirodalom által közzétett különböző 

álláspontokon keresztül ismertesse a fenntarthatóságnak a lokális szinten való „életképességének” a 

kérdéskörét, másrészt a lehetőségekhez mérten áttekintse és elemezze a napjainkra jelentős viták 

tárgyát képező ún. fenntarthatósági pillérek egymáshoz való viszonyát. 

Az elméleti megalapozás során kiindulópontként a fenntartható városok koncepcióját használtam 

fel. Azonban a szakirodalom lapozgatása során nyilvánvalóvá vált, hogy a városok mellett 

vonzáskörzetük is kulcsfontosságú. A fenntarthatósági pillérek esetében bár a napjainkban 

folyamatosan megjelenő intenzív diskurzus hátterében a társadalmi-gazdasági folyamatok ökológiai 

„fenntarthatatlansága” húzódik meg, a statisztikai elemzés az ökológiai lábnyom adatok a lokális 

szintű elérhetőségének a hiányában a természeti „láb” kapcsán a dolgozat keretén belül nem 

valósítható meg. 

Az empirikus vizsgálatot ennek megfelelően elsődlegesen a másik két pillérre vonatkozóan 

hajtottam végre. A kutatás során két célt fogalmaztam meg, melyek közül az első az egységes 

versenyképesség definíciójából kiszűrhető aldimenziók – azaz a megvalósult versenyképesség – és 

a társadalmi jólét kapcsolatának pillanatfelvételszerű számszerűsítése és értékelése. E vizsgálat 

tulajdonképpen egy korábbi időszak következményei egyenlegének az áttekintését jelenti, ezért a 

második cél ezeknek a jövőbeli rövidtávon érvényesülő fejlődési potenciállal való kapcsolatának a 

górcső alá vétele. Módszertani szempontból ez korrelációszámítást, főkomponensanalízist és 

Fisher-féle transzformációt jelent. 

Az empirikus kutatásaim eredményei két fontos következtetést hordoznak magukban. Egyrészt 

annak ellenére, hogy a megvalósult versenyképesség egyes aldimenziói és a társadalmi jólét egyes 

aldimenziói közötti együttmozgás inkább gyenge, mintsem közepes összességében a két terület 

kapcsolata közepes/erős. Másrészt azzal együtt, hogy a közvetlen fejlesztési beavatkozások egyes 

aldimenziói a versenyképességgel ellentétben csak a jólét egyes területeivel mutatnak jelentős 

együttmozogást, összességében a versenyképesség fejlesztését szolgáló közvetlen beavatkozások, 

annak területei függvényében egyidejűleg eltérő mértékű, de fontos jólétbeli helyzetjavulást is 

eredményeznek. 

Véleményem szerint a dolgozat eredményei mind a terület szakértői úgy a téma iránt érdeklődők 

számára hasznos megállapításokat tartalmaznak. 

  



 

 

SZŐKE SZILVIA 

Gazdálkodási és menedzsment 

BA, 2. félév 

Általános Vállalkozási Főiskola 

 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Szeredi Pál 

mestertanár, ÁVF 

Szépe Orsolya 

főiskolai adjunktus, ÁVF 

 

 

Kitörni. De hogyan? 

 

Dolgozatomban a 2013. január 1-ig működő kistérségi szerkezet egyik szegmensével, a 

Közép−Magyarországi régió egyik kistérségével foglalkozom. Kutatásom fő célja a szobi kistérség 

érvényesülési lehetőségeinek feltárása. 

A dolgozat jelentőségteljesebb fejezetei az elemzési, információfeldolgozási folyamatokat ölelik 

fel. Munkám során igyekeztem nagy hangsúlyt fektetni az aktuális szociális, kulturális és gazdasági 

körülményeket befolyásoló tényezőkre. A kellő mennyiségű és minőségű adatok birtoklása 

érdekében több forrásból származó információkra alapoztam a dolgozatomban leírtakat. Kutatási 

eredményeim bemutatását szekunder forrásból indítottam, majd a megválaszolatlan kérdések miatt 

maradt űr betöltéséhez primer, kérdőíves kutatást alkalmaztam. Ezekkel a kérdőívekkel az igény − 

kínálat összefüggésének feltárása érdekében a fogyasztói és a vállalkozói szférát céloztam meg. 

Úgy vélem, ha a gazdálkodó folyamatokat élénkíteni tudnánk, az nem csak közvetlenül a 

vállalkozási szférára lenne pozitív hatással, hanem ennek tovagyűrűzése következtében 

megerősíthetné a médiumok térségi szerepvállalását is. Ez utóbbinak azért érzem kiemelkedő 

jelentőségét, mert úgy vélem, hogy akárcsak egy termék vagy szolgáltatás népszerűsítésekor, egy 

kistérség, mint régió pozitív színben való feltűntetése érdekében is érdemes élni ezen eszközökkel, 

az általuk kínált lehetőségekkel. A marketing és reklám küldetése akkor tud megfelelően 

érvényesülni, ha az adott piacon kellő számú, típusú és az elvárt minőségnek megfelelő szereplők 

vannak jelen, melyek között fel tudja oldani a kommunikációs gátakat, ki tudja alakítani a felek 

kölcsönös előnyöket rejtő kapcsolatát. 

A különböző szektorok állandó kölcsönhatásának eredményeként egy hosszútávú gazdasági 

stabilitás indukálható, ami pedig a végső célt jelenti. Elsősorban csökkenteni kell a gyengeségeket, 

a kiszolgáltatottságot, a hátráltató tényezők számát, majd az erősségekre, lehetőségekre való 

támaszkodással ki kell emelkedni a tömegből, s így talán vissza lehet fordítani a mostani helyzetre 

jellemző negatív tendenciát. 

A végső célok elérése érdekében azonban minden belső érintett –lakosság, önkormányzat, 

gazdálkodó és civil szervezet, média− munkájára és együttműködésére szükség van. Fontosságuk 

okán, ezek jelenlegi működési és érvényesülési lehetőségeire tanulmányom során részletesen is 

kitérek. 



 

 

BAJSZ MELINDA 

Turizmus-vendéglátás 

BSc, 8. félév 

Pannon Egyetem 

Georgikon Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Péter Erzsébet 

egyetemi docens,  Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz PEN GTK - Gazdaságtudományi Kar 

 

 

Lejtő után hegymenet? - Út a sikeres Európai Uniós pályázatokhoz a Nyugat-dunántúli 

régióban 

 

Az EU-hoz történő csatlakozásunk óta egyre többen ismerték fel a tényt, hogy a pályázati projektek 

igénybevételével olyan fejlesztés is megvalósítható, amely támogatás hiányában csupán egy álom 

maradna. Ennek következtében egyre nagyobb érdeklődés irányul a pályázati projektek 

elkészítésére és annak megvalósítására. 

Szakdolgozatom fő célkitűzése a Nyugat-dunántúli régió pályázati projektjeire vonatkozó 

sikertényezők,- és kritériumok azonosítása, valamint a siker növelésében szerepet játszó faktorok 

feltárása, ugyanis az EU-s pályázati projektek eredményesebbé tételéhez meg kell ismernünk a 

sikeresség megítéléséhez szükséges kritériumokat, illetve fel kell tárnunk, hogy melyek azok a 

tényezők, amelyek hozzájárulnak a hatékony és eredményes projektszervezéshez,- és annak 

megvalósításához. 

Kutatásom során kitérek az EU csatlakozás, illetve Magyarország gazdasági helyzete által indukált 

hatásokra, amelyek nem csupán a pályázati aktivitást, hanem a projekt sikerét is befolyásolják. 

A Nyugat-dunántúli régió pályázati projektjeire vonatkozó sikertényezőinek feltárása során kiderült, 

hogy a régió projektszakemberei szerint az önerő előteremtése, a tervezésben előforduló hibák, 

valamint az időben rendelkezésre álló információ hiánya jelenti a legégetőbb problémát a siker 

tekintetében. A sikertényezők meghatározásán túlmenően szakdolgozatom feltárta, hogy több éves 

tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonásával, a változások kezelése során nyújtott 

rugalmassággal, előzetes kockázatmenedzsmenttel, valamint anyagi vagy nem anyagi jellegű 

ösztönzőkkel növelhető a projekt sikeressége. Meglátásom szerint eredményeim disszeminációjával 

hozzájárulhatok a Nyugat-dunántúli régió projektszakembereinek eredményesebb munkájához. 



 

 

KASZÁS NIKOLETTA 

vezetés-szervezés (MA) 

MSc, 3. félév 

Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Dr. Szabó Lajos 

egyetemi docens, PE GTK 

Dr. Cserháti Gabriella 

egyetemi docens, PE GTK 

Dr. Fehérvölgyi Beáta 

egyetemi docens, PE GTK 

 

 

Múltidézés vagy jövőbe tekintés? - Az élhető város ismérvei Nagykanizsa példáján keresztül 

 

Egy település működtetése 2011-ben már nem merülhet ki a közgyűlés működtetésében, vagy az 

úgynevezett helyi közszolgáltatások biztosításában (településrendezés, tömegközlekedés, szociális 

ellátás stb.) A sikerhez hozzátartozik, hogy vonzóvá kell tenni az adott települést annak érdekében, 

hogy képes legyen megtartani a lakosságot, csökkenteni az elvándorlást. Mindezt egy megfelelően 

magas életszínvonal biztosításával tudja elérni. 

Dolgozatom célja volt feltárni Nagykanizsa lehetőségeit a LivCom Award-on, amely a világ 

egyetlen olyan pályázati kiírása, amely az élhető közösségeket díjazza, s a társadalmi jólétre 

fókuszál. 

Tanulmányom első részében bemutatom a településmarketing, mint speciális marketingtudomány 

elemeit és szerepét, az egyediség, s ez által a márkázás fontosságát, továbbá kitérek az identitás 

kérdéskörére is. Ezt követően a LivCom Award bemutatásával folytatom a szakirodalmi részt. 

Az empirikus kutatás során a LivCom Award kritériumrendszere alapján végzek kérdőíves 

felmérést a nagykanizsai lakosság és a városban működő szervezetek képviselőinek körében. A 

kutatás eredményeként megállapítom, hogy a lakosság nem tartja élhetőnek a várost. A szervezetek 

megítélése valamivel jobb ennél, de mindkét célcsoport úgy látja, nem elegendő, megfelelő a város 

feléjük irányuló kommunikációja. 

Dolgozatom zárásaként kísérletet teszek az „élhető Nagykanizsa” márka értelmezési lehetőségeinek 

feltárására, valamint megfogalmazom az ehhez kapcsolódó kommunikációs stratégia sarokköveit. 



 

 

PÁL KITTI 

Vállalkozásfejlesztés (MA) szak 

MA, 4. félév 

Károly Róbert Főiskola 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Magda Róbert 

egyetemi docens, KRF GTK 

 

 

Összefogás Észak-Borsodban 

 

Összefogás Észak-Borsodban 

Dolgozatomban röviden bemutatom az Észak-Borsodi LEADER térséget, majd a LEADER 

vidékfejlesztési programot a térségben megvalósult projektek segítségével. A kistérség 4 

mikrotérségből áll, Sajó-, Nádasd- és Hangony-völgye és a Bükki Hegyhát, mely összesen 30 

települést foglal magába. Rengeteg lehetőség rejlik ezen a területen mind a természeti adottságok, a 

kultúra és a közösség tagjai által. 

Az észak-magyarországi régióban a közismert nevezetességeken kívül, mint például Szalajka-

völgy, Aggteleki Cseppkő Barlang, Egri Vár stb. számos rejtett látnivaló található, melyek szintén 

kedvelt turista látványosságok lehetnek. Ezek a helyek azonban forráshiány miatt „elvesznek”. 

Különböző kulturális örökségeink, például kastélyok mennek tönkre, mert a tulajdonos 

önkormányzatok nem tudják fenntartani, felújítani azokat. Részben ezen problémák megoldására is 

lehetőséget nyújtanak a különböző vidékfejlesztési támogatások. 

A jelenben és a jövőben a turizmus mellett egyaránt nagy szerepe van a közösségi programoknak. A 

sikeres közösségfejlesztő programok, projektek megvalósulása érdekében a mikrotérségekben 

elengedhetetlen a civil, az önkormányzati és a vállalkozói szféra együttműködése. 

A dolgozatban a vidékfejlesztést egy olyan szemszögből közelítem meg, mely főként a helyi 

közösségek életszínvonalának és identitástudatának fejlesztését mutatja be. A már megvalósított 

sikeres programok által beigazolódik az, hogy működik az alulról jövő kezdeményezés. A helyiek 

fő célja, hogy a fiatalok és idősek számára egyaránt megfelelő kínálatot biztosítsanak, szem előtt 

tartva a generációk közötti párbeszéd kialakítását. 

Célom az, hogy bemutassam a LEADER programok közösségformáló erejét, eredményeit és 

hatásait konkrét példákon keresztül. 



 

 

KLADNI CECÍLIA 

Regionàlis és környezeti gazdasàgtan 

MSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

KMETZ ESZTER 

Regionális és környezeti gazdaságtan 

MSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

PERGE NÁNDOR 

Regionális és környezeti gazdaságtan MSc 

MSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Forman Balázs 

egyetemi docens (BCE - Gazdaságföldrajz Tanszék), BCE GTK 

 

 

Többfókuszú fejlesztési terv az Encsi és az Abaúj-Hegyközi kistérség tekintetében 

 

Magyarország leghátrányosabb helyzetű térségeihez tartoznak az Encsi és az Abaúj- Hegyközi 

kistérségek. Természeti értékei, történelmi sokszínűsége ellenére az ott élők kilátástalan helyzetben 

vannak. A térség gazdasági, természeti, infrastrukturális helyzetének bemutatása révén a jelen 

helyzetre világítunk rá, kitérve a múltbeli, demográfiai változásokra, annak okaira, s a kilátásokra. 

Ennek keretében a helyi lakossággal folytatott beszélgetések, a térség elöljáróival, döntéshozóival 

végzett mélyinterjúk révén átfogó képet nyerhetünk a jelenlegi helyzetről, s az ott élők 

lehetőségeiről, véleményükről a jövőt tekintően. Dolgozatunkban elemzésre kerülnek a meglévő 

fejlesztési tervek, ezek hatásai, és bemutatjuk a megvalósult eredményeket. Emellett fő 

gondolataink közé tartozik, hogy van-e realitása a térségek közötti együttműködésnek és egy közös 

fejlesztési terv kidolgozásának. Ezen kívül a közös projektek megvalósíthatóak-e, lehetőleg úgy, 

hogy közösen használják az elérhető, rendelkezésre álló erőforrásokat. A dolgozatunk során olyan 

fejlesztési tervet kívánunk bemutatni, mely reális és megvalósítható célokat tartalmaz, mely 

figyelembe veszi a helyi sajátosságokat és arra koncentrál, hogy az ott élők is lássanak megoldást a 

helyzetükre. 



 

 

MAGYAR ATTILA 

gazdálkodási és menedzsment 

BA, 7. félév 

Nyugat-magyarországi Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Pataki László PhD 

egyetemi docens, NYME KTK 

 

 

A devizapiac megközelítése technikai elemzéssel egy önálló kereskedési rendszer alapján 

 

A devizapiac megközelítése technikai elemzéssel egy önálló kereskedési rendszer alapján 

A devizakereskedelem, mint ahogy a dolgozat során kiderült, nem egy egyszerű, két nap alatt 

elsajátítható hivatás. Úgy érzem, sikerült bemutatnom az olvasónak a devizakereskedelem főbb 

jellemzőit, tulajdonságait, működését. A dolgozatom a devizapiac bemutatása után a nézetek-

teóriák vizsgálódásával folytatódott, hiszen „ab ovo”, a kezdetektől kell minden érvelést felépíteni. 

Nem volt egyszerű feladat a megközelítéseket objektíven kezelni, de a két fő riválist; a 

fundamentális és technikai elemzést, továbbá minden lehetséges teóriát és nézőpontot 

megvizsgáltam. A következtetés, melyet levontam, hogy ezen megközelítés lényege a piac 

hangulatának megállapítása az árfolyam mozgásából. 

Azon hipotézisemet, amiben egy objektív kereskedési rendszerrel hosszútávon nyereség 

elérhetőségét taglalom, szerintem sikeresen bebizonyítottam. A technikai elemzés részéről a főbb 

eszközök: trendvonalak, indikátorok használatát, az árfolyammozgásba való beépítését mutattam 

be. A kockázatmenedzselés részéről pedig modelleztem különböző találati arányokkal rendelkező 

kereskedési rendszertömböket. A dolgozat elejét kitevő elméleties rész kivételével saját 

gondolataim, nézetem zárásaként az egyéni saját belépési szokásaimat és kockázatkezelésemet 

mutattam be, mely még az idők során változhat, a technikai elemzés alapköve azonban már nem 

fog. Az egyéni kalkulátorom, mely minden alapvető kockázatkezelési szabályt betartva határozza 

meg számomra a megfelelő pozícióméretet, bizonyítja a technikai elemzés és a 

kockázatmenedzselés harmóniában tartandó, elengedhetetlen kapcsolatát. 

Azon állításom, miszerint bárki elsajátíthatja a devizakereskedelmet, véleményem szerint 

beigazolódott, hiszen a saját szabályainkat kell tudni betartani a sikeres kereskedéshez. Bizony, kell 

idő, míg valaki stabilan nyereséget képes elérni egy változó piac által kialakított globális 

makrokörnyezeti struktúrában. Azonban, ha valakinek (sajnos) nincs ideje ezzel foglalkozni, még 

mindig szakértő segítségére támaszkodhat. Szerintem ez a nehezebb, mert az ember legjobb barátja 

saját maga, de ebben az esetben elég „pusztán” a bizalom és a kockázatvállalási hajlam. 

A legfontosabb mégis, amitől keveseké lehet a siker: tőzsdei pszichológia elsajátítása. Immáron 

komoly tudománnyá nőtte ki magát, segíti a kereskedőt a következő trédje konzisztens 

végrehajtását minden piaci környezetben. Bármi is történjék. 



 

 

PLANK PÉTER 

Biztosítási és Pénzügyi Matematika MSc 

MSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Medvegyev Péter 

egyetemi docens (BCE - Matematika Tanszék), BCE KTK 

 

 

Affin pontfolyamatok és a hitelderivatívák modellezése 

 

A dolgozat célja, hogy az iparági sztenderddé vált Gauss-kopulával szemben egy elméletileg jobban 

indokolható modellezési filozófia alapján válaszolni próbáljon a banki működés alapvető kérdésére: 

hogyan árazzuk, illetve ez alapján hogyan fedezzük egy portfólió hitelderivatívában (nevezetesen 

egy CDO-ban) fennálló pozíciónkat? Az árazás kérdése végső soron a portfóliót érő csődidők és a 

csődök során realizálódó veszteség eloszlásától függ. A dolgozatban ezeket közvetlenül, az 

összetett Poisson-folyamatok általánosításának tekinthető pontfolyamatokon keresztül modellezzük, 

melyek a sztochasztikus folyamatok kevésbé ismert területére vezetnek bennünket. Az eloszlás 

kiszámításának nemtriviális volta a működési kockázat vizsgálatához hasonlóan itt is a Laplace-, 

illetve Fourier-transzformáltak meghatározását teszi szükségessé, melyek elsőre talán meglepő 

módon átvezetnek bennünket a kamatlábmodellek területére. A portfólió egészét érő veszteségek 

eloszlásának feltárása után térhetünk csak rá a fedezés kérdésére. Ehhez szükséges, hogy 

meghatározzuk a portfóliót alkotó termékek (egy ugrást tartalmazó) veszteségfolyamatát. A 

dolgozatban így remélhetőleg láthatóvá válik, hogy ezen alapvető kérdés megválaszolása is a 

matematika több különböző, önmagában is épp elég mély területének összekapcsolódását vonja 

maga után, s talán jobban érthetővé válik, miért is okozott nehézséget e termékek modellezése, s 

miért nem terjedtek el a helytállóbb módszerek. 



 

 

BÉLI MARCELL 

Pénzügy és számvitel 

BSc, 6. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Berlinger Edina 

egyetemi docens (BCE - Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék), BCE GTK 

 

 

A kockázati prémium rejtélye Magyarországon 

 

Jelen tanulmány célja egy világszerte megfigyelt jelenség, a kockázati prémium rejtély (Equity 

Premium Puzzle) vizsgálata Magyarországon, valamint a jelenségre eddig született magyarázatok 

áttekintése. A kérdés fontosságát az adja, hogy a historikus adatokból következően a részvények túl 

nagy prémiumot nyújtanak a befektetőknek. Olyan magas ez a prémium, hogy már nem 

összeegyeztethető a standard gazdasági modellekkel. Dolgozatom során legelőször áttekintem a 

rejtély mibenlétét, valamint a későbbi összehasonlíthatóság szempontjából kitérek a világ más 

országaiban tapasztalt eredményekre. Ezek után a magyar piacon folytatom vizsgálódásom, ahol az 

állampapírok, a BUX index, az infláció és a fogyasztás alakulásának felhasználásával elemzem a 

jelenséget. Végezetül közel 20 különböző lehetséges magyarázatot tekintek át, külön figyelmet 

fordítva a magyar piacon megfigyelhető, országspecifikus hatásokra. 



 

 

HORVÁTH PÉTER 

Gazdálkodási és menedzsment 

BSc, 5. félév 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Bohák András 

tanársegéd, BME GTK 

 

 

Az árnyomás hipotézis vizsgálata tőzsdeindexek változásai során 

 

A tőkepiacok teljesítményének követésének elterjedt eszközei a különböző részvényindexek. Ezen 

indexek összetételét időről-időre változatni kell a gazdasági mozgásokhoz igazodva, mely 

változások során a bekerült, illetve törölt részvények árfolyamában abnormális árfolyammozgásokat 

észlelhetünk. 

A jelenséget először 1986-ban írták le, azóta pedig rendszeresen jelennek meg publikációk. Az 

érdeklődés egyik oka lehet, hogy az esemény speciális volta miatt számos tőkepiaci elmélet 

vizsgálható általa. A korábbi publikációk többféle, gyakran egymásnak ellentmondó eredményre 

jutottak, és számos magyarázattal álltak elő. Egy ilyen, a tőkepiaci hatékonyság elméletének 

ellentmondó jelenség az ú.n. árnyomás effektus, mely az ideiglenes áremelkedést a hirtelen 

megnövekedő kereslettel magyarázza. Bár a jelenség már jól ismert a piaci szereplők által, hatása 

mégsem gyengült az idők során. 

Dolgozatomban az S&P 500 és a Russel 3000 részvényindexek változásait vizsgáltam meg 

eseményvizsgálat módszerével, 5 év adatainak felhasználásával. Ezen indexek jól használhatóak a 

jelenség megfigyelésére ismertségük okán. Az ismertség mellett továbbá fontos az is, hogy ezen 

indexek teljesítményét számos passzívan menedzselt részvényalap követi. A két vizsgált index 

összetétele eltérő szabályok és időzítés szerint kerülnek megváltoztatásra. Az eltérő módszerek 

végül eltérő mozgásokat is okoztak, mind rövid, mind hosszú távon. 

Az adatok feldolgozása, az eseményvizsgálatok elvégzése után a kapott eredményekre alapozva 

értékelem a korábbi elméleteket. Végül, a rövidtávon megfigyelhető mozgásokra az eddigiektől 

eltérő magyarázatot adok, mely szerint az árnyomás jelen van, azonban csak részben magyarázza a 

változás környékén tapasztalható ingadozást. 



 

 

CSISZÁR ISTVÁN 

Gazdálkodási és menedzsment 

BA, 7. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Pénzügyi és Számviteli Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Zsugyel János István 

egyetemi docens, BGF PSZK 

 

 

Befektetési alapok kvantitatív teljesítményértékelése 

 

A tanulmány célja a befektetők és a vagyonkezelők közötti kapcsolat megteremtése egy értékelési 

rendszer létrehozásával, ami a felek között megalapozza a bizalmat és biztosítja a hosszú távú 

elköteleződést mindkét fél számára. Az alkalmazott módszer segítséget nyújt a befektetőknek a 

megalapozott döntéshozatalban, továbbá a professzionális vagyonkezelést végző szakemberek 

számára visszacsatolási pontként szolgál, mellyel mérni tudják a vagyonkezelési képességeik 

eredményességét. 

A kutatómunka tárgyát nyolc magyarországi befektetési alap teljesítményértékelése képezi. 

Egyrészt arra a kérdésre kerestem választ, hogy az egyes befektetési alapok teljesítménye milyen 

mértékben tért el egymástól. Másrészt, hogy a befektetőket megfelelő mértékben kompenzálta-e 

egy befektetési alap hozama a felvállalt magasabb kockázatért cserébe. Ennek érdekében az 

elemzés során a Nobel-díjas közgazdász Franco Modigliani és unokája Leah Modigliani által 

kidolgozott kockázattal kiigazított teljesítménymutatót alkalmaztam. 

Az elemzés 2002. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakot fedi le. Az elemzés elkészítése 

során a nyolc befektetési alap egy jegyre jutó nettó eszközértékeit, a benchmarkot jelentő RAX 

index és a kockázatmentes hozamot megtestesítő ZMAX index napi árfolyamadatait használtam fel. 

Az empirikus kutatás során bemutattam, hogy az elemzési időszak alatt az átlagos piaci 

teljesítményt megjelenítő RAX indexet négy befektetési alap felül-, négy pedig alulmúlta a 

kockázattal kiigazított teljesítmény alapján. A teljesítmények közötti eltérés felhívja a figyelmet a 

vagyonkezelési képességek jelentőségére, továbbá az ezt mérni képes Modigliani-négyzet 

módszerre. 



 

 

IGNÁCZ PÉTER 

Pénzügy 

MSc, 1. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

NAGY ANDRÁS 

Pénzügy 

MSc, 4. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

Témavezető: 

Márkus Balázs 

PhD hallgató (BCE - Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék), BCE GTK 

 

 

Go East! - avagy lehet-e még "sztorit" adni a BÉT-nek? 

 

A Budapesti Értéktőzsde a válság és a piaci környezet változásainak következtében jelentős 

kihívások elé néz. Az évről-évre eső forgalom nem kimondottan pozitív jövőt vetít előre a tőzsde 

számára. Ezzel párhuzamosan a folyamatosan zajló tőzsdei konszolidáció egyre nagyobb versenyt 

generál az értéktőzsdék piacán, és a BÉT-nek ezt a tényezőt is figyelembe kell vennie akkor, mikor 

közép-, és hosszú távú stratégiáját kialakítja. 

Dolgozatunkban igyekszünk megvizsgálni a BÉT jelenlegi helyzettét, majd pedig a tőzsdecsoportok 

kialakulásának okait és tanulságait, hogy a két egymás mellett zajló, és természetesen egymásra 

hatást gyakorló helyzetből minél több lehetséges forgatókönyveket felvázoljunk, melyekkel a 

Budapesti Értéktőzsde felveheti a versenyt az erősödő konkurenciával szemben. Összesen öt 

elképzelhető piacbővítési lehetőséget (teljes fúzió, új magyar részvények bevezetése, HFT 

alkalmazása, BÉTa kibővítése, MTF külső piac) vizsgáltunk. 

Az elemzések után kiemelten foglalkozunk azzal a szcenárióval, amellyel véleményünk szerint a 

jelenlegi helyzetben a legmagasabb piacnövekedést lehetne elérni, és ezzel egy fenntartható 

növekedési pályára lehetne állítania a BÉT-et. Természetesen a részletezésből nem maradnak ki az 

új, bevezetendő üzletpolitika kockázatai és technikai korlátai sem, így teljes képet alkotva egy 

lehetséges fejlődési irányról. 



 

 

MOLNÁR ANDRÁS 

Közgazdasági Elemző 

MA, 5. félév 

Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. ifj. Zeller Gyula 

egyetemi docens, PTE KTK 

 

 

Hírek hatása az értékpapírpiacokra – Elméleti összefoglaló és szimuláció egy 

rendszerdinamikai modell segítségével 

 

A dolgozat közgazdasági és pszichológiai kutatások alapján a különböző hírek és a tőzsdei 

árfolyamok közötti kapcsolatokat vizsgálja. Felhívom a figyelmet az érzelmek és a hangulat 

szerepére a gazdasági döntéshozásban, ezen belül is az értékpapírpiacok esetén. 

A hírek hatása általában nem egyértelmű, és nem létezik olyan modell, mely elég erős prediktív 

erővel rendelkezne ahhoz, hogy pusztán hírek alapján meg lehessen jósolni a jövőbeli árfolyamokat. 

Nem ismerjük pontosan azt, hogy milyen sokáig érződik egy adott hír hatása, és azt sem, hogy mely 

bejelentés tartalmaz valóban új információkat. Ehhez a bizonytalansághoz hozzájárul, hogy a 

befektetők különböző csoportjai másként reagálnak ugyanazokra a hírekre, valamint sokszor 

megfigyelhető piaci túlreagálás is. 

Mindezt egy rendszerdinamikai modell keretein belül szimulációkkal is bemutatom, melyeket az 

AnyLogic program segítségével készültek. 

Az elméletek és a szimulációk alapján is levonom azt a következtetést, hogy a hírek, bejelentések 

hatnak a befektetők érzelmeire, hangulatára, ezáltal döntéseikre is. A dolgozat fő konklúziója, hogy 

a tőzsdei árfolyamok mozgása csak egy interdiszciplináris közgazdaság keretein belül érthető meg, 

ahol figyelmet kap a pszichológia, szociológia is. A közgazdaságtanról, a pénzügyi piacokról szóló 

eszmecserék során nem feledkezhetünk meg arról, hogy végső soron minden piaci szereplő a saját 

„állati ösztöneinek” kitett hús-vér ember. 



 

 

TIMOTITY DUSÁN 

Pénzügy 

MSc, 3. félév 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Ormos Mihály 

egyetemi docens, BME GTK 

 

 

Kockázat korlátok nélkül - Egységes egyensúlyi modellezés CVaR-E(r) környezetben 

 

A dolgozat fő témája az egyensúlyi modellezés modern technikai és elméleti megközelítésére épül. 

A mai napig széles körben használt egyensúlyi modellek, bár jelentős változáson mentek keresztül, 

még mindig csak szignifikáns hibával tudják megbecsülni a pénzügyi eszközök várható hozamait. 

Ennek hátterében, véleményem szerint, a magyarázó változókat érintő téves választás áll. Emiatt a 

dolgozatban leírt modell egy relatíve új rendszert alkalmaz, amely a 2000-es években egyre inkább 

teret nyerő feltételes Value-at-Risk (CVaR) és a várható hozam [E(r)] kapcsolatát vizsgálja. Ennek 

segítségével a normalitásra vonatkozó korlátozó feltételt is meg lehet szüntetni, helyette Monte 

Carlo szimuláció segítségével bármilyen aszimmetrikus eloszlásra is könnyen értelmezhető a 

várható hozam. A egyik leggyakrabban használt model, a CAPM feltételezéseit szinte teljes 

mértékben el lehet hagyni e model alkalmazásával, többek között tranzakciós költségeket, 

tőkeáttételi korlátokat, korlátozott elemű portfoliókat, árképző egyéneket és kockázatkedvelő 

befektetőket is figyelembe vehetünk az új regresszió alkalmazásával. A jelenlegi számítási 

kapacitások kihasználásával a modell alkalmazásán keresztül a pénzügyi intézmények (vállalati és 

kormányzati szinten is) jóval pontosabban kalkulálhatják a befektetők hozamelvárásait (saját 

adatbázisuk alapján), a jövőre tekintve így jóval biztosabb előrejelzések készíthetőek, csökken a 

váratlan kilengések esélye, valamint jobban fel lehet rájuk készülni. A dolgozat e cél érdekében 

próbál meg egy új egyensúlyi modellt bemutatni. 



 

 

NAGY DÉNES 

Tőkepiac és vállalat 

Osztatlan, 12. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Király Júlia 

alelnök (MNB),  Magyar Nemzeti Bank 

 

 

Mi mozgatja a magyarországi CDS-felárak alakulását? - A CDS-felárak komponens elemzése 

 

Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy a külföldi befektetők Magyarország hitelkockázatára 

vonatkozó megítélése mögött milyen mozgatórugók rejlenek. Ezen tényezők azonosításához a 

CDS-felárakat, (mint az ország hitelkockázatának legpontosabb mutatóját) 3 komponensre 

bontottam (globális, régiós, országspecifikus). A komponensek idősorában megjelenő 

fordulópontokból kiindulva azonosítottam a központi kérdés megválaszolása szempontjából 

releváns tényezőket, eseményeket. A fordulópontokra vonatkozóan szinte kivétel nélkül tudtam 

valamilyen eseményt csatolni, mely nagy valószínűséggel a CDS-felár változása mögött állt. Az 

eredmények alapján azt jelenthetjük ki, hogy a 2008. január – 2010. június közötti időszakban az 

országspecifikus változások, csupán a globális sokkokra való érzékenyebb reagálásból fakadnak. 

Míg 2010 júniusa után egy nagyobb mértékű országspecifikus tényező alakult ki a kormány 

kommunikációjának, illetve lépéseinek hatására, melynek nagyságát a kormány jövőbeli strukturális 

programjával kapcsolatos befektetői várakozások alakították a későbbiekben. 



 

 

KOCSIS MÁRIÓ 

Gazdálkodási és Menedzsment Szak 

BA, 8. félév 

Károly Róbert Főiskola 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Zakár Tivadar 

adjunktus, KRF GTK 

 

 

Pénz- és tőkepiaci stratégiák rendszerezése és a kiválasztási szempontok közötti összefüggések 

feltárása 

 

Választott témaköröm a pénz- és tőkepiaci stratégiák összegyűjtése osztályozása és rendszerezése. 

Amennyiben egy szempillantást vetünk a pénzügyi piacokra, mint dinamikusan fejlődő környezetre, 

akkor jól szembetűnik, hogy számos eltérő megközelítésen alapuló módszert, alkalmazott stratégiát, 

használnak a piaci szereplők. Mivel a szakirodalomban megjelenő stratégiák mind-mind 

rendszertelenül jelennek meg, ezért úgy gondolom, hogy egy tudományos igényességgel elvégzett 

osztályozás jelentős hozzájárulás a pénzügyi tudomány területhez. Dolgozatomban tehát arra 

vállalkozom, hogy nyilvánosan elérhető stratégiákat összegyűjtve, a jellemzőiket azonosítsam, majd 

osztályozzam őket. A rendszer megalkotásánál arra törekedtem, hogy abba valamennyi már létező, 

vagy későbbiekben kialakuló stratégia besorolható legyen. Munkámhoz a stratégiák leírásait vettem 

alapul és a tartalomelemzés módszertanát használtam, a szövegek feldolgozásakor. A 

tartalomelemzésben a belső, szöveg-összefüggésekre helyeztem a hangsúlyt. A stratégiák 

jellemzőinek azonosításakor a közös pontok megtalálására törekedtem, és olyan formákat 

választottam a jellemzők leírására, amelyek alkalmassá teszik őket az osztályozásra így a folyamat 

során kirajzolódó ismérvek definiálása szintén fontos eredménye munkámnak. 

Dolgozatomban olyan neves befektetők és kereskedők stratégiáit vonom vizsgálat alá, mint Warren 

Buffet fókuszált befektetése, a híres amerikai részvénykereskedő Jeff Cooper Hit and Run 

stratégiái, Nicolas Darvas Dobozolás-technikája, és nem utolsó sorban Soros György reflexív 

megközelítése. 



 

 

CZELLENG ÁDÁM 

Pénzügy 

MSc, 4. félév 

Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Csapi Vivien 

egyetemi tanársegéd, PTE KTK 

 

 

Pénzpiaci hatékonytalanság 

 

A világgazdasági válság rámutatott a mainstream makroökonómai tarthatatlanságára. Ennek egyik 

kulcspontja a pénzügyi piacok és a pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban. A makroökonómai 

fősodrába tartozó módszertani eszközök olyan feltevésekkel vizsgálódnak, melyek tarthatatlanok 

bármiféle következtetés leszűrése érdekében. A pénzügyi piacok makroökonómiába való integrálása 

szükségessé teszi azok megismerését, így ahatékony piacok hipotézisének áttekintését, mely 

egyfajta összefoglaló elmélet a pénzügyi piacokról. Az elmélet tarthatatlanságát jelzi, hogy az 

utóbbi két évtized lokális, illetve globális válságai valamennyi esetben a pénzügyi piacokról, a 

legtökéletesebb piacokról érkeztek. Így dolgozatomban bemutatom a hatékony piacok hipotézisének 

előzményeit, az elmélet keretrendszerét, gyakorlati jelentőségét, illetve kritikáját is.. Végül pedig a 

kritikákat próbálom egységes keretrendszerbe foglalni. Összességében a pénzügyi piacok 

megismerése a dolgozat célja, mely fontos alapja lehet a későbbi kutatásoknak. 



 

 

TOMANOVICS ALEXANDRA 

Pénzügy és számvitel 

BA, 7. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Pénzügyi és Számviteli Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr Gyulai László 

főiskolai docens, BGF PSZK 

 

 

Tőzsdeindexek alakulása 2000-2011 között a Visegrádi Négyekben 

 

A tőzsdék teljesítményét alapvetően indexek segítségével mérik. Tőzsdeindexeket különböző 

értékpapírokból, legfőbbképpen részvényekből alakítják ki. A Visegrádi Négyekben, vagyis 

Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban, sincs ez másképp. 

A kutatásnak két fő kérdése van. Vajon a V4-ek fő tőzsdeindexei mennyire mozogtak együtt a 

vizsgált időszakban? Ezen belül megvizsgálom, hogy miután Szlovákia csatlakozott az eurozónához 

2009. január 1-jén, történt-e változás az indexek közötti kapcsolatban. Másik fő vizsgálandó terület, 

hogy az egyes országok gazdasági fejlődése és az indexek mozgása között van-e kapcsolat? A 

gazdasági fejlődés a bruttó hazai termék által kerül kifejezésre. Végül megvizsgálom a tőzsdei 

kapitalizáció és a GDP arányának alakulását. Ez egy fontos mutató, mely segítségével 

megállapítható, hogy egy tőzsde alul vagy felül van-e értékelve. 

Az eredmények érdekes képet mutatnak, melynek okait is megpróbálom feltárni. 



 

 

KULCSÁR GÁBOR 

Pénzügy és számvitel 

BA, 5. félév 

Tomori Pál Főiskola 

 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Gyulaffy Béláné Dr. 

főiskolai tanár, TPF 

Holmár Krisztina 

tanszékvezető, főiskolai docens, TPF 

 

 

Válságok és a mögöttes folyamatok 

 

Kutatásom egyik célja annak vizsgálata, hogy milyen tényezők hatnak a spekulációs buborékok 

kialakulására; az emberi tömegreakciók miként járulnak hozzá, hogy a spekuláció kiteljesedjen; 

milyen következményei vannak, ha valaki nem megfelelő anyagi háttérrel lesz a spekuláció 

áldozata. A másik cél, hogy a spekulációs buborék kipukkanása és a válság milyen összefüggésben 

állnak. 

A tőzsdei válságoknál be kívánom mutatni a technicista elemzést, és azt, hogy a tőzsdei árfolyamok 

alakulása miként jelzi a bekövetkezendő válságot, valamint, hogy a tőzsdei árak/árfolyamok 

alakulása megmutatja a válság hosszúságát is. 

A dolgozat elemzései a történelem nagy válságaira vonatkoznak. Nem minden válságot kívánok 

bemutatni, csak a legnagyobbakat, illetve azokat, amelyek hatásai hosszú távon érintik az emberek 

életét. 

A vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy az emberi hiszékenység, a jobb élet reményébe 

vetett bizalom kihasználása a spekuláció táptalaja. Megállapítható még, hogy a spekulációnak 

minden esetben nagy nyertesei és nagy vesztesei vannak. 



 

 

THIELE BALÁZS 

Turizmus-vendéglátás 

BA, 7. félév 

Debreceni Egyetem 

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Kuti István 

egyetemi docens, DE GVK 

 

 

A középkori magyar vaskultúra idegenforgalmi hasznosíthatósága 

 

A vaskultúra hosszú múltra tekint vissza hazánkban. Számos régészeti feltárás, amely során 

kohótelepek, vaskohászati műhelyek kerültek napvilágra, bizonyítja, hogy már az avar és Árpád-

korban, sőt azt megelőzőleg is fejlett vasipar volt a Kárpát-medencében. Az őskohászok kezdetleges 

eljárással állítottak elő ún. bucavasat, amelyből a kovácsfalvak kovácsai készítettek fegyvereket és 

más használati tárgyakat. 

A középkori magyar vaskultúra hazánkban nem közismert, idegenforgalmi kihasználtsága alacsony. 

Az elveszett vasipari tudás felelevenítése, bemutatása és megőrzése fontos feladat, amely hozzájárul 

a nemzeti tudástőkénk gyarapításához is. 

A dolgozatban a középkori magyar vaskultúra bemutatásától eljutunk egy, a középkori 

vaskultúrával foglalkozó skanzen megvalósíthatósági tervéig. A skanzen tervezett helye Somogy-

megye, azon belül Marcali kistérség, a somogyfajszi Őskohó Múzeumtól nem messze, ahol a 

régészeti feltárások szerint a honfoglalás korában jelentős vastermelés folyt. A tervek 

kidolgozásához szükségem volt egy átfogó helyzetelemzésre, annak részletes felderítésesre, hogy 

egy ilyen turisztikai termék milyen hatással lenne a térség gazdaságára és turizmusára. 

A szakirodalom tanulmányozása, több középkori vasiparral foglalkozó nemzetközi szimpóziumon 

való részvétel, hasonló hazai programok szervezése, valamint egy németországi szabadtéri 

múzeum, a Kommern igazgatójával készített mélyinterjú lehetővé tette, hogy megismerjem, milyen 

módon fejleszthető turisztikai termékké a középkori vaskultúra. 



 

 

LANGER KINGA 

Turizmus-vendéglátás 

BA, 6. félév 

Edutus Főiskola 

 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Hercz Ágnes 

főiskolai adjunktus, EDUTUS 

 

 

A Krisna-völgy turisztikai jelentősége 

 

Dolgozatom témájául egy különleges turisztikai desztinációt választottam, a Somogyvámoson 

található Krisna-völgyet. A völgy területén működő Indiai Kulturális Központ és Biofarm 

egyedülálló keleties hangulatával, komplex turisztikai kínálatával és példamutató önellátó 

ökogazdálkodásával egyre szélesebb körben ismert. 

Kutatásaim a kínálati oldal bemutatásából és a keresleti oldal kérdőíves elemzéséből, valamint a 

völgy Somogyvámosra gyakorolt hatásának vizsgálatából állnak össze egésszé. A tényfeltárás és a 

mélyinterjúk alkalmával szerzett információkon kívül nagy hangsúlyt fektettem az önálló kutatásra, 

személyes véleményformálásra és egyedi termékfejlesztési ötletekre is.  

Őszintén bízom benne, hogy dolgozatomból a Krisna-hívők érdemesnek látnak majd néhány ötletet 

a megvalósításra, és hogy külső szemléletmódom valamint megállapításaim hasznosak lesznek úgy 

a közösség, mint a hasonló témában kutató szakdolgozók, érdeklődők számára.  



 

 

FERENCZY ESZTER 

Turizmus-vendéglátás, idegenforgalom-szálloda 

szakirány 

BA, 7. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Dr. Jusztin Márta 

Főiskolai tanár, BGF KVIK 

Dr.Kovácsné dr.Székely Ilona 

Egyetemi docens, BGF KVIK 

 

 

A szellemi kulturális örökség idegenforgalmi hasznosítása az unesco egyezmény tükrében 

 

Mi jut eszébe, ha azt mondom, Világörökség? Aggtelek, Tokaj, Pannonhalma, Lyon, Alhambra, 

Firenze, Stonehenge? Valószínűleg még sorolhatnám. De mire gondolunk, ha szellemi kulturális 

örökségről van szó? A szomszéd falu búcsúja? Juli néni gyógyfüvei? A magyar néptánc, a matyó 

hímzés vagy a busójárás? 

2003-ban az UNESCO megalkotta a Világörökségi Egyezményhez hasonló Egyezményt a szellemi 

kulturális örökség megőrzéséről. Létrehozott egy leltárt mindazon örökségek számára, melyek nem 

kézzelfoghatóak, mégis jelentős mértékben meghatározzák egy közösség identitását, s segítenek 

megőrizni kultúráink sokszínűségét. Globalizálódó világunkban figyelmet érdemel minden olyan 

kezdeményezés, mely az egyedit, a különlegeset igyekszik támogatni. Az UNESCO ajánlásokat tesz 

arra, hogyan is lehet ezt a törékeny örökségfajtát megőrizni, milyen veszélyekkel áll szemben a 

szellemi örökség és milyen lehetőségek rejlenek benne. 

A megőrzésnek egy talán szokatlan módja a turizmus, ami első pillanatban ellentmondásosnak 

tűnhet. A dolgozat célja feltárni a szellemi kulturális örökség és a turizmus közti sokrétű 

kapcsolatot, bemutatni kölcsönhatásaikat két konkrét példán, a mohácsi busójáráson és a bruges-i 

Szent Vér körmeneten keresztül. 

Alapjában véve a szellemi örökség idegenforgalmi vonzerőként jelenhet meg előfordulási területén, 

de a mód, ahogyan hat környezetére, minden esetben eltér. Van, amikor az örökség csupán 

kiegészítő attrakció egy fontos idegenforgalmi központ kínálatában (Bruges), de az is előfordulhat, 

hogy közvetlen vagy közvetett módon az örökségnek köszönheti a település az idegenforgalmát 

(Mohács). A két esetben eltérő turizmusszervezési eszközökre van szükség az örökség megfelelő 

felhasználásához. 

A dolgozathoz a magyar UNESCO Titkárság dokumentumtárából származó kiadványokból, 

Mohács és Bruges idegenforgalmi nyomtatványaiból, a kulturális örökségturizmus és az 

örökségturizmus szakirodalmából álló anyagok szolgáltatták az alapot, ezeken felül primer 

kutatásként a két rendezvény szervezőivel (Vikár Csabával és Benoit Kervyn úrral) és az UNESCO-

jelölések készítőivel (dr Csonka-Takács Eszterrel, Lothar Casteleyn és Rob Belemans urakkal) 

készült interjúk, illetve mindkét rendezvényhez kapcsolódó kérdőíves felmérések is segítették a 

kutatást. 



 

 

REICH ÁDÁM 

Turizmus-vendéglátás 

BA, 6. félév 

Kodolányi János Főiskola 

 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Rátz Tamara 

Tanszékvezető főiskolai tanár, KJF 

 

 

A vasfüggöny mint komplex turisztikai termék 

 

Dolgozatom célja feltárni, bemutatni és felvázolni a Vasfüggöny múltját, jelenét és jövőjét. 

Megtalálni a választ a következő kérdésekre: vajon van-e helye a Vasfüggönynek a XXI. század 

turisztikai palettáján? Kik látogatnának szívesen egy ilyen attrakciót? Milyen típusú attrakciót 

látnának szívesen az érdeklődők? 

  

Ennek érdekében tanulmányoztam a történelmét, valamint igyekeztem feltárni a jelenlegi 

felhasználási formákat hazánkban. Riportokat készítettem a hazai attrakciók tulajdonosaival, 

vezetőivel, hogy jobban belelássak a finanszírozási problémákba, fejlesztési tervekbe és a 

látogatottsági adatokba. Kérdőíves kutatás segítségével igyekeztem választ találni arra, hogy 

hogyan lehetne népszerűbb a Vasfüggöny, mint turisztikai termék. 

  

Ezek segítségével meghatároztam a jelenlegi keresletet és a leendő turisták igényeit. Szintén 

kérdőíves kutatást hívtam segítségül, hogy felmérhessem a magyar fiatalság tudásbázisát a 

Vasfüggönyről. Nemzetközi példákat kerestem, melyek felhasználási mintául szolgálhatnak a 

jövőben, és ezeket igyekeztem a Vasfüggöny speciális tulajdonságaira átformálni. 

  

Összegyűjtöttem azokat a problémákat és feladatokat, melyeket véleményem szerint meg kell 

oldani és el kell végezni, annak érdekében, hogy a Vasfüggöny egy sikeres turisztikai termék 

legyen. Ezen információk alapján készítettem egy tervet, mely alternatívát nyújthat a komplex 

megvalósításhoz, valamint az általam felmért és az attrakciók üzemeltetői által vázolt keresletet 

igyekszik kielégíteni. 

  

A Vasfüggöny, mint komplex turisztikai termék nem egy megfoghatatlan, csak a távoli jövőben 

megvalósítható projekt. Az erőforrások adottak, a környezet adott, a kereslet pedig folyamatosan 

nő. A kérdés az, hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel vagy átadjuk az enyészetnek a történelem ezen 

darabkáját. 



 

 

KISS NIKOLETTA 

Turizmus-menedzsment 

MA, 4. félév 

Károly Róbert Főiskola 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Dávid Lóránt 

főiskolai tanár, KRF GTK 

 

 

Tamási városában megvalósuló Ability projekt elemzése 

 

Az akadálymentes turizmus fejlesztési lehetőségének bemutatása a Tamásiban megvalósuló Ability 

projekt példáján 

Az ENSZ felmérése szerint 650 millió fogyatékkal élő ember él világszerte, ebből Európában 50 

millió. Magyarország tekintetében a fogyatékosok száma 2001-ben 577 ezer fő volt, ami a lakosság 

5,77%-át teszi ki (a fogyatékosok számának alakulására sajnos igen kevés adat áll 

rendelkezésünkre, mivel létszámunk felmérésére csak az 1990-es és a 2001-es népszámlálás 

alkalmával került csak sor). Ezen számok az akadálymenetes turizmus kínálati szektorra történő 

vetítésével igen kedvezőtlen eredményeket mutatnak. Európában összesen 4 db teljesen 

akadálymentesített szálloda, míg Magyarországon jelen pillanatban egyetlen egy sem üzemel, a 

jelenlegi szolgáltatások nagy része pedig nem felel meg a fogyatékkal élők állapotából fakadó 

igényeiknek. Ebből kifolyólag témaválasztásomat indokolja, hogy hazánkban is meg kellene 

teremteni minden ember számára a turizmus minden szegmenséhez, szolgáltatásához történő 

egyenlő esélyű hozzáférést. A fogyatékkal élőknek – legyenek mozgáskorlátozottak, 

halláskárosultak, látáskárosultak – sajnos csekély lehetőségei vannak hazánkban az utazásra, 

pihenésre, „nyaralásra”, rehabilitációra. 

Az OEP, rajta keresztül az állam ezen személyeket még ma is betegként kezeli, ellátásuk 

tünetenyhítésében vagy alapfelszerelésekkel való ellátásban merül ki. A fogyatékkal élők olyan 

hétköznapi emberek, akiknek bárki máshoz hasonlóan igényük van az utazásra, pihenésre, 

kényeztetésre, azonban a megfelelő infrastrukturális feltételek meglétének hiányában erre kevés 

lehetőségük van. A dolgozatomban a Tamásiban megvalósuló Ability Park mintaprojekt példáján 

keresztül szeretnék rávilágítani ezen turisztikai szektor fontosságára (mind gazdasági, mind a 

fogyatékkal élők, mind Magyarországon létrejövő eddig egyedülálló turisztikai termék 

szempontjából), egyfajta szemléletformálódást szeretnék kiváltani, mivel a fogyatékkal élőknek is 

ugyanolyan joguk van a teljes életet élni, mint bárki másnak. A komplexum egyedülálló, magas 

színvonalú szolgáltatást fog nyújtani a hazai és külföldi fogyatékkal élők részére, ahol szeretteikkel, 

családjukkal, barátaikkal együtt kikapcsolódva részesülhetnek teljes ellátásban, valamint sportolási 

lehetőséghez juthatnak. A projekt teljes megvalósulása komoly keresletet támaszt nem csak 

Magyarországon, hanem Európa többi országában is. 



 

 

SÁNTA JUDIT 

Turizmus-vendéglátás 

BA, 7. félév 

Nyugat-magyarországi Egyetem 

Apáczai Csere János Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Varga Józsefné dr. 

egyetemi docens, NYME AK 

 

 

Egy zarándokút létrehozásának folyamata - A Szent Márton Út Veszprém megyei 

szakaszának adottságai és fejlesztési lehetősége 

 

A vallási turizmushoz kapcsolódó dolgozatomban a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal egyik 

hazai, kiépítés előtt álló útvonalának, a Balatonfelvidéki útvonalváltozat Veszprém megyei 

szakaszának ismertetésén keresztül szeretném részletesen bemutatni, hogy milyen összetett, sokrétű 

és sokszintű összefogást igénylő munkán keresztül valósítható meg egy tematikus útvonal 

létrehozása. 

Az ősi múltra visszatekintő, 2000 után újra felelevenített zarándoklatoknak és kidolgozás alatt álló 

zarándokutaknak egyre növekvő szerepe van a világban, Európában és hazánkban, mely állítást 

igazolja a vallási turizmus fogalomrendszerének kialakulása is. A turizmus ezen virágzó ágazatának 

létjogosultságát nem csupán a mélyen hívők száma jelzi: sokkal inkább a rohanó világban hitüket 

vesztett, hitüket kereső, azt megélni akaró, válaszokat kereső emberek sokasága, továbbá a 

századunkban fokozott kulturális, történelmi, művészeti emlékek iránti fogékonyság 

zarándokturizmusra is kiterjedő mivolta, melynek hatására tömegek indulnak útra valamely 

népszerű szent nyomdokain. 

A dolgozatom értékének tekintem, hogy egy aktuális, az idegenforgalmat érintő témát választottam, 

melyet az elméleti ismeretek birtokában gyakorlatorientált módon dolgoztam fel: az érintett 

települések személyes bejárásával, a helyi szervezetek és érintettek felkeresésével, az interjú 

eszközével. 

A dolgozatomban nagy hangsúlyt fektetek arra a szemléletre, miszerint a turizmus az ilyen jellegű 

utak kiépítésébe, megismertetésébe, fenntartásába való bekapcsolódása esetén egy percre sem 

felejtheti el, hogy az igazi értéket egyedül a vallási tartalommal való megtöltés biztosításával 

közvetítheti. Ennek biztosítására a vallási turizmusnak meg kell találnia az egyensúlyt „üzlet” és 

„tartalom” között. Az érintett települések vallási és kulturális értékeinek dokumentálása a szervezők 

részéről és az én munkám során is megtörtént, illetve az út alapját biztosítja a meglévő 

hagyományokra való építkezések lehetősége. Emellett a non-profit módon szerveződő Szent Márton 

Útnak szüksége van a helyi önkormányzatok, civil szervezetek, vallási képzésben részesülő 

szakemberek, egyházi személyek és további zarándokutak együttműködésére az út kiépítéséhez, 

fenntartásához, információ– és szállásszolgáltatás biztosításához– és fejlesztéséhez. 

Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a Balatonfelvidéki szakasz már most is választható 

alternatíva a zarándokok számára, a hivatalos csatlakozás jelenlegi hiányában is.  
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Különleges szállodák innovációja 

 

A turizmus az egyik legjobban fejlődő iparágak között helyezkedik el. Rengeteg előnye származik 

egy országnak a turizmusból, ilyen a GDP-hez, valamint a foglalkoztatottsághoz való kötődése. A 

turizmuson belül az egyik legnagyobb hangsúlyt a szállodaipar kapja. A szállodák között hatalmas a 

versenyhelyzet, ezért ahhoz, hogy fenntartsák magukat és a hírnevüket folyamatos újításokat kell 

bevetniük. A mai világban viszont a könnyű lemásolhatóság miatt egyre különlegesebb szállodák 

épülnek meg. Így mondhatni nem elég a fennmaradáshoz csak az innováció, hanem nagyobb 

figyelem eléréséhez nem hátrány, ha egy szálloda egy különleges tulajdonsággal áll elő. 

 

A tanulmány célja között szerepel az innováció, azon belül a szolgáltatási innováció és a turizmus 

innováció fogalmának felkutatása. Bemutatásra kerül, vajon mik azok a tevékenységek, folyamatok, 

ami alapján egy újítás sikeressé válhat. Az innováció számos formáját ismerik. Négy különleges 

szálloda megismerése után sor kerül ezeknek a besorolása a különböző irodalmakból ismert 

innovációs csoportokba. A csoportosítások könnyebb megértése végett, kifejtésre kerülnek az 

innovációs tevékenységeket meghatározó faktorok, valamint, hogy honnan erednek az újítások 

forrásai. 

 

Végül az utolsó fejezetben összefoglalásra kerülnek a dolgozat eredményei, miszerint a kiválasztott 

négy szálloda újításai általában a szolgáltatásfejlesztésben és stílusváltásokban jelenik meg, az 

innovációs tevékenységüket tekintve többségben a szervezeti tényezők kerülnek hangsúlyba, 

valamint az újítások eredete alapjába véve nem menedzsment alapú forrásokból származik. 

 

Kulcsszavak: szolgáltatásfejlesztés, innováció, különleges szálloda 
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Lovas turisztikai lehetőségek a Bükki Nemzeti Parkban 

 

 

 

Témám választása során a családom ló, illetve lovassportok és programok iránti szeretete motivált. 

Kisgyermek korom óta minden évben rendszeresen látogatok lovas rendezvényeket, versenyeket, 

ezért is szerettem volna belelátni ezek szakmai hátterébe és fejlesztési lehetőségeibe. 

Dolgozatom célja a hazai lovas turizmus kialakulásának és jelenlegi helyzetének bemutatása, 

fejlesztési alternatíváinak feltérképezése, különös tekintettel a Bükki Nemzeti Park lehetőségeire, a 

financiális javak szükségességének és a turizmus eme ágazata iránti kereslet előtérbe helyezésének 

kiemelésével. 

Vizsgálataimat személyes megkeresések útján, interjúk készítésével, szakmai könyvek és szaklapok 

feldolgozásával, valamint a témához kapcsolódó internetes weblapok felhasználásával végeztem. 

Kutatásom során a hipotéziseim a következők: 

-Az állami kézben lévő lovas turisztikai egységek több lehetőséggel rendelkeznek a magánkézben 

lévőknél, mivel a magyar állam a Kincsem Nemzeti Lovas program megalkotásával azt tűzte ki 

célul, hogy Magyarország elsődleges lovas turisztikai desztináció legyen. 

-Feltételezem, hogy a lovas turisztikai szolgáltatások és a lovas oktatás igénybevételére csak a jó 

egzisztenciával rendelkező, tehetősebb társadalmi réteg számára nyílik lehetőség. 

-A turizmus ezen ágazata fellendülőben van, Magyarországon az utóbbi években a lovas 

szolgáltatások igénybevételére megnőtt a kereslet. 

Problémafelvetéseimre a választ két magán (Mátyus Udvarház Egedhegyi Lipicai Lovastanya és 

Nyihaha Lovastanya Dédestapolcsány), valamint egy állami tulajdonban (Állami Ménesgazdaság 

Szilvásvárad) lévő lovas turisztikai egység azonos szempontok alapján történő bemutatásával, és a 

tulajdonlásból adódó különbségek összevetésével, párhuzamba állításával kapom meg. 
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Tematikus parkok, mint a turizmus különleges színtere 

 

Ebben a tanulmányban a tematikus parkokkal, mint a turizmus különleges színterével foglalkoztam. 

A kutatásaim alapjául szolgáló főhipotézis a következő volt: „A tematikus parkok piacán 

Magyarország is versenyképes lehet.” 

Ennek kiderítése érdekében egy - a Magyarország középkori mindennapjaival foglalkozó - 

történelmi parkkal (Puchner Reneszánsz Élménybirtok) kapcsolatban végeztem kutatásokat – mivel 

jelenleg Magyarországon ez a létesítmény illeszkedik a legszorosabban a tematikus parkok 

meghatározásához, valamint nagyon érdekel a történelem. 

Ebből az esettanulmányból kiderült, hogy a 2010-ben nyílt Reneszánsz Élménybirtok 2012-re már a 

97.000 fős éves látogatottsági számot is elérte, a park kastélyszállója pedig a régió harmadik 

leglátogatottabb szálláshelye lett a nyitást követő évben. 

A versenyképesség vizsgálatához ezt az attrakciót egy külföldi parklétesítménnyel is 

összehasonlítottam. A történelmi és lovagi téma miatt egy brit tematikus park (Camelot Theme 

Park) kiválasztása mellett döntöttem - a Gyalog Galopp című sikerfilmmel kapcsolatos 

asszociációim alapján. 

Vizsgálódásaim és az összehasonlító SWOT- és STEEP- elemzéseim során felismerhetővé vált a 

kontraszt bizonyos kérdésekben, ilyenek a megközelíthetőség, a közlekedési infrastruktúra, és a 

kínálat halmozottan sokszínű mivolta - a Camelot Theme Park javára, valamint az autentikus, 

témához illeszkedő szállás- és étkezési- és programlehetőségek, és a fenntarthatóság - a Puchner 

Reneszánsz Élménybirtok javára. 

Az általános keresleti trendek vizsgálata érdekében közvélemény-kutatást is végeztem egyetemi 

hallgatók (mint a jövő világutazói) körében. A kérdéseim leginkább az alábbi alhipotézisekre 

épültek: „Magyarországon viszonylag keveset beszélünk tematikus parkokról”; „kevesen látogatunk 

tematikus parkba”; „nem töltünk el vendégéjszakát az egyes parkok szállodájában”; „kíváncsiság és 

nyitottság jellemez bennünket”. A megállapításaim körülbelül 80 százalékban megállták a helyüket. 

A Saját esettanulmányok és kutatások alapján kijelenthető, hogy a Puchner Reneszánsz 

Élménybirtok olyan versenyképes attrakció a piacon, amely egyre nagyobb figyelemre tehet szert a 

látogatók, és a turisztikai szakemberek körében egyaránt.  

Fontosnak tartom felismerni, hogy ezen attrakció-típus létrehozása mindig egy hosszú folyamat, 

amely során a kreativitás mindvégig fontos tényező. Úgy gondolom – és ezt a kutatásaim is 

igazolják - mi magyarok ebben a kérdésben az elsők között vagyunk. 
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„Underground vendéglátás”: Budapest új attrakciói, a romkocsmák 

 

Dolgozatomban a budapesti underground szórakozóhelyeket, a romkocsmákat vizsgáltam. Célom a 

romkocsmák, közönségük, és az árnyoldaluk elfogulatlan bemutatása volt. 

Dolgozatom eredményeként megállapíthatom a következőket: 

A romkocsmák Budapesten találhatók, a belvárosi negyedre koncentrálódva. Saját definícióm 

szerint fogalmazva – romkocsma: az a szórakozóhely, amely olyan épületben található, amelynek 

legalább 50 éves történelme van, a terei tágasak, tagoltak, és legalább egy kerthelyiség kapcsolódik 

hozzá, amit évszaktól függően használatba is helyeznek. 

Berendezésük leginkább a 70-es, 80-as évek dizájnjára hasonlít, a nyitási alapkoncepció, hogy 

minél kevesebb pénzből, minél hangulatosabb helyet teremtsenek. Igaz, hogy ha az évek múltán a 

romkocsmákat felújítják, akkor a megálmodott dizájn már sokkal tudatosabban épített, leginkább a 

minimalista vonalat ragadják meg. 

A romkocsmák olyan underground szórakozóhelyek, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek a 

külföldiek-belföldiek között egyaránt, ezt egységesen alátámasztja a személyes megfigyelésem és a 

szakmai interjúk eredményei is. 

Számos programmal szolgálnak a közönségnek, egyaránt megtalálhatók koncertek, performanszok, 

vetítések, közvetítések stb. Az itallapokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy kommersz italok nem 

kaphatók, viszont nagy számban választhatunk csapolt sörök, borok és rövid italok közül. Árak 

tekintetében nem mondhatók olcsónak – még vidéki viszonylatban sem –, árai leginkább egy első 

kategóriás vendéglátóhelyéhez hasonlítanak. 

A romkocsmák közönségét két csoportra osztottam: külföldiekre és belföldiekre. A magyar 

közönséget vizsgálva megállapíthatjuk, hogy egy jól körülhatárolható szegmenst ölel fel: leginkább 

a 21 és 32 év közötti, értelmiségi, Budapest vagy környékén élő, jó anyagi körülményekkel 

rendelkező fiatalok köreiben kedveltek ezek a szórakozóhelyek. 

A biztonsági tényezőket vizsgálva Topa Zoltán r. főhadnagy úr elmondta, hogy a romkocsmák 

közönségére nem jellemzőek a kihágások – s bár az alkoholfogyasztás egy globális problémát, az 

alkoholizmust generálja – a kábítószerrel való visszaélések száma a romkocsmákban nem mérvadó. 

A Corvintető üzletvezetője szavaival élve: „hiába jó minden, ha nincs benne lélek”, így 

egyértelműen megfogalmazódott bennem az a tény, hogy a romkocsmák sikerét az-az otthont 

teremtő hangulat határozza meg, hogy betérve egy italra egy „nagycsaládban” és abban a 

biztonságban érezzük magunkat, amit igazán csak az összetartozás tudata tud biztosítani nekünk a 

rohanó hétköznapokban… 
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A Coffeeshop Company magyarországi piaci helyzete és kitörési lehetőségei 

 

A kávé évtizedek, sőt évszázadok óta az egyik legnépszerűbb ital az emberiség körében, szívesen 

isszuk reggel, délben vagy akár este, otthonunkban, munkahelyünkön, de egyre többször 

kávéházakban. Manapság már rengeteg helyen kávézhatunk, a hagyományos kávéházaktól 

elindulva a viszonylag újnak számító amerikai típusú kávézókig, ennek ellenére felmerül bennem a 

kérdés, vajon a tradicionális kávézási szokások megőrizhetők-e illetve, hogy a kávéházak a mai 

világban is rendelkeznek-e akkora kultúrával, mint az 1900-as évek elején. A XXI. századbeli 

kávézókat egyre inkább az a kérdés foglalkoztatja, hogyan tudja a fiatalabb generáció folytatni a 

hagyományok megőrzését, milyen módon integrálhatók a XXI. század felgyorsult életformájába, és 

hogyan lehet a kávézási szokásokat és a kávéházi tradíciókat a mai fiatalok igényeire szabni úgy, 

hogy azok elsősorban értéket és minőséget közvetítsenek. A mai kávézóknak, kávéházaknak 

sikerességük érdekében a fiatalabb korosztály igényeire kell elsősorban fókuszálniuk. A 

nemrégiben megjelenő amerikai kávézóláncok a fiatalos dinamizmust próbálják meg képviselni, 

ezzel igazodva a század felgyorsult ritmusához. 

Dolgozatom témája a Coffeeshop Company amerikai típusú kávézólánc hazai piacon történő 

bemutatása és a kávézó esetleges kitörési lehetőségeinek, stratégiáinak felvázolása. A téma 

érdekessége, a kávéházi kultúra megreformálása az amerikai típusú kávézóláncok által adta az 

ötletet, hogy a témával mélyebben foglalkozzak. 

Az új jelenség „újszerűsége” miatt kevés irodalmi forrással rendelkezik, így dolgozatomban az 

egyéni gondolatmenet, logika és kutatások, valamint a marketing alapvető összefüggései próbálnak 

megoldásra vezetni. A másik fő gondolat, amely miatt a témát érdekesnek találtam, a vendéglátás, 

amely olyan terület, ahol szakértőnek kell lenni a vendégek kiszolgálásában, megtartásában, és ami 

talán még ennél is fontosabb, visszahívásában. Dolgozatom elején hipotézisem egy kérdésben 

fogalmazódik meg. Arra keresem a választ, hogy az amerikai típusú kávézók közötti kiélezett 

harcban találok-e sikeres stratégiát és tudok-e meghatározni olyan egyedi előnyt a vállalat számára, 

amelynek segítségével a versenytársakhoz képest a cég fölényre tehet szert. Dolgozatom 

konklúziójaként sikeres stratégiákat határoztam meg, amelyhez elengedhetetlen volt, hogy a cég 

jelenlegi helyzetét, célcsoportját, versenytársait helyesen mérjem fel.  
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A felsővezető váltások és a szolgáltatások minőségmenedzsmentjének kapcsolata szállodák 

példáján levezetve 

 

A minőségmenedzsmentre egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a szolgáltatások területén. A 

szolgáltatások minőségmenedzsmentjével foglalkozó szakirodalomban többen kiemelik a vezető 

szerepének fontosságát a rendszer sikeres működtetésével kapcsolatban. Emiatt kutatásom során a 

hangsúlyt a vezető személyére helyeztem. 

Mivel a minőség versenyelőnyt jelent az adott vállalat (ebben az esetben szálloda) számára, illetve 

üzleti eredményességét növeli, ezért fontos kérdésnek tartom annak kutatását, hogy hazai 

viszonylatban a szállodák mennyire ismerték ezt fel. Ezért olyan szállodákat vizsgáltam, ahol az 

elmúlt 5 évben vezető váltás következett be (a vezetőváltás egy meghatározó változási folyamat, 

mely a minőségmenedzsment rendszer változását is maga után vonhatja, középpontban az új 

vezetővel). 

Kvalitatív kutatás keretében 7 közép-dunántúli szállodában készítettem strukturált interjút. A 

mintavételi eljárás nem valószínűségi, kvóta szerinti kiválasztás volt. 

Ehhez kapcsolódóan dolgozatomban foglalkozom még az új szállodavezetők szolgáltatások 

minőségéről alkotott fogalmával, illetve azzal is, hogy milyen módon hajtották végre a magasabb 

minőség eléréséhez szükséges intézkedéseket (amennyiben volt változás a szálloda minőség 

menedzsmentjében). 



 

 

VAJTA ANETT GYÖNGYI 

Turizmus-vendéglátás 

BA, 6. félév 

Debreceni Egyetem 

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Dr. Ráthonyi-Odor Kinga 

adjunktus, DE GVK 

Dr. Hevessy Gábor 

adjunktus, szállodaigazgató, DE GVK 

 

 

A hazai egészségturizmus vizsgálata egyes Hajdú-Bihar megyei gyógy-és wellness szállodák 

körében 

 

Napjainkban a turizmus egyik dinamikusan fejlődő ága lett az egészségturizmus, melynek oka a 

társadalom egyre fokozódó egészségtudatos magatartása. Emiatt az 1990-es évek eleje óta 

hazánkban is egyre nagyobb figyelmet fordítanak ennek az ágnak a fejlesztésére. A hazai 

egészségturizmus helyzetének felértékelődését támasztja alá egyrészt az, hogy az elmúlt évtizedben 

a gyógy-és wellness-szállodák száma meghétszereződött, másrészt, hogy az általuk kínált 

szolgáltatások köre is kibővült, harmadrészt, hogy léteznek olyan gyógykezelések is, amelyeket 

OEP támogatással is igénybe lehet venni. 

Dolgozatom célja az volt, hogy megvizsgáljam a hazai egészségturizmus helyzetét egyes Hajdú-

Bihar megyei négycsillagos gyógy- és/vagy wellness-szállodák körében. A szállodák kiválasztása a 

KSH Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának segítségével történt. A 2010. év végi adatok 

alapján, a vendégéjszakák száma szerinti első tíz Hajdú-Bihar megyei gyógy- és/vagy wellness-

szálloda rangsorát kértem ki. A tíz szállodából hattól kaptam lehetőséget, hogy feltegyem nekik 

kérdéseimet. Személyes megkeresést követően azt kutattam, hogy a szállodaigazgatók, felsővezetők 

hogyan látják ennek az ágnak a helyzetét, térnyerését hazai és nemzetközi szinten egyaránt, hogyan 

ítélik meg saját szállodájuk teljesítményét az általuk nyújtott szolgáltatásokat alapul véve. 

Néhány kérdésben igen borúlátóak voltak a válaszadók, összességében azonban elmondható, hogy 

bizakodva tekintenek a jövőbe, és azt állítják, hogy az egészségturizmusban rejlő fejlesztési 

lehetőségek jelentik az egyik legjelentősebb kitörési pontot a magyar gazdaság és saját szállodájuk 

számára is. Véleményük tükrözi az általam többször hangsúlyozott tényt, miszerint a turizmus 

nemzetgazdasági ág, azon belül az egészségturisztikai szegmens ma rendkívül meghatározó eleme a 

magyar gazdaság teljesítőképességének. Egybehangzó véleményük alapján ez a jövőben is így 

lehet, ha megfelelő infrastruktúra, logikus fejlesztések, körültekintő, nem csak a Budapest-Balaton 

vonalat hangsúlyozó marketingtevékenység, és elegendő tőke áll rendelkezésre a tervek 

megvalósításához. Szerintük a kereslethez igazodó kínálat kialakítása alapkérdés ezen a területen, 

amely ezáltal szigorúbb szabályozások bevezetését szolgalmazza. 



 

 

VILLÁNYI MÁRTON KÁROLY 

turizmus-vendéglátás 

BA, 7. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Karakasné Morvay Klára 

főiskolai adjunktus, BGF KVIK 

 

 

A Hilton brand értékének elemző bemutatása 

 

Számos jelenkori szállodaipari és marketing irányzat vezetett ahhoz a döntéshez, mely szerint 

érdemes a branding és a szállodaipar kérdéskörét összekötni és egy konkrét szálloda példáján 

keresztül bemutatni, hogy egy nemzetközi szállodalánc egy adott brandje milyen hozzáadott értéket 

képvisel egy szálloda életében. 

A dolgozat háttereként a multinacionális szállodaláncokkal köttetett névhasználati szerződések 

szolgáltak, amely szerződések megkötésekor, megújításakor vagy éppen szerződésbontáskor fontos 

megvizsgálni, hogy milyen piaci lehetőségekkel számolhat egy adott szálloda, ha egy nemzetközi 

szállodalánc brandjéhez tartozik és milyen lehetőségekkel, ha önálló szállodaként üzemel. 

A dolgozat során a cél a márkaérték-mérés elméletének bemutatása, egy konkrét márka és szálloda 

példáján keresztül, tehát megpróbálni kimutatni, hogy mit ad a teljesítményhez a márkanév. A 

konkrét márka jelen esetben a Hilton, a konkrét szálloda pedig a Hilton Budapest lesz. A 

márkaérték két oldalról lesz megmérve, bevétel- és költségoldalról. A bevétel oldali mérés egy 

modellalkotás által lesz elvégezve, melyben a Hilton Budapest feltételezett piaci teljesítményét 

vizsgálom meg különböző körülmények között. A költségoldali elemzésnél pedig a különböző 

fizetendő díjakat veszem sorra és megvizsgálom az összetételüket több márka esetében. A dolgozat 

végén pedig megkísérlem, hogy a márkaérték mérés eredményeinek tudatában értékeljem a 

példaszálloda által „használt” márkát és esetlegesen egy potenciális helyettesítő márkát nevezzek 

meg a Hilton Budapest számára. 



 

 

TOMASOVSZKI TÍMEA 

Turizmus-vendéglátás 

BSc, 8. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Jászberényi Melinda 

egyetemi docens (BCE - Szolgáltatásmenedzsment Tanszék), BCE GTK 

 

 

A siker kulcsa - Utazásközvetítők és tour operátorok összehasonlítása egy pályakezdő 

szemszögéből 

 

Dolgozatom témája az utaztatók két fajtájának, az utazásszervezőknek és –közvetítőknek az 

összehasonlítása. 

Tekintve, hogy a későbbiekben a turizmus ezen területén szeretnék dolgozni, fontosnak tartom 

megvizsgálni, hogy az utazási irodák mely formája a megfelelőbb igényeimnek, elképzeléseimnek. 

Témaválasztásomkor az sem volt elhanyagolható, hogy előzetes vizsgálataim folyamán arra a 

megállapításra jutottam, hogy ilyen aspektusból még nem történt a témában való kutatás. 

Elemzésemet pénzügyi és szakmai szempontok szerint végzem, melyhez primer (interjú) és 

szekunder kutatásokat is használok. 

Célom volt kideríteni, hogy valósnak bizonyul-e az a hipotézisem, miszerint a tour operátorok 

jövedelmezési szempontból vonzóbbak, viszont a közvetítőknél egyértelmű előny a szakmára való 

szélesebb rálátás, a szakmaiság. 

Kutatásom során azonban olyan információk birtokába jutottam, amelyek egy ennél sokkal 

messzemenőbb következtetést engedtek levonni. 



 

 

HAJMÁSY GYÖNGYI 

Turizmus-menedzsment mesterképzési szak 

MA, 12. félév 

Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Gyurácz-Németh Petra 

tanársegéd, PE GTK 

 

 

A szolgáltatásminőség és az emberi erőforrás kapcsolatának vizsgálata a Balaton régió 

négycsillagos szállodáiban dolgozó front office munkatársak példáján 

 

Kutatásom egy nagyon fontos és életbe vágó probléma köré épült: a szállodai dolgozók 

elégedettségét, valamint annak vendégelégedettséggel való összefüggését vizsgálja. A 

témaválasztás felettébb aktuális, hisz a szállodák növekvő versenyében a minőségi munkavégzés 

rendkívül fontos tényező. 

Kutatásom során a kényes témaválasztás ellenére sikerült megfelelő mintaszámmal dolgozni. A 

Balaton régió 22 négycsillagos szállodájának 63 recepciósa töltötte ki az általam készített kérdőívet. 

A kérdőív lezárását követően felállítottam egy értékelési pontrendszert, melynek segítségével 

számszerűsítettem az eredményeket, így megállapításra kerültek az egyes dolgozói elégedettségi 

szintek. A vendégek által észlelt minőség méréséhez a booking.com szállásfoglaló portálon 

található vendégértékeléseket használtam. Végül korrelációelemzést hajtottam végre, hogy 

megtudjam milyen mértékű kapcsolat áll fenn a két tényező között. A kapott eredmények alapján 

egyértelműen látszik, hogy szoros kapcsolat van a dolgozói elégedettségi szint, valamint a 

vendégelégedettség között.  



 

 

TOPLAK ANNAMÁRIA 

Gazdálkodási és menedzsment 

BA, 7. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Balázsné Lendvai Marietta 

Adjunktus, BGF GKZ 

 

 

Élményelemek a szállodákban – jelenthet-e versenyelőnyt az event marketing? 

 

A dolgozatomban a címben feltett kérdésre kerestem a választ. A kitűzött útvonalon haladva 

próbáltam alaposan feltárni a főbb piaci trendeket, s azokat a kihívásokat, amelyekkel a szállodák 

nap, mint nap találkoznak. Az ismert szekunder adatokra építettem rá a gyakorlatot. Primer 

kutatásomat két irányban indítottam el. A vizsgálat teljessége érdekében online kérdőívet töltettem 

ki a 18 év feletti felnőttekkel, akik a vendég, illetve a potenciális vendég szerepét töltik be. A 

kutatásom célja bebizonyítani, hogy a magyaroknak is fontos a szállodai élmény. Egy szálloda 

kiválasztásánál lényeges szempont a szálloda szolgáltatáspalettájának sokszínűsége, az 

„eseményekben gazdag” tevékenységek bő választéka. A kutatásom nem teljesen a várt eredményt 

hozta. A magyar embert még nagyban befolyásolja az ár, a kutatás eredményei alapján 

árérzékenység jellemi őket. 

Az online kérdőíves felmérés után a szolgáltatás oldaláról is megvizsgáltam a választott témakört. 

Az effektív kutatást két irányban indítottam el: a múlt ismerete után megvizsgáltam a kiválasztott 

néhány szálloda honlapját, hogy megismerhessem a jelenüket. Kíváncsi voltam, milyen 

szolgáltatásokkal várják a vendégeiket. Hiszen minden szálloda onnan indult el, hogy átutazóknak 

szállást biztosítson, étkezéssel. Mára ez alapszolgáltatássá vált, ahhoz, hogy egy szálloda kihívja és 

megtartsa a versenyelőnyét, ötletességével meg kell nyernie a célpiacát. 

A honlapok megvizsgálása után kíváncsi voltam arra, hogy a szállodák vezetői a forgalmukat 

figyelembe véve milyen következtetéseket vonnak le az aktuális fogyasztói trendekről és a 

vendégek trendkövetési szokásairól. Érdekelt a véleményük, hogy tapasztalataik szerint a magyarok 

mennyire élménykeresők. Kíváncsi voltam, hogy a szállodákat csak azok keresik e fel, akik pihenni, 

kikapcsolódni, relaxálni szeretnének, vagy tudnak olyant nyújtani a hotelek, amivel felkelthetik az 

aktívabb, kalandokat kereső turistákat. A mélyinterjú során három nevesebb szállodát kerestem fel 

telefonon. A kutatásom összegzéseként elmondható, hogy a szállodák most nehéz korszakukat élik. 

A jövőjüket a külföldi szállóvendégek határozzák meg, a magyar vendégekre nem 

támaszkodhatnak. Mint az interjúk során megtudtam, a folyamatos fejlődés alapkövetelmény a piaci 

pozíció megtartása érdekében. Folyamatosan kell időt és pénzt áldozni újabb és újabb 

szolgáltatások kitalálásához. A szállodák a most jellemző trendben, az egészségturizmus, a 

gyógyturizmus fejlesztésében látják a jövőt. 



 

 

HORN NIKOLETT 

Turizmus-menedzsment 

MA, 2. félév 

Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Priszinger Krisztina 

egyetemi adjunktus, PE GTK 

 

 

Ötlettől a valóságig, avagy egy szállodai projekt előkészítésének lépései 

 

A globalizáció, illetve a piacgazdaság változásának felgyorsulása óta a szervezetek működését 

befolyásoló környezeti feltételek (piaci, jogi, gazdasági, stb.) folyamatosan változnak, így a XX. 

század második felétől a szervezetek számára szinte létformává vált az állandó alkalmazkodás, 

melynek egyik eszköze különböző projektek kidolgozása és megvalósítása. 

 

A folytonos változási és megújulási kényszer a szálláshely-szolgáltatás piacára is érvényes, ezért a 

szállodát vezető menedzsereknek a mindennapi üzletmenet során különböző szállodai projekteket 

kell előkészíteniük, mint például új foglalási rendszer bevezetése, wellness részleg bővítése, hotel 

felújítása. 

 

Dolgozatomban egy már meglévő szálloda, a Hotel Veszprém*** átalakításával foglalkozom. 

Véleményem szerint izgalmas annak a feltárása, hogy milyen módszerek, technikák segítségével 

lehet egy ilyen beruházást előkészíteni. A projektekre általánosan érvényes az újszerű jelző, így a 

Pannon Egyetem Turizmus Tanszéke által kidolgozott, Ifjúsági turizmus fejlesztési stratégiája 

alapján, több szempontból innovatív, a mai fiatalok igényeinek megfelelő ifjúsági szálláshelyet 

szerettem volna „létrehozni”. 

 

Dolgozatom fő célkitűzése, hogy bemutassa azokat a projekttervezési,- előkészítési módszereket és 

technikákat, melyek elsajátítása elengedhetetlen egy sikeres projekt előkészítéséhez. 

 

Kutatásomban vizsgálom a szállodai és más beruházási projektek között fennálló különbségeket, 

azok tervezési és előkészítési szakaszában, illetve kvantitatív módszerrel (kérdőíves adatgyűjtéssel) 

feltárom a fiatalok (elsősorban 12-35 év közöttiek) utazási szokásait, motivációit és az ifjúsági 

szállókkal szemben támasztott követelményeiket, fejlesztési javaslataikat. 

 

Az eredményekről általánosságban elmondható, hogy a korábbi évek kutatásai és az általam végzett 

kérdőíves megkérdezés csak egy kérdéskört érintve mutatott jelentős eltérést. A szállodai és más 

beruházási projektek esetében ugyancsak jól alkalmazhatóak Görög Mihály és Hans Corsten 

életciklus-modelljében bemutatott tervek, elemzések, csupán négy kisebb eltérést véltem felfedezni 

a projekt tervezése során. 

 

Kulcsszavak: ötlet, projekt-életciklus, tervezés, fejlesztés, ifjúsági szálló 



 

 

OROSZ ZSUZSANNA 

Turizmus-vendéglátás 

BA, 7. félév 

Károly Róbert Főiskola 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Galgóczy-Németh Andrea 

adjunktus, KRF GTK 

 

 

Túlélés a lovasturizmusban 

 

A lovas turizmus témájának feldolgozására, személyes érdeklődésem és kíváncsiságom ösztönzött. 

Meg akartam tudni és érteni, hogy hogyan is működnek a lovas turisztikai vállalkozások, és hogy 

ténylegesen megéri-e ebbe az ágazatba pénz fektetni. Sokat hallunk mostanában a lovas 

turizmusról, a Magyar Lovas Szövetségről és céljaikról. Arról viszont semmilyen információt nem 

kapunk, hogy igazából vállalkozói szinten megéri-e ilyen típusú vállalkozást üzemeltetni, milyen a 

helyzetük, és hogy milyen nehézségekkel küzdenek, meg a mindennapokban. 

A lovas turizmus, magában nagyon kevés statisztikában szerepel, és azok a statisztikák sem 

nevezhetőek frissnek. Így a dolgozatomban olvasható adatok nagy részben saját kutatómunkám 

eredményei. Igyekeztem tapasztalataim, és kapcsolataim felhasználásával tejes képet alkotni erről a 

szektorról, így nem csupán a magyar viszonyokat vizsgáltam, hanem a külföldieket is. 

Kutatásom során fény derült arra, hogy a vállalkozások nehéz helyzetben vannak, küzdenek a 

fennmaradásért. E mellett az is nyilvánvalóvá vált számomra, hogy nagy lehet a lovas turizmus 

gazdasági jelentősége. Az ehhez tartozó ágazat sok másikkal szoros kapcsolatban áll. Igen nagy 

szerepe van még a lovas rendezvényeknek. Egyre nagyobb tömegeket vonzzanak, így a rendezvény 

helyszínéül szolgáló település és kistérség számára gazdasági fellendülést jelentenek. Ahhoz, hogy 

ezek a pozitív hatások továbbra is érvényesüljenek, a lovas vállalkozásoknak működniük kell. Ez 

azoknak sikerül, akik kellően szakképzettek, nyitottak, azt az értékrendet sugározzák, amit a 

vendégek elvárnak, továbbá a szolgáltatásuk minősége és sokszínűsége kiemelkedő. Ez az ágazat 

egy hobbira és arra a vágyra épül, hogy az emberek különleges kapcsolatot alakítsanak ki ezekkel a 

kivételes állatokkal. Ennek okán figyelembe kell venni azt, hogy a keresletet nagyban befolyásolja a 

diszkrecionális jövedelem változása. A szezonalitás csökkentése érdekében az a jelenleginél 

szorosabb összefogás más lovardákkal, szállodákkal, utazásszervezőkkel, rendezvényszervezőkkel, 

nemzeti parkokkal, akár szaküzletekkel, elkerülhetetlen. Figyelembe kell venniük, hogy egy átlagos 

lovarda nem tud olyan attrakciót létrehozni, amely 60-70 km-nél messzebbről is folyamatosan 

vonzza az embereket. 

Szerencsére sok olyan vállalkozás van, amelyek jobban vagy rosszabbul, de megküzdenek a 

folyamatosan változó körülményekkel. 
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TURISZTIKAI MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK A MAGYARORSZÁGI 

RÉGIÓKBAN 

 

Bevezetés: A turizmus szerepe a világ, így hazánk társadalmi-gazdasági folyamataiban is 

kiemelkedő jelentőségű. Ebben az ágazatban főleg mikro és kisvállalkozások működnek. 

Vizsgálatomat ezek körében végeztem. Felmérésemben a pályázati feltételrendszerek 

hozzáférhetőségét, átláthatóságát tanulmányoztam és hitelfelvételi szokásaikat.Vizsgáltam a 

különböző turisztikai régiókban működő érdekvédelmi egyesületekkel, szervezetekkel való 

elégedettség mértékét.A kérdőíveket az összes hazai turisztikai régióban kiosztottam (személyesen 

illetve on-line formában).Az értékeléshez többféle statisztikai módszert alkalmaztam. 

Függetlenségvizsgálatot, Csuprov-féle asszociációs együtthatót, Varianciafelbontást. Az adatok 

feldolgozásához Microsoft Excel ill. SPSS for Windows(Statistical Package for Social Sciences) 

programot használtam.Eredmények: Kutatásom során több hipotézist is felállítottam. 1. A 

turisztikai vállalkozás jellege jelentősen befolyásolja az igényelt banki hitel típusát. 5%-os 

szignifikancia szint mellett kijelenthető, hogy a vállalkozás jellege, ill. az igényelt hitel típusa 

között van ugyan kapcsolat (khi^2=16,92215595, Ho elfogadási tartomány:0-7,96-ig), de a 

Csuprov-féle asszociációs együttható segítségével megállapítható, hogy ez a kapcsolat lazának 

nevezhető (T= 0.17). Így ez a hipotézisem nem nyert igazolást. 2. Minél nagyobb egy turisztikai 

vállalkozás mérete, annál inkább ismeri és használja a hazai és Európai Uniós pályázati 

lehetőségeket. A varianciafelbontás segítségével végzett statisztikai elemzés a mikro vállalkozások 

esetében igen szoros kapcsolatot jelzett (H^2= 67%, H=0,79). A kisvállalkozások esetében ez a 

kapcsolat viszont lazának bizonyult (H^2=16%, H=0,4). 3. A turisztikai vállalkozások alkalmazotti 

létszámának változása szorosan összefügg az árbevétel változásával. Ez a hipotézisem részben 

beigazolódott. A mikro vállalkozások esetében a korrelációs vizsgálat segítségével közepesen erős 

kapcsolatot jelzett (R= 0,56). A kisvállalkozások esetén ez a kapcsolat közepesnél gyengébb volt 

(R=0,29). Következtetések: A kutatás eredményeként megállapítható, hogy a turisztikai 

vállalkozások hitelfelvételi szokásait a vállalkozás jellege kevéssé befolyásolja. Sokkal 

meghatározóbbak a különböző banki portfóliók kínálatai. Minél nagyobb egy turisztikai vállalkozás 

mérete, annál jobban tudja kihasználni a különböző, vállalkozásokat segítő hazai és Uniós 

pályázatok nyújtotta lehetőségeket.  
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A FIATAL GENERÁCIÓ UTAZÁSI DÖNTÉSEINEK MARKETINGSZEMPONTÚ 

ELEMZÉSE 

 

Munkám célja a magyar és külföldi fiatalok (18-30 éves korosztály) utazási döntéseinek 

médiaszempontú összehasonlító elemzése, a tipikus magyar és külföldi fiatal turista profiljának 

felvázolása. 

Dolgozatomban elsőként rávilágítok az ifjúsági turizmus jelentőségére, jellemzem az ifjúsági 

turisztikai terméket. Kitérek az utazások lehetséges motivációira is, megkísérlem feltárni azon 

okokat, amelyek utazásra ösztönzik a vizsgált csoportokat. Ennek érdekében a 

marketingkommunikációs eszköztár bemutatása után feltárom az aktuális trendeket az ifjúsági 

turizmus területén, amelyek egyes turisztikai desztinációk vagy vállalatok sikeres marketingakciói 

révén befolyással lehetnek a fiatalok utazási célkitűzéseire. 

Empirikus kutatásom során első lépésben online kérdőíves megkérdezést folytattam, majd 

mélyinterjút készítettem a két vizsgált szegmens két-két tagjával. Kutatásaim eredményei alapján 

képet nyújtok arról, hogy a két vizsgált szegmens tagjai milyen marketingaktivitások alapján 

hozzák meg turisztikai döntéseiket, kiemelt hangsúlyt fektetve arra, hogy mely kommunikációs 

eszközök bírnak döntő befolyással rájuk nézve az utazást megelőző információgyűjtő szakaszban. 

Összehasonlítom továbbá az utazások lebonyolításának folyamatát magyar és külföldi fiatal 

szegmens esetében, különös tekintettel arra, hogy a „do-it-yourself” típusú, önállóan lebonyolított 

vagy a közvetítők igénybevételével történő utazásokat részesítik előnyben. 

Összességében láthatóvá vált, hogy szignifikáns különbségek mutatkoznak a magyar és külföldi 

fiatal korosztály turisztikai magatartásában, különös tekintettel az utazási motivációkra, az 

információgyűjtés szakaszában alkalmazott egyes forrásokra, illetve az ideális utazásról alkotott 

képre. 
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A táj szépsége mint turisztikai attrakció 

 

Dolgozatom témája a táj és a turizmus kapcsolata. Mit is nevezünk pontosan tájnak? Sorolhatjuk – e 

a természet vagy a tájkép szépségét az elsődleges utazásra buzdító motivációk közé? Vagyis lehet a 

táj - nemcsak egy alapvető földrajzi kategória hanem – turisztikai vonzerő is? Többek között ezekre 

a kérdésekre is keresem a választ a munkám során. 

Mindemellett azt vizsgálom, hogy a táj fogalma hogyan is épült be a turizmus rendszerébe, továbbá, 

hogyan jelenik meg napjainkban. De mivel a téma nagyon összetett és szerteágazó a dolgozatban 

csak a turizmus rendszerének egy oldalára fókuszálok, ez pedig a kínálati oldal.  

Ezen belül az utazási irodák tevékenységét veszem alapul, hiszen ők azok, akik széles spektrumban 

képesek bemutatni a turisztikai kínálatot a nyomtatott vagy online katalógusok, honlapok 

segítségével a potenciális turista számára. 

Mindezek alátámasztására önálló kutatási munkám is az utazási irodákat célozza meg. Mivel maga 

a táj és a szépség egy nehezen körülírható és leginkább szubjektív fogalmak, ezért az egyetlen 

„kézzelfogható” formájuk a (fény)képek, amelyeket az irodák felhasználnak az értékesítés során. 

Így a dolgozatom egy részében arra igyekszem választ találni, hogy milyen szerepet játszik 

tulajdonképpen a táj a turizmusban, hiszen számtalan tanulmány született már a turisták 

viselkedésének megértésére illetve a fogadóterületek elemzésére, azonban, hiába mutat rá a 

szakirodalom a tájkép szépségre, mint turisztikai vonzerőre, a táj és turizmus mélyebb kapcsolatát 

még csak igen felületesen vizsgálták. 

Másrészt pedig amellett, hogy igyekszem párhuzamba állítani, hogy hogyan is illeszkedik bele a 

turizmus fejlődéstörténetébe és a turizmus egész rendszerébe a táj fogalma és ennek kézzelfogható 

megjelenése a tájkép, szeretnék rámutatni arra, hogy ezeknek a (táj)képeknek milyen szerep, 

funkciója van, és, hogy ezeket hogyan használják az utazási irodák a katalógusok összeállítása 

során. 
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A turizmus attitűd vizsgálata Magyarországon 

 

Választásom azért esett a turisztikai attitűd vizsgálatára, mert tanulmányaink alatt a turizmus ezen 

aspektusát alig érintettük, pedig jelentősége kiemelkedő. 

A dolgozat első felét az ide szorosan kapcsolódó szakirodalom bemutatása alkotja, ahol bővebben 

kitérek a társadalmi-kulturális hatásokra, az azt befolyásoló tényezőkre, és ezek jelentőségére az 

attitűd kialakulásának szempontjából. Az ilyen hatások vizsgálatára készített néhány elmélet is 

bemutatásra kerül ebben a részben. 

Ezután következik a magyarországi helyzet vizsgálatának érdekében készített kérdőív válaszainak 

részletes elemzése, mely összefüggéseiben mutatja be az eredményeket. 

A mellékletek első nagy fejezete tartalmazza a turizmus – az attitűd kialakulásának szempontjából 

fontos – elméleti hátterének elemzését, mely véleményem szerint szerves részét képezi a 

dolgozatnak, ám a terjedelmi feltételeknek való megfelelés érdekében csak a mellékletek között 

kapott helyet. Itt található az általános fogalmi bevezetés mellett a teherbíró képesség, és a 

gazdasági hatások bemutatása, illetve a turistatipológiák és a desztinációs evolúciós görbe is itt 

kapott helyet. 

A kérdőíves felmérés több érdekes összefüggésre rámutatott, melyek bővebb elemzése megtalálható 

az egyes kérdések válaszainak értelmezésénél. Összességében a legfőbb eredménynek az tekinthető, 

hogy a magyar lakosság szerint a turizmusnak több pozitív hatása érzékelhető, mint negatív, tehát – 

a nem reprezentatív felmérés alapján – a turisták által gyakran látogatott desztinációk sem érték 

még el teherbíró képességük határait hazánkban. A megkérdezés hipotézise volt, hogy ha kiemelten 

vizsgáljuk a turisztikailag frekventált helyen lakókat, illetve a turizmussal kapcsolatos 

munkatapasztalattal rendelkezőket, akkor az egész mintához képest eltérést találunk a válaszaik 

megoszlásában. Ez csak részben jelent meg a válaszokban: valójában a turisztikai 

munkatapasztalattal rendelkezők érzékelik csak eltérőbben a pozitív és a negatív hatásokat, mivel 

nagyobb rálátásuk van a területre. A válaszok alapján nem alakult ki a magyar lakosságban 

elutasítás, vagy ellenszenv a turizmussal szemben, inkább pozitívnak ítélik a jelenlétét hazánkban. 

Remélem, a közeljövőben ezeket az emberi tényezőket fontosságuknak megfelelően fogják kezelni 

hazánkban, és felismerik, hogy a turizmus fejlesztése nem lehet sikeres a társadalmi tényezők, 

attitűdök ismerete és integrált kezelése nélkül. 
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Az utazási motivációk változásának hatása a szállodaiparra Hogy kerültek szállodák a víz 

alá? 

 

A dolgozatom célja, hogy megismertessek néhány nem mindennapi szállodát és a turisták 

véleményét ezekről a szállodákról. A primer kutatásomból kiderül, hogy miért vesznek igénybe 

szállodát a turisták és miért vonzóak számukra a különleges szállodák. Ez a téma azért aktuális, 

mert a jövőben egyre több szállodát fognak létesíteni illetve terveznek, amelyek igen különleges 

vonzerővel bírnak. Azért ezt a témát választottam, mert engem is ugyanúgy mint sok más embert is 

érdekelnek az új dolgok, amelyekkel nem találkozunk a mindennapjainkban. 

 

A kutatásaimban primer és secunder kutatások egyaránt szerepelnek. A primer kutatásaimat 

internetes kérdőívvel végeztem és a kérdésekre adott válaszok alapján összegeztem illetve vontam 

le következtetéseket. A secunder kutatásimban KSH és UNWTO adatokat használtam, illetve egyéb 

internetes oldalak segítségével mutattam be a szállodákat. 

A dolgozatomban bemutatom, hogyan változott a turizmus a történelem során és ma melyek a 

legfőbb motivációk az utazásnál. A szállodaipar folyamatosan fejlődik és arra törekszenek, hogy 

valami újat, különlegeset kínáljanak a turistáknak. 

Létrejöttek az úgynevezett különleges szállodák, melyek építészetükkel, elhelyezkedésükkel válnak 

vonzóvá a turisták számára. Ezen szállodák többsége luxus szálloda, amelyeket a magas 

diszkrecionális jövedelemmel rendelkező turisták tudnak igénybe venni. 

 

A legkedveltebb desztinációk víz közelében találhatóak. Két víz alatti szállodát már építenek és 

egyet terveznek, de már találhatunk olyan szállodát melynek egy helyisége a víz alatt található. A 

víz alatti szállodákon kívül bemutatom a jövő szállodáit is. Ezek luxus szállodák lesznek és 

különböző luxus szolgáltatásokat nyújtanak majd a vendégeik számára. 

Kutatásaim a turisták ezen szállodákról alkotott véleményeire irányul és ezek alapján vontam le 

következtetéseket arról, hogy a turisták számára, melyek a legfőbb motivációk egy különleges 

szálloda igénybevételénél. 
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ERASMUS - Miért nem élnek a hallgatók a lehetőséggel? 

 

Az Erasmus Hallgatói Mobilitás Program az egyik zászlóshajója az Európai Unió oktatási 

csereprogramjainak. Fő célja, hogy segítse a hallgatókat alkalmazkodni az európai munkaerő piac 

igényeihez, ösztönözze a hallgatókat kompetenciák elsajátításában, úgy mint a nyelvtudás 

fejlesztésében és javítsa a halhatók gazdasági- és szocio-kulturális tudását; ösztönözze az 

együttműködéseket felsőoktatási intézmények és vállalkozások között; és hozzájáruljon egy 

magasan képzett, nyitott, nemzetközileg tapasztalt fiatal szakemberekből álló bázis kialakításához. 

(http://ec.europa.eu/education/erasmus/placement_en.htm, 30.09.2012). 1987 óta több mint 2,2 

millió hallgató vette részt az Erasmus programban. 

Egy a MOHA magazin által készített rangsor szerint a Pannon Egyetem a 22. helyen áll a “Top 

Erasmus Egyetemek” listáján 49 magyar felsőoktatási intézmény közül. A rangsor a Tempusz 

Közalapítvány által gyűjtött statisztikákat vette figyelembe. 

Hogyan lehetne ezen a helyezésen javítani? Hogyan profitálhatna még többet az egyetem az 

Erasmusból? 

Ezen munkámban egy kutatás eredményit mutatom be, amely a Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Karának hallgatót vizsgálta. Célom az volt, hogy kiderítsem, mi tartja vissza a 

hallgatókat attól, hogy jelentkezzenek az Erasmus programba. 

A kérdőív azokat a hallgatókat célozta, akik még nem vettek részt a programban. 

Az egyik legérdekesebb jelenség, hogy a megkérdezettek 90%-a hallott már az Erasmus 

programról, és ezen belül 75% gondolt is rá, hogy jelentkezik, mégsem tette. 

Kutatásom eredményeit felhasználni bemutatok néhány javaslatot, ami segíthet a kimenő Erasmus 

hallgatók számának növelésben. 
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Filmek nyomában - filmek az idegenforgalomban 

 

Filmek nyomában – filmek az idegenforgalomban című dolgozatom a hazai filmturizmusra 

koncentrál, amelynek primer kutatása képezi a jelenlegi értekezést, az összefoglaló elméleti 

áttekintés pedig a Mellékletekben kapott helyet a terjedelmi korlátok miatt. 

A filmturizmus hazai helyzetének felmérése és bemutatása a dolgozat fő célja, ennek keretében a 

filmes hivatás- és szabadidő-turisztikai kínálati elemek áttekintésére kerül sor. Primer kutatásom az 

etyeki Korda Filmparkra fókuszál. A nemzetközi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a megfelelő 

partnerkapcsolatok a filmturizmus sikereinek kulcskérdését jelentik, ezért a filmturisztikai 

együttműködések számbavételétől sem lehet eltekinteni. Az értekezés végén fejlesztési javaslatokat 

teszek a hazai filmturizmus erősítésére, amelyek során figyelembe vettem az idegenforgalom főbb 

trendjeit, illetve a sikeres filmturisztikai desztinációk gyakorlatát. 

Korábbi kutatásaim, illetve a szakirodalom feldolgozása alapján a következő hipotézist 

fogalmaztam meg: Magyarországon egyelőre gyerekcipőben jár a filmturizmus ágazata, de már 

felismerték az ágazat jelentőségét. A megvalósult tervek nem kapnak elég figyelmet, a nem 

megfelelő marketing tevékenységek miatt pedig nem sikerül hatékonyan ösztönözni a keresletet. 

Hipotézisem alátámasztását minél szélesebb körben szerzett információk elemzésével valósítottam 

meg. A szekunder kutatás során a nemzetközi szakirodalom volt a meghatározó. Primer 

kutatásomhoz kvalitatív adatgyűjtési módszereket alkalmaztam, amely során öt személyes interjút 

készítettem a turisztikai szakma képviselőivel, a Korda Filmpark értékesítési igazgatójával, illetve 

Etyek község polgármesterével. További tapasztalatokat a Korda Filmparkban tett látogatásom 

során gyűjtöttem. 

Az elmúlt hónapokban szerzett tapasztalataim alapján arra a megállapításra jutottam, hogy a 

filmturizmus dinamikusan fejlődő ágazat, amely további kutatásokat igényel a benne rejlő 

lehetőségek hatékonyabb kihasználása érdekében. Gyakorlati szinten pedig az ágazat kiválóan 

alkalmas a kereslet élénkítésére és a turisztikai kínálat bővítésére, diverzifikációjára. A 

filmturizmus élményszerűsége kiválóan illeszkedik az uralkodó trendekbe is, ezért megfelelő 

tervezés és együttműködés esetén magasabb befektetési költségek mellett is jövedelmező ágazatnak 

bizonyulhat. Hazánkban az ágazat jelentőségének felismerése ellenére erőforrás-hiány miatt csak a 

hosszú távú tervekben jelenik meg a filmturizmus. 
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Kiutazó turisztikai keresletet befolyásoló tényezők elemzése 

 

A tanulmány célja az aggregált kiutazó kereslet és az azt befolyásoló faktorok feltárása és elemzése, 

valamint összefüggések feltérképezése a demográfiai tényezők és a preferált utazási típusok között. 

A téma közgazdaságtani és idegenforgalmi kérdések mellett pszichológiai aspektusokat is érint. A 

következő kérdésekre kerestem választ: 

 Melyek a legfontosabb tényezők, melyek a kiutazó turisztikai keresletet befolyásolják? 

 Van-e összefüggés a demográfiai jellemzők és a választott desztináció/utazástípus, valamint 

a legfontosabbnak tartott szempontok között (ár, távolság, éghajlat)? 

 Milyen szoros ez az összefüggés? 

 A személyiségtípus és a demográfiai jellemzők ismeretében meg lehet-e jósolni az utazási 

döntést? 

Az információgyűjtés a szakirodalmakon és a szekunder kutatás eszköztárán túl egy nem 

reprezentatív kérdőíves felmérés segítségével történt. Az adatokat lineáris regresszió, trendelemzés, 

χ2 - próba és Csuprov/Yule-féle asszociációs együttható segítségével elemeztem. 
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Szélsőséges turisztikai kínálat 

 

Munkám a Tudományos Diákköri dolgozat jegyében készült, mely a szélsőséges turisztikai kínálat 

megjelenésével foglakozik. Az elméleti síkon folytatott kutatások értelmében, típusát tekintve 

szakirodalmi áttekintés jellegű. Számos új keletű turizmusfajtát sorakoztattam fel, jellemzésükhöz 

nem lehetett könyvekre támaszkodni, mert eddig még senki nem kötötte őket egy csokorba. 

A szélsőséges turizmusformák kibontakozását az utazási döntések tükrében tekintettem át. 

Dolgozatom céljául tűztem ki, hogy feltárom azon motivációk kialakulásának okát, melyek értelmet 

adnak az alternatív kereslet kibontakozásának. 

Feltáró munkám egy rövid történelmi áttekintéssel kezdtem az utazási döntések témájában, melyet 

elengedhetetlennek tartok napjaink turizmusának megértéséhez. Szükség volt a turizmusban 

résztvevők motivációinak változását végig követni a történelem fő szakaszain, ezzel segítve a 

modern turizmusfajták kibontakozásának megismerését. 

E tartalmi részt követte a legújabb kor extrém igényeinek feltérképezése és az új turisztikai kínálat 

megjelenésének jellemzői következtek. A nagyobb lélegzetvételű egységben kifejtettem a 

szélsőséges turizmus új típusú változatait: extrém sport- és kalandturizmus, bevásárló-turizmus, 

üzemanyag turizmus, katasztrófaturizmus, sztrájk- és tüntetésturizmus, globális felmelegedés 

turizmus, szerencsejáték- és kaszinóturizmus, kábítószer-turizmus, szex-turizmus, adóparadicsom 

turizmus, és a jövőbe tekintést példázva, az űrturizmus. 

Minden típust bemutatva értelmeztem, miért is alakulhatott át turisztikai jelenséggé, 

általánosságban és konkrét példákon keresztül. Természetesen hazai vonatkozásokat is 

felsorakoztattam, azon célból, hogy érzékelhetni lehessen, ezen irányzatok nem is olyan 

megfoghatatlanok és távoliak, némelyek mindennapi életünk részévé válhatnak. 
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A FINANSZÍROZÁSI KORLÁTOZOTTSÁG HATÁSA A KIS- ÉS 

KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSI MAGATARTÁSÁRA A 

FELDOLGOZÓIPARBAN 

 

A „Subprime” válság során a vállalkozások beruházási hajlandósága lecsökkent, így a 

versenyképesség fenntartására irányuló fejlesztések elmaradtak, amely a gazdaságok növekedési 

kilátásait is jelentősen lerontotta. A gazdasági növekedés motorját a kis- és középvállalkozások 

versenyképessége és beruházási hajlandósága szolgáltatja. Ezen vállalkozások beruházásaikat 

hitelből finanszírozzák, amely a többségük számára az egyetlen elérhető külső forrás. 

A válság során a bankok kockázati toleranciája lecsökkent, így a kis- és középvállalkozások 

többsége nem talál külső forrást a beruházások megvalósításához, ezért a vállalkozásoknak 

finanszírozási korlátokkal kell szembenézniük. 

A tanulmány célja a finanszírozási korlátozottság empirikus vizsgálata, amely a magyar 

feldolgozóiparban tevékenykedő vállalkozásokból vett minta segítségével kerül bemutatásra. Ha a 

vállalkozásokat a beruházási magatartásuk szerint csoportosítjuk, akkor a csoportosítást magyarázó 

tényezőkből következtethetünk arra, hogy mi befolyásolja a vállalkozások beruházási 

hajlandóságát. Így azonosíthatjuk a finanszírozási korlátokkal szembenéző vállalkozásokat. 

Az empirikus vizsgálatból levonhatjuk a következtetést, hogy a vállalkozások korlátozottságát 

legnagyobb mértékben a vállalkozás mérete, a külső források nagysága, a likviditás, és a 

jövedelmezőség befolyásolja. Ezen kívül a korlátozott vállalakozások beruházásai érzékenyebbek a 

rendelkezésre álló belső forrásokra. 

A mintában szereplő feldolgozóiparban tevékenykedő vállalkozások többsége finanszírozási 

korlátokkal, túlzott eladósodással, vagy akár pénzügyi ellehetetlenüléssel néz szembe. Emellett a 

versenyképesség és a növekedési lehetőségek hiánya is megfigyelhető. Ez arra enged következtetni, 

hogy vállalkozásoknál valószínű a kockázati eltolódás, amely a vállalkozások értékének 

csökkenéséhez és a megszűnés kockázatának növekedéséhez vezethet. Ez magyarázatul szolgál 

arra, hogy az újonnan alapított kis- és középvállalkozások nagy része képtelen életben maradni 

Magyarországon. 
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A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága 

 

Dolgozatom aktualitását az adja, hogy mind a világgazdaságban mind hazánkban a 2007-től 

kezdődő jelzálogpiaci válság, majd az azt követő pénzügyi válság hatására megroppant gazdasági 

szereplőket, a kormányok végső hitelezőként megmentették a csődtől. Azonban ezek a mentőakciók 

és a gazdasági visszaesés okozta bevételkiesés egész Európában, így hazánkban is adósságválságba 

sodorták az államháztartásokat. Felmerül a kérdés, hogyan lehet rendezni ezt a helyzetet újabb adók 

vagy egyéb megszorító intézkedések nélkül? 

Kutatásom arra irányult, hogy milyen olyan foglakoztatás-politikai eszközt lehetne alkalmazni, ami 

kis állami ráfordítással, nagy társadalmi hasznot hozna. Így jutottam el az Indiában kialakult 

Grameen modellhez, ami a szegénységben élők számára biztosít forrást kizárólag vállalkozás 

indítása céljából, hogy így kitörhessenek a mélyszegénységből. Mindezt úgy, hogy nem vállalati 

vagy állami fedezetet használ, hanem a résztvevők egymás iránti szolidaritását és 

felelősségvállalását. Természetesen a modell, ami Indiában sikerült egy az egyben nem ültethető át 

a magyarországi gyakorlatba a gazdasági, társadalmi és számtalan egyéb különbség miatt. 

Dolgozatom célja, hogy bemutassa a Grameen modellt, a modell alkalmazását és fejlődését 

hazánkban, összehasonlítva a külföldi példákkal. majd megvizsgáljam, hogy pénzügyileg 

fenntartható-e hazánkban. 
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A kis- és közepes méretű vállalkozások finanszírozása 

 

Dolgozatom a magyarországi kis- és középvállalkozások finanszírozásával foglalkozik, a 

tőkestruktúra vizsgálatán keresztül. Célom, hogy pénzügyi elemzés keretében a magyarországi kis- 

és közepes méretű vállalkozásokat - a rendelkezésemre álló adatbázis segítségével - életciklusok 

alapján csoportosítsam, hogy ezáltal bizonyítsam a kkv-szektor finanszírozási sajátosságait –az 

életciklus függvényében-. Dolgozatom első részében a témához kapcsolódó elmélettel foglalkozom, 

második részében pedig a vállalkozások tőkestruktúráját vizsgálom statisztikai módszerek 

segítségével (korrelációszámítás, faktoranalízis, regresszióanalízis, klaszteranalízis). 

A kapott eredmények igazolták azon feltevéseimet, mely szerint a kezdő vállalkozásokat döntő 

mértékben tőkéből finanszírozzák, illetve az érettség szakaszában lévő vállalatok alacsony 

kötelezettségállománnyal, és magas saját tőke aránnyal rendelkeznek. Ez alapján pedig a hierarchia 

elmélet alapvető tézisei is igazolódni látszanak, ugyanis azáltal, hogy az érettség szakaszában lévő 

vállalkozások magas saját tőke aránnyal rendelkeznek, feltehetően nem törekszenek 

tőkestruktúrájuk optimalizálására, hanem egyfajta preferencia-sorrend alapján hozzák meg 

tőkestruktúra-döntéseiket. Az elemzés során kapott eredmények emellett jól tükrözik magyarországi 

kkv-k helyzetét, azaz a magyarországi hitelpiac befagyását, ugyanis az általam vizsgált 

vállalkozások működésüket alapvetően saját forrásokból finanszírozzák. 
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Ami a pénznél is többet ér - Az IT cégek speciális finanszírozásának hazai esetei 

 

Az elmúlt évtizedben átalakult az infokommunikációs technológia, és az internetalapú 

szolgáltatások elterjedésével egy úgynevezett harmadik generációs társadalom alakult ki, amelyben 

már új fogyasztói szükségletek jelentek meg. 

Ezeknek az igényeknek a kielégítésére új típusú szolgáltatásokat nyújtó vállalatok jöttek létre, 

amelyek a digitalizálódott világban egyre nagyobb sikereket érnek el. Az IT (information 

technology) cégek térhódításával a köztudatban is egyre ismertebbé vált a kockázati tőke típusú 

finanszírozás, amely abban tér el a hagyományosnak tekinthető belső finanszírozási módoktól, hogy 

nemcsak tulajdonosi tőkét biztosít a portfolióvállalatnak, hanem a befektető aktív közreműködése 

során szakértelmét és kapcsolati hálóját is rendelkezésére bocsátja. Dolgozatunk általános 

célkitűzése, annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy mitől értékesebb a hagyományos 

tőkefinanszírozás formájától a kockázati tőke. Hipotézisünk szerint az IT cégekkel kapcsolatos 

tőkefinanszírozás sikerének kulcsa a befektető hozzáadott értéke, amely iparági szaktudásának, 

befektetői tapasztalatának és kapcsolati hálójának rendelkezésre bocsátása által valósul meg. 

Dolgozatunkban esettanulmányokon keresztül, kvalitatív módszerek alkalmazásával, a befektetések 

főbb jellemzőinek megragadásával nyújtunk átfogó képet az Insider Startup Adatbázisából 

kiválasztott, három IT ágazatban működő, különböző vállalati életszakaszban lévő társaságok 

kockázati tőkével való finanszírozásának hozzáadott értékéről. A vizsgált vállalatok vezetőivel 

készített személyes mélyinterjúkra, éves beszámolókra, illetve a magyar és nemzetközi sajtóban 

megjelent forrásokra támaszkodva készítettük el tanulmányainkat, amelyekben a befektetés 

szereplőinek bemutatása után a kockázatitőke-befektetés jellemzőit, okait, kilátásait ismertettük. A 

társaság működését vizsgálva kiemelt figyelmet fordítottunk a befektetés értékteremtő 

mechanizmusára. Dolgozatunk készítése során korlátozó tényezőt jelentett, hogy a befektetések 

adatai nem nyilvánosak. 

Az esettanulmányok alapján megállapítottuk, hogy hipotézisünk helytálló, mivel minden vizsgált 

vállalat esetében beigazolódott, hogy a kapott tőkénél sokkal nagyobb jelentőséggel bír a befektető 

személyisége és az általa biztosított szemlélet, tudás, tapasztalat és kapcsolati háló. 
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Átalakuló utánpótlás finanszírozás, avagy tényleg csak a pénz hiányzik a magyar futballból? 

 

Tudományos dolgozatom célja, hogy bemutassam a magyar futball utánpótlás finanszírozásának a 

lehetőségeit, ezen belül is a Társasági Adótörvény változásából eredő alternatívákat. Mint tudjuk, 

2011. július elsejétől a cégek társasági adójuk egy bizonyos részét felajánlhatják 5 látvány 

csapatsportág (futball, kézilabda, vízilabda, jégkorong, kosárlabda) valamely utánpótlás 

szervezetének. Ennek hatására az elmúlt évben csaknem 37 milliárd forint támogatás került a 

sportszervezetekhez, melynek közel 60%-át futballcsapatok kapták. Dolgozatomban rámutatok arra, 

hogy a jelenlegi támogatási rendszer nem csak a sportszervezetek számára jelent óriási 

lehetőségeket, hanem a gazdasági társaságok számára is előnyöket rejt, ellentétben például a régi, 

közhasznú szervezeteknek nyújtandó támogatás helyett. Dolgozatom szerves részét képezi, hogy az 

egyes szervezetek, milyen jogcímeken igényeltek támogatást és azt is, hogy milyen céloknak 

kívánnak majd megfelelni a sportfejlesztési program megvalósulásával. Ezután kérdőíves felmérést 

készítek azzal kapcsolatban, hogy a sportszervezetek mennyire elégedettek a társasági adótörvény 

változásával, és hogy valójában képesek-e élni az új lehetőséggel, ha pedig igen, akkor számítanak-

e arra, hogy ennek az eredménye a korosztályos válogatottak produkciójában is megmutatkozik 

majd. Kutatásomban nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy hosszú távon milyen, pozitív 

infrastrukturális és sportszakmai következményei lehetnek az új támogatási rendszernek, illetve, 

hogy milyen negatívumokkal járhat a társadalom számára a társasági adóból származó bevételek 

sportszervezetek részére történő átcsoportosítása. A téma kapcsán érdekes lehet azt is vizsgálni, 

hogy a fent említett sportágak tömegbázisának kiépítésével, a lakosság egészségügyi helyzetében 

tapasztalható-e majd javulás, azaz a befektetett adóforintoknak lesz-e pozitív hatása az 

egészségügyi kiadások tekintetében. 
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Flexibilitás hatása a tőkeszerkezetre 

 

A dolgozatomban a vállalati flexibilitás szakirodalmát szeretném részletesen bemutatni, beleértve a 

reál flexibilitás elméleti és gyakorlati módszertanát. A téma fontosságára a világgazdasági válság 

mutatott rá, mely során a vállalatok likviditás problémájának "köszönhetően" a pénzügyi flexibilitás 

valamint a stratégiai beruházások flexibilitása felértékelődött. A flexibilitáson keresztül pedig a 

finanszírozási és a beruházási döntések interakciója is megfigyelhető. A dolgozatban empirikusan 

igyekszem feltárni a két oldal kapcsolatát, illetve hogy a flexibilitás milyen hatással van a 

tőkeszerkezeti döntésekre. Többek között DeAngelo – DeAngelo (2006) szerzőpáros cikkükben a 

pénzügyi flexibilitást nevezték meg a tőkeszerkezeti elméletek hiányzó láncszemének. 

Összességében egy friss kutatási területről beszélhetünk, mely magyarázatot adhat a tőkeszerkezeti 

döntések gyakorlatára. 
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Közösségi közlekedés Debrecenben, fejlődésének alternatívái 

 

Rezümé 

Az elmúlt évtizedekben műszaki, forgalmi, üzemszervezési területeken dolgoztam először a Hajdú 

Volán Zrt.-nél, majd a Cívisbusz Kft.-nél, jelenleg a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.-nél, s 

betekintés kaptam a magyar tömegközlekedési rendszer működésébe. 

A közösségi közlekedés fogalma a mai magyar ember fejében egyet jelent a MÁV-val, a BKV-val, 

és a Volánokkal, és e nevek mögött meghúzódó gazdasági szervezetekkel. Sajnos ezekhez a 

közszolgáltatókhoz több ellentmondás, sőt gazdasági visszaélés gyanúja is társult az elmúlt 

években. 

A fennemlítettek mellett több településnek van ma Magyarországon önálló tömegközlekedési cége, 

így többek között Debrecennek, Szegednek, Miskolcnak is, amelyek a helyi önkormányzat 

tulajdonát bírják közvetlenül, vagy közvetetten. Hasonlóan sokasodó gondokkal és feladatokkal 

küzdenek, de tevékenységüket kevésbé övezi országos nyilvánosság, gazdasági visszaélésekről 

szóló hírek. 

Dolgozatomban a közösségi közlekedés makrogazdasági vonulatainak áttekintése után bemutatom 

azt, hogy a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. milyen eszközökkel, módszerekkel igyekszik a 

kitűzött célokat elérni, a váltózó globális, és a tágabb és szűkebb környezeti változásokra sikeres 

válaszokat adni. A gyakorlatban hogyan alkalmazzák a szakirodalomban megtalálható gazdálkodási 

tanokat, üzletszervezési tételeket. Melyek a vállalatnál alkalmazott, bevett szokások, gyakorlatok. 

Mennyire innovatív és cselekvés orientált a szervezet, jellemzi-e piac-, és ügyfél orientáltság, 

önállóság, vállalkozó szellem, jellemezhető-e „küldetésvezérelt közszolgáltatónak”. 

Dolgozatom második felében egy piackutatással alátámasztott új, sajátos üzleti lehetőségre 

szeretném ráirányítani a figyelmet, mert a hatékonyabb szervezeti működés mellett égetően 

szükséges annak gyarapítása is mind tevékenységi, mind pénzügyi oldalról, hisz a települési 

közszolgálati közlekedés nem rentábilis tevékenység, egyensúlya csak állami és/vagy tulajdonosi 

árkiegészítéssel, szubvencióval, és/vagy önerőből más üzletágakkal – melyek piaci alapon, és 

nyereségesen működnek – kiegészülve érhető el. 
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Személyre szabott sztenderdizáltság - A magyar mikrovállalkozások banki kiszolgálása 

 

A „személyre szabott sztenderdizáltság” paradoxonja jól kifejezi az általam vizsgált gazdasági 

szektor alapvető gondjainak forrását és feloldása egyben jelzi a problémákra való megoldást is. A 

tanulmány célja a Magyarországon működő mikrovállalkozások jelenlegi banki kiszolgálásának 

elemzése és az ideális gyakorlat felderítése. 

Rengeteg szakirodalom kiemeli, hogy bár figyelemreméltó a mikrocégek gazdasági súlya (nem 

csak) hazánkban, de komoly finanszírozási nehézségekkel és pénzügyi, üzletviteli ismeretek 

hiányával küzdenek. Viszont kérdéses, hogy a valóságban mit érzékelnek ebből a bankok illetve 

milyen szegmentációs, értékesítési és kommunikációs megoldásokkal reagálnak rájuk. Mindezek 

felderítésére volt szerencsém konzultálni Magyarország hat vezető kereskedelmi bankjának 

mikrovállalati üzletágvezetőivel és több multinacionális tanácsadó cég szakembereivel. 

A szakirodalom, a banki gyakorlat és a mikrovállalkozói igény számos területen szinkronban van, 

dolgozatomban viszont azokra a pontokra kívánok rávilágítani, ahol érzékelhető különbség 

tapasztalható. Az első alapvető eltérés a mikrovállalkozások árbevétel szerinti definiálásában 

lelhető fel a törvényi és a banki szabályozások között. Egy másik tipikus jelenség, hogy a bankok 

mást, és másként kommunikálnak a mikrovállalkozások felé, mint amit e célcsoport fogadókészsége 

lehetővé tenne. Ez nem is csoda, hiszen a bankválasztás egyelőre még nagyon emocionális és 

kiszámíthatatlan érvek mentén működik. 

Sajnos kutatásaim során arra a megállapításra jutottam, hogy ma Magyarországon nincs „best 

practice” a mikrovállalkozások sztenderdizált és egyben személyre szabott banki kiszolgálásában. 

Ugyanakkor számos pozitív kezdeményezéssel találkoztam, amelyekből összeállítható lenne egy 

ideális kiszolgálási folyamat. Elsősorban érdemes lenne alacsonyabb szegmentációs határokat 

szabni, ami jobban illeszkedne a magyar mikrovállalkozások valódi méretéhez, banki igényeihez. 

Továbbá ügyfelekben és nem termékekben kellene gondolkodni – a folyamatos árháborúk helyett 

inkább a megfelelő kommunikációra és a keresztértékesítésre kellene helyezni a stratégiai 

hangsúlyt. Végül pedig az ideális banki attitűd a mikrovállalkozások egyéb irányú innovációjának 

támogatása és a probléma valós okainak a kezelése lenne. Mindez viszont, - ahogy a személyre 

szabott sztenderdizáltság filozófiája is - az eddigiektől merőben más megoldásokat és 

gondolkodásmódot követel a hitelintézetektől. 
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Szimbióta és parazita Bootsrapping technikák a hazai kisvállalkozások körében 

 

A kisvállalkozások Európában és Magyarországon is a gazdasági élet meghatározó szereplői. 

Jelentőségük ellenére alacsony hozzáadott értéket termelnek, ami részben súlyos pénzügyi 

problémáiknak és hátrányos finanszírozási helyzetüknek tulajdonítható. Ezek enyhítésére sajátos 

pénzkímélő technikákat fejlesztettek ki, amelyet a külföldi szakirodalom "bootstrappingnek" hív. A 

dolgozat célja ennek a módszeregyüttesnek bemutatása, jellemzése. Magyarországi 

kisvállalkozások kérdőíves megkérdezésének eredménye alapján hipotéziseket állít fel a használat 

fő időszakára, a nemzeti eltérésekre vonatkozólag. Az elsődleges kutatási kérdés a technikák hatása 

az érintett szervezetekre és személyekre, és ennek összekapcsolása a vállalatok társadalmi 

felelősségvállalásával. Megállapíthatjuk, hogy a technikák többsége pozitív hatással van a vállalat 

stakeholdereire, azonban a gyakorlatban nagy számban fordulnak elő kétes vagy negatív kimenetelű 

módszerek is. 
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Transzferárazás Magyarországon 

 

TDK dolgozatomat a társasági adózás egy egyre nagyobb figyelmet kapó részterületéről a 

transzferárazásról írtam, amely témában eddig méltatlanul kevés magyar nyelvű publikáció készült. 

Munkám során egyrészről saját munka tapasztalataimat gyűjtöttem össze másrészről a csekély 

mennyiségű szakmai anyag feldolgozása mellett a szakma szakértőivel is konzultáltam. 

Dolgozatomban vázoltam a magyarországi transzferárazás kialakulásának lépéseit. Bemutattam az 

OECD által létrehozott nyilvántartáskészítés menetéről szóló ajánlást (The Nine Step Process), 

valamit az előzetes ármegállapítási megbízásokról is szót ejtettem, amely szintén egyre nagyobb 

figyelmet kap az érintett adózók körében. 

Ismertettem a használatban levő transzferár bizonyítási eljárásokat, bemutattam ezek előnyeit, 

hátrányait, illetve a tipikusan elkövetett hibákra is rávilágítottam. 

Vizsgálataim során arra a következtetésre jutottam, hogy a magyarországi transzferár szabályozás 

kialakítása során figyelembe lettek véve az OECD irányelvek. A módszerek taglalása során 

bebizonyosodott, hogy a hagyományos módszerek megbízhatóbb eredményt adnak, mint az ügyleti 

nyereségen alapuló módszerek, de információk hiányában a nyereségen alapuló módszerek is 

alkalmazhatóak. 
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A Financial Fair Play hatása a futballvállalatok működésére 

 

Dolgozatunkban az UEFA új szabályozási paktumát, az UEFA - Financial Fair Play szabályozást 

(FFP) tettük a vizsgálatunk tárgyává. Az UEFA ebben a szabályozásban újragondolta az eddig 

működő licenc rendszerét, és kialakított egy olyan szabályozási és licenc rendszert, melynek célja 

megteremteni a labdarúgás hosszú távú fenntarthatóságához szükséges környezetet. 

A dolgozat a Financial Fair Play jövőbeli lehetséges hatásait vizsgálja meg a futballvállalat, mint 

gazdasági és sport érdekeket megtestesítő és követő szervezetre. A bemutatás alapvető fogalmak 

tisztázásával és a világban fellelhető sportüzleti modellek összehasonlításával kezdődik, majd az 

európai klubfutballban jelen levő európai értékek, hagyományok feltárásával folytatódik. Ezek 

megértése elengedhetetlen feltétele, hogy a Financial Fair Play céljait és a futballvilág szereplőinek 

gondolkodását, problémákhoz való hozzáállását megértsük. Ezt követően a dolgozat fő témájaként, 

az érintett elméletet alapul véve, szemügyre vesszük a futballvállalatok érintettjeit, és egyesével 

megvizsgáljuk az érdekeik és értékeik szerint az új szabályozás lehetséges hatásait. 

A továbbiakban megnézzük a szabályozás hatását a futballvállalati stratégiákra, melyek 

részletesebb kifejtése egy jövőbeli munka része lehet. Végül az összefoglalásban ismertetjük a 

vizsgálataink eredményét és felvetünk a szabályozást kiegészítő, javító alternatív megoldásokat és 

más kutatási területeket is megemlítünk. A záró szakaszban a vizsgálataink eredményét megnézzük 

az általunk összeállított kérdőív tükrében, mely több mint 900 ember véleményéből tevődik össze. 

A két vizsgálat összevetéséből olyan ötletek kerülnek felszínre, mint egy Európai Szuperliga 

gondolata és még további izgalmas ötletek arra, hogyan lehetne az európai futball hosszú távú 

fenntarthatóságát elősegíteni, és ehhez milyen kiegészítések szükségesek a Financial Fair Play 

szabályozásban. 
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A futballstadionok helyzete Magyarországon 

 

 

Tudományos dolgozatom célja, hogy bemutassam a magyar futball létesítmények működtetésének 

sajátosságait, a létesítménygazdálkodás legfontosabb feladatait a DVTK Sporttelep példáján 

keresztül, továbbá összehasonlítsam a vizsgált sportlétesítmény fejlettségi szintjét az UEFA által 

előírt követelményekkel. A magyar hivatásos labdarúgás üzleti működése és intézményi struktúrája 

igen összetett. Dolgozatomban rámutatok arra a sajátos helyzetre és az ebből adódó problematikus 

területekre, miszerint a hivatásos labdarúgó csapatok működtetése és a futballstadionok 

üzemeltetése, fejlesztése egymástól elkülönülten, eltérő tulajdonosi háttérrel, eltérő gazdasági elvek 

alapján történik. Az előbbi esetben egy magánérdek által vezérelt gazdasági társaság, míg az utóbbi 

esetben egy önkormányzati tulajdonú nonprofit szervezet látja el a kapcsolódó feladatokat, mely két 

szereplőt sajátos szerződéses kapcsolat köt össze. Az ebből a helyzetből fakadó körülményeket az 

önkormányzat szempontjából vizsgálom részletesen. Dolgozatom szerves részét képezi a bevételek 

és a felmerülő költségek vizsgálata, majd elemzést készítek azzal kapcsolatban, hogy van e 

lehetőség a bevételek növelésére, esetleg a költségek csökkentésére. Ezután felmérem, hogy milyen 

fejlesztési beruházások lennének elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a kor követelményeinek 

megfeleljen a létesítmény, és azt is, hogy milyen lehetőségek nyílnak az új beruházások 

finanszírozására, azaz honnan lehetne előteremteni az ehhez szükséges tőkeforintokat. Ebben a 

részben kitekintést teszek a pályázati lehetőségek körében, és felmérem, hogy van-e kiépített 

apparátus egy esetleges komolyabb volumenű pályázat elkészítéséhez. Kutatásomban nagy 

hangsúlyt fektetek arra is, hogy ha elegendő pénz állna rendelkezésre, akkor lennének-e olyan 

fejlesztési tervek, melyek megvalósításához azonnal hozzá tudnának kezdeni a kivitelezők. A 

dolgozat során felmerülő problémás kérdésekre javaslatokat fogalmazok meg, melyekkel 

csökkenthetőek az infrastrukturális elmaradottságok. Ezen felül azt is felvázolom, hogy egy 

esetleges világtorna megrendezése vagy egy-egy hazai csapat kijutása a nemzetközi porondra, 

milyen óriási kitörési lehetőséget biztosítana az ország futball létesítményeinek és lakosságának 

egyaránt, hiszen egy jól ismert szurkolói ritmust idézve: ,, Álmaimban csak arra vágytam, játszunk 

a Bajnokok Ligájában” 
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A hazai kis- és középvállalkozások beruházási tevékenységének jellemzői az ezredforduló 

után 

 

Kutatásunk a magyarországi kis- és középvállalkozások működésére és ezenbelül beruházási 

tevékenységére irányult. Felmerült bennünk a kérdés: minek köszönhető a beruházások stagnálása? 

A kérdés megválaszolása érdekében először is megmutattuk a kis- és középvállalkozások 

ezredforduló utáni általános jellemzőit, szerepüket a foglalkoztatásban, ágazati megoszlásukat, 

továbbá foglalkoztunk a kkv-k túlélési képességével. A beruházások vizsgálata során 

megállapítottuk, hogy 2000-2006-ig növekedés tapasztalható, ezt követően 2009-ig stagnálás volt a 

jellemző, majd napjainkig csökkenés látható. Ez annak köszönhető, hogy az utóbbi években a 

magyar gazdaság szerkezetileg átalakult, illetve a beruházások csökkenése a 2008-ban bekövetkező 

világválságnak is köszönhető. Magyarországon ezt követően leálltak a nagyobb volumenű állami 

beruházások, melyek kihatottak a kkv szektorra is. 

Áttekintettük, hogy milyen támogatási programokat és kedvező kamatozási hiteleket vehetnek 

igénybe a vállalkozások, hogy megvalósítsák beruházási tevékenységüket. Bemutattuk az európai 

uniós támogatási rendszert és a hazai pénzintézetek által nyújtott hitelprogramokat, melyek a 

Magyar Fejlesztési Bankon keresztül érhetőek el. 

A befejező részben egy esettanulmány segítségével mutattuk be, hogy a beruházási tevékenység 

hogyan valósul meg az MFB által nyújtott hitel segítségével. Az esettanulmányunk alapja egy 

paprika feldolgozó üzem, amely egy családi vállalkozásból nőtte ki magát prosperáló vállalkozássá 

az évek során. Eddig három telephelyen működött, a beruházás segítségével ezt a három telephelyet 

szeretné egyesíteni. 

A következtetéseket levonva megállapítottuk: hiába biztosítottak a kedvező feltételek a piacon, ha a 

vállaltoknak a napi rutin elvégzéséhez szükséges eszközök és anyagok beszerzése is pénzügyi 

gondot jelent. Magyarországon a legtöbb kkv tőkeszegény vállalkozás, így a támogatási rendszerek 

igénybevétele komoly problémába ütközik a kötelező önerő biztosítása miatt. 
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A KKV szektor elemzése ökonómiai mutatók segítségével 

 

A hazai KKV-k meghatározó szerepet töltenek be a munkaerőpiacon, gazdasági jelentőségük 

azonban messze elmarad a kívánatostól. A KKV-k gazdálkodásának elemzése és a gazdálkodó 

hatékonysága színvonalának elemzése elsőrendű feladat Magyarországon. Ahhoz, hogy a fenti 

gazdálkodói kör ökonómiai szempontból is jelentős szerepet töltsön be, egyfelől a jövedelmezőség 

javítására, másfelől a likviditás és fizetőképesség megfelelő szintű fenntartására van szükség. A 

kutatás tárgyát az képezi, hogy egyrészt a vizsgálatra besorolt KKV-k tőkearányosan értelmezett 

rentabilitása milyen színvonalú és megfelel-e a megtérülési követelményekből levezetett 

nyereségelvárásoknak. Másrészt a szóban forgó cégek likviditása és hosszú távú fizetőképessége 

biztosítja-e a tartós fennmaradást és fejlődést. Meggyőződésünk, hogy a hazai KKV-k gyenge 

gazdasági teljesítménye részben forráshiánnyal és a gyenge rentabilitással, részben likviditási 

problémák meglétével magyarázhatók. Módszertanilag tehát e két fontos kritikus tényezőt kell 

mélyebben elemezni. A fenti két faktor együttes vizsgálatára egyfelől tőkearányosan értelmezett 

ráfordítás-hatékonysági mutatók alkalmazására van szükség, másfelől likviditási és fizetőképességi 

mutatók használatára. Az objektívebb keresztmetszeti kép leképezése céljából a jövedelmezőségi és 

likviditási helyzet együttes vizsgálatára használható – a szakirodalomban széles körben ismert – 

komplex Z mutató kiértékelésére is sor kerül. 
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Az üzleti etika a magyar valóságban 

 

Dolgozatom célja az, hogy bemutassam az üzleti etikát. Annak, hogy egy vállalkozás sikeres legyen 

és fennmaradjon, elengedhetetlen feltétele a megfelelő üzleti partnerek megválasztása és a bizalom 

jelenléte. A vállalkozásoknak úgy kell működniük, hogy a működésük során a gazdasági 

környezettel és az üzleti partnerekkel a lehető legjobb viszonyt alakítsák ki, és azt ápolják. Minden 

sikeres vállalkozás alapvető feltétele tehát, hogy erkölcsös keretek között hosszú távon fenntartsa 

működését. 

Dolgozatom első részében az etikával, azon belül is az üzleti etikával foglalkozom. Először azt 

veszem számba, hogy mit jelent tulajdonképpen az, hogy üzleti etika, majd pedig, hogy hol a helye 

és mi a szerepe egy vállalkozás életében, s hogy megvalósítására milyen módszereket dolgoznak ki. 

A következőkben a jelenlegi magyar vállalkozások helyzetéről szólok, és arról, hogy hogyan alakult 

ki, milyen út vezetett a jelenlegi helyzetig, a mai magyar vállalkozók jellemének, mentalitásának 

kialakuláshoz. 

A dolgozatom második részében a felszámolási eljárásról írok. A mai gazdasági helyzetünket jól 

tükrözi az, hogy megszaporodott az ilyen eljárások száma, amely eljárás egy vállalkozás életének 

végét jelenti. A kutatáshoz segítséget kaptam a TM-Line Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt. 

két munkatársától, Gacsó Jánostól és Kisvári Gabriellától, akik készségesen válaszoltak a 

felszámolási munkával, az eljárás teendővel kapcsolatosan feltett kérdéseimre. 

Amennyiben a felszámolási eljárás során bűncselekményre derül fény, a felszámoló feljelentését 

követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Igazgatóságához kerül az eljárás. A 

továbbiakban a kaposvári Somogy Megyei Vizsgálati Osztály osztályvezetője, Vető Róbert Őrnagy 

volt a segítségemre. Az Őrnagy Úr ismertette a NAV szerepét és feladatait ilyen esetekben. 
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Az üzleti ötlettől a vállalkozásig. Egy sportbázis kialakításának üzleti terve 

 

A dolgozat létrejöttét a Romániai gyerekek testnevelési oktatásának alacsony színvonala és az ebből 

következő egyre gyakoribb megbetegedések elkerülése és megelőzése motiválta. 

A dolgozat célja, hogy egy olyan üzleti modellt alkosson, mellyel a jelenlegi humán és 

infrastrukturális erőforrásokat kihasználva piaci alapon legyen képes megoldani az adott problémát. 

A piaci rés felfedezésére és az üzleti modell kialakítására az üzleti és stratégiai tervezés eszközeit 

használtam tudományos kiindulópontként. Peter F. Drucker nyomán feltérképezve a piaci réseket. 

Eredmény képpen elmondható, hogy a társadalmi probléma megoldására, egy olyan üzleti modell 

építhető fel, mely végigkíséri a gyerek fejlődését óvodás kortól a középiskoláig, úgy, hogy közben 

több sportot is gyakorolhat ugyanazon intézmény keretén belül, plusz költségek nélkül. A franchise 

hálózatban is működő rendszer egyetlen eleme 6-8 tanárnak nyújthatna állást, 500 gyereket képes 

egészséges életmódra és sportolásra nevelni, valamint javíthatná az állami tornatermek 

jövedelmezőségét és kihasználtságát. A rendszer további előnye, hogy olyan sportokat válogat 

össze, melyek kellő képen vonzóak és újszerűek a gyerekek számára (játékos torna, kosárlabda, 

íjászat, műfal mászás, Karate, Kendo, Judo, Baranta, Floorball, néptánc). 

Az üzleti terv tartalmazza részletes piacralépési marketing stratégiákat és a megvalósításhoz 

legalkalmasabb személyeket, marketing csatornákat és ezek költségeit is megnevezi. 

A létrejött modell életképességét 4 különböző szcenárió keretén belül vizsgáltam meg, 14 

különböző pénzügyi mutató és a befektetés 5 év alatt generált nettó jelenértékének függvényében. 

Az üzleti terv részletes piacelemzése Székelyudvarhely városának piaci adataira építettem fel, 

megvizsgálva a helyi infrastruktúrát, az utóbbi 15 év demográfiai változásait és azok jövőbeni 

diáklétszámra gyakorolt hatásait, valamint az egyes sportok oktatóinak átlagos béreit. 

Következtetés képpen elmondható, hogy a részletes piackutatás és a tudatos üzleti tervezés 

eszközeivel sikerült egy olyan üzleti modellt létrehozni, mely egyszerre több társadalmi problémát 

is megold: javítja a gyerekek életszínvonalát a sportolás által, munkahelyeket teremt a testnevelő 

tanárok számára, leveszi a szülő válláról a gyerekek sportképzésének terhét és professzionális 

szakemberek kezébe helyezi azt, ugyanakkor növeli az állami tornatermek kihasználtságát, ezáltal 

további hasznot termel az államnak számára is. 
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Egy nagykanizsai informatikai klaszter kialakításának lehetőségei a Nagykanizsai 

Inkubátorház és Innovációs Központ vezetésével 

 

Egyetemi tanulmányaim alatt került sor a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 

létrehozására és megnyitására, amit egy tanórai kiselőadás keretében mutattam be. A 

létesítményben tett tanulmányi kirándulás alkalmával pedig még inkább megbizonyosodtam a téma 

jelentőségéről. 

A kis- és középvállalkozások (kkv) kiemelkedő helyet foglalnak el a helyi és regionális 

gazdaságfejlesztésben, valamint kulcsszerepet töltenek be a munkahelyteremtésben, ezért 

támogatásuk elengedhetetlen. 

Szakirodalmi áttekintésem során kiderült, hogy a kkv-k rendkívül fontos részét képezik az Európai 

Unió és Magyarország gazdaságának is, hiszen a vállalkozások 99,9%-át, illetve 99,8 %-át teszik ki. 

Az üzleti inkubáció megismerése pedig minden kezdő vállalkozás számára fontos, hiszen kiváló 

feltételeket nyújt ahhoz, hogy tevékenységüket hosszútávon és eredményesen tudják folytatni. Az 

kkv-k közötti együttműködés megteremtésével pedig versenyképességük még tovább növelhető, 

ennek megfelelően egy klaszterhez való csatlakozás kiváló lehetőséget jelenthet számukra. 

Empirikus kutatásomban először a klaszterek létrehozásában, illetve vezetésében jártas 

szakemberekkel készített interjúk során arra kerestem a választ, hogy a szükséges feltételek 

rendelkezésre állnak-e, illetve megteremthetőek-e egy nagykanizsai informatikai klaszter 

létrehozásához. A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ vezetőjét pedig arról 

kérdeztem meg, hogy az intézmény megfelelően el tudná-e látni a klasztermenedzsment szervezet 

feladatait. Interjút készítettem Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának igazgatójával, 

valamint a nagykanizsai informatikai vállalkozások vezetőivel is, hogy felmérjem az egyetem és a 

cégek klaszterhez való csatlakozási szándékát. 

Kutatásom során arra az eredményre jutottam, hogy a nagykanizsai informatikai vállalkozások 

egyelőre még nem állnak készen egy klaszterbe való tömörülésre, mivel az ehhez elengedhetetlen 

bizalom nem alakult ki közöttük. Azt is megállapítottam, hogy a Nagykanizsai Inkubátorház és 

Innovációs Központ jelenleg még nem lenne képes menedzselni egy klaszter működését, mind a 

megkérdezett vállalkozások többsége, mind pedig az intézmény vezetője szerint. 

Pályamunkám végén megfogalmaztam a javaslataimat arra vonatkozóan, hogy milyen lépésekkel 

lehetne a klaszter létrehozásához szükséges feltételeket megteremteni.  
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Fruit of Care - ahol egy társadalmi cél találkozik az üzleti logikával 

 

Dolgozatunkban az egyik legsikeresebb magyar társadalmi vállalkozásról, a Fruit of Care-ről 

készítünk egy részletes elemzést, két munkatárssal készült interjú segítségével. Megvizsgáljuk, 

hogy a szervezet milyen fejlődési szakaszokon ment végig az elmúlt években, és kiemeljük, hogy 

milyen alapvető képességekre van szüksége egy társadalmi vállalkozónak a siker eléréséhez. 

Feltérképezzük a Fruit of Care partneri kapcsolatait, és rávilágítunk néhány, a védett műhelyekkel 

való kapcsolat sajátosságára, valamint végigvesszük az értékesítési csatornákat, kiemelve azok 

előnyeit és a felmerülő kihívásokat. Részletesen elemezzük a NESsT mint támogató szerv 

jelentőségét a Fruit of Care fejlődésében, majd megadunk néhány jövőbeli irányt, ami az 

elkövetkező években várható. Dolgozatunkat pár javaslattal zárjuk, amelyek hasznosak lehetnek 

egy születő magyar társadalmi vállalkozás számára. 
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Intenzív spárgatermesztés beruházásának üzleti elemzése 

 

A spárga Magyarországon nem annyira ismert, de a világ bizonyos részein, főleg Nyugat-

Európában nagyon népszerű és kedvelt zöldségnövény. Gazdaságos termesztésének elsődleges oka 

az, hogy igen korai zöldségféle, így nem igazán akad vetélytársa a piacon. Tudományos kutatások 

bizonyítják, hogy a benne lévő vitaminok és antioxidánsok miatt jótékony hatása van az emberi 

szervezetre, segít a betegségek megelőzésében és gyógyításában is. Mindezek ellenére 

Magyarországon az egy főre jutó fogyasztása igen alacsony (0,1 kg). Ezzel szemben Nyugat-

Európában, így Németországban is a tradíciók következtében az éves fogyasztás meghaladhatja a 2 

kg-ot. 

Vizsgálataim során egy olyan vállalatot elemeztem, mely spárgatermesztési beruházást tervez 2013-

ban. Egy spárgaültetvény élettartama a 10-12 évet is meghaladja. Ennek következtében úgy 

gondolom elengedhetetlen, hogy a tervezés során ne csak a rövid-középtávú tervet készítsem el, 

hanem mindemellett szem előtt tartsam a hosszú távú célokat is. A hosszú távú tervezés keretében a 

primer és szekunder adatgyűjtést követően elkészítettem a vállalat stratégiai tervét. A stratégiai 

elemzések lehetővé teszik az induló vállalkozás számára, hogy a feltárt külső környezet 

lehetőségeire és veszélyei reagálni tudjon, valamint a belső erősségeit maximálisan kihasználja, a 

gyengeségeit pedig tudatosan felszámolja, vagy eliminálja. 

A stratégia kialakítását követően kiszámítottam a spárgatermesztés 1 ha-ra vonatkoztatott 

technológiai terveit is 10 éves időtartamra. Elemzéseket folytattam arra vonatkozóan, hogy 

bizonyos költségtényezők változása miként hat a beruházásra. A változások mennyiben növelik az 

összköltséget, melynek következtében mennyivel csökken az összjövedelem. 

A stratégia és a technológiai terv elkészítését követően beruház gazdasági számításokat végeztem 

különböző finanszírozási feltételekkel és bevételi adatokkal. A 20 hektáros spárgatermesztési 

beruházás több mint 147 millió Ft-ba kerülne. Számításaim során azonban nem csak a realista 

eseteket vizsgáltam, hanem azt is elemeztem, hogy ha az értékesítési ár nő vagy csökken, akkor az 

hogyan hat a beruházás megtérülésére. 

A számításaim ezt mutatják, hogy a beruházás reális esetben 9 év alatt megtérülne a vállalatnak. 

Ebben az esetben önerő és támogatás mellett a hitelfelvételt is indokoltnak tartom. A végső 

konklúzióm az, hogy a beruházást a vállalatnak mindenképpen indokolt és érdemes is 

megvalósítania a 2013-as évben. 
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Ízesített ásványvízpiacon versenyző induló vállalkozás kék óceán stratégiára alapozott üzleti 

terve 

 

A kutatásom alapvető célja egy induló vállalkozás számára kék óceán stratégiára alapozott üzleti 

tervet készítése. Az ízesített ásványvízpiacot vizsgáltam, és felmérem, a megtervezett jelentős 

innováció tartalmú termék piaci igényeit, a működés megtérülési lehetőségét. 

Dolgozatom első részében az alkalmazott elemzési módszereket mutatom be tömörem elméleti 

szinten, szekunder forrásokra hivatkozva. Következtetésem, hogy a tervezési témakör számos 

magas számú egymást átfedő vizsgálati módszereket alkalmaz és nincs egységesen elfogadott 

útmutatás az üzleti terv tartalmára vonatkozóan. A kék óceán stratégiát is személtetem, mint 

napjainkban egyre gyakrabban alkalmazott stratégiai megalapozási eszközt. 

Empirikus kutatást alkalmazva elkészítettem az induló vállalkozás stratégiai tábláját, üzleti és 

beruházási tervét. A stratégiai tábla alátámasztja, hogy vannak az ízesített ásványvíz piacon kitörési 

lehetőségek. A tervezett termékem vitaminnal dúsított ízesített ásványvíz. 

A környezetelemzésből következtethető, hogy az ízesített ásványvíz és étrend-kiegészítő piac bővül. 

A marketingtervben felmértem a fogyasztói igényeket, online kérdőíves kutatással.  

A termelési és szervezeti tervben határoztam meg a vállalkozás tervezett erőforrásait, azaz kezdeti 

beruházási kiadást (és elemeit), működési költségeket, és létszámigényt és kapacitást, szakértők 

információi alapján. A szükséges indulótőkét finanszírozási tervben szerepeltetem. A pénzügyi 

tervben a 2012-es és 2013-as év mestertervét határoztam meg. A végeredmény szerint a 

termékbevezetés éve (2013) még veszteséges, a költség és árbevétel adatok alapján a 2014-es üzleti 

év működése már gazdaságos. A kockázati tervben empirikus kutatással felmértem a működés és 

létesítés kockázatait és azok hatását, jelentős megtérülési bizonytalanságot okozó tényezőkkel kell 

számolni. Kutatásom zárásaként a beruházási tervet készítettem el. A kalkulatív kamatlábat 

kiszámoltam, a forgatókönyv elemzést és az érzékenységi vizsgálatot is alkalmaztam. 

Végeredményként azt kaptam, hogy reális esetben a beruházás 7. éves működés mellett biztosít 

pozitív megtérülést, és az ár tényező változására reagál a nettó jelenérték a legérzékenyebben. 

Végül megállapítottam, hogy a magas megtérülési idő és kockázatok miatt a beruházást célszerű 

lehet elutasítani, ill. további vizsgálódások szükségeske. A számításaimat működő vállalkozásra is 

elvégeztem, és az eredményeim szerint 3 év alatt megtérül a bővítő beruházás, és jelentős 

extraprofit képződik. 
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jelenthetik-e a klaszterek a jövő útját?-kihívások, lehetőségek 

 

Dolgozatom témájának kiválasztásakor igyekeztem olyan területet vizsgálni, amely valóban 

felkeltette az érdeklődésemet, továbbá újszerű, és mások által még kevésbé kutatott témakör. Így 

került kifejtő munkám célkeresztjébe a klaszterek, azon belül is, a menedzsment feladatok 

tárgyköre. Nem véletlen, hogy az Új Széchenyi Tervben is kiemelt prioritást élvez a „Tudomány és 

Innováció” Programja. Fontos szerepe lehet a program megvalósításában a klasztereknek, amelyek 

képesek összefogni, és egyesíteni a vállalkozások erőforrásait, így közös erővel képesek 

megerősíteni a pozíciókat, s újabb versenyelőny tényezőket alakíthatnak ki. A jelenlegi gazdasági 

környezetben még intenzívebben felértékelődik a vállalkozások közötti együttműködési hajlandóság 

szerepe. 

Dolgozatom fő célkitűzése az volt, hogy a klaszterekre vonatkozó sajátosságokat tárjam fel, s 

megismertessem az olvasókkal a sikeres klaszter tényezőit, majd a lehetséges kitörési pontokat. 

Ehhez hívtam segítségül a többirányba ható kutatásaimat az alábbi alappillérekre építkezve: a 

szekunder információforrások segítették a téma alapos megismerését, az ezeket kiegészítő, mélyítő 

primer kutatásaim a klaszter menedzsment szervezetek gyakorlati működésére, s a régióban 

működő klaszterek ezen a területen mutatott aktivitásának felmérésére irányultak. Mindezekhez 

kvantitatív és kvalitatív kutatási módszert egyaránt alkalmaztam, kérdőíves megkérdezés és 

mélyinterjú formájában. A két fő célcsoportot pedig a „bennfentesek”, vagyis a régióban működő 

klaszterek menedzsment szervezetének tagjai, illetve öt konkrét klaszter – a Pannon Fa- és 

Bútoripari Klaszter, Pannon Mechatronikai Klaszter, Pannon Megújuló Energia Klaszter, 

Regionális Pellet Klaszter, Sopron Régió Logisztikai Klaszter – tagjai jelentették. 

Elemzéseim során a két szegmens véleményeit és észrevételeit vettem górcső alá, Excel program 

segítségével az adatokat gyakorisági és kereszttáblákba rendeztem, majd helyzetmutatókkal, 

megoszlási viszonyszámokkal elemeztem. A kapott eredményeket összehasonlítottam, s ezek 

alapján ki egy SWOT-analízist, továbbá vizsgáltam a hipotéziseim helyességét. Végül javaslatot 

tettem a problémák kezelésére, a lehetséges kitörési pontokra, s kerestem a választ a címben feltett 

kérdésre. 
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Megújuló energiával fűtött épületek beruházás gazdaságossági vizsgálata 

 

Az energiaszektor kiemelt figyelmet kap napjainkban, hiszen a világnépesség növekedésével 

exponenciálisan nő annak energiafelhasználása is, amire a fosszilis energiahordozók megújuló 

erőforrásokra való kiváltása jelenti a megoldás. A fenntartható energiagazdálkodás két alapvető 

pillére az energiahatékonyság és a (már) mikro szinten megvalósult energiatakarékosság. Azonban 

az energetikai rendszer lépcsőinek átalakítása lassan halad, a technológiai fejlesztések, kutatási 

munkák, a kivitelezés időigényes folyamatok, az időközben felmerülő kockázatok kezelése és a 

finanszírozási kérdések nehézségeivel szinte mindenhol számolni kell. 

Magyarország erőforrás adottságait kihasználva az élen járó, megújuló energiát alkalmazó országok 

közé kerülhetne, mégis e tekintetben való fejlődése más szomszédos országokkal összehasonlítva 

elmarad, a 2020-ig vállalt 14,65%-os megújuló részarány sem bizonyul túlzottan magasak. 

Kutatásom során az energiaipar nagy potenciálú, de mégis kritikus szegmensét vizsgáltam 

alaposabban: a geotermiát. 

Az energiahasznosítási formák megítélése és támogatottsága sokszor érzelmi okokra vagy 

környezetvédők preferenciáira vezethető vissza, mivel a megújulók alkalmazása nem mindig 

tekinthető környezeti szempontból elfogadhatónak és alkalmazásuk csak szigorú feltételek mellett 

tartható fenn. Ezért a különböző technológiák alkalmazásának előnyeit prezentáló szakemberek 

között komoly lobbi-harc bontakozott ki utóbbi években. Kutatásom során arra kerestem választ 

milyen vállalkozásoknak éri meg geotermikus energiával való energiagazdálkodás? Milyen 

belátható időn belül térül meg a befektetés? 

Kutatásomban összehasonlítottam a földhőt hasznosító fűtési rendszerek különböző méreteknél 

felmerülő beruházási input tényezőit és bemutattam ezek teljes beruházási és működési költségét. 

Saját mutatószámra méretgazdaságossági számításokat készítettem, majd megvizsgáltam ezek 

hogyan változnak az elnyerhető támogatás összegének növekedését feltételezve. Kutatásom 

eredményeként a földgázkiváltásból adódó megtakarítás mérhetővé válik az eltérő méreteknél, 

amely remélhetőleg magánszemélyek, vállalkozások, közintézmények, önkormányzatok, 

termálfürdők energiaracionalizálási döntésmérlegeléséhez nyújt tervezési segítséget. 



 

 

KURMAI VIKTÓRIA 

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök 
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Debreceni Egyetem 

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 
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Témavezető: 
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Sütőipari vállalkozás létesítésének gazdaságossági elemzése 

 

Egy induló pékség üzleti tervét készítettem el, azzal a céllal, hogy meghatározzam, lakóhelyemen 

gazdaságos e pékséget létrehozni és üzemeltetni. Meghatároztam, hogy az üzleti környezet és a 

saját adottságok révén van-e a vállalkozásnak realitása. Célom az volt, hogy meghatározzam a 

vállalkozás indítás beruházási költségeit, a működés időszakának bevételeit, költségeit és 

eredményeit. A beruházás gazdaságosságának értékelését elvégeztem, s ez alapján kiválasztottam a 

gazdaságos tervváltozatokat. Végül a gazdaságosság legérzékenyebben befolyásoló tényezőit 

kiértékeltem. 

A SWOT analízis során kiderült, hogy a pékség elindításának van realitása, és a korlátozó tényezők 

alapvetően nem gátolják a sikeres működést. 

A beruházásnak 17 millió Ft a kezdeti tőkeigénye, ha a beruházást saját lakóhelyemen valósítom 

meg a meglévő épület felújításával és használt technológiai berendezések beszerzésével. A többi 

tervváltozat (új telephely, új gépek) elvetendő. Az éves bevétel, 60 millió Ft körül alakul, míg a 

kiadások közel 52 millió Ft-ot tesznek ki. Így mintegy 8 millió Ft pénzügyi eredmény realizálható. 

A saját épület felújításával és használt gépekkel történő beruházást választottam. Két finanszírozási 

formát részesítek előnyben, a saját forrásból történő finanszírozást és a saját forrásból és hitelből 

történő finanszírozást. Kiemelkedő gazdasági mutatókkal rendelkeznek, ami az alacsony beruházási 

költségekre vezethető vissza, melyet a saját garázsunkban kialakított üzemmel és használt gépek 

vásárlásával érek el. Saját forrásból történő finanszírozás esetén a kumulált eredmény 62 millió 

körül alakul, és a beruházás a 3. évben térül meg. Az NPV értéke közel 39 millió Ft, a megtérülési 

ráta 45%. 75%-ban hitelből finanszírozott beruházás esetén a kumulált eredmény közel 57 millió Ft, 

és a 2. évben megtérül a beruházott tőke. Az NPV értéke 37 millió Ft, az IRR 98%. 

A gazdaságosságot leginkább befolyásolja az értékesítési ár és az piaci részesedés. Előbbinek 9-

10%-os, utóbbinak 15-17%-os csökkenése már kritikussá teszi a megtérülést. Ezen tényezők 

tervezett értékeinek elérésére törekedni kell. 

A beruházásról szóló végleges döntés meghozatalához, a pici részesedés pontosabb meghatározása 

érdekében, dolgozatom folytatásaként piackutatás válhat szükségessé. A gazdasági számítások 

meggyőzőek, a vállalkozás gazdaságos, így a fentiekben ajánlott piackutatás elvégzése után – 

amennyiben az a tervezett 33%-os piaci részesedés elérését alátámasztja – a pékség elindítása 

javasolt. 



 

 

KOVÁCS ÁGNES 

Gazdálkodási és menedzsment 
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A Bobály Művek 1910 Kft. életútjának elemzése és értékelése 

 

A hétköznapok világában számos vállalat születik, marad fenn és szűnik meg. Minden szervezet 

esetében beszélhetünk vállalati életútról, azonban több tényező befolyásolja azt, hogy az egyes 

vállalatok milyen és mekkora életutat járnak be. Egyik rövidebb, másik hosszabb utat él meg, mely 

lehet zökkenőmentes vagy akár rögös út is. 

Számos kutató különféle megközelítésből vizsgálta, hogy az egyes szervezetek mely életfázisokon 

mennek át életpályájuk során. A szakértők azonban egyetértenek abban, hogy a szervezetek 

növekedése és fejlődése során különböző életciklusokba lépnek, ezen ciklusok egymásra épülése 

adja egy vállalat életpályáját. A kérdés azonban jogosan merülhet fel bennünk, hogy minden egyes 

cég ugyanazt az utat járja be? Vagy lehetséges, hogy zökkenőmentes legyen ez az út? Vagy a 

vállalati életút modellek valóban ráhúzhatók a mai vállalatokra? Pályamunkám során azt vizsgálom, 

hogy a hétköznapi életben a szervezetek életútját valóban le lehet-e képezni az egyszerű 

szakirodalmi modellekkel, az elmélet mennyire fedi a gyakorlatot. Nincs két egyforma vállalkozás, 

mely ugyanazt az utat járja be. Ugyanis feltételezem, hogy vannak töréspontok, melyeket valamely 

ok váltott ki, és így az egyes szakaszok össze is mosódhatnak, nem különíthetők el egyértelműen. 

Vajon melyik az, az elméleti modell, amely alkalmazható egy adott vállalat esetében? Előfordulhat, 

hogy erre nincs egyértelmű megoldás, ebben az esetben meg kell határozni, hogy mely elemek 

azok, amik legtöbbször előfordulnak. 

Az elméleti kutatások során alkalmazott modellek, elméletek és eredmények bizonyításaképp egy 

ma is sikeresen működő vállalkozás életének bemutatásán, életszakaszainak vizsgálatán és 

analizálásán keresztül mutatom be, hogy az elmélet és a gyakorlat mennyiben fedik egymást. A 

Bobály Művek 1910 Kft. nagy múltra visszatekintő családi vállalkozás, mely - jogelődeivel együtt - 

több 100 éve van a piacon. A dolgozat egyik legfontosabb eredménye, hogy azok a tulajdonságok, 

amelyek egy - egy modellt jellemeznek az elméletben, nem feltétlenül érvényesek a gyakorlatban. 

Kulcsszavak: elméleti modellek, vállalati életciklus modellek, fejlődési szakaszok, töréspontok, 

elmélet a gyakorlatban. 



 

 

HUGYI MILÁN 

Vállalkozásfejlesztés 
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A KKV szektor stratégiájának vizsgálata egy felmérés tükrében 

 

Mikor lehet sikeres egy vállalat? Ha sikeres vállalatról beszélünk, akkor nem elég pusztán 

profitmaximalizálásról beszélnünk. Napjainkban erősödő tendenciát mutatnak a fenntarthatóság 

„hármas pillérei” közül a környezeti és társadalmi pillérek is. Mind nemzetközi, mind hazai szinten 

egy sikeres stratégia kialakításánál a profitérdek mellett a fenntarthatóság elemeire is hangsúlyt kell 

fektetni, hiszen ha ezt nem tesszük meg, az erőforrások kimerülését segítjük elő. „A világ 

erőforrásai elegendőek, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de arra már nem, hogy kielégítsék 

mindenki mohóságát.” [Mahatma Gandhi] Természetesen egy vállalkozás a profitszerzés céljából 

jön létre elsősorban, de a fenntarthatóság elveit nem hagyhatja figyelmen kívül, ha a jövőben is 

életképes akar maradni a versenytársak, munkatársak és az ügyfelek körében. Ezért kell kiemelten 

kezelni a kkv-k stratégiájában is a vállalati társadalmi felelősséget, amit ma már sokszor csak 

„CSR”-ként emlegetnek hazánkban is. 

A Corporate Social Responsibility elemeit bele kell erőteljesen szőni a vállalat stratégiájába. Ki kell 

térni a stratégiában arra, hogy a vállalat hogyan tud hozzájárulni a környezet megóvásához, 

valamint a humán tényező kapcsán: a munkatársak „gondozásában” milyen lépéseket tesz a CSR 

elveit követve, valamint az ügyfélközpontú magatartás során milyen eszközökkel és programokkal 

áll a vállalat a fogyasztóhoz a fenntarthatóság szolgálatában. 

A vállalat társadalmi felelősségvállalása mellett meghatározó még a sikerhez vezető úton az, hogy 

figyelembe veszi-e a vállalat a láthatatlan vagyont, ami a munkatársak kompetenciáján, az 

ügyféltőkén, a szervezeti tudástőkén, valamint a vállalati kapcsolati háló(ko)n alapszik. 

A fenntarthatóság elveinek acceptálása és stratégiába való beépítésével közelebb kerülhetünk a 

„gondoskodó vállalathoz”, azonban a versenyképes és sikeres vállalathoz elengedhetetlen a 

folyamatos megújulás: az INNOVÁCIÓ! 

Ha a vállalat ezeket beépíti a stratégiájába akkor egy olyan elveken nyugvó vállalatot kaphatunk, 

amely a jövőben is fenn tud maradni, hiszen „gondoskodik” az alkalmazottakról és környezetéről 

úgy, hogy közben folyamatosan megújul és fejlődik. 
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Nemzetközi gazdálkodás 
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Témavezető: 

Dr. Kruppa Éva 

Főiskolai tanár, EDUTUS 

 

 

A közbeszerzés szereplői 

 

Dolgozatomban a közbeszerzés alapjaival, annak uniós és hazai piacával, valamit annak 

szereplőivel foglalkozom, megvizsgálva a magyarországi önkormányzatok és vállalatok szerepét e 

sajátos üzleti kapcsolatban. Kutatásom fő kérdése az volt, hogy lehet-e szabályozott keretek között 

szabályszerű közbeszerzést megvalósítani mind az ajánlatkérők mind az ajánlattevők, mint a 

közbeszerzés szereplői szemszögéből. A kutatás keretét adó témához, a közbeszerzéshez írott és 

elektronikus anyagokból szekunder kutatást végeztem. A gyakorlatban Komárom-Esztergom 

megyei önkormányzatok közbeszerzését ismertem meg, ezek közül is Tata, Komárom, Esztergom 

és Oroszlány eljárását tártam fel részletesebben. A kutatás fő módszere empirikus jellegű volt, mely 

során az adott városok közbeszerzési referenseivel mélyinterjút készítettem, és összehasonlítottam a 

kisvárosok gyakorlatát önkormányzati szemszögből. Külön fejezetben foglalkoztam a piac másik 

oldalával, az ajánlattevőkkel. E terület feltárása is tartalmaz szekunder és primer kutatási 

módszereket is. 

Dolgozatomban bemutattam a közbeszerzés folyamatát – egy esettanulmány keretében –, annak 

szereplőivel együtt. Bár kutatásom kezdetén elsősorban az a kérdés foglalkoztatott, hogy 

lehetséges-e eredményes és szabályos közbeszerzést lefolytatni, de kíváncsi lettem a közbeszerzési 

piac szereplőire is. Vizsgálatom főleg a városi önkormányzatokra és a KKV szektorra irányult. 

Dolgozatom következtetése az, hogy lehetséges közbeszerzési eljárást egyszerűen, 

problémamentesen és szabályosan lefolytatni. A önkormányzatok gyakorlata és a vállalatok 

véleménye is erről győzött meg. 
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gazdálkodási és menedzsment 
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A mikro-, kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon 

 

Dolgozatom a mikro-, kis- és középvállalkozások magyarországi helyzetéről szól. Fő célom, hogy 

bebizonyítsam a KKV-k stratégiai jelentőséggel bírnak hazánkban, mégis nehéz helyzetben vannak. 

A KKV szektor a legversenyképesebb az Európai Unióban. Ezekben a vállalkozásokban rengeteg 

lehetőség rejlik, ezek a cégek a legtermelékenyebbek, valamint a foglalkoztatottak közel 

háromnegyede KKV-nál dolgozik.  

Elmondható, hogy a KKV-k nehéz helyzetben vannak hazánkban. Kevés támogatás áll 

rendelkezésükre, és a támogatások összege is alacsonynak mondható. A gazdasági környezet nem 

elég KKV barát, a cégek adó- és járulékterhei, valamint adminisztrációs kötelezettségei nagyon 

magasak, emiatt bevételeik sem érik el a kívánt szintet. A cégek hitelállománya magas, ezért 

körbetartozások alakulnak ki, ami egyre inkább megnehezíti a működést.  

A vezetők is sokat tehetnek cégük sikeres működéséért. Egy megfelelően átgondolt és kialakított 

stratégia, valamint egy motiváló és jól kommunikálható jövőkép alapvető fontosságúak minden 

vállalat számára.  

A magyar gazdaság fő mozgatórugói nem a hazánkba települt multinacionális cégek, hanem a 

KKV-k, ezért kiemelt figyelmet kell szentelni ezeknek a vállalatoknak. 

  



 

 

BOBÁLY GYÖRGY 

Gazdálkodási és menedzsment 
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Szent István Egyetem 
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A társadalmi felelősségvállalás jelene és jövője Hazai cégek CSR tevékenységének elemzése 

 

A társadalmi felelősségvállalás (angolul Corporate social responsibility, röviden CSR) egy üzleti 

fogalom, ami szerint a vállalatok figyelembe veszik a társadalom érdekeit, mégpedig azáltal, hogy 

tekintettel vannak tevékenységük üzletfeleikre, beszállítóikra, alkalmazottaikra, részvényeseikre, de 

ugyanígy a környezetre kifejtett hatására is. Ez a cselekvés a törvényes kötelezettségen is túlmutat 

úgy, hogy az üzleti szereplők önkéntesen tesznek lépéseket az őket körülvevő társadalom 

életszínvonalának javítása céljából. 

Munkám két nagy szerkezeti részre bontható. Előbbi egyfajta elméleti áttekintés, amiben a 

szakirodalomra támaszkodva összefoglalom a társadalmi felelősségvállalás múltját és jelenét, 

valamint szólok a CSR témakörében érvényesülő változatosságról az elmélet, a gyakorlat, az 

indokok, de még a kritika terén is. Munkám második részében bemutatok néhány magyarországi, 

majd Békés megyei példát, ahol az adott vállalat tevékenységében jelentős szerepet játszik a 

társadalmi felelősségvállalás. Célom annak bemutatása és deklarálása, hogy nincs egyetlen járható 

út vagy üdvözítő megoldás, hanem egy vállalat CSR tevékenysége sokféle módon érvényesülhet. 

Munkám során az okokra csak általánosságban próbálok rávilágítani, 1-1 cég esetében viszont a 

téves feltevések elkerülése érdekében ettől eltekintek. 



 

 

ZSIROS GINA BARBARA 

Gazdálkodási és Menedzsment 
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A társadalmi tőke gazdasági hatása és a nyitott innováció hazai gyakorlata 

 

Napjainkban általánosan elterjedt nézet, hogy a siker kulcsa a versenyképesség. A vállalkozások 

mára felismerték, hogy ebben az innovációnak nagy szerepe van. ,,A történelem során az 

mutatkozott meg, hogy azok a cégek teljesítettek legjobban a gazdasági fellendülések idején, 

amelyek folytatták a befektetéseiket az innovatív képességeikbe a szűkös gazdasági időkben is. A 

fejlődés útja ezért hosszú távon kizárólag nyitott innovációs gyakorlat alkalmazása lehet, amely az 

ötletek megosztásán alapszik. 

A globalizáció kiteljesedésével a cégek kénytelenek az együttműködés felé orientálódni, hiszen az 

erőforrások felhasználásának megfelelő hatékonyságát csak így lehet biztosítani. Magas társadalmi 

tőkéjű országokban ezek a partnerkapcsolatok tudatosan szerveződnek, és céljuk a magasabb 

hozzáadott érték megteremtése, az általános életszínvonal javítása gazdasági és társadalmi 

értelemben egyaránt. 

Az alacsony társadalmi tőkéjű országokban, - mint Magyarországon is -, már eleve hátránnyal indul 

egy – egy vállalkozás, mivel nem tudja kihasználni azokat az előnyöket, amelyeket a vállalkozás 

személyes kapcsolatai lévén szerezhet meg. Vonatkozik ez az alkalmazottak közötti viszonyokra is, 

hiszen a tudás ma alapvető versenyképességi tényező és csak magas társadalmi tőke esetén 

lehetséges annak maximális kihasználása. 

A nyitott innováció gyakorlata egyre inkább elterjedőben van, az együttműködés azonban nem 

valósulhat meg bizalom nélkül. Az innovációs folyamatot tehát a társadalmi tőke alapjaiban fogja 

befolyásolni. Mindez a fejlettebb gazdaságokban lényegesen jellemzőbb, és a versenyképességre 

gyakorolt hatása vitathatatlan. A tudományos dolgozatom ennek bizonyítására szolgál, primer és 

szekunder kutatási eredmények bemutatásán keresztül. 
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A vállalati szektor csődelőrejelzésének "relativitás elmélete" 

 

A kis- és közepes vállalkozások vizsgálata kiemelt fontossággal bír, számos szakirodalmi kutatás 

bizonyította jelentőségüket a gazdaság egészében, a jövedelemteremtésben és a foglalkoztatásban. 

A gazdasági válságot követően a KKV-k növekedési lehetőségei megtorpantak. 

Részletesen megvizsgáltam az Európai Unió kisvállalkozói intézkedéscsomagjával kapcsolatos 

hazai irányultságot, a KKV-k sajátosságait, problémáit, helyzetbe hozásának lehetőségeit és a 

nemzetközi viszonylatban alkalmazott vállalati támogatási rendszereket. Bemutattam a hazai 

vállalkozások kritikus tényezőit, illetve részletesen feltártam a szakirodalomban előforduló 

csődmodelleket. 

A dolgozat széles körű szakirodalmi bázisra építve, a diszkriminancia analízis és a logisztikus 

regresszió módszereivel vizsgálja a csődös és a működő vállalkozások megkülönböztetését 

leginkább befolyásoló kritikus tényezőket. Egy kiinduló mintán teszteltem, hogy véletlen mintavétel 

szerint összeállított mintára mennyire hatékonyak a szakirodalomban ismert csőd előrejelzési 

modellek, illetve a mintán értelmezve kialakított saját modell. Igazolásra került, hogy a 

szakirodalmi modellek érzéketlenek a csőd előrejelzésére. Egy validáló mintán igazolásra került, 

hogy a saját modell is csak az első mintára alkalmazható kiugró eredménnyel. Továbbá 

alátámasztást nyert, hogy a kialakított modell épp olyan érzéketlen a csődelőrejelzésre, mint a 

szakirodalmi modellek bármelyike. 

Bizonyítást nyert, hogy a bonyolult statisztikai megoldások önmagukban nem feltétlen vezetnek 

célra, szükség van a tapasztalt gazdasági szakember szakértelmére. Néhány elem kiragadása és ezek 

alapján következtetések levonása sok esetben magas elsőfajú és másodfajú hibát eredményez. 

Ennek tükrében kihangsúlyozásra kerül, hogy a vállalati menedzsment részére a statisztika 

biztosíthat alap információkat, azonban a csődelőrejelzés hatékonysága inkább függ a szakemberek 

tapasztalataira épített komplex értékeléstől, mintsem egyenletek számértékeitől. 

Természetesen a kutatás nem azt mondja, hogy a szakirodalomban használt csőd előrejelzési 

módszerek teljes egészében hitelüket vesztették. Csak felhívja a figyelmet arra, hogy 1. a hazai 

KKV-k gazdasági körülményei nem vethetők össze a külföldi nagyvállalatokéval, így a 

nagyvállalati szektorra kifejlesztett mutatók eredményei KKV esetben nem segíthetik a nagy 

pontosságú döntéshozatalt; 2. a gazdálkodási jellemzők komplexitásának jelentős szűkítése, a 

formalizált döntéshozatal sok esetben téves eredményre vezethet. 



 

 

SCHUM GERGELY 

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

MSc, 1. félév 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Losoncz Miklós 

kutató professzor, BME GTK 

 

 

Hogyan lehet versenyképes a magyar kkv-szektor? 

 

Dolgozatomnak a célja, hogy bemutassam a hazai kkv-szektor versenyképességének a főbb 

problémáit, majd a klaszterek által e problémákra lehetséges megoldási javaslattal szolgáljak. 

Mielőtt még ezt felvázolnám, megmutatom, hogy miért is kell a kkv-kkal kiemelten foglalkozni és 

mik azok a dimenziók, amelyek alapján a témát leginkább meg lehet ragadni, és amelyekben a 

problémák leginkább gyökereznek. Az elemzés során feltárt problémákra én a klasztereket fogom 

lehetséges megoldásként felvázolni. Dolgozatomban arra a kérdésre fogok választ keresni, hogy 

versenyképesek-e a mai Magyarországon a kkv-k és hogy javít-e ezeken a versenyképességi 

mutatókon a klaszterekbe való tömörülés lehetősége. 

Első kutatási hipotézisem szerint a hazai kis- és középvállalatok jelentős finanszírozási, 

termelékenységi és innovációs problémákkal küzdenek, melyek alapvetően gátolják a vállalatok 

életben maradását és versenyképességét. Második kutatási hipotézisem szerint a klaszterképzés két 

dimenzióban is elő tudná segíteni a kkv-k talpon maradását és fejlődési lehetőségeit. Ez történhet 

egyrészt a vállalatok beszállítói hálózatokba való tömörülése, másrészt pedig klaszterek létrehozása 

révén. 

Összességében azt a következtetést tudom levonni, hogy a kkv-szektor versenyképességi problémái 

különösen jellemzőek a mikrovállalatokra, de kevésbé jellemzőek a középvállalatokra, vagyis a 

vállalatméret növekedésével pozitívan korrelál a versenyképesség. A középvállalatokra és részben a 

kisvállalatokra is jellemző a stabilabb működési háttér, a kielégítőbb finanszírozás, a magasabb 

innovációs hajlandóság és a kedvezőbb termelékenység. 

A magyarországi klaszterkapcsolatok értékelésénél egyértelműen pozitív irány figyelhető meg. A 

klaszterek száma regionális szinten is megfelelő, illetve évről-évre növekvő. Mindazonáltal a 

klaszterek által létrehozott pozitív hatások még csak kevéssé jellemzőek hazánkban. 
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Hogyan tudjuk mérni a mikro- és kisvállalkozások versenyképességét? 

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelkedő szerepet töltenek be a magyar gazdaságban, ezt 

mutatja az a 2009-es KSH adat is, amely szerint a vállalkozások 99,8%-a tartozik bele ebbe a 

méretkategóriában, s a vállalkozási szférában foglalkoztatottak 71%-a dolgozik mikro-, kis- vagy 

középvállalatoknál. Az Európai Unión belül felismerték, hogy a a lisszaboni célkitűzések 

teljesítéséhez elengedhetetlen a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása. Azonban 

a statisztikai mutatók alapján az látható, hogy a magyar kis- és középvállalkozások eredményessége 

elmarad az európai uniós átlagtól. Emiatt tartottuk fontosnak, hogy részletesen áttanulmányozzuk a 

magyar kkv-k versenyképességének mérésére vonatkozó eddigi hazai kutatáso! kat. 

Dolgozatunkban ezeket a kutatásokat szeretnénk továbbgondolni, s egy saját versenyképességi-

index kidolgozásán keresztül megvizsgálni, hogy melyek azok a külső és belső tényezők,melyek 

hatással lehetnek ezen vállalkozások versenyképességére és mely tényezők megváltoztatásával 

nyílik lehetőség a versenyképességük gyors növelésére. 
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Kis- és középvállalkozások innovációs hajlandósága 

 

Dolgozatom fő témája a kisvállalkozások innovációja, fejlődési potenciálja. Azért választottam ezt 

a területet, mert a vállalkozások többsége ebbe a kategóriába tartozik, így nagymértékben 

befolyásolják a gazdaság egészét. Jelentős részt vállalnak a foglalkoztatottságból, hozzáadott 

értékből, így fejlődésük, növekedésük a nemzet érdeke. A dolgozat első részében először 

megkíséreltem bemutatni a hazai és az Európai Uniós kis- és középvállalatok meghatározását, 

szabályozását. Ezt követően statisztikák és irodalmak segítségével gazdasági és társadalmi 

jelentőségüket próbáltam bemutatni. A következő fejezetben az innováció különböző fogalmait, 

területeit ismertetem pár oldalon. Hogy a témát gyakorlati szempontból is körüljárjam, konkrét 

vállalatok mennyiségi, illetve ráfordítás-hatékonysági mutatóin keresztül vizsgáltam a helyzetet. 

Már a vizsgálatok elvégzése előtt feltételezhető volt, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a 

kisvállalkozások gondokkal küszködnek, nem a fejlesztés a meghatározó tényező a 

mindennapjaikban. Mivel az innováció mérésére nem léteznek konkrét mérőszámok, ezért a 

technológiai megújulást mérő mutatókra helyeztem a hangsúlyt, melyek megerősíteni látszanak az 

előfeltételezéseket. A vizsgált vállalatok alacsony innovációs hajlandósággal rendelkeznek, 

forrásaik nem elegendőek a kellő lépések megtételéhez, gazdasági hatékonyságuk alacsony. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a vizsgálat nem reprezentatív jellegű, így nem feltétlen tükrözi a vállalkozások 

országos eredményeit. Ennek ellenére valószínűsíthető, hogy az országos átlag nem áll messze az 

eredményeimtől, ugyanis a vizsgálat vállalkozások számos különböző szektorban tevékenykednek 

más-más feltételek mellett. 
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Vállalati innováció és a magyar kis- és középvállalkozások innovációs stratégiája 

 

Dolgozatomban az innováció kis- és középvállalkozások stratégiájában való megjelenését 

vizsgálom. A vizsgálat célja, hogy ismertesse azokat a körülményeket és képességeket, melyek 

szükségesek ahhoz, hogy a vállalat innováció során versenyelőnyre tegyen szert. Ehhez segítségül 

veszem az innováció vállalatelméletekben való megjelenését. Ezután azt vizsgálom, hogy a vállalat 

hogyan képes az innovációból nyert versenyelőnyét hosszú távon fenn tartani. Később a 

magyarországi kis- és középvállalkozások innovációs teljesítményét, innovációhoz való 

viszonyulását, lehetőségeit ismertetem. Vizsgálatom kitér azokra a külső és belső korlátokra, 

melyek csökkenthetik az innovációs hajlandóságot, és gátat szabhatnak az innovációs törekvések 

sikerességének. Végezetül javaslatokat teszek arra, hogy a magyarországi KKV-k miként 

változtathatnának stratégiájukon annak érdekében, hogy versenyképesebbek legyenek. 
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Vállalkozások fejlesztésének lehetőségei nem pénzügyi eszközökkel 

 

A dolgozatomban a hazai kis-és középvállalkozások fejlesztésének lehetőségeit vizsgálom, különös 

tekintettel a nem pénzügyi eszközökre. Véleményem szerint a vállalkozások fejlesztése, támogatása 

az ország gazdaságpolitikájának kiemelt feladata kell hogy legyen, hiszen a KKV-k a gazdaság 

legfőbb mozgatórugói. Jelentőségük a foglalkoztatás és a hozzáadott érték szempontjából egyaránt 

kiemelkedő. 

  

A téma aktualitása egyértelmű, tekintettel arra, hogy a pénzügyi-gazdasági válság miatt 

meggyengült kisvállalatoknak égető szüksége van a támogatásra. Annak érdekében, hogy a segítség 

eredményes legyen, a vállalatok vezetőinek fel kell ismernie, hogy a pénzügyi eszközök 

alkalmazása önmagában már nem elegendő. A válság hatására megváltozott a gazdasági környezet, 

felgyorsultak a gazdasági folyamatok, amelyhez a kevés tőkével rendelkező kis- és 

középvállalkozások nem, vagy nagyon kis hányadban tudtak alkalmazkodni. Ahhoz, hogy a 

kisvállalatok képesek legyenek kilábalni a jelenlegi helyzetükből, fontos hogy hosszú távú 

stratégiával rendelkezzenek, illetve képesek legyenek ezeket operatív szintre - a mindennapi 

üzletmenet szintjére- átültetni. Mindezek megvalósításában fontos szerepet töltenek be a nem 

pénzügyi eszközök. 

  

Munkámban bemutatom, hogy a nem pénzügyi eszközök alkalmazásával milyen lehetőség nyílik a 

KKV-k fejlesztésére. Ennek érdekében a szakirodalmi feldolgozás során a vállalkozásfejlesztés 

fogalmának, szerepének ismertetése mellett célom a nem pénzügyi eszközök jelentőségének 

bemutatása. A fentiek mellett továbbá célom, hogy átfogó képet adjak a KKV-k jelentőségéről, és 

feltárjam legfőbb problémáikat. 

  

A primer kutatásomat a hazai kis-és középvállalkozások körében végeztem el. A kérdőíves 

felmérésem során célom az volt, hogy információt szerezzek a hazai KKV szektort célzó 

vállalkozásfejlesztési szolgáltatások szerepéről, ismertségéről. 

  

Kutatásom eredményeképpen javaslatot teszek a kis- és középvállalkozások számára - 

hatékonyságuk növelése érdekében- a nem pénzügyi eszközök alkalmazásának lehetőségeire, és 

módjára. 
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A CFaR modell alkalmazása nyolc autóipari cégre 

 

A válság még az autóipart sem kímélte, jelentős vállalatbezárásokat hagyott maga után. Ezért jelen 

tanulmányban fontosnak éreztem annak vizsgálatát, hogy milyen befolyásoló hatások figyelhetők 

meg a vállalatok működésében. A dolgozatban az ERM, mint vállalati kockázatkezelés témakörébe 

tartozó CFaR kockázatkezelési megközelítés közül az EBITDA volatilitását, illetve eloszlását 

vizsgáltam. Már magát az EBITDA-t is számos tényező befolyásolja, mely hozzájárul az EBITDA 

jelentős mértékű ingadozásához. Az eloszlás meghatározásához a sztochasztikus Monte Carlo 

szimulációt alkalmaztam. Dolgozatom céljaként igyekszem megvizsgálni, hogy nyolc autóipari 

vállalatnál hogyan alakultak a bevételek és költségek, melyek hatással voltak az EBIT nagyságára, 

és ezen keresztül az EBITDA nagyságára is. Úgy érzem, hogy a mai világban elkerülhetetlen annak 

vizsgálata, hogy mekkora cash szükséglettel illetve cash többlettel rendelkezik a cég ahhoz, hogy a 

jövőben is fenn tudjon maradni, és értéket teremteni. Az elemzésből levonható következtetés, hogy 

az autóipari vállalatok egy része csőd közeli állapotból lábal ki, így előfordul, hogy nagyobb cash 

szükséglettel rendelkezik, mint cash tartalékkal. Számukra jó megoldás a költségek csökkentése 

lenne, ezen belül is először a K+F költségeket, majd a CAPEX-et, osztalékot, végül a hiteleket 

kellene csökkenteni a jövőbeli fennmaradás és növekedés érdekében. 
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A Dél-dunántúli régió gépjármű-kereskedelmének vizsgálata csődmodellekkel 

 

Dolgozatom a magyarországi gépjármű-kereskedelem helyzetével és annak elemzéséve foglalkozik. 

Kutatásom alapjául a Dél-dunántúli régió autókereskedéseinek 2007. és 2011. évek közötti 

beszámolóiból készült adatbázis szolgál. A 158 vállalkozást tartalmazó minta segítségével iparági 

és vállalati szinten is vizsgáltam a gépjármű-kereskedelmet. 

Első célom, a gépjármű-kereskedelemben végbement negatív folyamatok pénzügyi-számviteli 

adatokon alapuló elemzése volt. Ennek során az egyszerű mutatószám elemzésen túllépve 

csődmodellek segítségével is vizsgáltam az ágazatot. Az így kapott eredmények azt mutatják, hogy 

a romló tendencia a mutatószámokban és a csődmodellek eredményében egyaránt tükröződik. 

Másik célom, egy ágazat-specifikus csődmodell kialakítása volt, mellyel a jól működő és csőd 

közeli gépjármű-kereskedések mutatószámai közti különbséget igyekeztem megragadni. A modell 

kialakításához statisztikai elemző program segítségével diszkriminancia-analízit és logisztikus 

regressziót alkalmaztam. A program négy mutatószám alapján, közel 75 százalékos pontossággal 

sorolta megfelelő – csődös, illetve túlélő – csoportba a vállalkozásokat. A kapott modell tehát nem 

nevezhető hatékonynak, azonban egy teljes körű vállalatelemzés során hasznos lehet, illetve 

megfelelő alap a téma további kutatásához. 
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A Magyar Katolikus Egyház finanszírozása, különös tekintettel az egyházi közoktatásra 

 

Dolgozatom illetve kutatásom témája az egyházak, főként az egyházi fenntartású közoktatási 

intézmények finanszírozásának vizsgálata. A dolgozatom a változások felgyorsult üteme valamint a 

nevezési határidő miatt a mai napon több ponton már elavult, sőt, a törvényi szabályozás 

átdolgozása az ODTK alatt is folyamatban van. A téma aktualitása viszont ma is legalább hasonló 

szintű. 

A szocialista rendszer által létrehozott állami közoktatási intézményrendszer után Magyarországon 

(ismét) lehetőség nyílott az egyházaknak (is), hogy iskolákat hozzanak létre/tartsanak fenn. Az 

elmúlt több mint húsz év alatt az egyház valamint az egyházi oktatás, mint téma, erőteljesen 

átpolitizálódott, így nem csoda, hogy a szabályozás gyakran változott, valamint a felek sem mindig 

tartották be a már elfogadott megállapodásokat. 

A dolgozat írása valamint a kutatás során fontosnak tartottam, hogy politikailag ne foglaljak állást 

egyik oldalon sem. Elsődleges célom volt, hogy megvizsgáljam azt az általánosan elterjedt 

vélekedést, miszerint az egyházi közoktatási intézmények több állami támogatást kapnak, mint a 

hasonló önkormányzati intézmények. Másodlagosan vizsgáltam azt is, hogy egy egyházi fenntartású 

intézmény összességében vajon nagyobb forrásokkal rendelkezik-e , mint önkormányzati társai. 

Az eredmények azt igazolták, hogy országos szinten az egyházi intézmények nem kapnak több 

állami támogatást ugyanannak a feladatnak az elvégzésére, mint az önkormányzatiak, viszont az 

egyház saját forrásaiból ezt a támogatást kiegészíti, így áll elő a helyzet, hogy valóban több 

forrásból gazdálkodhatnak. 

A kutatás során kitértem annak a vizsgálatára is, hogy az egyház milyen kiegészítő forrásokkal 

rendelkezik valamint azokból milyen feladatok finanszírozását végzi. Összességében meg kellett 

állapítsam, hogy a magyar gyakorlat, hasonlóan a többi kelet-közép-európai posztszocialista 

államhoz, komoly bizonytalansági tényezőket (egykori egyházi ingatlanok tulajdonjogának 

rendezése, kárpótlások, állami támogatások folyósítása stb.) hagy a rendszerben, továbbá a 

társadalmi elfogadottsága is kérdéses.  
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A saját tőke dinamikusan változó elméleti keretei 

 

TDK-dolgozatom a saját tőkével való finanszírozás gyorsan változó elméleti megközelítéseit tekinti 

végig és a közöttük lévő kapcsolatokat tárja fel. A célom választ találni arra, hogy az elméleti és 

empirikus szakirodalom hogyan közelíti a saját tőke fogalmát és finanszírozási kereteit. Célom a 

saját tőkéről található elméleti megközelítések áttekintése, azok közötti kapcsolatok feltárása, 

továbbá az empirikus kutatások eredményeivel való ütköztetése. Összességében egyetlen elmélet 

sem képes megmagyarázni, milyen esetben kerül sor saját tőke alkalmazására a vállalatok 

finanszírozásában. A saját tőke kapcsolatba hozható számos tényezővel, mely a finanszírozási 

döntéseket meghatározza. A saját tőke adott szituációkban dominálhatja más források 

igénybevételét, mely függhet a finanszírozási szükséglet okától. A részvény-kibocsátás sok esetben 

megelőzi a kölcsöntőke igénybevételét, és nem az utolsó helyen áll. A saját tőke alkalmazása révén 

lehetővé válik a pénzügyi flexibilitás növelése. Szerepet játszik az adósságkapacitás növelésében is. 

A vállalati kockázatkezelés és a saját tőke között kapcsolat található, a saját tőke képes a vállalat 

kockázat kapacitásának befolyásolására. A saját tőkét is érintik a folyamatos innovációk a pénzügyi 

piacokon, melyek lehetővé teszik az „üres szavazó” megjelenését. A saját tőke több 

megközelítésből vizsgálható, melyek növekvő jelentőségére hívják fel a figyelmet. 
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A vállalatok pénzügyi típusjelenségeinek többváltozós analízise 

 

Tudományos kutatásomat azzal a céllal készítettem el, hogy befektetésre alkalmas vállalatok 

váljanak felismerhetővé, amelyek képesek tartós és fenntartható értéknövekedést produkálni, ami 

megjelenik a piaci árakban is, tehát lekereskedhetőek legyenek. 

Vizsgálatomat többváltozós struktúra alapján építettem fel, 500 nagyvállalatból álló mintára. Az 

S&P500 index 2011. október 25.-én aktuális komponenseinek rendelkezésre álló mérlegeit és 

eredménykimutatásait használtam fel a 2007-2010.-es üzleti időszakra vonatkozóan. A kutatáshoz 

továbbá szükségem volt a vizsgálatba bevont 500 cég 2007. és 2012. közötti árfolyam adataira is, 

hogy megvizsgálhassam az érték növekedést. 

Az éves beszámoló adataiból olyan pénzügyi típusjelenségeket tártam fel, amelyek alkalmasak arra, 

hogy a cégeket csoportokba rendezhessem. Célom az, hogy a feltárt típusjelenségek alapján az 

elkülönülő vállalati csoportok később legyenek felhasználhatóak előrejelzésekre, befektetések 

kiválasztására és további kutatásokra. 

Többváltozós elemzésemet faktoranalízissel kezdtem, hogy a típusjelenségeket jellemzően leíró 

változókat azonosítani tudjam. A mérleg és eredménykimutatás tételeit vontam be a 

faktorelemzésbe, amelyek már statisztikailag megbízhatóan használhatóak a vizsgálatnak ebben a 

fázisában. 

Klaszteranalízissel létrehoztam a vállalatok olyan homogén csoportjait, amelyek az 

adatstruktúrában meglévő pénzügyi típusjelenségek alapján jönnek létre. 

Megismerve a csoportba tartozás feltételeit, a kutatás további részében az egyes csoportokat leíró 

jellemezők alapján meghatároztam, hogy milyen piaci értéknövekedést érnek el a megfigyelt 

vállalatok átlagosan egy év alatt. 
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Az üzleti terv pénzügyi instrumentumai nemzetközi perspektívában 

 

A magyar és a nemzetközi szakirodalomban, az általam választott megközelítésben nem készült 

feldolgozása a témakörnek. Dolgozatom aktualitását és újdonságát éppen az adja, hogy a 

vállalkozások dinamikusan változó társadalmi és gazdasági környezetben –tekintettel a pénzügyi, 

gazdasági válságok megpróbáltatásainak kitéve– működnek, amelyek meghatározzák a 

működésüket és jövőbeli sorsukat is. 

  

A dolgozatom célja az, hogy bemutassa azokat a módszereket, eljárásokat, következtetéseket, 

amelyek az üzleti tervvel kapcsolatosan a nemzetközi szakirodalomban megjelentek, illetve 

elkülönítse azokat a tényezőket, amelyek egy sikeres vállalkozás indítása és üzemeltetés faktorai, 

ellenben a negatív irányba vezető tényezőkkel, amelyek az üzleti terv pénzügyi részében nem 

ajánlott használni. 

  

A dolgozat a legújabb nemzetközi szakirodalomban megjelent üzleti tervekkel kapcsolatos 

elemzéseket mutatja be, területileg behatároltan. Ahogy a cím is utal erre, két fontos témát részletez. 

Az üzleti terv és a pénzügyi részeinek bemutatását, valamint mindezek megjelenését a 

mintavételezési elemzésekben. Mivel ezzel kapcsolatos mintavételezési eljárásra ez idáig 

Magyarországon nem került sor, a dolgozat mindezek megalapozását szolgálja. A dolgozat 

súlyponti kérdése, a sikeres üzleti tervet meghatározó elemek feltárása, leképezése a nemzetközi 

szakirodalomból. Az összetevők közül a legfontosabbak a pénzügyi részek. Ez adja az üzleti tervek 

lelkét. A sikeres üzleti tervek legfontosabb jellemzője, az összetevők koherens összefonódása a 

pénzügyi tervezéssel. A dolgozat három részre tagolódik. Az első részben az alap fundamentumok 

bemutatására kerül sor. Így a felhasznált forrásokat, és alapfogalmak részletezését mutatja be. A 

második rész a különböző szakirodalmi megállapítások összehasonlító elemzését jeleníti meg. A 

harmadik, utolsó rész pedig a következtetéseket ismerteti, iránytűt mutatva a későbbi kutatásoknak. 
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Egy öntészeti társaság privatizációs értékének elemzése 

 

Dolgozatomban az értékelés problémáival foglalkozom, amely során végigkövetem, milyen 

kérdésekkel szembesült volna az értékbecslő 1993-ban, amennyiben a privatizációs érték 

meghatározásakor, nem a likvidációs értékelés és egy megalapozatlan piaci értékelés kombinációját 

alkalmazta volna. A modern vállalatértékelési eljárások segítségével próbáltam a társaság értékét 

meghatározni 1993-ra, a vállalkozás privatizációjára vonatkozóan. A dolgozat első részében, a 

törvény által előírt és alkalmazott értékelési eljárást mutatom be, amely gyakorlatilag az eszközök 

piaci értékének meghatározásán, azaz a likvidációs értéken alapult. Ezt követően, a diszkontált cash 

flow módszerét alkalmazva, a saját tőke költségének meghatározása során, főként a vállalat béta 

becslésében mélyültem el, amely számos értékelési és döntési problémára világított rá. Publikációm 

egyre inkább az értékeléssel kapcsolatos nehézségek bemutatásának irányába mozdult el. Fő 

célkitűzésként, a mesterszakon elsajátított elméleti tanulmányok gyakorlati alkalmazása 

fogalmazódott meg bennem. Már a témaválasztáskor tudtam, hogy rengeteg problémával 

szembesülök, amely az adatok körére, a diszkontált cash flow módszer alkalmazhatóságára, és 

egyáltalán az értékelésben rejlő szubjektív tényezőkre vonatkozott. A következtetésekkel 

kapcsolatosan elmondható, hogy az értékelési eljárásokban hatalmas szerepe van a szubjektív 

elemnek. Elképzelhető, hogy a privatizációban résztvevő könyvvizsgáló értékelése konvergál a 

legjobban a tényleges vállalatértékhez, amennyiben az általam választott módszerekben jelentősek a 

torzítások, valamint ha túl pozitívan vagy túl negatívan ítéltem volna meg a jövőbeli értékek 

alakulását. Azonban a szubjektív elemek az eszközök piaci értékének meghatározásakor is 

megjelenhettek… 
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Reálopciós döntések alkalmazása a termékéletciklus-modellben 

 

A reálopciós megközelítés alapján egy vállalat értékét nem csak a birtokában levő eszközök 

pénzgenerálási képessége adja, hanem a bennük rejlő opciók, lehetőségek is, ami azt jelenti, hogy a 

lehetőség egy jövőbeni növekedésre már a jelenben értékelhető. Ennek következtében a reálopciós 

árazási modell alkalmazható különböző beruházási döntések és a bennük rejlő (időzítési, 

növekedési, stb.) opciók értékelésére. A szakirodalomban ugyanakkor olyan értékelési 

keretrendszereket is találunk, amelyek figyelembe veszik a reálopció-árazási modell alkalmazásakor 

a termékéletciklus-görbét, azaz nem feltételezik a vállalat jövőbeni konstans növekedését. 

Dolgozatomban ezt a keretrendszert alkalmazom annak érdekében, hogy egy konkrét vállalat esetén 

keresztül értékeljem a vezetés azon döntéseit, melyek egy-egy új termék vagy szolgáltatás 

bevezetésére irányultak. Az említett keretrendszeren kívül a reál opciók értékelésére a binomiális 

döntési fát használom a vállalati példában szereplő termékek életciklusának figyelembe vételével. A 

különböző termékek bevezetéséről szóló döntések értékelésével célom annak bizonyítása, hogy e 

menedzseri döntések mögött a reálopciós megközelítés állt, azaz a termék bevezetésekor a vállalat 

vezetője, már az adott termékben rejlő növekedési lehetőségeket is értékelte. 
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Új dimenzió a szolgáltató vállalatok értékelésében: a magyar üzleti tanácsadó cégek 

értékhordozóinak feltárása 

 

A dolgozat kutatási témája a szolgáltató vállalatok értékét (kizárólag „for-profit” vállalatok) 

befolyásoló paraméterek feltárása, a magyar üzleti tanácsadó szektor példáján. A kutatásom során 

arra törekedtem, hogy feltárjam a magyar üzleti tanácsadó vállalatok értékelési sajátosságait. A 

dolgozatot a széles körű szakirodalmi áttekintés mellett, többkörös saját kutatással támasztottam 

alá, annak érdekében, hogy az elméleti okfejtéseimet a szakma bevonásával validálni tudjam. 

Az eredményeket tekintve a tanulmány egyértelműen rávilágított arra, hogy a szolgáltató vállalatok 

értékelése, módszertanában és eredményeiben még nem egy tisztázott tevékenység, hiszen nincs rá 

egy mindenki által elfogadott, univerzális módszertan. A dolgozat bemutatta a konvencionális 

vállalatértékelési módszertanok esendőségét egy olyan piaci környezetben, ahol az értékteremtés 

nem egy önálló, belső vállalati tevékenység, hanem egy komplex, külső impulzusokkal tűzdelt 

folyamat. Az érték, mint definíció szilárdan áll a pénzügyi menedzsment középpontjában, de a 

meghatározásához vezető út, már kevésbé ilyen egyértelmű. 

A dolgozat rámutatott arra, hogy tanácsadó vállalatot értékelni nem csupán felvásárlás, fúzió vagy 

kivásárlás esetén érdemes, mert a kardinális értékhordozók feltárása a működési menedzsmentet is 

megkönnyíti. Azonban mind tranzakciós mind menedzselési célú értékelés során számos nehezítő 

tényezővel kell szembenéznünk, ami jórészt a láthatatlan, intangibilis vagyonelemek rejtélyes 

természetéből fakad. Rejtélyes, mert nem, vagy csak nagyon bizonytalanul lehet mérni ezeket a 

vagyonelemeket, így a tudástőkébe fektetett pénz megtérülése, kockázata, hozamai és a pozitív 

gazdasági hatás várható élettartama is szinte megjósolhatatlan kimenetekkel rendelkeznek. A 

vállalatértékelés tudománya szinte alapvetőnek tartja, hogy túl kell lépni a számviteli információs 

rendszer által szolgáltatott adatokon, de mégis mindig visszanyúl a könyv szerinti érték 

kategóriához, mert ez egy jó kiindulási pont az értékeléshez, ugyanis nem nulláról kell felépíteni az 

objektum értékét, hanem elég racionális érvek mentén korrigálni azt. Sajnos az intangibilis 

eszközök jórészt nem jelennek meg a számviteli kimutatásokban, legalábbis olyan mértékben nem, 

hogy önállóüzleti döntéseket lehessen belőlük hozni. Ezt az információs űrt a tudomány jelenleg is 

fokozatosan igyekszik pótolni, több-kevesebb sikerrel. 

Az én próbálkozásom a probléma megoldására az volt, hogy a kutatás során feltárt, pénzügyileg 

nehezen kezelhető értékhordozókat egy modellbe rendeztem, ami elsődleges és másodlagos 

bontásban tartalmazza a magyar üzleti tanácsadó vállalatok legfontosabb értékparamétereit. A 

dolgozat alaposan alátámasztotta a jelenlegi tudásgazdaság, tudásvállalat és tudásmunkás koncepció 

gyakorlati manifesztációit és ezek hatását a modern vállalatvezetésre. 

A tanulmány tudományos hozzáadott értéke az iparág, és az értékelés jellegzetességeinek alapos 

vizsgálatában, a magyar tanácsadói szervezetek sajátosságainak feltárásában és az értékelés 

pontosításra tett javaslatokban nyilvánul meg. 
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A folyamatmenedzsment alkalmazása a rendezvényszervezés területén 

 

A régi funkcionális jellegű megközelítés alapján a vállalat vezetők feladatokban, hatáskörökben és 

osztályokban gondolkodtak. Mára egyre jobban elterjed a folyamatszemléletű megközelítés, amely 

szerint a vállalatvezetőknek a döntések, a megvalósítás során a vállalkozás rendszerelemeit felőlelő 

folyamatok mentén kell cselekedniük és gondolkodniuk egyaránt. 

A zentai Nyári Ifjúsági Játékok elnevezésű rendezvényen keresztül szeretném bemutatni a 

folyamatok fontosságát a rendezvényszervezés területén. Egy rendezvény megszervezésénél a 

kezdeti tervezési folyamattól kezdődően egészen az utómunkálatokig mindenre tekintettel kell 

lennünk, mivel a rendezvényszervezés veszélye a részletekben rejlik és a megfelelően átgondolt, 

felépített folyamatok nélkülözhetetlenek egy eredményes rendezvény megszervezésében. 

Dolgozatom célja, hogy a folyamatszemlélet alkalmazásával feltárjam a folyamatok egyes 

tevékenységei közötti logikai, ok-okozati kapcsolatrendszert és ezen keresztül kiküszöböljem a 

szervezés folyamán jelentkező problémák forrásait. Mindezt azért tartom fontosnak, mert a 

rendezvények esetében az eladás és a felhasználás párhuzamosan, egyidőben történik a rendezvény 

látogatói részéről és ebből az okból kifolyólag a problémák, hibák utólagos korrigálására nincs 

lehetőség. 

A dolgozat írása során mélyinterjút készítettem az egyik szervezővel, aki tíz éven keresztül volt a 

játékos-versenyprogram főszervezője. Ezenkívül a rendezvény versenyprogramját megnyerő nyolc 

tagú csapattal készült interjút használtam fel illetve saját tapasztalataimat, amelyekre az elmúlt hét 

év folyamán tettem szert. 

A folyamatstruktúra felépítésénél az IFUA Horvath & Partners által alkalmazott folyamathierarchiát 

használtam, amely alkalmas a folyamatok részletezésére és egy egységes séma kidolgozására. A 

folyamatmodell alapstruktúrája ez alapján négy szintből tevődik össze: az első szinten 

helyezkednek el az üzleti folyamatok amelyek a legfontosabb témaköröket tartalmazzák, a második 

szinten a főfolyamatok találhatóak, a harmadik szinten a részfolyamatok, a negyedik szinten pedig a 

részfolyamatokat találjuk tevékenységekre felbontva. 
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"A minőség kincs" - Elégedettség vizsgálat az EFQM alapján 

 

A XXI. században a piaci környezet állandóan változik, ez hatalmas kihívást jelent minden piaci 

résztvevőnek mérettől, iparágtól, régiótól függetlenül. A vállalatoknak folyamatosan fejlődniük, 

javulniuk kell, működésüket hatékonyabbá, korszerűbbé kell tenniük. A vállalati működés 

rendjében a minőségirányítás következetes alkalmazása a piaci megfelelést nagymértékben 

elősegítheti. A jó színvonal a nyereség elérésének egyik legfontosabb eszköze. 

Kutatásom témaválasztása során elsődleges szempont volt, hogy gyakorlatorientáltan, egy létező 

vállalat működésén keresztül vizsgálhassam a legújabb eredményeket. Ezért döntöttem a NORRIA 

Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. partnerei 

elégedettségének a vizsgálatánál. Gyakorlatomat a NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft-nél sikerült 

eltöltenem, illetve az egyetem mellett már korábban is dolgoztam itt 3 hónapot. A cég hatékony 

működését az EFQM segíti elő, kutatásaimat ennek alapján végezem. A vevői elégedettség 

vizsgálatát rendkívül fontosnak tartom, hiszen a vevőszám növelése alapvető és létérdeke egy 

vállalatnak, elvesztése pedig komoly károkat okozhat. A Kft. minden segítséget megadott, így 

alapos és reális képet tudtam felvázolni mind a belső, mind a külső vevők elégedettségi szintjéről. 

Dolgozatom célja, hogy összehasonlítsam a 2009-ben elvégzett elégedettségi felmérést az általam 

elvégzett kutatások eredményeivel. Kutatásomat kérdőíves felmérések segítségével és interjúk 

készítésével végeztem. Megvizsgáltam azt is, hogy az eltelt időszakban milyen változások mentek 

végbe, milyen változtatások lettek bevezetve a jobb minőség elérése érdekében. 

Nem csak a külső, hanem a belső partnerek elégedettségét is fel kívántam térképezni. A dolgozói 

elégedettség és elkötelezettség mérése lehetővé teszi, hogy a vállalat megismerje alkalmazottainak 

valódi igényeit, ami az üzleti hatékonyság egyik lényeges eleme. A vállalat vezetése információt 

kapott arról, miként ítélik meg a dolgozók munkahelyüket, milyen időtávon gondolkodnak a 

vállalatban, mennyire érzik motiválva magukat, esetleg milyen ötletekkel, javaslatokkal 

rendelkeznek a hatékonyabb működés érdekében. 
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A német és magyar szervezeti kultúra vizsgálata a Mátrai Erőmű Zrt.-nél 

 

Dolgozatom középpontjában a kultúra, ezen belül is a nemzeti kultúra és szervezeti kultúra 

értelmezése, kapcsolata, illetve egymásra hatásának vizsgálata áll. Témaválasztásomat az 

ERASMUS programmal Franciaországban eltöltött szemeszterem motiválta, ahol is 

megtapasztaltam milyen egy idegen kulturális közegben élni, valamint 12 különböző nemzetből 

származó emberrel nap, mint nap együtt hallgatni az egyetemi előadásokat, csoportban dolgozni, 

közösen feladatokat megoldani vagy akár szórakozni. Hamar rá kellett jönnöm, hogy a különböző 

kulturális háttérrel rendelkező egyének sokszor nem tudnak olyan egyszerűen és problémamentesen 

együtt élni és dolgozni, mint az azonos nemzetből érkező, ugyanazon kulturális jegyekben osztozó 

emberek. Felmerülnek ugyanis olyan érték-, norma-, teljesítmény-, hozzáállás- és magatartásbeli 

(stb.) különbségek, amelyek megnehezítik a közös munkavégzést, feladatmegoldást vagy akár 

szimplán egymás, a másik viselkedésének megértését és elfogadását. 

 

Saját tapasztalatom tehát kíváncsivá tett arra vonatkozóan, hogy egy több nemzetiséget és ezáltal 

több kultúrát integráló szervezet esetében hogyan kezelik az eltérő nemzeti és szervezeti kulturális 

különbségekből adódó nehézségeket, mit tesznek annak érdekében, hogy a két egymástól 

különböző kultúra sikeresen, eredményesen tudjon együtt dolgozni, hogy a dolgozók a másik fél 

kulturális jegyeit, értékrendjét, magatartás- és viselkedésformáit megismerjék, képesek legyenek 

megérteni és elfogadni azokat. 

 

A Mátrai Erőmű Zrt. adott lehetőséget arra, hogy ezekre a kérdéseimre a vállalatnál végzett 

kutatásom segítségével választ kapjak. Ahhoz azonban, hogy hiteles kutatást tudjak végezni 

szükség volt egyrészt a Mátrai Erőmű történetének és jelenlegi helyzetének megismerésére, illetve a 

mögöttes szakirodalom és tudományos kutatások tanulmányozására. Ennek értelmében interjúkat 

készítettem a vállalat humán erőforrás igazgatójával, Lados Tibor úrral és anyagot gyűjtöttem a 

társaság működéséről. Elindultam a kultúra értelmezésétől, a nemzeti és a szervezeti kultúra 

kapcsolatán át, a szervezeti kultúra tanulmányozásáig, annak megközelítési módjainak és 

szintjeinek vizsgálatáig. Ezután górcső alá vettem az akkulturáció feltételrendszerét, folyamatát és 

módjait, majd áttértem a kultúra mérésének és a különböző kultúrakutatási modellek és dimenziók 

elemzésére. Mindeközben beazonosítottam a Mátrai Erőműről tapasztaltakat és hallottakat a 

szakirodalmi feldolgozás során megismertekkel. Végül ezek segítségével elkészítettem és 

lekérdeztem saját kutatási kérdőívemet, amely a szervezetnél folyó interkulturális (német-magyar) 

együttműködésékre vonatkozott. Az kapott eredményeket elemeztem, következtetéseket vontam le, 

összegeztem, majd elkészítettem javaslattételemet a Mátrai Erőmű számára és későbbi kutatásaimra 

vonatkozólag. 



 

 

PENCZ ZSUZSANNA 

Nemzetközi gazdálkodás 

BA, 5. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Külkereskedelmi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Ternovszky Ferenc 

Főiskolai tanár, BGF KKK 

 

 

A nemzeti és szervezeti kultúrák közti különbségek, valamint a kulturális intelligencia 

ismeretének jelentősége a vezetői gyakorlatban 

 

Dolgozatom fő célja a XXI. század egyik új fogalmának, a kulturális intelligenciának (CQ) 

bemutatása volt. Azért tartottam fontosnak ennek a témának a felvetését, mert Magyarországon 

egyelőre kevesen foglalkoznak vele, holott a CQ ismerete valamint az általa képviselt képességek 

birtoklása mindenki számára fontos lenne a globalizáció világában. 

A dolgozat elméleti részében a kulturális intelligencia bemutatása előtt olyan, a sikeres 

interkulturális együttműködések szempontjából fontos témákat ismertettem, mint a kultúra 

fogalomrendszere, a kultúra szintjei és rétegei, valamint a kulturális különbségek megismerésének 

és elfogadásának jelentősége. Ezen kívül a nemzeti kultúráról szóló részben bemutatásra kerültek 

Hofstede kulturális dimenziói, valamint szó esett a szervezeti kultúra fogalmáról, jelentőségéről, 

illetve annak Handy-féle csoportosításáról is. 

A felvázolt elméleti ismeretek fontosságának bizonyítására szolgál a „Multinacionális vállalatok és 

vezetőik” c. fejezet, mely azt tárgyalja, miért elengedhetetlen olyan menedzserek illetve 

alkalmazottak számára, akik multinacionális közegben dolgoznak, hogy tisztában legyenek a 

kulturális különbségekkel, valamint az esetlegesen ebből adódó problémák hatékony megoldási 

lehetőségeivel. Nekik ugyanis különösen nagy segítséget nyújthat a mindennapi életben, ha jobban 

megismerik idegen kultúrájú társaik értékeit, szokásait, és megtanulják elfogadni, valamint értékelni 

ezeket. 

A fő téma azonban a kulturális intelligencia fogalmának ismertetése, valamint egy, az emberek CQ-

szintjét mérő, kérdőívek segítségével végzett kutatás elemzése volt. A dolgozat empirikus részében 

a Christopher Earley és Elaine Mosakowski által kifejlesztett, a kulturális intelligencia szintjének 

mérésére szolgáló tesztet alkalmaztam, melyet 368 ember töltött ki. A kérdőívek eredményeit több 

szempont alapján vizsgáltam meg (pl.: nemzetiség, nem, kor stb). A cél annak kiderítése volt, hogy 

milyen mértékű kulturális intelligenciával rendelkeznek az emberek a XXI. században. 

Általánosságban megállapításra került, hogy a megkérdezettek alacsony szintet értek el a teszten, 

így mindenképpen szükséges az ismereteik és képességeik fejlesztése. Éppen ezért a dolgozat végén 

néhány lépésben bemutatásra került egy olyan tréningfajta is, mely speciálisan a kulturális 

intelligencia fejlesztésére szolgál. 



 

 

HÜRKECZ ATTILA 

Közgazdász-Gazdálkodási 

Osztatlan, 12. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Buzder Lantos Gábor 

marketing tanácsadó (Index.hu Zrt.), BCE GTK 

 

 

A vállalati együttműködés tudásalapú megközelítése 

 

Dolgozatomban azt a célt tűztem ki magamnak, hogy két területet: a stratégiai és strukturális 

megfontolások összekötésével keretet fogalmazzak meg a vállalatok közötti sikeres 

együttműködések leírására. Azt gondolom, hogy a vállalatok közötti sikeres együttműködések 

választ adhatnak a jelen egyre dinamizálóbb környezeti változásaira. Éppen ezért a vállalatok 

közötti sikeres együttműködés kulcs tényezőinek elemzésén keresztül kívánok hozzájárulni a 

dinamikus környezettel, a dinamikus környezet adta kihívásokkal foglalkozó menedzsmentirodalom 

diskurzusához. A dolgozat tudományos szintetizáló munka, melyben a feldolgozott elméleteket 

kívánom rendszerezni és továbbgondolni. 

  

A dolgozat logikai felépítése a következő: 

  

Alapvetően a tudás, mint értékteremtő képesség tárgyalásából indulok ki, melyet a szinergia 

fogalom értelmezési keretébe építek be. Az irodalom feldolgozás, illetve annak továbbgondolásának 

eredményeként két szinergiatípust különböztetek meg, amikor az erőforrás-megosztáson (1) 

keresztül hatékonyságnövekedés realizálható, (2) és kombináláson keresztül új erőforrások, 

erőforrás-halmazok jönnek létre, melyek az (új)értékteremtés lehetőségét hordozzák magukban. A 

dolgozat következő pontjaként belátom, hogy a második azaz a tudásmegosztáson alapuló 

értékteremtő szinergia a többi, alapvetően hatékonyságnövelő szinergiatípussal szemben többlet 

értéket teremt. Ezen feltevésemet a két szinergiatípus járadék-teremtő képességének 

meghatározásával, s összevetésével támasztom alá, illetve kitérek ezen járadékok létrejöttének és 

realizálásának körülményeire. A dolgozat tartalmi részének zárásaként azzal a kérdéssel 

foglalkozom, hogy az azonosított, nagyobb értékteremtési potenciállal rendelkező szinergia, milyen 

esetekben jöhet létre és létrejöttének milyen strukturális feltételei lehetnek.  

  

Végül arra a konklúzióra jutok, hogy dinamikus környezeti változások adta kihívásokra, az egyre 

erősödő versenyben a menedzsereknek: A vállalat határait átlépve sikeres vállalati 

együttműködéseket kell létrehozniuk, menedzselniük. Az együttműködés alapja egyrészt az 

irodalomban részletesen tárgyalt hatékonyságnövelés, ugyanakkor az általam kiemelt 

tudásmegosztás és tudástranszfer is. A tudásmegosztáson és tudástranszferen alapuló értékteremtő 

szinergia leghatékonyabban akkor valósulhat meg, ha a tudás tacit, speciális és komplex, mely 

elősegíti az új erőforrások létrehozást, az értékteremtést, s így a hosszú távú versenyelőny alapját 

jelentheti a jövőben. 
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Berendezések karbantartásának mátrixos projekttervezése 

 

A vállalatok karbantartás tervezői a rendelkezésre álló információk, adatok figyelembevételével 

igyekeznek a legjobb döntést hozni. Ezek a döntések nem biztos, hogy a vállalat számára megfelelő 

eredményt fogják elérni, de az is előfordulhat, hogy nem áll majd rendelkezésre elegendő idő, 

költség vagy munkaerő a tervek kivitelezéséhez. Egyszerűnek tűnhet a megoldás. Olyan projektet 

kell tervezni, ami minden igényt kielégít és a lehető legtöbb információt feldolgozza és a tervezés 

során figyelembe veszi. 

„Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót!” - hangzott el Milton Berte 

tollából, amelyet én úgy értelmezek a mai napon, hogy az eddig ismert és a gyakorlatban bevált 

tervezési és elemzési eljárásokat össze kell dolgozni, hogy a vállalatok lehetőséget lássanak az új 

megközelítésekben, az új tervezési eljárásokban. „Vagy találunk ott utat, vagy építünk egyet.” – 

mondta Hannibál. Több utat is találtam, de egyen mehettem tovább. Ezt viszont átépítettem 

magamnak, hogy minden lehetőséget és szükséges módszert tartalmazzon. 

Célom az volt, hogy a korábban már kidolgozott projekttervezési – kiválasztási módszert tovább 

fejlesszem, amely a karbantartási területen alkalmazhatóvá válik. A projekttervezés során a tervezés 

módszer/ eljárás bemeneti adatként a berendezésekre vonatkozó megbízhatósági, illetve kockázati 

adatokkal dolgozik. Amelyek alapján egy beavatkozási prioritási sorrend állapítható majd meg, 

mely segítséget nyújt a karbantartási terv összeállításában. Fontos szempont, hogy a tervezés során 

nemcsak a berendezések megbízhatósági illetve kockázati adatait veszi figyelembe, hanem ezen túl 

a terv kialakítása során a rendelkezésre álló idő-, költség- és erőforráskorlátot is. 

Dolgozatomban rávilágítok, hogy milyen módon lehet rendszerelemeket rangsorolni 

megbízhatóságainak figyelembevételével, majd ezek alapján karbantartási tervet összeállítani, 

amely valamennyi kritikusnak ítélt, magas meghibásodási valószínűséggel rendelkező 

rendszerelemet tartalmaz, de az adott idő- és költségkorlátba belefér, ezek mellett pedig még a 

lehetséges legmagasabb rendszer-megbízhatóságot éri el a karbantartás befejeztével. 

A kidolgozott módszer kisebb terjedelmű karbantartási projekt tervezése során manuálisan 

alkalmazható, viszont, nagyobb komplexebb projektek esetében szoftveres támogatást igényel. 

Reményeim szerint a javasolt módszert széles körben lehet majd alkalmazni nemcsak a 

karbantartási projektek tervezése esetén. 
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Egy bankfiók szervezeti kultúrájának elemzése 

 

A szervezeti kultúra, mint a vállalat érintettjei által elfogadott gondolkodásmód és értékek rendszere 

jelentős szerepet tölt be a vállalati működésben. A szervezeti kultúra megismerésével és 

megértésével teljes képet kaphatunk a vizsgált vállalatról. Egyes szektorok a szervezeti kultúra 

szempontjából kevésbé vizsgáltak, más aspektusokból kerülnek az elemzések középpontjába. Ezen 

területek közé tartoznak a bankszektorban tevékenykedő vállalatok is, amelyek a mai gazdasági 

helyzetben kiemelkedő figyelmet kapnak és gyakran elemzés tárgyai. Dolgozatom céljaként 

Magyarország legnagyobb lakossági bankjának egyik szervezeti egységének, vagyis egy bankfiók 

szervezeti kultúrájának megismerését határoztam meg, illetve a kutatás eredményeként a vizsgált 

szervezeti kultúra–modellek kultúratípusaiba szeretném besorolni. A szervezeti kultúra fogalmának 

és jelentőségének bemutatása után a későbbi elemzésemhez alapul szolgáló Quinn versengő értékek 

és Kono szervezeti kultúra–modelljének elméleti hátterét mutatattam be. Ezt követően az ismertetett 

modellek segítségével primer kutatást készítettem egy vezetői interjú és egy kérdőíves megkérdezés 

formájában. Az interjú, mely előre strukturált kérdésekből állt, a vizsgált bankfiók két 

osztályvezetőjével készült, az okból, hogy az adott egység Quinn szervezeti kultúra–modellje 

alapján elemezhető legyen. A kérdőíves megkérdezés alapjául szolgáló kérdőív általam 

megfogalmazott kérdéseihez mindkét korábban említett modell jellemzői és tulajdonságai 

forrásként szolgáltak. A kérdőíveket a vizsgált bankfiók négy osztályának munkatársai töltötték ki. 

A felmérés eredményeinek összesítéséhez és azok elemzéséhez az SPSS statisztikai programot 

használtam. A válaszok aggregálása és vizsgálata alapján kirajzolódik egy kép az elemzett bankfiók 

szervezeti kultúrájával kapcsolatban, azonban Kono modellje alapján az egyes jellemzők 

tekintetében különbségeket lehet felfedezni, vagyis nem lehet besorolni a vizsgált bankfiókot egy 

konkrét szervezeti kultúratípusba. Quinn versengő értékek modelljébe való besorolást szintén 

nehezíti, hogy a vezetői interjú és a kérdőíves megkérdezés eltérő kultúraforma meglétét feltételezi. 

A szervezeti kultúra különböző megítélése alátámasztja azt, hogy érdemes megvizsgálni a 

vállalatoknak szervezeti kultúrájukat az egységes gondolkodásmód kialakítása és meglétének 

elemzése érdekében. 
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Tálibok a változás útján 

 

A népi mozgalomként induló, mára viszont már a nemzetközi politikai színtér által 

terroristatevékenységet folytató szervezetté nyilvánított Talibánról, mint szervezetről szeretnék írni. 

Dolgozatom célja választ keresni a kérdésre: vajon megvalósítható-e, hogy egy olyan csoportosulás, 

mint a Talibán (melynek tagjai a világ szemében elsősorban merénylők) részt vegyen az 

erőszakmentes kormányzásban?  

A tavalyi évben számos sajtóértesülés látott napvilágot, melyek szerint az amerikaiak tárgyalásokat 

folytattak a tálibokkal egyfajta békekötés lehetőségét fontolgatva, melynek hosszútávú 

eredményeként a tálibok szerepet kapnának Afganisztán kormányzásában.  

De vajon a Talibán múltját, belső mozgatórugóját, környezeti sajátosságait, szervezeti felépítését és 

vezetési struktúráját figyelembe véve lehetséges-e egy ekkora változás? Egyáltalán ez felülről 

irányítható? Vagy túlságosan is elvakultak és öntörvényűek a tálibok? Ezekre a kérdésekre 

igyekszek majd választ találni a Talibán szervezeti működésének bemutatásán keresztül. 
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TUDÁS ÉS TEHETSÉG – A BKF VALID TEHETSÉGMŰHELYEINEK SZEREPE AZ 

INTÉZMÉNY ÉLETÉBEN 

 

Tanulmányom célja, hogy bemutassam a tudásmenedzsment és a tehetségmenedzsment 

témakörében szerzett ismereteim tükrében a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola VALID 

nevezetű tehetségprogramja által létrehozott tehetségműhelyekkel kapcsolatos tapasztalataimat. 

Ennek kapcsán átfogó képet kívánok nyújtani a tudásmenedzsment fogalmáról, hazai és nemzetközi 

fejlődéséről, a tudásközösségek elméleti és módszertani hátteréről, valamint a tehetségmenedzsment 

főbb téziseiről. 

Ezek után szeretném bemutatni a VALID tehetségműhelyek működését. Ehhez interjúkat 

készítettem a program koordinátoraival, a műhelyek vezetőivel, valamint kérdőív segítségével 

felmértem a hallgatók véleményét is. Mindezt abból a célból tettem, hogy felmérjem a jelenlegi 

helyzetet, amelynek segítségével a jövőt illető kisebb javaslatok megfogalmazására vállalkozom. 

S végül, de nem utolsó sorban – az összefüggések elemzésével – igyekszem közelebb hozni az 

elméletet a gyakorlathoz, s bemutatni azokat az átfedéseket, amelyeket felhasználva fejleszthetők a 

tehetségműhelyek. 
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A coaching, mint a kis- és középvállalkozások fejlesztésének egy lehetséges eszköze 

 

Dolgozatom célja, hogy egy képet nyújtson a coaching, mint fejlesztési eszköz a magyar kkv-k 

körében való alkalmazhatóságáról. A téma rendkívül aktuális, ugyanis a kkv-k hatalmas szerepet 

játszanak mind Magyarország, mind az EU gazdaságának működésében, fejlődésében. Fejlesztésük 

mind nemzeti, mind uniós szinten alapvető eleme a gazdaságpolitikának. Számos kutatás vizsgálta e 

vállalkozások sikerességének feltételeit, melyek többsége arra a következtetésre jutott, hogy a 

kiemelkedő teljesítményt nyújtó kkv-k leginkább az ún. „soft” tényezőkben, különösen a vezetés 

minőségében különböztek kevésbé eredményes társaiktól. E készségeket fejleszti eredményesen a 

coaching, mely Magyarországon is egyre elterjedtebbé és népszerűbbé vált az elmúlt években. 

Azonban igénybe vevői manapság főként nagyvállalatok. A szakirodalom is az ő példáikból indul 

ki. Dolgozatomban megvizsgálja: az érintettek véleménye alapján hogyan, milyen formában lehet a 

legeredményesebben alkalmazni a coachingot a kkv-k fejlesztésében, s miként népszerűsíthető a 

módszer e vállalkozások körében. 

A probléma feltárásához mélyinterjús primer kutatást végeztem. Önkényes mintavétel alapján hét 

Csongrád megyei kkv vezetőjével és négy coachcsal beszélgettem az általam összeállított kérdéssor 

alapján. A vezetőket érő kihívások általában két területre voltak visszavezethetők: a 

kiszámíthatatlan gazdaságpolitikai környezetre, illetve a vezetői ismeretek, készségek hiányára. A 

nehézségek gyökerének a tudatos gondolkodás hiánya bizonyult, mely fejlesztéséhez 

paradigmaváltásra lenne szükség a kkv-k vezetőinek szemléletmódjában. A módszert a vártnál 

többen ismerték, azonban elfogadottsága vegyes képet mutatott. A coaching és az egyéb 

szervezetfejlesztő szolgáltatások ismertségének növelésére a kkv-k körében a személyes „face to 

face” kommunikáció, a pozitív referenciák bemutatása bizonyult hatékonynak. A tapasztalatok 

alapján a coaching e vállalkozásoknál nem feltétlen egyedül alkalmazandó. A készségfejlesztés egy 

összetett folyamat, így annak az egymást támogató humán fejlesztési eszközök egymásra épüléséből 

kell állnia. A kkv-k esetében ez egy komplex, az egyéni igényeknek megfelelő fejlesztési 

módszertani portfólió alkalmazásával lehet a leghatékonyabb. 
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A döntésorientált hibamód és hatáselemzés (DOFMEA) kifejlesztése és alkalmazása 

 

Napjainkban a gazdaság pénzügyi lehetőségei szűkösek, emiatt a figyelem a már meglévő, 

megszerzett javak megtartásának irányába terelődik. Ezen jelenség a karbantartás menedzsment 

szerepének felértékelődéséhez vezet. A karbantartói munka támogatása így kiemelt jelentőséggel 

bír, mind elméleti és gyakorlati oldalon, mind pedig stratégiai és operatív szinten egyaránt. 

Jelen kutatás is a karbantartók munkáját hivatott támogatni. A kutatás célterülete a hibamód és 

hatáselemzés (Failure Mode and Effects Analysis – FMEA) módszerének döntéstani alapokon 

nyugvó továbbfejlesztése. 

A kutatás alapjául jelentős számú szakirodalom áttekintése, valamint gyakorlati életből származó 

esettanulmányok szolgálnak. Ezek alapján megállapítható, hogy az FMEA módszer – melynek 

számos továbbfejlesztése látott már napvilágot – alkalmazása során, a legritkább esetben 

alkalmazzák a döntéshozók tudatosan a döntéstan által már leírt, kézzel fogható technikákat. 

A kutatás célja az FMEA módszer olyan irányú továbbfejlesztése, amely a hibamódokat és hatásait 

leíró három tényező (gyakoriság, detektálhatóság és súlyosság) súlyszámait döntéstanilag pontosan 

képes megadni. 

A módszerfejlesztés alapja több, már létező módszer egymással szinergiára törekvő kombinálása, 

melynek eredményeként létrehozható a hibamód és hatás elemzés döntéstani alapokon nyugvó 

változata a DOFMEA (Decision Oriented Failure Mode and Effects Analysis). Ezen módszert 

elsősorban olyan esetekben célszerű használni, amikor a súlyszámok kialakítása nehezen 

objektivizálható mérési, minősítési eredményeken nyugszanak. 

A kutatás gyakorlati eredményeinek bázisa egy veszprémi autóipari vállalat, ahol a létrehozott 

módszer tesztelése megtörtént, aminek az eredménye a dolgozatban szintén részteles bemutatásra 

kerül. 

Kulcsszavak: karbantartás, hibamód és hatáselemzés (FMEA), RPN. 
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A tacit tudás átadásának vizsgálata napjaink szervezeteinél 

 

A 21. században a tudás és a tudás menedzselése a vállalatok és szervezetek központi témájává vált. 

A tudás egy láthatatlan erőforrás, mely nagyban befolyásolja egy vállalat teljesítményét, 

sikerességét, ugyanakkor egy olyan tényező, mely nehezen önthető szavakba, nem megfogható. Épp 

ezért szükséges a tudással való rendszeres és célzott foglalkozás. Egy nagyszabású kutatás 

részeként megvizsgáltuk, hogy a vállalatok ismerik-e a kulcsfiguráikat valamint, hogy tudatosan 

használnak-e olyan módszereket, amelyek elősegítik azt, hogy ezen emberek tacit tudása a vállalati 

memória részévé váljon, hogy amennyiben ezen kulcsmunkatárs távozik a vállalattól, a hosszú évek 

során szerzett tapasztalatai, tacit tudása ne távozzon vele együtt. Mind a tudomány, mind a vállalati 

élet szempontjából fontos kérdéseket állítva a kutatás középpontjába. A kutatásban törekedtünk a 

vállalatok széles körének bevonására, így kis-és középvállalkozásokat, multinacionális vállalatokat, 

forprofit és nonprofit szektorból származó vállalatokat is megkérdeztünk. A kutatás nemzetközi 

platformra helyezhetősége végett szlovák tulajdonú vállalatokat is bevontunk, a nemzeti kultúra, 

mint befolyásoló tényező vizsgálata érdekében. Kvalitatív és kvantitatív kutatást egyaránt 

végeztünk, mivel a felvetett probléma teljes körű megismeréséhez a két kutatási módszer együttes 

alkalmazása a leghatékonyabb módszer. 
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A települési önkormányzatok controlling és vezetői információs rendszereinek fejlesztése, 

tanácsadói szemszögből 

 

A dolgozat szorosan kapcsolódik a 2012-es változtatásokhoz, melyek alapjaiban módosítják az 

önkormányzati szektor ügyvitelét. Emellett az elmúlt évek folyamán olyan események történtek, 

melyek mélyrehatóan befolyásolják a szektor működését. Elegendő itt az eladósodási modellre 

gondolni, vagy a csődöt jelentő települések sokaságára. Az általános helyzet így a 2008-as válság 

után és annak tükrében kevéssé bíztató. Ezt támasztja alá felmérésem is, melyben bebizonyosodik, a 

települések túlnyomó többsége nem alkalmaz olyan kiforrott vezetői döntéstámogató rendszert, 

amely egységes metodika alapján segítené a tervezést és a döntéshozatalt. A 2012-es változások 

azonban esélyt adnak a talpra állásra, ugyanis a szektor hiteleinek átvállalásával a települések közül 

1956 tehermentesül az eddigi adósságai alól. Emellett a járási rendser bevezetésével igény 

keletkezhet egy aggregált ellenőrzési rendszerre, mely képes regionális és központi adatbázisokba 

gyűjteni a járásokhoz tartozó települések információit. Ezen lehetőségek kapcsán dolgoztam ki egy 

Controlling és döntéstámogató rendszer vázát amit ötvöztem egy a szektor számára új szemlélettel 

az üzletileg fenntartható bevezetéssel. Ezért van szükség a tanácsadói eszközrendszer alkalmazására 

is, hiszen egy ilyen új megközelítés alkalmazása nem pusztán új informatikai beruházásnak 

minősül, át kell itatnia a teljes szervezeti struktúrát és ez sok esetben szervezetfejlesztést is von 

maga után. Dolgozatomban célom volt tehát létrehozni a kivitelező és kliens számára is fenntartható 

üzleti modellt, illetve a rendszert, mely képes lehet a kihívások megoldására. 
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A vállalati életciklus modellek és alkalmazásuk 

 

Somogyi György (2011): A vállalati életciklus modellek és alkalmazásuk (Rezümé) 

 

 

A dolgozat vizsgálatának tárgya egy nemzetközi tanácsadó és könyvvizsgáló vállalat magyar 

leányvállalatának növekedése. A dolgozat célja a vállalat pozícionálása a szervezeti életciklus 

modellekben. 

A gondolatmenetben a vállalati növekedés életciklus modelljeinek számbavétele után a vállalat 

bemutatása történik különös tekintettel a divizionális szervezet sajátosságaira és a formalizáltsághoz 

való hozzáállásra. Végül a vállalat elhelyezésre kerül az elméleti keretben bemutatott modellekben. 

A dolgozat javaslatokat tartalmaz arról, hogy egy Magyarországon működő cég milyen módon 

menedzselheti dinamikus növekedését, és betekintést enged abba, hogy a szervezet egyes 

érdekcsoportjai hogyan állnak ehhez a növekedéshez. 
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Az érzelmi elkötelezettséggel összefüggő tényezők vizsgálata a Széchenyi István 

Szakkollégium példáján 

 

A dolgozat témájaként a szervezeti elkötelezettséget választottuk, amelynek vizsgálatát az esetek 

többségében az üzleti szférában alkalmazzák a szervezetkutatók. Kutatásunk alapját Allen és Meyer 

háromkomponensű modellje képezi, amely a szervezeti elkötelezettséget három különböző 

pszichológiai folyamat alapján érzelmi, folytonossági és normatív összetevőre bontja. Vizsgálatunk 

során beigazolódik feltevésünk, miszerint saját szakkollégiumunkban a tagok érzelmi 

elkötelezettsége a legjelentősebb a három komponens közül, így későbbi vizsgálatainkat erre a 

dimenzióra szűkítjük. Dolgozatunkban megvizsgáljuk, hogy néhány, a szakirodalom által 

megfigyelt tényező (szervezeti polgár magatartás (OCB), csoportkohéziós erő (GE)) és az érzelmi 

elkötelezettség között milyen szoros összefüggés van. Fő hipotézisünk szerint a csoportkohéziós erő 

és az önkéntes magatartás pozitív kapcsolatban áll az érzelmi komponenssel a szakkollégiumban. 

Kutatásunkban ok-okozati összefüggésekre nem, csupán kapcsolati szorosságokra tudunk rámutatni, 

ami a szakkollégiumunk számára hasznos információkkal szolgálhat. Úgy véljük dolgozatunk 

elméleti modellje más hallgatói szervezetek számára is hasznosítható lehet. 
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Mire jó a szervezeti demokrácia? 

 

A demokratikus vezetési módszerek egyre jobban terjednek mind az elméleti mind a gyakorlati 

vezetéstudományban. Dolgozatom célja, hogy bemutassa ennek elméleti hátterét, illetve korlátait. 

Elemzésem középpontjában az áll, hogy a tudás, mint vállalati erőforrás szerepének és a 

versenykörnyezet turbulenciájának növekedése miatt a vállalati vezetés jelentős információs 

kihívással áll szemben. Ennek lényege, hogy motiválnia kell az erőforrásokat ismerő 

munkavállalókat, hogy osszák meg információjukat a stratégiaalkotáshoz és az innovációhoz, 

valamint ösztönöznie kell őket a stratégia megvalósítására. 

Ezen információs kihívás kezelésére az innovációra ösztönző és elkötelezettséget eredményező 

demokratikus vezetés alkalmasabb mint a magas operatív válaszképességre képes autokratikus 

vezetés. 

Azonban mivel a demokráciának több hátránya is van, a vállalatoknak nem kell, hogy célja legyen a 

totális demokrácia elérése. Dolgozatomban bemutatom a hatásköri és az időbeli korlátozott 

demokrácia egy modelljét. Ez alapján a döntésekbe azokat a munkavállalókat vonjuk be, akik 

információval bírnak az adott erőforrásról, illetve a vállalat számára fontos tevékenységet 

befolyásolnak. Az időbeli korlátozás lényege, hogy előre definiált, hogy egyes döntéseket milyen 

időközönként hoznak meg a vállalatoknál, így az operatív döntésekről akár napi szinten, 

összvállalati stratégiáról viszont akár több évenként hozhatnak döntést a munkavállalók. 

A korlátozott demokrácia bevezetésére egy három lépcsős módszert mutatok be, melynek első 

része, hogy azonosítsuk, hogy a szervezet melyik területén jelent előnyt a demokratikus vezetés 

alkalmazása (szituatív tényezők). Második tényezőként fontos, hogy azonosítsuk, hogy mind a 

menedzsment mind a munkavállaló igényli-e a demokratikus vezetést, illetve rendelkezik-e azokkal 

a képességekkel, ami a demokratikus működéshez szükséges (érintetti tényezők). Végül a hatásköri 

és időbeli korlátozással kialakíthatjuk a megfelelő vezetési módszert (korlátozott demokrácia). 

Dolgozatom végén a demokratikus vezetés magyarországi állapotát vizsgálom. Bár a demokratikus 

aktivitás igénye növekszik a fiatalabb és tudás-munkások esetében, a válság hatására újra megnőtt a 

vezetés centralizációja. 
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Outsourcing és nearshoring – Magyarország lehetőségei a kiszervezés területén 

 

Jelen dolgozatom témája az outsourcing. A vállalatok különböző funkcióinak kiszervezése napjaink 

gazdaságának fontos tényezője. A termelés kihelyezése már évtizedekkel ezelőtt megkezdődött, ám 

az információtechnológia rohamos fejlődésének köszönhetően a 21. században új lendületet kapott. 

Az outsourcing egy dinamikusan fejlődő iparággá nőtte ki magát alig két évtized alatt. 

Abból az alapfeltevésből indultam ki, hogy Magyarország számára nagyon kedvező, ha ilyen 

vállalatok települnek be. Ezek a befektetések az államnak bevételeket, míg az embereknek újabb 

munkahelyeket jelentenek. Éppen ezért előnyös lenne az ország számára, ha sikerülne minél több 

ilyen befektetést vonzani Magyarországra. Ehhez megvizsgáltam, mik azok a fő indítékok, amiért a 

vállalatok kiszervezik a funkciókat, és hogy a célország kiválasztásánál mik a legfontosabb 

szempontok. Arra a következtetésre jutottam, hogy nem csak a kiszervezések kezdetén, de még a 

mai napig is magasan a legfontosabb szempont a költséghatékonyság. A vállalatok a minél olcsóbb 

célországok felé nyitnak elsősorban. Magyarország olcsónak számít, ha a nyugat-európai vagy 

amerikai vállalatokat nézzük, viszont vannak nálunk olcsóbban is (például India vagy Kína). Ezért 

ha versenybe akarunk szállni velük, akkor valami olyan pluszt kell nyújtanunk, amiért a vállalatnak 

megéri a kicsit magasabb költségek vállalása. 

Ezzel párhuzamosan a vállalatok is kezdtek ráébredni, hogy a rendkívül olcsó ázsiai munkaerőnek 

vannak gyengepontjai, ez pedig a nearshoring felemelkedéséhez vezetett. A kulturális különbségek 

és a földrajzi távolság hátráltathatják a közös munkát, csökken a hatékonyság, és ennek pénzben 

mérhető eredménye is van. Erre a problémára nyújt megoldást a nearshoring: a nyugat-európai vagy 

amerikai vállalatokhoz relatív közeli országokba való kiszervezés, ahol a költségek még mindig 

alacsonyak, és a központtal való együttműködés is sokkal zökkenőmentesebb. 

Úgy gondolom, hogy a kiszervezések folyamata egyre nagyobb méreteket ölt, és minden országnak 

számolnia kell a hatásaival. A vállalatok racionális alapon hozzák meg a döntéseiket, és a 

multinacionális vállalatok döntéseinek akkora hatása van a gazdaságra, és az egyes országokra, 

hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni. Meg kell ragadni a lehetőséget, hogy egy fenntartható 

előnyt kovácsoljunk a jelenlegi helyzetből, viszont nem szabad teljesen alárendelni sem magunkat a 

vállalatoknak. Ki lehet alakítani azt a nyer-nyer felállást, ahol minden fél profitál a helyzetből. 
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Projektmenedzsment eszközök az IND Kft.-nél Csináljuk agilisan! 

 

Rezümé 

Manapság az információvezérelt, gyorsan változó üzleti élet megköveteli a vállalatoktól és a 

szakemberektől a gyors reagálást az új üzleti feltételekre. Így a vállalatok üzleti sikerének egyik 

lényeges mozgatórugójává a hatékony projekt menedzsment vált. A vállalatok folyamatosan keresik 

a költséghatékony projekt menedzsment megoldásokat, mellyel a legmagasabb szinten elégíthetik ki 

a vevők elvárását. Az projektszereplőknek egyre gyor-sabban kell tudomást szerezniük egymás 

igényeiről és érdekeiről, ezt a törekvést pedig meg kell őrizniük a projekt teljes időtartama alatt, mi 

több az követően is. 

Rengeteg és különböző féle trend létezik melyek a projekt menedzsment paradigmák javí-tását és 

újak létrehozását célzó törekvések hatására jöttek létre. Sokuk egyik legnagyobb kifogása, hogy a 

meglévő projekt menedzsment folyamatok gyakran túl bürokratikusak és lassúak ezért nem képesek 

reagálni a dinamikusan változó fejlődésekre. 

És itt kerül a képbe az Agilis projekt menedzsment. Az agilis projekt menedzsment mint módszer, 

adaptív módszer. Az előre nem kiszámítható, kreatív emberi ráfordításokat igénylő innovatív 

termék, vagy szolgáltatás fejlesztése menedzselésének hatékony mód-szere. Az adaptív 

módszertanok arra fókuszálnak, hogy a gyakran változó, illetve előre nem látható 

követelményekhez tudjanak alkalmazkodni. Ha egy projektben megváltoznak az igények, akkor egy 

adaptív csapat képes gyorsan és zökkenőmentesen alkalmazkodni a változásokhoz. 

Munkámban a projekt menedzsment ezen vetületeivel fogok foglalkozni, kiemelt hangsúlyt fektetve 

az agilis projekt menedzsment újításaira és a benne rejlő lehetőségekre. Vizsgálandó cégnek az IND 

Kft-t választottam, ahol jelenleg is dolgozok, mint junior pro-jekt menedzser, így az elméleti 

tapasztalatok mellett gyakorlati tudást is szerzek nap mint projekt menedzsment területen. 

Az IND Group nemzetközi piacokon is elismert innovatív online és mobilbanki, illetve az ezekre 

épülő kiegészítő szolgáltatások, úgymint a személyes pénzügyek kezelését vagy az online 

értékesítést támogató technológia-szállító. A tudatos nemzetközi piacépítés ered-ményeképpen 

mára az európai és a közel-keleti régió több mint 15 országában 25 bank al-kalmazza az IND 

megoldásokat. Az IND 1997-es indulása óta, átlagon felüli fejlődésének köszönhetően számos 

irodával rendelkezik Európa-szerte, úgy, mint Bécs, Budapest, Bu-karest, Krakkó, London, 

Miskolc, München és Pozsony. Ezen felül folyamatosan bővülő partnerhálózata révén jelen van a 

Közel-keleten és a FÁK országokban is. 
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Projektek érzékenységvizsgálata 

 

Kivonat 

 

Az elmúlt években számos kutatás jelent meg a projektek kockázatairól. Több szakember is 

foglalkozott, és különböző módszereket fejlesztettek ki a projektek kockázatainak csökkentése 

érdekében. TDK dolgozatomban e téma elméleti hátterét mutatom be és egy, a korábbi 

tanulmányok alapján összegzett módszert szemléltetek és fejlesztek tovább. 

A dolgozatom második felében egy gyártósor telepítési projektet vizsgálok. A telepítés egyes 

lépéseinek megismerése után elkészítettem a projekt alaphálóját, majd annak lehetséges további 

változatait. Összesen 8 projektváltozatot kaptam. Következő lépésben megvizsgáltam a kapott 

projektváltozatok érzékenységet, ahol is szemügyre vettem, hogy milyen kihatással van az átfutási 

időre és az erőforrás-szükségletre a tevékenységek arányainak megváltoztatása. A vizsgálat során 

kétszer 160.000 adatot kaptam, amelyeket az SPSS program segítségével tovább vizsgáltam, azt 

keresve, hogy az időadatok, majd az erőforrás-szükségletek alapján melyik projektet ajánlom 

megvalósításra. Az elemzések elvégzése után új rangsort állítottam fel a projektváltozatok között, 

amely alapján kiválasztható a legpraktikusabb megvalósítási lehetőség. 

Kutatásom céljának azt tűztem ki, hogy a projektmenedzsment és a vállalatok számára egy új, 

könnyen használható módszert ajánljak, amely segítséget nyújt a projekt idő- erőforrás- és 

költségszükségleteiből fakadó kockázatokat csökkenteni. 

Kulcsszavak: projektmenedzsment, projekt kockázatok, rizikó, érzékenységvizsgálat,  
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Útban a hatékony állam felé - innovációs kapacitás a közigazgatásban 

 

Dolgozatunk az állami teljesítményt gyakorlati szempontból közelíti meg, és igyekszik kézzel 

foghatóvá tenni azt. A téma igen aktuális, hiszen a hatékonyan működő közigazgatás minden ország 

versenyképességének sarokköve. Az állami teljesítmény négy dimenzión keresztül – hatékonyság, 

gazdaságosság, eredményesség, méltányosság - vizsgálható, dolgozatunk az első háromra fókuszál. 

Az állam feladata a társadalmi-gazdasági problémák és igények alapján olyan közpolitikák 

kialakítása, amelyek a közszolgáltató szervezetek működéséhez keretet adnak, ösztönöznek a minél 

jobb teljesítményre, de a belső működésbe nem szólnak bele, az már az egyes intézmények saját 

hatásköre. A közpolitika alkotása három lépésben történik, az egyes lépések a következőkre hatással 

vannak, és ez a kapcsolat visszafelé is igaz. Elsőként történik az államirányítási policy alkotás, 

ezután az ágazati szakpolitikák megalkotása, s végül a közszolgáltatások nyújtása. Dolgozatunk az 

államirányítás teljesítményével foglalkozik. 

A történelem során a gazdasági események és válságok nyilvánvalóvá tették, hogy a jóléti állam 

ideája eredeti formájában nehezen fenntartható. Ennek hatására egyre inkább az állam 

teljesítményét középpontba helyező szempontok kerültek előtérbe. Ezen túl számos nemzetközi 

projekt foglalkozik a teljesítmény mérésével, és próbál irányt mutatni olyan értékelő rendszerek 

kialakításához, melyek összehasonlíthatóvá teszik az országokat. Az EU PERF (Performance of 

Governance) projektje azzal a céllal született meg, hogy ezen vizsgálatok nézőpontjait egységesítse, 

és egy rendszerbe foglalja. Az itt kijelölt indikátorok közül a ’capacity to innovate’ témakörét 

választottuk további elemzésre, arról gondolkodunk, hogyan lehet ösztönözni az innovációt a 

közigazgatásban, hogyan lehet innovációt az államirányítás szintjén ösztönző policyt alkotni. 

Indokolt is ez a választás, mivel a jelenlegi turbulens gazdasági környezetben kulcsfontosságúvá 

válik az állam innovációs képessége. Foglalkozunk a nehézségekkel is, már az innováció fogalma 

sem egyértelműen definiálható, illetőleg az is problémás, hogy mit és hogyan kell és lehet 

mérhetővé tenni. Az innováció általános feltételeit azonosítva látható, hogy új ötletek 

generálódásához szükség van megfelelő információra, emberi erőforrásra, finanszírozásra, és 

innovációra nyitott környezetre. 

Dolgozatunk végén e tényezőket vizsgálva teszünk javaslatot olyan lehetséges indikátorokra, 

melyek képesek az állam innovációs képességének mérhetővé tételére. 
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Az exportszerkezet fejlődése Kínában, empirikus vizsgálatok a szofisztikációs indexek 

alkalmazásával 

 

Jelen dolgozat elsődleges célja az volt, hogy a Hausmann et al. (2006) illetve Lall et al. (2006) által 

létrehozott új, szofisztikációs mutatócsalád alkalmazása, valamint az ehhez kapcsolódó irodalom 

bemutatása révén, az Kína exportjának dinamikus volumen növekedésén túl annak minőségi 

átalakulásáról is megállapítást tehessen a vizsgálódó. Hausmann et al. (2006) illetve Rodrik (2006) 

egyaránt erős pozitív lineáris kapcsolatot talált egy gazdaság export-szofisztikációja illetve egy főre 

eső jövedelme között. Ugyanakkor e két publikáció felhívta a figyelmet Kína különlegességére is, 

melynek kiviteli fejlettsége messze meghaladta a GDP/fő mutatója által elvárhatót. 

 

Hausmann et al. (2006) publikációja szerint a közepes jövedelmű országok esetében az EXPY 10%-

os emelkedése tíz év alatt 0,35-0,37 százalékponttal gyorsíthatta az egy főre eső jövedelem 

bővülését. A konkrétan Kínát vizsgáló publikációk közül Xu–Lu (2009) elemzése arra világít rá, 

hogy az ázsiai ország export-szofisztikációs emelkedését jelentős részben a külföldi tulajdonú 

vállalatot létrehozó FDI beáramlás bővülése magyarázta. Jarreau–Poncet (2011) szerint viszont csak 

a hazai, normál export tevékenységet végző vállalatok kivitelének szofisztikáció emelkedése 

növelheti a GDP/fő bővülésének ütemét. 

Szintetizálva e két kutatást, kiviláglik, hogy a kínai export fejlődése elsődlegesen ott ment végbe, 

ahol az nem vonta maga után az egy főre eső jövedelem növekedést. 

 

A dolgozat saját empirikus kutatása megerősítette az ázsiai ország kétarcúságát a tekintetben, hogy 

bár export-szerkezetében még mindig jelentős szerepet játszik a munkaintenzív, természeti 

erőforrás alapú termékek exportálása, a magas technológia-igényű termékek kivitele is egyre 

erőteljesebb jelenik meg benne. A kutatás ezzel szemben nem tudja alátámasztani az 

exportszerkezet fejlődését, ugyanis az export-szofisztikációs mátrix ezzel ellentétes folyamatokat 

tár fel. Ez alatt főként a legmagasabb szofisztikációs harmadba eső termékek teljes kivitelhez 

viszonyított részarányának visszaesése érthető 1997 és 2007 között. 

 

A mátrixok ugyanakkor rávilágítanak arra, hogy a kínai exportban egyre jelentősebb szerep 

tulajdonítható a fragmentáció folyamatával együtt járó termelés-kihelyezésnek. A jövőre nézve 

Kína számára kritikus fontosságú lehet, hogy export bővülését olyan területekre koncentrálja, 

amelyek maguk után vonják az egy főre eső jövedelem növekedését is (hazai tulajdonú, normál 

export). 
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Az olaj és a fátyol rabságában - Szaúd-Arábia gazdasági és társadalmi helyzete napjainkban 

 

Szaúd-Arábia közel 652 milliárd dollárnyi GDP-jével a világ 25 leggazdagabb országa közé 

tartozik. Az ország GDP-jének legnagyobb részét a hatalmas mennyiségű olajexport adja: a 

királyság bevételeinek majdnem 90%-a származik az olajexportból. 

Az ország GDP-jének növekedéséhez tehát elengedhetetlen az olajexport növelése, így a kitermelés 

fokozása. Felmerül azonban a kérdés, hogy meddig tartható fenn ez a folyamat? Szaúd-Arábiának 

úgy kell megküzdenie a hatalmas belső kereslet kielégítésével, illetve az exportkötelezettségek 

teljesítésével, hogy közben számolnia kell az olajmezők kimerülésének lehetőségével. A politikai 

vezetés rájött arra, hogy csökkenteni kell az olajfüggőséget, illetve diverzifikálni kell a gazdaságot. 

Emiatt egyre több kutatást támogatnak, amelyek arra irányulnak, hogy főleg a belső keresletet 

kőolaj és földgáz helyett valami mással elégítsék ki. Az ország földrajzi adottságaiból kiindulva az 

egyetlen jól hasznosítható megújuló energiaforrás a napenergia lenne. Mind az olajkimerülésre, 

mind pedig a gazdaság diverzifikációjára megoldást jelentenek az „Új Gazdasági Városok”, vagyis 

a New Economic Cities (NEC) névre hallgató projektek. 

Dolgozatomban tehát az olajfogyasztással és az olajmezők kimerülésével kapcsolatos kérdésekkel 

foglalkozom, illetve kitérek a 2008-as gazdasági válság hatására bekövetkező változásokra, Szaúd-

Arábia jelenlegi gazdasági helyzetére, illetve a királyság jövőbeli gazdasági kilátásaira. 

Egy ország elemzése során azonban nem foglalkozhatunk csak a gazdasági kérdésekkel, a 

társadalmi problémák ugyanúgy fontosak. Szaúd-Arábia esetén a nők jogai és társadalmi helyzetük 

a legvitatottabb téma, én is erre térnék ki dolgozatomban. Megvizsgáltam a nők jelenlegi helyzetét, 

illetve azt is, hogy milyen kezdeményezések vannak arra vonatkozóan, hogy társadalmi 

integráltságuk, emancipációjuk jobban megvalósuljon. 
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Kína és az Európai Unió kereskedelmi kapcsolatának vizsgálata 

 

Amíg a világgazdaság legtöbb gazdasági hatalma még mindig a recesszió egyre inkább gyűrűző 

problémáival küzd, az Európai Unió egyre nagyobb figyelme övezi a töretlenül fejlődő „Ázsiai 

Óriást”, Kínát. Míg a válság előtt a nyugati erőközpontok írhatták a „gazdasági játékszabályokat”, 

addig a 2008-tól kezdődő időszak, kiemelten a 2011-es év olyan pénzügyi nehézségeket és komoly 

problémákat hozott, amely miatt ez kezd megváltozni. Az Európai Unió figyelme sokszor a 

Kínában rejlő lehetőségek és esélyek felé fordul, egyre inkább kezd bebizonyosodni az a gondolat, 

hogy „nem csak Kínának van szüksége a világra, de a világnak is Kínára” 

Ez a gondolatkör ihlette dolgozatom témáját, amelyben Kína és az Európai Unió viszonyát 

vizsgálom meg. Áttekintem a két fél kereskedelmi kapcsolatainak fejlődését. Legfőbbképpen az 

egymás irányába történő nyitottságra teszem a hangsúlyt, emellett szektorális összehasonlítással 

elemzem, hogy az egymással folytatott kereskedelem milyen hatással van a szereplőkre. Ahhoz, 

hogy megfelelő gazdasági képet kapjak Kína és az Európai Unió kapcsolatáról az ellentéteket is 

megvizsgálom, amelyek hátráltathatják az egymás közötti kontaktusokat. 

Az utóbbi évek legnagyobb gazdasági problémája a 2008-as recesszió volt, amely még mindig 

érezteti hatását szinte az Unió összes országában. Feltételezésem szerint a Kínával kötött gazdasági 

és politikai kapcsolatok segíthetnek kilábalni ebből a gazdasági „gödörből” és Európa egy újfajta 

fejlődési útra térhet. Dolgozatomban arra a kérdésre is szeretnék választ kapni, hogy az Európai 

Unió, hogyan profitálhat, vagy mit veszíthet az ázsiai országgal kötött megállapodásokkal. 

Munkám során megpróbálok választ adni a felmerült kérdésekre. 
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Kínai vállalatok nemzetköziesedése a ZTE Corporation esetén 

 

A dolgozatban a kínai vállalatok nemzetköziesedésével és azok elméleti hátterével foglalkozom. Az 

alapvető kérdésem az, hogy mi motiválja a kínai vállalatokat arra, hogy nemzetközi piacra lépjenek, 

és külföldön működő tőkét fektessenek be? A kérdéskör vizsgálatához először a kapcsolódó, 

nemzetközi szakirodalmat foglalom össze, majd ezt követően a kínai vállalatok nemzetközi 

terjeszkedéséről és a mögötte álló motivációs tényezőkről adok áttekintést. Végül a kínai ZTE 

Corporation esetét, mint gyakorlati példát vizsgálom. A dolgozat főbb megállapítása, hogy 

motivációjuk alapján rendkívül sokrétű lehet a kínai vállalatok nemzetköziesedéseinek indoka. 

Jellemző cél az új piaci lehetőségek keresése, vagy már meglévő erőforrások felvásárlása és azok a 

vállalat működésébe történő integrálása, aminek köszönhetően a kínai vállalatok versenyképesebb 

pozícióba tudnak kerülni. A ZTE esetében elsősorban ez a piackeresés tapasztalható. A vállalat 

képes a nyugati piacokon is versenyképes terméket nyújtani, ami az itteni piacokon fokozódó 

intenzitású versenyt eredményez. 
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Magyar Kína-stratégia – zöldút 

 

Dolgozatom célkitűzése Magyarország egy lehetséges útjának kijelölése a fejlődéshez és 

felzárkózáshoz. 

Ennek meghatározásához első lépésben röviden Magyarországot mutatom be és helyzetét elemzem 

a világgazdaságban. Kitérek az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk hatására a gazdaságot 

illetően. Kiemelten azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy mely területen lehet esélye az 

országnak a kitörésre, mi, esetleg mely ország jelentheti azt a húzóerőt, amelynek segítségével 

Magyarország az Európai Unióhoz történő felzárkózáshoz szükséges növekedési pályára tudna 

állni. 

Magyarország nyitott gazdaságának fejlődését alapvetően meghatározzák a világgazdaság külső 

tényezői ezért a figyelem a külső kapcsolatrendszerre irányul. Az Unió gazdasági fejlődése 

lelassult, ezért az országnak olyan húzóerőt kell találnia, amelyre rákapaszkodva a növekedés 

irányába lendülhet. 

Fontos kérdés, hogy mely irányban kell ezt a húzóerőt keresnünk. A tanulmány rávilágít arra, hogy 

a nagy ütemű növekedést lenne célszerű kihasználnunk. A dolgozatom Kínát emeli olyan súlyponti 

tényezővé, mely releváns lehet a magyar külgazdasági stratégia számára a partnerstruktúrát 

tekintve. Ismert Kína szakértők műveinek tanulmányozása és statisztikai adatok elemzése után 

egyértelműen a dinamikusan fejlődő országra irányult a figyelmem. 

Rá szeretnék világítani, hogy Magyarország számára különösen fontos egy megalapozott, racionális 

külgazdasági stratégia kialakítása és ezen belül a reálisan megfogalmazott, pontos irányvonalak 

kijelölése. Központi kérdés, hogy a magyar – kínai relációban mely terület lehet áttörés az 

együttműködésben, vagyis milyen téren érdemes, és milyen téren lehetséges kooperálni? 

Köztudott, hogy Kína erőforrás-intenzív növekedése jelentős környezetszennyező tevékenységekkel 

jár együtt. Ugyanakkor az ország elkötelezte magát az erőforrás-takarékosság és az 

energiahatékonyság által vezérelt gazdasági növekedés mellett. 

Be szeretném mutatni, hogy a nagy volumenű környezetvédelmi fejlesztésekhez szükséges 

innovatív technológia, szellemi tőke kiemelkedő exportlehetőség a magyar vállalatok számára. A 

környezettechnológiát mindkét fél a jövő egyik húzóágazatának tekinti, ezért úgy vélem érdemes 

erre (is) építeni a gazdasági kapcsolatokat. 
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Magyar kis- és középvállalkozásokok helyzete az orosz piacon 

 

Kutatásom alapkérdését az képezi, hogy a magyar kis- és középvállalatoknak milyen lehetőségeik 

vannak, egyáltalán vannak-e lehetőségei az orosz piacon való érvényesülésre. A témát több 

szempontból is aktuálisnak érzem, egyrészt, mert az Európai Unió és Magyarország 

gazdaságpolitikájában is egyre meghatározóbb a keleti nyitás kérdése, másrészt, mert a magyar 

vállalati szektor legnagyobb részét a kis- és középvállalatok alkotják. 

Dolgozatomban szeretnék valós képet alkotni mind magamnak, mind az olvasónak az orosz piaci 

helyzetről, amit egy átfogó országelemzéssel, a szociális, technológiai, gazdasági, környezeti és 

politikai-jogi tényezők elemzésével valósítok meg. Külön hangsúlyt fektetek Oroszország 

logisztikai megközelíthetőségére, ugyanis véleményem szerint az exportáló vállalatok 

szempontjából a szállítások megvalósíthatósága az egyik legfontosabb kérdés. Ezután a kis- és 

középvállalatok tényleges helyzetét interjúkon keresztül mutatom be, melyekben arra a kérdésre 

keresem a választ, hogy mi az oka a vállalatok sikerének vagy sikertelenségének, illetve megéri-e 

kis-és középvállalati szinten Oroszországot célba venni. 

A dolgozat írása közben arra a megállapításra jutottam, hogy igenis megéri az orosz piacra 

exportálni, ugyanis ha megfelelő felkészültséggel, odafigyeléssel és a piac körültekintő elemzésével 

előre kidolgozott stratégia szerint járunk el, valamint a partnerekkel szemben betartjuk a szerződési 

feltételeket, akkor hosszú távú üzleti kapcsolatokat építhetünk ki és jelentős sikereket érhetünk el. 
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Törökországot az Európai Unióba? A lehetséges csatlakozás makrogazdasági vonatkozásai 

 

Az Európai Unió… Körülvesz minket, benne élünk, a tagországok listáján a jelenlegi 27 között 

sorakozunk. Jelenleg sem végleges a tagok száma, most is vannak tagjelölt országok. Ám a 

csatlakozás sikere nem azzal mérhető, hogy melyik ország mióta tagjelölt, mikor kezdődtek el a 

csatlakozási tárgyalások, milyen a földrajzi fekvése, mik a politikai, illetve vallási nézetei: a szigorú 

társulási feltételek teljesítése korántsem olyan egyszerű és egyértelmű feladat, mint gondolnánk. 

 

Dolgozatomban Törökországnak az Európai Unióval eddig kialakított speciális helyzetét veszem 

górcső alá, főként szekunder források felhasználásával, makrogazdasági mutatók segítségével. 

Megvizsgálom, hogy mely területek azok, amelyek megfelelőek az EU csatlakozáshoz, és melyek 

azok, amelyek elmaradnak fejlettségükben. Célom egy általános, átfogó gazdasági kép felvázolása, 

részletes elemzés elkészítése. 

 

A kutatásom során felmerülő kérdés, melyre választ keresek az, hogy vajon egy lehetséges török 

csatlakozás előremozdítaná-e az Unió gazdasági teljesítményét, vagy épp ellenkezőleg: hátráltatná 

fejlődésében, instabilitást okozna. Történetileg a gazdasági válságtól vizsgálódva követem végig az 

eseményeket napjainkig. 

 

Témaválasztás során vonzott az aktualitás, a nemzetközi kitekintés, a hétköznapi ismeretek 

mélyítése, valamint az Európai Uniónak a törökökkel kialakított speciális helyzete. A jövőbeli 

forgatókönyvek felállítása napjaink gazdasági helyzetében egy rendkívül összetett feladat, a kihívás 

azonban csak tovább motivált a téma kidolgozására. 
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Van élet az olaj után? A kőolaj szerepe az OPEC Öböl-menti kisállamaiban 

 

A kőolaj olyan stratégiai ásványkincs, amely alapjaiban határozza meg az életet, hiszen az országok 

saját ellátásának szempontjából kiemelkedően fontos, főként a közlekedésben, továbbá a világpiacot 

is megrengetheti egy-egy árrobbanás. Mindemellett a kőolajban gazdag arab országok 

világgazdaságban betöltött szerepe dinamikus növekedést mutat. Így a dolgozat arra keresi a 

választ, hogy mi a kőolaj szerepe az Öböl-menti kisállamokban és van-e élet az olaj után. A 

vizsgálathoz Katart, Kuvaitot és az Egyesült Arab Emírségeket vesszük alapul. 

Mindez azért fontos, mert az erőforrással való ellátottságnak hátrányai ugyanúgy vannak, mint 

előnyei. A kőolaj kínálati oldalának vizsgálata rávilágított arra, hogy a magántulajdonban lévő 

szénhidrogén vállalatok jövedelmezőségüket tekintve hatékonyabbak, mint az arab térségre is 

jellemző állami tulajdonú vállalatok. A keresleti oldalon a kőolaj, a közlekedésben és az ipari 

termelésben nélkülözhetetlen ásványkincs, ugyanakkor a jövőt tekintve elengedhetetlen a pótlása, 

amelyre kiváló lehetőségét nyújtanak az alternatív energiaforrások. 

A felmerült kérdések megválaszolásához empirikus vizsgálatot is végeztünk: korrelációszámítást 

használtunk annak meghatározására, hogy az Öböl-menti kisállamok kőolajexportja milyen 

kapcsolatban van egyes gazdasági és intézményi indikátorokkal. Az évek trendhatásának kiszűrése 

érdekében parciális korrelációt is számoltunk. Az empirikus vizsgálat során a gazdasági indikátorok 

(GDP/fő, GDP/fő olajexport nélkül, FDI, nemzetközi tartalékok) és a kőolajexport nagysága között 

szignifikáns együttmozgást találtunk, ugyanakkor az erősséget tekintve a lineáris korreláció erősebb 

együttmozgást mutatott, mint a parciális korreláció. Mindhárom ország esetén erős pozitív irányú 

együttmozgást találtunk az egy főre eső GDP és a kőolajexport között. Ugyanakkor ezen érték az 

Emírségek esetében a legkevésbé erős, továbbá igaz ez a kőolajexport nemzetközi tartalékokkal és a 

kiáramló működőtőke befektetésekkel meghatározott korrelációjára is, vagyis a három ország közül 

az Emírségek gazdasága függ a legkevésbé a kőolajtól. 

Arra a kérdésre, hogy van-e élet az olaj után, igennel felelhetünk: a saját ellátás tekintetében Katar 

bőséges földgázkészletekkel rendelkezik, az Emírségek pedig már megkezdte a megújuló 

energiaforrások kiaknázását. A kiapadó kőolajpénzek pótlására is már komoly előrelépések 

történtek a külföldi befektetések növelésével és a hazai befektetési feltételek kedvezőbbé tételével. 
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A méztermelés tendenciái az Európai Unióban 

 

A méhek és az emberiség kapcsolata évezredekkel ezelőttre vezethető vissza. Nem csak a múltban 

játszott fontos szerepet, hiszen a méhészet, mint agrárgazdasági ágazat jelentősége napjainkban sem 

elhanyagolható. Dolgozatunkban célunk volt kiemelni, miért létfontosságú a faj fenntartása az 

emberiség számára. 

Általunk analizált kérdéskörök: 

1. Elemeztük, milyen betegségek, vírusok fenyegetik a méhpopulációt, mi okozza óriási méreteket 

öltő létszámcsökkenésüket és mely országokat érinti ez leginkább. 

2. A globális probléma globális megoldást követel, így először nemzetközi szinten vizsgáltuk meg a 

mézpiacot, az ott mutatkozó tendenciákat. Megvizsgáltuk, milyen intézkedéseket tesz a méhészet 

védelme és támogatása érdekében az Európai Unió. Elemeztük a jelentősebb EU-s méztermelő 

országok termelésében, kereskedelmi tevékenységében bekövetkezett változásokat. Utána jártunk, 

milyen hatásai vannak a gazdaságra a méhállomány csökkenésének, és az ezzel együtt járó 

méztermelés csökkenésének egyaránt. 

3. Megvizsgáltuk továbbá a méhész szakma költségeit, annak megtérülését. Végül kiértékeltük a 

fogyasztókkal készített kérdőívet a mézfogyasztási szokásaikról. 

Kutatásaink során szekunder módszert alkalmazva tártuk fel a téma szakirodalmi hátterét, 

statisztikai adatok elemzésével vizsgáltuk meg a különböző tendenciákat, és végül primer kutatást 

alkalmazva készítettünk interjút két méhésszel, valamint kérdőívet a mézfogyasztók számára. 
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A NATO csatlakozással járó kötelezettségek Magyarország számára 

 

TMDK dolgozatom témája a NATO (North Atlantic Treaty Organisation, Észak-atlanti Szerződés 

Szervezete) és Magyarország kapcsolatára épül. 

A NATO tevékenységének általános ismertetése mellett kitérek az ország NATO-n belül elfoglalt 

szerepére, a tagsággal járó kötelezettségek, elsősorban a Magyarország számára kötelező bel- és 

külföldi gyakorlatokra és a külszolgálatokra egyaránt. Hazánk 1999-es NATO csatlakozása révén 

bizonyos kötelezettségei vannak a Szövetség iránt, amelyekről csak elvétve lehet hallani, 

legtöbbször tragédiák kapcsán. Gondolok itt a missziókban elszenvedett sérülésekre, halálozásokra, 

ami szerencsére ritka. Ezeket a külszolgálatokat és azoknak a költség tényezőit /összetevőit/ 

szeretném közelebb hozni az „átlagember” számára, aki nincs közvetlen kapcsolatban a 

honvédséggel, de magyar állampolgárként tudnia kellene, ezeknek a kötelezettségeknek az anyagi 

és az emberi vonzatairól, illetve arról, milyen hősies munkát végeznek a katonák – akik a haza 

szolgálatára esküdtek – határainkon kívül, legyen szó békefenntartásról vagy humanitárius 

segítségről. 

Kulcsszavak: NATO, katonaság, kötelezettségek, költségek 
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A szupranacionális társasági formák kialakulása és működése az Európai Unióban 

 

Munkám során áttekintettem a szupranacionális társasági formák működését meghatározó modern 

jogi környezet kialakulásához vezető történelmi folyamatot. A társasági jog fejlődésének 

legjelentősebb ókori és középkori mozzanatai felvillantását követően részletesen foglalkoztam az 

újkori kodifikációkkal, hiszen ezekben már jól látható, hogy a három nagy európai jogcsalád 

mennyire különböző válaszokat adott az új kihívásokra. A XIX- XX. században a társasági jog 

fejlődését az ipari forradalomnak köszönhető gyors és dinamikus gazdasági növekedés határozta 

meg. Egyre népszerűbbek lettek a részvénytársaságok, így ezek szabályozása vált központi 

kérdéssé. A második világháborút követő időszakban, az egységes Európa gondolatával egy időben 

jelent meg az egységes belső piac ötlete, így az ehhez nélkülözhetetlen jogharmonizációs 

törekvések is megkezdődtek. A harmonizáció kiemelt célja volt a vállalati működés egységes jogi 

kereteinek megteremtése, így a társasági jogszabályok közelítésének alapjait már a Római 

Szerződésben megtaláljuk. 

A jogharmonizációs folyamat új dimenziójaként értelmezhető a rendeleti úton létrehozott három 

szupranacionális társasági forma, vagyis az európai gazdasági egyesülés, az európai 

részvénytársaság, és az európai szövetkezet. Ezek a társaságok közvetlenül az őket létrehozó uniós 

jogforrásokból nyerik jogalapjukat, esetükben a tagállami jogszabályok csak kiegészítő jelleggel 

alkalmazhatók. Ezek a társasági formák pillanatnyilag jelképes szerepet töltenek be az Európai 

Unió, és Magyarország gazdasági életében egyaránt. Meglátásom szerint viszonylagos 

népszerűtlenségük az egyes formák szabályzásával kapcsolatos problémákról is árulkodik. Ennek 

megfelelően a társaságokra vonatkozó rendeletek elemzésekor az egyes formák előnyeit és 

hátrányait kerestem, valamint szükség esetén saját javaslatokat is megfogalmaztam. A 

legjelentősebb probléma mindegyik forma esetén az volt, hogy a tagállamok közötti 

székhelyáthelyezés folyamata túlkomplikált, számos költséggel és adminisztratív teherrel jár együtt. 

Éppen ezért kulcsfontosságúnak tartom a székhelyáthelyezésre vonatkozó rugalmasabb szabályok 

kialakítását, hiszen ez elősegítené a belső piac hatékonyabb működését. 

A téma fontosságát és aktualitását jelzi, hogy az Európai Bizottság széleskörű egyeztetést 

kezdeményezett az európai társasági jog jövőjéről 2012. február 20-án, melyek célja annak 

felmérése, hogy a meglévő szabályozási keret mennyire felel meg a folyamatosan változó 

igényeknek. 
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A Turkish Airlines üzleti tevékenysége, különös tekintettel az Európai Unió Kibocsátások 

Kereskedelmi Rendszerére 

 

Az Európai Unió klímavédelmi politikájának alappillére az EU Kibocsátások Kereskedelmi 

Rendszere, amely 2005. évben került bevezetésre. Az előkészületek után 2012. január 1-től a 

kibocsátási rendszer hatálya már kiterjed a légijármű-fenntartók, jellemzően a polgári 

légiközlekedési társaságok tevékenységére is. 

  

A tanulmányom keretében a Turkish Airlines üzleti tevékenységét elemzem a gazdálkodási 

eredmények és a kibocsátás kereskedelmi szabályozása ismeretében. Továbbá a vállalati stratégia 

mentén vizsgálom és elemzem azokat a stratégiailag fontos célterületeket, ahol ugyan a gazdaság 

külső környezetében előre tervezett változások – például a széndioxid kibocsátás mennyiségbeli 

szabályozása - várhatóak, de kellő ismeret hiányában a vállalat fejlődésére gyakorolt hatása 

összetetten jelenik meg. 

  

Rendelkezésre álló forrásadatok (a US GAAP és IFRS beszámolók, a légiforgalmi menetrendek, a 

repülőgép flotta széndioxid kibocsátási paraméterei, a légiközlekedés hatósági szabályozása) 

felhasználásával 49 európai célállomás vonatkozásában végzem az emisszió költségnövelő 

számításait, alapul véve a személy- és áruszállításokra vonatkozó trendszámításokat. 

  

A németországi kvóta felosztási rendszerben a Turkish Airlines 2012. évben 1 054 382 tonna CO2 

ingyenes kvóta mennyiségre jogosult. A fennmaradó 186 067 tonna CO2 kvóta beszerzése pedig 

közel 5 582 022 euróba kerül, vagyis a 2010. évi mérleg szerinti eredmény 3,85%-a. Így például a 

komfort fokozattól függően Isztambul - Amszterdam viszonylatában utasonként 5,3 (economy) - 

21,4 (first class) euró felárral is számolhatunk. 

  

A legnagyobb árbevételű európai és belföldi piacok tekintetében a nemzetközi célállomások elérése 

továbbra is Isztambulból „Turkish Airlines Globally Yours” márkanévvel történik, míg a belföldi 

céljáratokat pedig Ankarából „AnadoluJet” márkanévvel indítják. 

  



 

 

Következtetésképpen, a Turkish Airlines töretlen növekedési potenciálját igyekszik megőrizni oly 

módon is, hogy híve azon üzletpolitikának, hogy a „teljes kiszolgálású” és a „fapados” 

légitársaságoknak együtt egymást segítve kell majd kezelni a kialakult krízis helyzetet és megtalálni 

az abból kivezető utat. 
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A Visegrádi Négyek gazdasági integrációérettségének elemzése 

 

A gazdasági integrációérettség az Európai Unióhoz való sikeres csatlakozás egyik alapfeltétele, ami 

szükséges ahhoz, hogy a csatlakozni kívánó országok megfelelően ki tudják használni az integráció 

adta előnyöket. Egy ország akkor integrációérett, ha működő piacgazdaságként funkcionál, 

versenyképes, jellemző rá a makrogazdasági stabilitás, a konvergencia és a finanszírozhatóság. A 

tanulmány ezen az öt területen elemzi a Visegrádi Négyek gazdasági integrációérettségét és az 

integrációérettség elérésének a folyamatát a 2004-es EU csatlakozást megelőzően és követően. Az 

elemzés eszköztárát a különböző makrogazdasági mutatók, nemzetközi szervezetek jelentései és a 

nemzetközi összehasonlítást lehetővé tevő indikátorok adták. 

Az Európai Unió által előírt csatlakozási feltételeket a csatlakozási és tagsági kritériumok 

jelentették, azonban kizárólag ezen feltételek teljesítésével egy ország még nem válik 

integrációéretté. Az Unió által támasztott legfontosabb csatlakozási feltételeket az „acquis 

communautaire”, és a koppenhágai kritériumok jelentették. A csatlakozás kritériumokat a 

csatlakozási szerződés aláírása előtt a Visegrádi Négyek mindegyik tagja teljesítette. 

2004-re az új tagállamok a régi tagállamokhoz hasonlóan működő piacgazdasággá váltak. 

Versenyképességben a Visegrádi Négyek már 2000-es évek elején megközelítették vagy 

megelőzték az EU-ba korábban sikeresen integrálódó tagállamokat. A csatlakozást megelőző és 

követő években a Visegrádi Négyek stabil és kiegyensúlyozott, a régi tagállamokét meghaladó 

gazdasági növekedést mutattak. A sikeres integráció egyik alapfeltétele a konvergencia, azaz a régi 

tagállamokhoz való felzárkózás, amelyet a Visegrádi Négyek el is kezdtek. Magyarország azonban 

elvesztette a térség országai között korábban betöltött vezető szerepét. Az EU bővítésével mind a 

régi, mind az új tagállamok nyertek. Az új tagállamok gyors gazdasági növekedése elsősorban a 

régi tagállamokból származó működő tőkének volt köszönhető. Az eurózónához eddig egyedül a 

Szlovák Köztársaság tudott csatlakozni, a maastrichti konvergenciakritériumok betartása azonban 

mindegyik országnak gondot jelent. A vizsgált indikátorok alapján a Cseh és a Szlovák Köztársaság 

integrációérettebbnek tekinthetők, mint Lengyelország és Magyarország. 
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Az esetek mint benchmarkok az Európai Unió versenyszabályozásában 

 

Az Európai Unió versenyszabályozásának vállalkozásokra vonatkozó részét, azon belül is a 

versenykorlátozó megállapodásokat valamint a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmát az 

Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 101. és 102. cikke tartalmazza. A kutatásom 

alapkérdéseként megfogalmazható, hogy ez a két cikk elegendő szabályozást biztosít-e az egységes 

piacon a verseny védelmére? 

Általánosan elfogadott az az állítás, hogy az Európai Unió versenyszabályozására alkalmazandó 

szerződések – mind a Római Szerződés, mind a Lisszaboni Szerződés – csak egy keretszabályozás. 

Felmerül azonban a kérdés, hogy a meglévő szabályozás ténylegesen betölti-e ezt a keretszabály-

funkciót? Ezt a keretszabályt az Európai Bizottság és az Európai Unió Bírósága elé kerülő esetek 

töltik meg tartalommal. Így szintén feltehető a kérdés, hogy e két intézmény elé kerülő esetek 

elegendő alapot biztosítanak-e a jövőben eléjük kerülő esetek eldöntésére? 

Dolgozatomban részletesen megvizsgálom az EUMSZ 101. és 102. cikkének tartalmát, a Bizottság 

és Bíróság elé kerülő esetek tükrében. Vizsgálatom arra enged következtetni, hogy önmagában a 

101. és 102. cikkek nem jelentenek kimerítő szabályozást a Bizottság/Bíróság elé kerülő ügyek 

elbírálására. Tehát kijelenthető, hogy a 101. és 102. cikkek csak egy keretszabályt fogalmaznak 

meg, amelyet a Bizottság és a Bíróság töltenek ki tartalommal, az eléjük kerülő precedensek 

fényében. 

A világ olyan sok különböző élethelyzetet generál, hogy egyetlen szabályozás sem lenne képes 

mindent átfogóan szabályozni. A Szerződés alkalmazandó versenyszabályozási cikkei közel ötvenöt 

éve változatlanok, ami megerősíti azt a felvetést, hogy a Szerződés csak keretszabályként 

funkcionál. Hiszen ha mindenre kiterjedne, akkor a rohamosan fejlődő világ újra és újra olyan 

élethelyzeteket hozna, amelyek a Szerződés érvényességét és alkalmazhatóságát folyamatosan 

megkérdőjeleznék. Példának elég felhozni, hogy az IT szektor mennyit változott ötvenöt év alatt. A 

Bizottság és a Bíróság az elé kerülő ügyeket rendre széleskörűen vizsgálja, korábbi döntéseket is 

figyelembe véve, amelyek tehát jó kiindulópontként szolgálnak az újonnan felmerülő esetek 

eldöntésére. Másrészről a keretszabály adta változatlanság stabil alapot biztosít a döntésekhez.  
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Az euró szerepe és jövője: a konvergencia kritériumok teljesülésének hatása a gazdasági 

növekedésre 

 

2004-es csatlakozásunk óta a magyar közvélemény napi szinten foglalkozik azzal, hogy 

Magyarországnak mikor sikerül megvalósítania azt a célt, hogy bevezessük a közös valutát. Sokan 

már szinte „szerencsének” titulálják azt a kialakult szituációt, hogy kis hazánk kimaradt a közös 

pénzből és megőrizte a „jól bevált” forintot, hiszen a görög államcsőd és több más tagállam 

problémái felvetik azt a kérdést, hogy fenntartható lesz-e, és ha igen akkor meddig, ez a 

konstelláció. Feltehetjük a kérdést, hogy érdemes-e egyáltalán a magyar vezetőknek a közös pénz 

bevezetésén gondolkodni ha pár éven belül az Unió országai visszatérnek „elfeledett” valutájukhoz 

és a Monetáris Unió felbomlik. 

Dolgozatom írásának kezdete előtt számos kérdés felvetődött bennem, amelyre szerettem volna 

választ kapni: milyen hatással lesz a válság az Európai Unió jövőjére? Mikorra „lábal ki a 

gödörből” az Unió? A kapcsolatok erősödnek vagy az egyesülés rövid időn belül megszűnik? 

Németország meddig lesz hajlandó finanszírozni a „csődbe menő” tagállamokat? Lesz-e politikai 

Unió? Érdemes-e bevezetnünk az eurót? A konvergencia kritériumok elősegítik-e a gazdasági 

előrehaladást? Hol tartanak versenytársaink? 

E kérdések megválaszolása mellett célom volt, hogy a témával kapcsolatban hipotéziseket állítsak 

fel, amelyeket igazolni vagy cáfolni tudok. Szeretném tanulmányozni az euró bevezetésének pozitív 

és negatív tulajdonságait, kiemelve az Unió fennmaradásának lehetőségeit és esélyeit. Ezen 

túlmenően fontosnak tartottam megvizsgálni, hogy a konvergencia kritériumok milyen hatással 

vannak a gazdasági növekedésre. 
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A kiszervezett szolgáltatások piac versenyképessége Lengyelországban 

 

Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy melyek azok a főbb tényezők, amelyek meghatározó szereppel 

bírnak a lengyelországi kihelyezett szolgáltatások piacon történő külföldi működőtőke befektetések 

esetében. A dolgozat a versenyképesség koncepcióját használja, hogy a következő hipotézist 

megvizsgálja: Lengyelország egy kedvező hely szolgáltatások kiszervezésére versenyképességi 

tényezők alapján. Vizsgálatom során kiemelem azokat a tényezőket, amelyek Lengyelországot a 

külföldi működőtőke befektetések számára vonzóbb célponttá teszik, mint más, régióbeli 

országokat a kiszervezett szolgáltatások terén. A versenyképesség elméletének és tényezőinek rövid 

áttekintését követően, összefoglalom a külföldi működőtőke befektetések jelenlegi helyzetét 

Lengyelországban. Majd megvizsgálom a versenyképesség különböző tényezői és a kiszervezett 

szolgáltatások piacának sikeressége közötti lehetséges kapcsolatokat. Az elemzés alapján a fenti 

hipotézis igaznak bizonyult. 
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Finn működőtőke-befektetések Magyarországon 

 

Dolgozatomban a magyarországi finn működőtőke-befektetésekkel foglalkozom. Célom, hogy 

bemutassam a Magyarországon tevékenykedő legjelentősebb finn vállalatokat, ezek tevékenységét 

összehasonlítsam, illetve megvizsgáljam, milyen hatással volt a világgazdasági válság az egyes 

hazánkban működő finn cégekre, és hogy a válság következtében jelentkező negatív hatások miként 

érintették Magyarországot. 

A tanulmány elején megvizsgálom, mely tényezők motiválják a vállalatokat a külpiacra lépésben, 

melyek ezen vállalatok stratégiai céljai és bemutatom a külpiacra lépés formáit. Egy következő 

fejezetben bemutatom a két ország kapcsolatát, különösen, hogy miként hatott a két ország európai 

uniós tagsága az eddigi kapcsolatokra. Ezután bemutatom a finn–magyar kereskedelmi 

kapcsolatokat, majd rátérek a hazánkba érkező finn FDI jellemzőinek ismertetésére. A dolgozatban 

kitérek Finnország, illetve Magyarország gazdaságának az elemzésére is, mivel a két ország 

gazdasági helyzete jelentős mértékben befolyásolja Finnországból hazánkba érkező közvetlen 

külföldi tőkebefektetések (FDI) nagyságát. Röviden bemutatom a magyarországi FDI állományt, a 

magyarországi finn tőkebefektetések alakulását, különös tekintettel a 2000 és 2011 közötti 

időszakra. A dolgozat egy következő fejezetében bemutatom a hazánkban tevékenykedő 

legfontosabb finn vállalatokat, valamint a működő tőke szerepét a fogadó ország gazdaságában. A 

leírtakat a finn vállalatok magyarországi tevékenységével kapcsolatos példákkal is alátámasztom. 

Összegzésként elmondható, hogy egyes hazánkban tevékenységet folytató finn vállalatok sikeresen 

megoldották a világgazdasági válság során keletkezett problémákat és továbbra is sikeresen 

működnek hazánkban, mások azonban létszámleépítésre vagy akár a vállalat bezárására 

kényszerültek. Ezek kedvezőtlenül hatottak a fogadó ország, illetve az érintett régió gazdaságára 

nézve is, mivel emiatt csökkent például a foglalkoztatottak létszáma. 

Dolgozatomban felhasználtam a nyomtatásban megjelent, valamint az interneten megtalálható 

forrásokat és szakirodalmat. Felhasználtam például a Magyar Nemzeti Bank által, a magyarországi 

finn tőkebefektetésekről készített statisztikákat, a Suomen Pankki (Bank of Finland) honlapján 

közzétett témához kapcsolódó tanulmányokat, a magyarországi Finn Nagykövetség kiadványait, 

illetve a gazdasági témájú honlapokon megjelent cikkeket a finn vállalatokról. Munkám során a 

magyar nyelvű írásokon kívül finn és angol nyelvű munkákat is felhasználtam. 
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Határon átnyúló együttműködések - Németország-Ausztria és Ausztria-Magyarország 

határán 

 

Egy ország helyzetét nagyban meghatározza népessége, területe, államformája, politikai stabilitása, 

de legalább ilyen jelentős szerepet tölt be szomszédaival való kapcsolata. A határon átnyúló 

együttműködés egy olyan kezdeményezés, mely nagy lehetőséget jelent a határ menti területek 

további fejlődése szempontjából. Az együttműködéseknek nagy szerepük van a szomszédokkal való 

harmonikus kapcsolat ápolásában, a versenyképesség növelésében. 

A német-osztrák és az osztrák-magyar határon létrejött együttműködések célul tűzték ki a közös 

jövő építését. Mindkét határrégióban három prioritás mentén határozták meg a legfontosabb 

beavatkozási területeket. Ezeknek legfőbb eszközei a projektek, mely a kivitelezésükre nyújtott 

uniós finanszírozási támogatással a határokon átívelő helyi és regionális kezdeményezések 

létrejöttét és megvalósítását segíti. 

A dolgozatomban bemutatott kis- és középvállalkozások támogatására, a turizmus erősítésére és a 

munkaerőpiac fejlesztésére irányuló projektek igazolják, hogy mennyire fontosak a határ menti 

együttműködések. A projektek eredményeként fel tud mutatni mindkét régió valamilyen 

gazdaságbeli változást. Nőtt a kis- és középvállalkozások száma, erősödött a turizmus és a közös 

munkaerőpiacon bátrabban mozognak a munkavállalók. Nemcsak e projektek eredménye, hanem a 

határrégiók gazdaságfejlesztésre irányuló projektjeik száma alapján azt mondhatom, hogy 

kiemelkedő a két határrégió teljesítménye. 

Az együttműködések sikeressége a több lábon állásnak köszönhető. Kiemelten fontos, hogy a helyi 

szint érdekeit kell elsődlegesen figyelembe venni, hiszen elsősorban ők érintettek a határ menti 

problémák megoldásában, s az ő érdekük e nehézségek leküzdése. A megoldások kialakítása során 

fontos véleményük és bevonásuk. Részvételük a programban erősíti a határrégió társadalmi 

összetartozását. Fontos a két fél közötti bizalom, a kompromisszumkészség, és a rugalmas 

együttműködés. Az együttműködések célja, hogy csökkentsék a határok elválasztó szerepét, mely 

akkor sikeres, ha abban a lakosok, a politikai döntéshozók, és az egyes társadalmi csoportok mind 

részt tudnak vállalni. 

Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy miközben a határok elválasztó szerepének csökkentésére 

törekszünk, a nemzeti értékeket és a helyi hagyományokat megőrizzük. A határnak azt a területet 

kell jelentenie, mely két nemzet találkozásánál fekszik, akik oly érdeklődéssel vannak egymás iránt, 

mint két barát: a közös vonásokat keresik, miközben sajátosságaikat hangsúlyozzák. 
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Törökország és az Európai Unió- a gazdasági integráció kérdései 

 

Törökország 1989-ben jelezte társulási szándékát az Európai Unióhoz (ami ekkor még EK). 1996-

ban teljes vámunió bevezetésére került sor a két, előzőként említett fél között. 1998-ban kidolgozták 

Törökország számára azt a programot (Európai stratégia Törökországnak címmel), melyben a 

legfőbb prioritások szerepeltek a koppenhágai kritériumok teljesítéséhez, és ’99-ben megkapta a 

tagjelölti státuszt. A csatlakozási tárgyalások viszont csak később, 2005-ben kezdődtek meg. Több, 

mint 20 év telt el az elsőként említett dátum óta, a gazdasági viszonyok folyamatosan változásban 

vannak szerte a világon, minden kornak megvannak a maga nehézségei, gyengepontjai, 

jelentkezhetnek válságok. Törökország különleges helyet foglal el földrajzi szempontból is az Unió 

területéhez képest, mivel Európa és Ázsia határán fekszik, de vajon mennyire tekinthető 

felzárkóztathatónak a gazdasága? 

Kutatásom célja, hogy makrogazdasági mutatók segítségével, adatok összehasonlításával vázoljam 

a választott ország és az Európai Unió közötti relációkat. Feltárni azt,hogy melyek azok a területek, 

ahol még hiányosságokat mutat, és mik azok az erősségek, melyek alapján Európába 

integrálhatónak tekinthető. 

Célkitűzésem az volt, hogy végigvezessem az évek haladásával Törökország gazdaságának 

változását. Minél közelebb érünk időben napjainkhoz, annál jobban megértjük a jelenben zajló 

eseményeket, ismerve a múltat, illetve a feltételeket, melyek teljesítésének hiánya az Unióhoz való 

társulást nem teszi lehetővé. 

Az EU a török csatlakozási tárgyalásokat nyílt kimenetelűnek tekinti (a Bizottságnak jogában áll 

felfüggeszteni a tárgyalásokat). Dolgozatomban tehát arra keresem a választ, hogy létrejöhet-e a 

csatlakozás, és ha Törökország belép az Unióba, ez milyen előnyökkel, hátrányokkal járhat a két 

oldal gazdasági szemszögéből vizsgálva, tekintve például a piacok bővülését, a munkaerő-áramlást, 

vagy azt, hogy milyen hatással lenne az esetleges csatlakozás a török gazdaságra (növekedést, 

csökkenést, vagy stagnálást generálna-e). 

Témaválasztás során vonzott az aktualitás, a nemzetközi kitekintés, és az Európai Uniónak a 

törökökkel kialakított speciális helyzete. 
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A gazdasági válság alakulása - Központban Görögország 

 

A dolgozatban a 2007-ben kirobbant gazdasági válság alakulásának elemzése kerül bemutatásra, 

központban az Európai Unió egyik legnagyobb problémájával, Görögországgal. 

A gazdasági válságok hátterének megismerése elengedhetetlen annak megértéséhez, hogy miért 

fertőzheti végig a világot időről időre egy-egy krízis. A válságok alakjainak bemutatásával pedig 

képet kaphatunk arról, természetesen csak utólagos elemzés után, hogy merre tart a világgazdaság. 

A világban szinte minden ország mély sebet kapott a válság folyamán, mégis, Görögország esete - a 

megfelelő intézkedések nélkül - szinte megállíthatatlan csődfolyamatot indíthat el a bankok és 

pénzintézetek körében, nem is beszélve az Európai Unióra váró csapásokról, amelyeknek 

következménye az elemzők szerint az EU felbomlása lehet. A legfontosabb kérdés, hogy hogyan 

képesek az uniós vezetők kezelni a görög helyzetet, hiszen Görögország mellett Spanyolország, 

Portugália és Olaszország is komoly veszélyforrást jelenthet a későbbiekben, így nem lenne hátrány 

egy működő stratégia kialakítása. 

A 2011. október végén megtartott EU-csúcs sok mindent eldöntött a belső válsággal kapcsolatban, 

de vajon elég lesz-e mindez, hogy megelőzze az Unió szétbomlását? 
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A HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSÉNEK EGYES KÉRDÉSEI NIGÉRIÁBAN A 

GSSAAA PROJEKT ALAPJÁN 

 

Jelen dolgozatom témája az agyelszívás. Bár a probléma nemzetközi jellegű, kutatásomban egy 

fejlődő ország példáján keresztül vizsgálom az agyelszívás okait, következményeit és az 

agyvisszanyerés lehetőségeit. A dolgozatban releváns az oktatás témaköre, mint a fejlődés 

alapfaktora egy fejlődő ország számra. 

Fontos kérdés, hogy vajon „Az elszívott agyak képesek-e magasabb hasznossággal hozzájárulni az 

anya-nemzetgazdasághoz a távolból, ahhoz képest, ha otthon maradtak volna, illetve később 

magasabb képzettséggel hazatértek volna?” 

A Government Secondary School, Afikpo Alumni Association egy olyan civil szervezet, amelynek 

tagjai nagy arányban elszívott agyakból állnak. A szervezet tevékenységével egyrészt „nem halat 

ad, hanem megtanítja halászni” a felnövekvő generációt, másrészt példát mutat azt illetően, hogy 

minden ember felelősséggel tartozik saját nemzetéért bármerre is sodorja az élet. A GSSAAA tagjai 

erőforrásai Nigériának, nem pedig veszteségei. 
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A múlt, a jelen és a jövő: Portugália, Írország, Görögország és Spanyolország (PIGS) helyzete 

az Európai Unióban 

 

A TDK dolgozatunk központi témája a 2007-08-ban kibontakozott gazdasági válság és annak a 

címben szereplő országokra (PIGS) gyakorolt hatásának elemzése. Kutatásunk célja a PIGS 

országok gazdaságtörténeti áttekintése, a gazdasági válságot (közvetlenül) megelőző-, közbenső, 

illetve az azt követő kilábalás időszakára koncentrálva. Betekintést szeretnénk nyerni az 

országokban kialakult gazdasági válság ok-okozati összefüggéseire, amelyeket a statisztikai adatok 

feldolgozásával támasztunk alá. Az országok gazdaságtörténetét a követezők szerint mutatjuk be: 

1, A válsághoz vezető út - A válságot közvetlenül megelőző időszak gazdaságtörténeti áttekintése 

2. A válsághelyzet bemutatása 

3. A válság építőiparra, bankszektorra, vállalati szektorra gyakorolt hatásainak bemutatása 

4. Első próbálkozások – Válságkezelés EU és Kormányzati szintű gyakorlata 

5. Újra felszínen? - Az aktuális helyzetkép bemutatása 

A dolgozat második része: A gazdaságtörténeti áttekintés után az alábbi területeken vizsgáljuk meg 

a hatásokat: 

1. Hatások (statisztikai adatokra támaszkodva): EU gazdaságára, Építőiparra, Törvényhozás-és 

szabályozásra, Hitelezésre, Szociális hatások (érintőlegesen) 

2. A válság közvetlen és közvetett okainak feltárása 

3. A PIGS országokban kialakult válság közös jellemzőinek azonosítása 

Következtetések: Gazdasági helyzetértékelés, melynek során megvizsgáljuk az EU-ban végbemenő 

folyamatokat (csökkenő kereslet az építőiparban). Célunk értékelni az adott országok jelenlegi és 

várható helyzetét az EU-ban. 
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A nagyvállalatok hatalma - Mennyire befolyásosak a transznacionális vállalatok globálisan és 

mennyire fontos jelenlétük hazánkban? 

 

A transznacionális vállalatok jelentőségének hangsúlyozása az utóbbi években rendkívül felkapott 

témává vált a médiában. Történetük szorosan összeforr a nemzetközi kereskedelemmel és ily 

módon a globalizáció jelenségével. Közgazdászok, szakértők, politikusok hívják fel a figyelmet 

arra, hogy különösen a mai érzékeny hazai és nemzetközi gazdasági helyzetben Magyarország 

számára rendkívül fontos az itt lévő nagyvállalatok tevékenysége többek között a foglalkoztatásban 

vállalt szerepük, a kis- és középvállalatokkal való beszállítói, fejlesztési és egyéb piaci kapcsolatuk, 

valamint az általuk az államháztartásba befizetett adók szempontjából. Úgy gondoltam, hogy ez a 

téma aktualitása miatt kitűnő témája lehet egy TDK dolgozatnak. 

A transznacionális vállalatok jellemzői, világgazdaságban vállalt szerepe és befektetéseik legutóbbi 

trendjei (pl. földrajzi és szektorális irányultság) után vizsgálódásomban egy olyan mérőszám (és 

modell) kifejlesztésére fókuszáltam, mely alapján vizsgálható, mérhető és rangsorolható a vállalatok 

hazai gazdaságban érzékelhető jelentősége öt fő kategória alapján. Így több kategóriát kiszámolva 

és összegezve felállítottam a vizsgálatomban részt vevő huszonegy vállalat rangsorát a magyar 

gazdaságban érzékelhető befolyásuk (belföldi értékesítés nettó árbevétele, befektetett eszközök 

értéke), hozzáadott érték-teremtő tevékenységük (GDP), foglalkoztatásban, valamint az 

államháztartás támogatásában vállalat szerepük alapján. 
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A nyers kakaó árának befolyásoló tényezői (2003-2011) 

 

Világszerte több mint 5 millió termelő próbál megélni a kakaótermesztésből. Alacsony és 

bizonytalan jövedelmük származik belőle az árak ingadozásának köszönhetően. Rossz 

munkakörülmények és a gyermekmunka jellemző erre az iparágra. A termelők eladják a terményt 

azoknak a vállalatoknak, akik feldolgozzák a kakaóbabokat. A félkész termékeket eladják a 

csokoládéiparnak, akik csokoládét készítenek belőle. 

A kakaó aktualitását az adja, hogy 2010 októberében a legnagyobb kakaótermelő országban, 

Elefántcsontparton, választásokat tartottak, ami ismét polgárháborúba torkollott. Az országban 2002 

óta tartanak a politikai harcok. 2011. január végén az újonnan megválasztott vezető exporttilalmat 

rendelt el, így kényszerítve az ellenfelét a lemondásra. Mivel Elefántcsontpartról származik az éves 

kakaótermés kb. 40 százaléka, így ezek az események a kakaó árát nagyon rövid időn belül a 

magasba emelték. 

Az elemzésemben az adott évben történt eseményeket foglalom össze, amik a kakaó árát valamilyen 

irányban elmozdították. 2003-as évvel kezdtem, mivel a Global Journal of Agricultural Sciences 

című folyóiratban készült már egy ilyen jellegű összefoglaló 1991. és 2002. közötti eseményekről. 

Az elemzésemből jól látszik, hogy a kakaó ára a szüretelt, illetve a kikötőbe eljutott kakaó 

mennyiségétől függ. Ez a mennyiség érzékenyen reagál a közvetett környezetében történő 

eseményekre, ennek következtében az ár is gyorsan változik. A rossz időjárás, a fák 

gondozatlansága és kora, a képzetlen gazdák, az infrastruktúra hiánya, valamint a termelő 

országokban uralkodó rossz politikai, gazdasági helyzet is befolyásolja a piacra kerülő kakaóbabok 

mennyiségét. 

Az ingadózó mennyiség problémájára kerestem megoldásokat végül. Javaslataimat a kakaóval 

foglalkozó szervezetek különböző programjaiból vezettem le, amik a termelők képzésére 

irányulnak: hogyan lehet nagyobb hozamot elérni a fák helyes gondozásával, lehetne az 

ültetvényeket megfiatalítani, miből lehetne infrastruktúra-fejlesztéseket végrehajtani. 
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A skandináv államok gazdasága az 1990 körüli és a jelenlegi válság idején 

 

Dolgozatom célja, hogy bemutassam a skandináv és a jelenlegi válság hatását az északi országokra. 

Mivel a skandináv válsággal kapcsolatosan csekély számú magyar nyelvű szakirodalom jelent meg, 

ezért ebben a vonatkozásban dolgozatomban elsősorban az angolul megjelent forrásokra 

támaszkodtam. Nagy segítségemre voltak Seppo Honkapohja, valamint Lars Jonung művei is. A 

jelenlegi válságról már magyar nyelvű publikációkat is lehetett találni. Nagyon hasznosnak 

bizonyult számomra továbbá mind a Világbank, mind az IMF weboldala, ahol sok fontos 

információt megtaláltam az északi országokról, nevezetesen Dániáról, Finnországról, Norvégiáról 

és Svédországról. 

A dolgozat első felében a skandináv válságot mutatom be. Elsőként a válság kialakulásáról, majd 

annak kezeléséről írok, mely kihatással lehetett a skandináv országok jelenlegi gazdasági 

teljesítményére. 

A dolgozat második felében a skandináv államok jelenlegi gazdasági helyzetét elemzem azt, hogy 

miként sikerült viszonylag nagyobb nehézségek nélkül átvészelniük a mostani válságot. Ezután a 

két válság összehasonlításáról írok. Érdemesnek tartom azt is, hogy ezeket a tényeket ábrákon is 

illusztráljam, ezért mindkét válságnál ezt tettem a fontosabb makrogazdasági mutatókkal. 

Végül egy statisztikai elemzést végzek el a négy országra kivetítve, azt vizsgálva, hogy vajon 

mennyire mozogtak együtt az 1986-2000, illetve a 2001-2011-es periódus alatt az országok 

makrogazdasági mutatói. 
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Egy érdek két irányból, vagy egy irányból két érdek? Az USA segélyezési politikája 

 

A globalizáció gazdaságot érintő tovagyűrűző hatásai eredményeként a fejlődő országok 

segélyezése napjainkban dollár milliárdokban mérhető, mely számos támogatási csatornán keresztül 

áramlik. Az Aid for Trade, mely hivatalosan 2005-ben jelent meg, olyan támogatási formának 

tekinthető, melynek elsődleges célja a fejlődő országok nemzetközi kereskedelembe való beemelése 

az országok kereskedelmi lehetőségeinek kiépítése és fejlesztése révén. Az Amerikai Egyesült 

Államok – mint a világ legnagyobb bilaterális donor országa – több szempontból is kiemelt szerepet 

tulajdonít a fejlődő országok szegélyzésének. Kérdés azonban, hogy az USA komplex segélyezési 

mechanizmusában az Aid for Trade, mint „új” támogatási csatorna, mennyiben mozog együtt az 

USA legjelentősebb segélyezési rendszerével, a Hivatalos Fejlesztési Támogatással (ODA-val). A 

két csatorna egy érdeket szolgál két eltérő irányból, vagy két különféle érdek köré koncentrálódnak? 

Így a dolgozat kutatási célja annak elemzése, hogy az Aid for Trade segélyezési program specifikus 

támogatási területei ellenére hozzáilleszthető-e az USA egyik legjelentősebb segélyezési 

rendszeréhez, a Hivatalos Fejlesztési Támogatáshoz, azaz a két támogatási csatorna motivációi és 

érdekei összhangban vannak-e. A cél elérése érdekében az egyutas-varianciaanalízis, illetve a 

korrelációszámítás statisztikai eszközrendszerére támaszkodtunk. Az empirikus vizsgálat során 15 

indikátor alapján tanulmányoztuk az érdekek és motivációk összhangját, összeegyeztethetőségét. 

Az ismérvek kiválasztását az elemzést megelőző mélyreható szakirodalmi áttekintés segítette. 

Vizsgálatunk 133 országra terjedt ki, melyek az OECD definíciója alapján segélyre jogosultak, 

továbbá a Világbank alacsony, alsó- illetve felső-közép jövedelemkategóriák valamelyikébe 

tartoznak. Az elemzés a 2002-2010 közötti időszakot veszi alapul, melyet három részre bontva 

jelenítettünk meg (2002-2004, 2005-2007, 2008-2010). 

Az elemzés eredményei alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az Aid for Trade 

segélyezési program specifikus, kereskedelemfejlesztést elősegítő támogatási területei ellenére is 

hozzáilleszthető az USA egyik legjelentősebb segélyezési rendszeréhez, a Hivatalos Fejlesztési 

Támogatáshoz, hiszen empirikus vizsgálatunk szerint e két csatorna motivációi és érdekei szinte 

teljes egészében összhangban vannak egymással. 
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Fejlődő Ázsia és a válságok 

 

 

 

Számos publikációban olvasható, hogy a fejlődő ázsiai országokat a globális válság sokkal 

enyhébben érintette, mint a nyugati fejlett országokat. A szakirodalom szintetizálása közben az 

alábbi kérdések merültek fel bennem: Miért érintette a vizsgált országokat enyhébben a globális 

válság? Talán az ázsiai válság (Japán esetében a 90-es évek válsága) utáni erőteljes növekedésnek 

köszönhető, hogy ilyen könnyen túllendültek a válságon? Vagy az ázsiai válság idején a gazdaságba 

épített fékeknek, melyek időben jelezték a problémákat? Esetleg a szociális háló kiépítettsége (mely 

által szinten tudták tartani a belső keresletet) az ami az országok kedvező teljesítményét segítette? 

Vagy nem is az ázsiai válságnak köszönhető, hogy az általam vizsgált kilenc ország egyértelműen 

túl van a válságon, hanem a sokat hallatott világgazdasági integrációjuk mértéke védte meg őket? 

Egyáltalán mivel mérhető egy ország világgazdasági integrációja? 

A kérdések jelentős részének megválaszolásához szekunder forrásokra, illetve statisztikai adatokra 

támaszkodtam. Az integrációval kapcsolatos kérdések megválaszolásához pedig három mutatót 

vettem alapul, melyekből kiszámoltam a vizsgált országok külkereskedelmi, illetve a pénzügyi 

nyitottságát és vontam le következtetéseimet. 

A vizsgálataimra épülő főbb következtetéseim a következők: A vizsgált országok mindegyikére 

elmondható, hogy az ázsiai válság következtében sokkal stabilabb pénzügyi rendszerrel rendelkezet, 

mint 1990/1997 előtt. A kormányok legfontosabb célkitűzése volt a nemzetközi valutatartalék 

megnövelése, az évről évre elérendő pozitív költségvetési egyenleg, melynek köszönhetően a 

kormány számára tartalékok álltak a rendelkezésére. Ezen tartalékokból pedig különböző kiadási 

jogcímeken gazdaságösztönző csomagokat és jóléti kiadásokat tudták finanszírozni. Továbbá 

kereskedelmük intraregionális jellege miatt egymást „segítették” az országok a globális válság 

leküzdésében. 

A vizsgált országok alapján elmondható, hogy bár mindegyikre kihatott a válság, ellenben nem 

mindegyikben volt válság; továbbá a válság ellenes intézkedéseik mindegyike a belső fogyasztás 

növelését és az alacsony jövedelműek segítését célozta adócsökkentéssel, közvetlen támogatással, 

infrastruktúrafejlesztéssel és a foglalkoztatás ösztönzésével. 



 

 

ECKER DÓRA NATÁLIA 

gazdálkodás és menedzsment német nyelven 

BA, 3. félév 

Nyugat-magyarországi Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Czeglédy Tamás PhD 

egyetemi adjunktus, NYME KTK 

 

 

Folytatódik az arany diadalmenete? 

 

A dolgozatom bevezetőjében megfogalmazott célkitűzés az volt, hogy az arany történetét vizsgálva 

átláthatóbbá tegyem a jelenkori folyamatokat, melyek ezt a nemesfémet érintik, illetve, hogy ezáltal 

megjósolhatóbbá tegyem az aranypiac jövőjét. Az alapkérdésre, miszerint az arany örök érték 

maradhat-e, igennel feleltem a források tanulmányozása után, hiszen egyedülállóan előnyös 

tulajdonságai folytán az ókortól kezdve szerepet játszott a gazdasági életben, és ez több évezred 

múltán 2011-ben még mindig így van. 

Számos magyar és idegen nyelvű könyvet, folyóiratcikket elolvastam, elektronikus forrásokat is 

felhasználtam, hogy minél több megbízható információhoz jussak dolgozatom témájában. A primer 

kutatás által szerzett adatokat feldolgoztam, ezek szintézise és a belőlük levont következtetések 

adják dolgozatom alapját. 

Az arany pénzügyi szerepe a XIX. század második felében és a XX. század elején volt a 

leghangsúlyosabb, amikor az aranystandard-rendszerben a fejlett országok gazdasági rendszereinek 

bázisát képezte. Az 1929-33-as gazdasági világválság azonban egyértelműen jelezte, hogy az addigi 

világgazdasági rendszer tarthatatlanná vált. A II. világháború után a tőkésállamok egy új pénzügyi 

rendszert dolgoztak ki. Az aranydeviza-rendszer már nem tisztán aranyalapú volt, nagy szerephez 

jutott a dollár is. A rögzített aranyár eltörlése után az arany már nem a pénzügyi rendszerek 

stabilitását volt hivatott biztosítani, teret adtak az aranyárfolyammal történő spekulációnak. 

Az arany jelenét elemezve dolgozatomban a hangsúlyt a befektetési aranyra helyeztem. Igaz, hogy 

ez az aranykeresletnek csupán megközelítőleg egyharmadát teszi ki, mégis ez az aranyárat 

leginkább befolyásoló tényező. Az arany kereslete egyéb célokra viszonylag állandó, kínálati oldala 

pedig rugalmatlan. Az arany mint befektetés iránti érdeklődés a XXI. században csúcsosodott ki, a 

folyamatot az újabb súlyos gazdasági válság nagyban segítette. Napjainkban továbbra is keresett az 

arany, árfolyama ugyan hektikus, de az utóbbi tíz évre visszatekintve az aranyárat illetően emelkedő 

trend rajzolódik ki. 

Az új évezred gazdasági nehézségei közepette az áhított stabilitás érdekében egyes országokban 

még az is felvetődött, hogy újra pénzügyi szerepet kaphat, akár fizetőeszközként is funkcionálhatna. 

Ezek az elképzelések még csak elszigetelten, nem széles körben valósultak meg, mindenesetre 

számomra azt jelzik, hogy az arany szerepe nemzetközileg továbbra is stratégiai kérdés marad. 



 

 

SZILÁGYI ENIKŐ 

Nemzetközi gazdálkodás francia nyelvű képzés 

BA, 5. félév 

Budapesti Gazdasági Főiskola 

Külkereskedelmi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Szilágyi Judit Beáta 

főiskolai adjunktus, BGF KKK 

Dr. Fregán Beatrix 

egyetemi tanár, NKE HHK 

 

 

Kína afrikai terjeszkedésének dimenziói - Ellentétek és párhuzamok 

 

A XXI. század első éveiben Kína erőteljes terjeszkedésbe kezdett Afrikában; ezáltal nem csupán a 

kontinens gazdasági kapcsolatrendszerében idéz elő változásokat, de politikai téren is növekvő 

befolyásra tesz szert. A kínai térnyeréssel egy időben a térségre jelentős hatást gyakorló országok 

erőviszonyai is eltolódni látszanak. Ugyan mind Kína, mind a „nyugati hatalmak” célja közel 

azonos – saját gazdasági prosperitásuk biztosítása és politikai súlyuk megőrzése – mégis eltérő 

eszközrendszerrel operálnak. 

Munkám során a kínai és a „nyugati” típusú stratégiai modell globális bemutatására törekszem, 

melyhez Franciaországot választottam az összehasonlítás ellentétes pólusának. A pozitív hatások 

mellett konkrét példákon keresztül szemléltetem a felmerülő negatív következményeket is. Célom 

nem „győztes kikiáltása”, sokkal inkább a figyelemfelkeltés. 

Úgy gondolom, hogy ásványkincsei birtokában Afrika erősebb alkupozícióban van, mint valaha, 

ezért a vezetők fejlődő és fejlett országokkal kötött megállapodásaikban is nagyobb hangsúlyt 

kellene, hogy helyezzenek országuk hosszú távú érdekeire, fenntarthatóbb fejlődésükre. Mindez 

azonban nem kell, hogy kizárja Franciaország befolyásának növelését, visszaszerzését, sem Kína 

igényeinek kielégítését. 



 

 

SŐREG KRISZTINA 

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

MA, 1. félév 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezetők: 

Dr. Meyer Dietmar 

tanszékvezető, egyetemi tanár, BME GTK 

Dr. Kurtán Lajosné Dr. Vadászlaki Ilona 

egyetemi docens, BME GTK 

 

 

Millenniumi Fejlesztési Célok vs. SAPRI jelentés - intézmények és adatok tükrében 

 

A kutatómunkám legfőbb célkitűzése, hogy egy kiterjedt elemzés keretében arra keressek 

válaszokat, hogy vajon a nemzetközi intézmények által működtetett programok és publikált 

adatbázisok a SAPRI jelentéshez hasonló kezdeményezésekkel összevetve mennyiben tükrözik a 

valóságot, kinek az érdekeit szolgálhatják, illetve létezik-e egyfajta kompromisszumon alapuló 

megoldás a civil szféra, a kormányzatok és a nemzetközi szervezetek között. 

Dolgozatomban egy összehasonlítás keretében két különböző szemszögből vizsgálom meg a 

Millenniumi Fejlesztési Célokat, majd pedig figyelemmel követem állítólagos eredményességüket a 

gyakorlatban. Munkám bevezető részében a globalizáció és a növekedés leírása adja meg a 

kiindulási alapot, majd rátérek a nyolc célkitűzés és a World Competitivness Yearbook példájára 

szembeállítva ezeket a SAPRI jelentéssel, mely alapjaiban kérdőjelezi meg a nemzetközi 

intézmények által publikált adatokat, és végül szemügyre veszem azt, hogy a Commonwealth 

Foudation hogyan látja e dilemmák áthidalását a gyakorlatban. 

Vajon tényleg érezhetőek-e a millenniumi célok hatásai a gazdaságban? Mennyire kell részletekbe 

menően megtervezni a szükséges intézkedéseket például a szegénység legyőzésére, hogyha a 

világgazdaság egy állandóan változó dinamikus közeg? Az eddig eltelt 20 év elegendő vagy kevés 

annak megítéléséhez, hogy ez a program elérheti-e a kívánt eredményeket 2015-ig, és hogyan látja 

ezt a civil társadalom? Ki finanszírozza és működteti ezeket a programokat, illetve milyen 

intézmények állnak a háttérben? Az adósságelengedés kedvezhet a potyautas magatartásnak? Ilyen 

és ehhez hasonló kérdésekre próbálok válaszokat találni a közgazdaságtan és a gazdaságpolitika 

különböző területeit vizsgálva. 



 

 

UHRIN ÁKOS 

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

MA, 2. félév 

Szegedi Tudományegyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Udvari Beáta 

egyetemi adjunktus, SZTE GTK 

 

 

Minden igyekezet hiábra? Gyógyszerhez jutás Fekete-Afrikában 

 

Az emberi egészség a gazdaságra és a mindennapi életre gyakorolt hatása miatt fontos szerepet tölt 

be. Ezt a tényt a nemzetközi szervezetek is felismerték, és megállapították, hogy sok esetben – 

különösen az alacsony jövedelmű fejlődő országokban – az emberek nem jutnak hozzá az alapvető 

gyógyszerekhez sem. Mivel a gyógyszerhez jutás problematikájának számos gazdasági vonatkozása 

is van (például munkaképesség), fontos erről a témáról értekezni illetve megoldásokat kínálni az 

említett gazdasági következmények mérséklésére. Különösen igaz ez a mai törékeny világgazdasági 

növekedés ismeretében. Mivel a problémával kapcsolatban különösen az alacsony jövedelmű 

fejlődő országok az érintettek, ezért vizsgálódásunk fókuszában Afrika áll. 

Ezek alapján e dolgozat célja feltárni, hogy milyen tényezők vezettek el és milyen okokból 

kifolyólag maradt fent mindmáig a gyógyszerhez jutás problémája Fekete-Afrikában. A kutatási 

téma komplexitására való tekintettel jelen dolgozat azt vizsgálja, hogy mennyiben vezethető vissza 

nemzeti és nemzetközi okokra a gyógyszerhez nem jutás, valamint milyen megoldási lehetőségek 

állnak rendelkezésünkre. 

A vizsgálat során elsősorban a szakirodalmi áttekintés és rendszerezés módszerével vonjuk le a 

tanulságokat. Elemzésünk olyan nemzeti és nemzetközi tényezőkre terjed ki, melyek valamilyen 

módon (pozitívan vagy negatívan) befolyásolhatják a gyógyszerhez jutást (például TRIPS 

egyezmény, infrastruktúra, gyógyszergyárak hiánya). Az általános kép nyújtása érdekében nem 

csak az okokra térünk ki, hanem néhány megoldási lehetőséget (mint például a 

kényszerengedélyezés) is ábrázolunk, valamint rámutatunk hiányosságaikra is. 

Kutatásunk során azt találtuk, hogy a gyógyszerhez jutás egy régóta meglévő és nagyon szerteágazó 

problémakör, számos gazdasági vonatkozással, és nem lehet egyértelműen nemzeti vagy 

nemzetközi tényezőkre visszavezetni. Ebből kifolyólag nem lehet világosan eldönteni, hogy a 

problémát milyen módszerekkel lehetne feloldani. Annyi bizonyos, hogy a gyógyszeres kezelés 

minél szélesebb körű kiterjesztése mellett segíthet a minőségi infrastruktúra kiépítése, a megfelelő 

oktatás (felvilágosítás), a nemzetközi szervezetek tevékenysége, valamint nemzeten belüli, a 

gyógyszerhez jutáshoz kapcsolódó kampányok együttes folytatása. Azt találtuk, hogy külön-külön 

egyik megoldás sem olyan hatékony, mintha azokat egyszerre valósítanák meg. 



 

 

KOVÁCS LÁSZLÓ 

gazdaságinformatikus 

BSc, 8. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Chikán Attila 

egyetemi tanár (BCE - Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék), BCE GTK 

 

 

Nemzeti versenyképességi adatok statisztikai vizsgálata 

 

A dolgozatban egy nemzeti versenyképességgel foglalkozó adatbázist vizsgálok statisztikai 

elemzéssel. Ez a Word Economic Forum, sokak által idézett, és elfogadott adatbázisa. Arra keresem 

a választ, milyen valós faktorok állnak a vizsgált változók mögött, ezek hogyan különíthetőek el 

annak érdekében, hogy mélyebben megérthessük a nemzeti versenyképesség jelentését. A vizsgálat 

elsődleges eszköze a többváltozós faktoranalízis. A kutatás eredményeként a változók kevesebb 

dimenzióba, azaz olyan elkülönülő csoportokba rendeződnek, amelyek jól magyarázhatók, azaz 

valóban az országok egy mögöttes, nehezen kvantifikálható tulajdonságaihoz köthetők. Ezek a 

faktorok a versenyképesség valós indikátorai, esetenként okozói. 



 

 

KALMÁR GÁBOR 

Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás 

MA, 4. félév 

Debreceni Egyetem 

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Kapás Judit 

egyetemi tanár, DE 

 

 

Nemzetközi segélyezés: számít-e az intézményrendszer? 

 

A rendelkezésre álló széles irodalom ellenére a közgazdasági irodalom megosztott a segélyezés 

témakörével kapcsolatban. A közgazdászok egy részének véleménye szerint a segélyezés szükséges 

és a források növelése mellett hoznak fel érveket. A segélyezés kritikusai ezzel szemben felhívják a 

figyelmet a rendszer gyengeségeire és empirikus bizonyítékokkal próbálják alátámasztani érveiket. 

Dolgozatomban a témakör az intézményrendszer szemüvegén keresztül kerül megvilágításra. A 

szakirodalom áttekintését követően empirikus eszközökkel vizsgálom, hogy a segélyezésnek milyen 

hatása van a magántulajdonnal kapcsolatos intézményekre, melyek egy ország gazdasági 

növekedése szempontjából igen fontos tényezők. Meglepőnek tűnő eredményem beleillik a 

segélyezéssel foglalkozó irodalom legújabb megállapításainak sorába és tükrözi, hogy a segélyezés 

hatása nem feltétlenül egyezik meg annak eredeti szándékával. 



 

 

BEBESI LÁSZLÓ 

Alkalmazott Közgazdaságtan BA 

BSc, 6. félév 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Szent-Iványi Balázs 

tudományos segédmunkatárs (BCE - Világgazdasági Tanszék), BCE KTK 

 

 

Segélyallokáció Afrikában:trendek és donor érdekeltségek az elmúlt két évtizedben 

 

A hidegháború végével a világ többi részéhez hasonlóan, a szubszaharai afrikai térségben is jelentős 

változások történtek mind politikai, mind gazdasági téren. Ez az öt legfőbb bilaterális segélyező: az 

Egyesült Államok, Franciaország, Németország, Japán és az Egyesült Királyság segélyezési 

politikájára is hatással volt. Dolgozatom célja az, hogy alapvető ökonometriai módszertannal 

megvizsgáljam, hogy milyen tényezők magyarázták a bilaterális segélyek eloszlását Szubszaharai 

Afrikában, az 1990 és 2009 közötti időszakban. Az 1990 előtti időszak fejlesztési politikáinak 

elemzése alapján, három fontosabb hipotézist tesztelek, egy 45 afrikai országot magában foglaló 

adatbázissal: (1) a donorok gazdasági érdekeltségének meglétét, (2) demokratikusabb politikai 

rendszerek kedvezőbb támogatottságát és (3) a gazdasági fejlettség alapján eltérő segélyezési 

szinteket. 
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