
HERNÁDI GÁBOR

OTDK eredmény
Év: 2003
Helyezés: 3. helyezett és különdíj
Dolgozat címe: Gyerekcipoben.hu, avagy a magyar e-business 
helyzete és megoldási lehetőségei
Konzulens: Domán Szilvia

Mit jelentett életében a TDK?
Az OTDK adta meg az első lökést az életpályám beindításához és mai napig büszke vagyok az ott elért 
dobogós helyezésemre és a tanáraimra, akik hozzájárultak a sikerekhez. 
A verseny kapcsán végzett kutatások nagyban segítették szakmai fejlődésemet és külső konzulensként 
itt ismerkedtem meg későbbi munkaadómmal is.
PR nélkül mondhatom, hogy életem egyik legszebb időszakát töltöttem a gyöngyösi Főiskolán  
és rengeteget tudtam építkezni azokra az alapokra, melyet itt szereztem.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
SZIE GMFK Gyöngyös, vállalkozásszervező szak, marketing szakirány

Jelenlegi munkakör: ügyvezető, tulajdonos 
Munkahely: HD marketing, online marketing ügynökség

Marketing szakirányos közgazdász végzettségű, szakmai életem 2003-ban kezdődött az OTDK 
dobogóján e-commerce specifikus témában, majd ezt követően webáruházak értékesítésével 
foglalkozom. 
Az IVSZ és OFE által létrehozott első magyar szakmai szervezet, az eQ referense, majd a Szövetség  
az Elektronikus Kereskedelemért - SzEK.org - alapító tagja és jelenlegi elnökségi tagja.
Budapesti Műszaki Egyetem többszörösen meghívott előadója.

Munkámat tekintve a HD marketing, online marketing ügynökség, ügyvezető tulajdonosa, amely 
Magyarország egyik legnagyobb Google adwords költéskezelője és analitika specialistája valamint 
a StarNetwork YouTube ügynökség ügyvezetője, amely hazánk vezető YouTuber-einek és céges 
partnereinek segít a minél eredményesebb megjelenésben. Ezen felül a cég kiemelkedő referenciákkal 
bír közösségi média valamint keresőoptimalizálás területén.

SIKERES HALLGATÓNK A TUDOMÁNYOS ÉLETBEN
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Mit jelentett életében a TDK?
Praktikus szempont volt az, hogy TDK a szakdolgozat „előszobája” volt, mivel helyezett lettem, így nem 
kellett utolsó évesként a szakdolgozattal foglalkozni, tudtam koncentrálni az államvizsgára. 
Érzelmi szempontból egy bizonyíték arra, hogy amit odáig tanultam, azt hasznosítani is tudom és  
a helyezés a legnagyobb elismerés, ami főiskolán érhet egy hallgatót. További pályámat pedig konkrétan 
meghatározta, mert a kutatásaim során olyan szakmai kapcsolatrendszerre tettem szert, ami elindított  
a pályámon.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
1996 – 2000 Eszterházy Károly Főiskola Eger, Magyar nyelv és irodalom tanári szak
2000 – 2005 Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, Idegenforgalom és Szálloda Szak
2008 – 2014 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar, 
Turizmus Menedzsment Mesterképzés
2012 Szállodai Online Marketing Menedzser Képzés, Senpai Consulting Kft. Damianovich Nebojsa, 
Budapest

Jelenlegi munkakör: marketing szaktanácsadó, vállalkozó
Munkahely: Saját vállalkozás

2017. június – jelenleg: Marketing és értékesítési szaktanácsadó, InWest-2000 Szaktanácsadó Bt.
2017. szeptember – jelenleg: Megbízott oktató, EKE GYKRC
2016. szeptember – 2017. június : Marketing Vezető, Mátra Party Kft. 
2016. március 1 – szeptember 5. Értékesítési és Marketing Manager, Károly Róbert Nonprofit Kft. (Hotel 
Opál***superior, Károly Róbert Diákhotel)
2015-től jelenleg: Régióvezető, Észak-Magyarországi Régió, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége
2015-től jelenleg: Elnökségi tag, Gyöngyös – Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület helyi TDM szervezet
2013. január 1- 2016. március 1. Szállodavezető, Hotel Opál***
2012. február – december 31. Sales Manager, Hotel Opál***
2007 – 2012. Gazdasági tanár, Károly Róbert Főiskola, Turizmus és Területfejlesztési Tanszék, Gyöngyös

OTDK eredmény
Év: 2003
Helyezés: 2. helyezett és különdíj
Dolgozat címe: Utazási irodák helyzete és megítélése az utazási 
szokások változásainak tükrében
Konzulens: Domán Szilvia

DINYA ANIKÓ
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Mit jelentett életében a TDK?
A TDK számomra igen nagy kihívást jelentett anno, ugyanis ez egy olyan megmérettetés volt, ahol 
mindenféle tekintetben ki kellett lépnem a komfortzónámból. 

Akkoriban – előadói gyakorlat hiányában - stresszként éltem meg a versenyt, azonban ennyi év 
távlatából visszatekintve be kell, hogy ismerjem, nyertem a szó minden értelmében! 
Az első helyezettnek járó tárgyiasult nyereményen és szakmai elismerésen túl - mind a felkészülés, 
mind a konferencián való szereplés – nagyban hozzájárult az előadói készségem fejlődéséhez, melynek 
hasznát mind a mai napig kamatoztatom életem minden területén. 
Mindebben nagy szerepe volt a munkámat felkészítő, segítő konzulensemnek is.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
SZIE GMFK Gyöngyös, vállalkozásszervező szak, marketing szakirány
Közgazdaságtudományi Egyetem Pécs, marketing szak
BGF, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó

Jelenlegi munkakör: Főkönyvelő- és adótanácsadó
Munkahely: Plaza Centers N.V.

A vörösdiplomával lezárt főiskolai éveket követően tanulmányaimat a Pécsi Közgazdaságtudományi 
Egyetem Marketing szakán folytattam MA képzésben. 
Az iskolapadból kikerülvén nagy lelkesedéssel vágtam neki a - marketing jellegű - munkakeresésnek, de 
gyakorlat hiányában nem sikerült ilyen területen elhelyezkednem. 
Fél éves sikertelen próbálkozás után beadtam a derekam és pénzügyi területen helyezkedem el. 
Ezzel egyidejűleg szakmai átképzés mellett döntöttem – mérlegképes könyvelői, majd pár év múlva 
adótanácsadói végzettséget szereztem a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai 
karán. 
Az ezt követő 10 év során végigjártam a szakmai ranglétra minden fokát, és meg sem álltam a 
főkönyvelői - és adótanácsadói pozícióig, melyben mind a mai napig ténykedem.

OTDK eredmény
Év: 2003
Helyezés: 2. helyezett és különdíj
Dolgozat címe: Marketingmix-specifikumok két pénzintézet 
gyakorlatában
Konzulens: Dr. Tamus Antalné

FELFÖLDI MELINDA
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ILLÉS JÓZSEF

Mit jelentett életében a TDK?
Elég régen vettem részt az említett TDK/OTDK versenyeken, de mindig jó élményekkel gondolok vissza 
a Főiskolás éveimre, azokon belül is a jó társaságra, a mai napig tartó kialakult baráti kapcsolatokra - 
tanárokkal, diáktársakkal - és nem utolsó sorban az ottani különböző versenyekre, megmérettetésekre. 
A TDK/OTDK-t már akkor nagyon fontosnak tartottam, és ha teljesen őszinte vagyok a mai napig nem is 
értem, hogy ha valaki tanulni/fejlődni szeretne, akkor miért is nem vesz részt ilyen eseményeken. 
Nagyon jó megmérettetés már a főiskolás évek alatt is, a későbbi diplomaíráshoz is ad egy alapot és nem 
utolsó sorban el lehet mélyedni egy olyan témában, ami igazán érdekli is az embert. 
A megfelelő Konzulens segítségével pedig a közös munka/elmélyedés nagyon inspiráló és hasznos tud 
lenni. 
Akkori TDK titkárként Dr. Tóth Zoltánnal, közös munkával egy percig sem volt számomra kérdés, hogy a 
TDK/OTDK-n el kell indulnom!

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
SZIE GMFK Gyöngyös, Pénzügy szak

Jelenlegi munkakör: Ügyvezető igazgató
Munkahely: Stream Novation Szoftverfejlesztő Kft.

A Főiskolán megszerzett pénzügyi tudásom segítségével először 5 évig egy nagy SSC-ben dolgoztam 
különböző pénzügyi pozíciókban. 
Munkám során szinte mindegyik kontinensre sikerült eljutnom, hosszabb-rövidebb időt eltöltve egy-
egy országban a különböző pénzügyi migrációk során. Ezek után a PPKE-ITK-n helyezkedtem el, mint 
TTI vezető, ahol az egyetemen létrejött informatikai tudást/kutatásokat/IP-kat közvetítem ki a cégek 
számára. 

Számos saját céget is alapítottam, illetve vezetek, melyek közül jó pár, már évek óta külföldi piacokra 
dolgozik és sikeresen működik.

OTDK eredmény
Év: 2003
Helyezés: 2. helyezett
Dolgozat címe: Az internet és üzleti lehetőségei
Konzulensek: Dr. Kovács Endre - Dr. Tóth Zoltán 



SIKERES HALLGATÓNK A TUDOMÁNYOS ÉLETBEN

Mit jelentett életében a TDK?
A verseny, számomra nagyszerű élmény volt versenyzőként. Próbára tehettem prezentációs 
képességem, hiszen nem elég a jó téma és a színvonalas dolgozat, azt „el is kell adni”, vagyis oly módon 
kell előadni, hogy az a közönség számára is fogyasztható és jó élmény legyen. A prezentációs készségek 
elsajátítása a mai napig segít a mindennapi munkámban. Mivel a versenyszellem nem áll távol tőlem, így 
tetszett, hogy megmérettetik a tudásom összehasonlítva más diákok munkáival is. Mint frissen végzett 
főiskolásnak, egyetemistának szerintem roppant hasznos, ha az önéletrajzában benne van valakinek, 
hogy bármilyen addicionális tevékenységet, tudományos munkát végzett, hiszen még nincs valós 
munkatapasztalat a háta mögött, viszont a verseny éles a jó munkahelyekre történő jelentkezéskor és a 
munkáltatók ily módon is differenciálni tudnak a jelentkezők között.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
Szent István Egyetem Gyöngyösi Főiskolai Kar, Gazdasági mérnök szak, kereskedelem szakirány

Jelenlegi munkakör: Ügyfélszolgálati és Ügyfél-ellenőrzési Osztályvezető
Munkahely: Szerencsejáték Zrt.

Még az államvizsga letétele előtt sikerült elhelyezkednem a Citibank Lakossági Kockázatkezelési 
osztályán Senior Fraud Analyst-ként, ahol pénzügyi visszaélések megelőzésével, felderítésével, 
kivizsgálásával foglalkoztunk Máltára költöztem, ahol a legnagyobb és legnevesebb online 
sportfogadásokkal és szerencsejátékkal foglalkozó cégeknél dolgoztam, Betfair, Unibet, Betclic. 2012-ben 
a Szerencsejáték Zrt-től kaptam egy visszautasíthatatlan ajánlatot, így hazaköltöztem és azóta vezetem 
az Ügyfélszolgálati osztályt, illetve az Ügyfél-ellenőrzést, amely utóbbi szintén csalások, visszaélések 
felderítésével, kivizsgálásával foglalkozik. 

OTDK eredmény
Év: 2003
Helyezés: 1. helyezett és 
különdíj
Dolgozat címe: Non-profit 
szervezetek működése az 
átmeneti gazdaságban
Konzulens: Dr. Dinya László 

Gazdasági Főiskolások OTDK
Év: 2004
Helyezés: 2. helyezett 
Dolgozat címe: Non-profit 
szervezetek működése az 
átmeneti gazdaságban
Konzulens: Dr. Dinya László

ÜVEGES ANITA
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Mit jelentett életében az országos verseny?
Hatalmas kitüntetés és elismerés volt a Magyar Turizmus ZRt szakdolgozat pályázatán díjat elérni, hiszen 
ez alátámasztotta azt, hogy a kemény és alapos munka meghozza végül az eredményét. 
A dolgozat bizonyos részei később publikálásra is kerültek, így a munkámból pár év múlva már a későbbi 
évfolyamok hallgatói is tanulhattak.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2010- Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktoriskola – PhD képzés
2006 – 2010 Pécsi Tudományegyetem – Földrajz Bsc
Terület- és településfejlesztés szakirány 
2005 – 2008 Széchenyi István Egyetem, Közgazdász mesterképzés, Európa tanulmányok szakirány
2001 – 2005 Károly Róbert Főiskola, Idegenforgalmi és Szálloda Szak

Jelenlegi munkakör: Tanársegéd
Munkahely: Eszterházy Károly Egyetem

2013 - 2014 Oktató – Széchenyi István Római Katolikus Középiskola, Hatvan
Külföldi tapasztalat:
2011 – 2012 Részvétel a Rural Tourism c. programon (CEEPUS ösztöndíj) hallgatóként. Lebonyolító 
intézmény: Warsaw University of Life Sciences, Varsó, Lengyelország

2012. április – Green Tourism Erasmus program. Előadások és szemináriumok tartása Green Hotel 
Management és Sustainable Restaurants témákban. Fogadó intézmény: The University College of 
Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Lengyelország

Országos eredmény
Verseny megnevezése: Magyar Turizmus Zrt. Az év turisztikai témájú 
szakdolgozata pályázat
Év: 2005
Helyezés: 1. díj
Dolgozat címe: Horgászturizmus a Balatonnál
Konzulens: Dr. Dávid Lóránt

KOVÁCS GYÖNGYI
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Mit jelentett életében a TDK?
Számomra a TDK dolgozat megírása, illetve a versenyekre való felkészülés volt a legizgalmasabb feladat. 
Konzulensemmel a közös munka nagyon gördülékeny volt, rengeteget tanultam. Mind szakmailag, mind 
emberileg kiváló mentorom volt Dr. Tóth Zoltán, ezért nagyon hálás vagyok.
 Mivel három TDK versenyen is részt vettem, volt alkalmam a szakmai tárgyú előadókészség 
gyakorlására, magabiztosságot szereztem, és megtanultam, hogy a szorgalom, az alaposság és a kitartás 
a legfontosabb erények. 
A TDK megkönnyíti az elhelyezkedést is. A záróvizsgám után három állásajánlatot is kaptam kiváló 
cégektől. Későbbiekben is tettek fel kérdéseket a szakmai tanulmányaimmal kapcsolatosan, főként a TDK 
dolgozatom témája felől érdeklődtek munkaadóim. 

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
Károly Róbert Főiskola, Gazdálkodási szak

Jelenlegi munkakör: SAP tanácsadó
Munkahely: itelligence Hungary Kft.

Jelenleg egy IT szoftver- és tanácsadó cégnél dolgozom tanácsadóként, a munkámat nagyon szeretem. 
Hiszek abban, hogy ha valaki kitartó, felkészült, és mindig kész tanulni, azt megbecsülik és számára 
nagyobb lehetőségek adódnak az életben. 

Korábbi gyakorlatok, munkahelyek:
KLM Royal Dutch Airlines – Könyvelő
Metro Cash & Carry – Controller
BP (British Petroleum) – Lead P2P coordinator – Finance 

MEZŐVÁRI ANDREA

Gazdasági Főiskolások OTDK 
Év: 2006
Helyezés: 2. helyezett
Dolgozat címe: Cash-menedzselés bemutatása lineáris programozás 
és Excel táblázatkezelő segítségével egy vállalkozáson keresztül
Konzulens: Dr. Tóth Zoltán
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Mit jelentett életében a TDK?
Mindig is nagy érdeklődéssel fordultam a tudományos kutatómunka iránt, így számomra nagy 
megtiszteltetést jelentett, amikor szakdolgozat konzulensem, Dr. Tamus Antalné javasolta, hogy induljak 
a kari TDK-n. Örömmel készítettem el TDK dolgozatomat és még nagyobb öröm ért, amikor megnyertem 
a KRF Marketing szekcióbeli versenyét 2005-ben. 
Nagy köszönettel tartozom felkészítő Tanáromnak, aki építő kritikákkal és javaslatokkal segítette 
munkámat.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2001-2005  Károly Róbert Főiskola, Gazdálkodás szak, marketing szakirány
Diploma minősítése: Kiváló

Jelenlegi munkakör: Business Requirement Analyst
Munkahely: Vodafone Global Enterprise - Budapest

2001-2007: PanTel Telekommunikációs Kft – munkakör: Termékmenedzser
2007-2015: Deutsche Telekom – munkakör: Business Analyst
Az eltelt időszakban elsősorban informatikai szakmai képzéseket végeztem, hogy ötvözzem a 
közgazdasági és informatikai területek tudásanyagát, válaszolva a kor kihívásaira.
2012: SQL képzés, 2015: Unified Modelling Language képzés, 2016: SharePoint képzés, 2016: Certified 
Professional of Requirement Engineering vizsga.
Mindezeken túl oktatói és tréneri munkát is végzek szabadidőmben, vállalkozásban, elsősorban Üzleti 
Elemzési módszertanok, Excel, Exceles statisztika, Powerpoint, Access, Üzleti Kommunikáció területen.
Tréneri végzettséggel rendelkezem és folyamatosan képezem magam. Hiszek a Life Long Learningben – 
2011-ben elnyertem az Európai Unio Grundtvig díját, amely egy 1 hetes nemzetközi tréneri workshopon 
való részvételi lehetőséget jelentett UK-ben, Birminghamben.

Hiszek a tanulás és a tudás átadás erejében.

Gazdasági Főiskolások OTDK
Év: 2006
Helyezés: 2. helyezett
Dolgozat címe: Mi az üzleti siker titka? Elvárások és teljesítmények a 
hazai távközlési piacon.
Konzulens: Dr. Tamus Antalné 

2005 Magyar Innovációs Szövetség, Harsányi István díj 

MITERLINÉ KOVÁCS EDIT
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Mit jelentett életében a TDK?
A TDK-dolgozat az első olyan nagy volumenű dolgozat volt az életemben, ami már túlmutat az iskolai 
beadandókon. 
Ritka témát választottam, kevés szakirodalommal, ezért sok szakembert, intézményt személyesen 
kerestem fel információkért, így nagyobb betekintésem is volt az adott terület munkájára. 
A szakmai elmélyedésen túl olyan gyakorlati dolgokat is elsajátítottam a dolgozat összeállítása, kérdőív-
szerkesztés, prezentáció készítése során, amelyet a mai napig hasznosítok. 
Büszkeséggel töltött el az intézményi és az országos konferencián elért helyezésem, nagy élmény volt a 
felkészülés és a részvétel, sok fiatalt ismerhettem meg szerte az országból.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2002-2005 Károly Róbert Főiskola
2005-2008 Szent István Egyetem GTK

Jelenlegi munkakör: Ügyfélkapcsolati munkatárs
Munkahely: Microsec Zrt.

A főiskola befejezése után közvetlenül a Microsec Zrt.-nél helyezkedtem el és jelenleg is ott dolgozom. 
Microsec Zrt. fő profilja egyrészt a cégbírósági rendszerek fejlesztése és üzemeltetése, másrészt az 
elektronikus aláírás technológián alapuló szolgáltatások teljes körű nyújtása.

PRUTYÁNN SZILVIA

Gazdasági Főiskolások OTDK 
Év: 2006
Helyezés: 3. helyezett
Dolgozat címe: Az ifjúságpolitika jogi szabályozása Magyarországon, 
kiemelten Debrecen városában
Konzulens: Dr. Nagy Nikoletta
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Mit jelentett életében a TDK?
A TDK részvételt minden hallgatónak ajánlom. Részben azért, mert egy TDK dolgozat megírásával, és a 
helyi TDK-n történő előadásával rutint szerezhetnek mind a dolgozatírás, mind a prezentáció világában. 
A munkaerő piacon szinte mindenki rendelkezik diplomával. Úgy vélem friss diplomás pályakezdőként az 
önéletrajzban szereplő TDK és OTDK sorok kiemelten fontosak. Tapasztalat nélkül kell valami, amivel az 
ember felhívja magára a figyelmet. Ez lehet egy kitűnő diploma is, és a TDK eredmény is. 
Pályakezdőként örömmel tapasztaltam, hogy a legtöbb állásinterjún a rövid bemutatkozás, és a pozíció 
ismertetése után a TDK eredményeim miatt a TDK dolgozatomról kérdeztek. Szakdolgozatot mindenki ír, 
aki szeretné elvégezni a főiskolát/egyetemet. TDK dolgozatot csak az ír, aki ennél többet szeretne.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2003-2006: KRF Gazdálkodási szak, Vállalkozásszervező szakirány 
2008-2010: KRF, Vállalkozásfejlesztés, MA

Jelenlegi munkakör: Számviteli vezető
Munkahely: Intrum Justitia Követeléskezelő Zrt.

2006-2009 Hanwha Bank Magyarország Zrt. – könyvelő, 2010 – 2013 Hanwha Bank Magyarország Zrt. – 
Adatszolgáltatásért felelős könyvelő, 2014 – 2015 NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. – Főkönyvelő helyettes, 
2015 – 2018 NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. – Főkönyvelő, 2018. február – Intrum Justitia Követeléskezelő 
Zrt. – Számviteli vezető

LOVÁSZ GÁBOR

Gazdasági Főiskolások OTDK 
Év: 2006.
Helyezés: 1. helyezett
Dolgozat címe: A Jagdfeld-
Hungária Kft. működésének 
átfogó statisztikai vizsgálata
Konzulens:  
Dr. Törcsvári Zsolt István 

OTDK eredmény
Év: 2007. 
Helyezés: 3. helyezett
Dolgozat címe: A Jagdfeld-
Hungária Kft. működésének 
átfogó statisztikai vizsgálata
Konzulens:  
Dr. Törcsvári Zsolt István
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Mit jelentett életében a TDK?
Versenyen elindulni, felkészülni, megmérettetni, képviselni, sikeresnek lenni, teljesíteni mindig és 
minden formában kihívást, fejlődést jelent. A versenyhez szükséges dokumentum, dolgozat elkészítése, 
módszertana és logikája, vagyis egy keretrendszerbe történő információ átadás, közlés, saját gondolatok, 
ötletek, azok alátámasztása és megvédése, azóta is végig kíséri munkámat. A dolgozat és eredményeinek 
prezentálása egy jó lehetőség a nyilvánosság, ismeretlen emberek előtti kommunikációra, az érvelés 
gyakorlására, a szakmai viták lefolytatására.
A turisztikai téma és szakterület mindig is közel állt hozzám, a verseny és annak élménye ezt az 
érdeklődést tovább mélyítette. Ennek az érdeklődésnek köszönhetően volt szerencsém az ország 
különböző pontjain részt venni turisztikai fejlesztési projektek előkészítésében, lebonyolításában.
Végül, de nem utolsó sorban, a versenynek (is) köszönhetően egy barátságot, értékes emberi kapcsolatot 
is eredményezett a TDK, OTDK szakmai munkája. Köszönöm Zoli!

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
1999-2002 SZIE GMFK Mezőgazdasági mérnöki szak, vidékfejlesztési szakirány
2002-2004 KRF Vidékfejlesztési szakmérnök, vidékfejlesztési programmenedzser, agrárkörnyezetvédelmi 
programmenedzser

Jelenlegi munkakör: ügyvezető igazgató, tulajdonos
Munkahely: Tarna ’91 Kft.

2004-2009 GYÖNGSZÖV ÁFÉSZ – COOP franchise, kereskedelmi asszisztens, 
2009-2011 MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt., Tanácsadó - pályázati projektmenedzser, senior tanácsadó 
2011-2014 MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt., Vezető tanácsadó, Operatív igazgató - pályázati 
projektmenedzser
2014 óta Tarna’91 Kft ügyvezető igazgató, tulajdonos
Cégünk 27. éve működik és valósít meg építőipari beruházásokat elsősorban az Észak-Magyarországi 
Régióban. 

Országos eredmény
Verseny megnevezése: Gazdasági Főiskolások OTDK
Év: 2008
Helyezés: I. helyezés
Dolgozat címe: A „8 Palóc” mikrotérség idegenforgalmának 
marketingstratégiája
Konzulensek: Dr. Bujdosó Zoltán, Wächter Balázs

JAKAB SZABOLCS
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Mit jelentett életében TDK?
Kihívás, izgalom, kíváncsiság, versenyszellem!!
Szuper volt találkozni hasonló érdeklődési körű fiatalokkal, akik más intézményben szerezték meg a 
tudást a témában, kíváncsisággal töltött el, mekkora a különbség – ha van. 
Fantasztikus volt konstatálni, hogy erős, piacképes tudást szereztem, amit a saját intézményemen kívül 
álló szakemberek is elismertek. 
Mindez hatalmas löketet, önbizalmat adott a továbbiakban, hiszen épp az első évemet töltöttem a 
munka világában. 
Örök emlék!

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2005-2008  Károly Róbert Főiskola, Gazdálkodás szak, marketing szakirány
Jelenlegi munkakör: Számviteli alkalmazott
Munkahely: Gramit Kft.

A marketing mellett a számvitel területe is érdekelt.
 A diploma megszerzését követően ezen a területen jutottam lehetőséghez, mellyel élve bővítettem 
szakmai tudásom ez irányba is. 
Munkahelyemen egyéni vállalkozók, társaságok teljes körű könyvelési, számviteli szakellenőrzését 
végzem.
A partnereinkkel való kapcsolattartás, kommunikáció révén illetve szolgáltatásaink piacképessé 
tételében, az egész cég arculatának fejlesztése révén folyamatosan foglalkozom, alkalmazom a főiskolán 
tanultakat.

Gazdasági Főiskolások OTDK
Év: 2008
Helyezés: 1. helyezett
Dolgozat címe: A VERITAS GOLD marketing eszközrendszerének 
elemzése
Konzulens: Dr. Tamus Antalné 

DZIMBA – STEFKOVICS TÍMEA
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Mit jelentett életében a TDK?
Olyan lehetőség volt, mely segített elindítani a szakmai karrieremben, és olyan a tanulmányokon túl 
mutató tapasztalatot szereztem, amit más módon biztosan nem érhettem volna el. 
Jelentős mértékben fejlesztette gondolkodásmódomat, rendszerező képességemet, előadói 
készségemet.
Sikerült azzal a területtel foglalkoznom, amit szerettem, és jelenleg is a munkám. Fontos kiemelnem, 
hogy a logisztikai konzulensemmel, akit méltán hívhatok mentoromnak, szoros szakmai kapcsolat alakult 
ki, melyet még a diploma megszerzése után is fenntartottam.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2010 – 2012 Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, Vállalkozásfejlesztés MA 
2006 – 2009 Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, Gazdálkodási és menedzsment, BA, logisztika szakirány
Jelenlegi munkakör: Polimer Ütemezés csoportvezető
Munkahely: MOL Nyrt.

2014 óta  MOL Petrolkémia Zrt. / MOL Nyrt., Polimer Ütemezés csoportvezető 
2013 MOL Petrolkémia Zrt./ MOL Nyrt., Polimer Fuvarszervezési vezető, szakértő
Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt., Tiszaújváros, logisztika munkatárs 
2012 – 2013 Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt., Tiszaújváros logisztika, Friss Diplomás (GROWW) gyakornok 

OTDK eredmény
Év: 2009
Helyezés: 3. helyezett
Dolgozat címe: Egy fuvarozó kisvállalkozás versenyképességének 
javítása informatikai eszközökkel
Konzulens: Dr. Miller György

MIHÁLY LÁSZLÓ
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Mit jelentett életében a TDK?
Az intézményi TDK-ra nagyon sokat készültem, hónapokon át késő estig írtam a vonatkozó fejezeteket, 
akkor még a főiskola informatikai termében. 
Konzulensem rendszeresen felügyelte és segítette a munkát. Ennek ellenére nagyon meglepett, hogy 
sikerült első helyet elérnem a konferencián, másodpercekig döbbenten néztem magam elé, amikor 
elhangzott a nevem. 
Örömmel töltött el, hogy a rengeteg befektetett munka meghozta gyümölcsét, és izgalommal 
fogadtam, hogy az országos megmérettetésen is részt vehetek.
A tanáraim, konzulensem és csoporttárasaim bíztattak, hogy a dolgozatom van olyan nívós, hogy az 
OTDK-n is meg fogja állni a helyét, és igen, azt hiszem igazuk volt. 
Mai napig jó érzéssel gondolok vissza a rendezvényekre, és nagyon örülök, hogy végigcsináltam, azóta 
minden ismerősömet bíztatom, hogy tegye próbára magát, hiszen ez a szakmai tudás fejlesztése mellett 
segíti a jellem és az előadókészség fejlődését is. 
A siker okozta eufória pedig kárpótolja a verítékes befektetett munkaórákat.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2005-2008 Károly Róbert Főiskola, Gazdálkodási kar, államháztartási szakirány
2009-2011 Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Vállalkozásfejlesztés 
mesterképzés

Jelenlegi munkakör: osztályvezető
Munkahely: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Röviddel az iskola elvégzését követően dolgozni kezdtem az akkor még Adó és Pénzügyi ellenőrzési 
Hivatal (APEH), ma már Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szervezetében Budapesten.  
Immár 8 éve tevékenykedem kockázatkezelési és kiválasztási területen, 2 éve osztályvezetőként. 

OTDK eredmény
Év: 2009
Helyezés: 2. helyezett
Dolgozat címe: Az Észak-alföldi régió kistérségeinek összehasonlító 
elemzése
Konzulens: Dr. Király Zsolt

SZMOLKA ALEXA
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Mit jelentett életében a TDK?
Kiváló lehetőséget nyújtott a TDK konferencia arra, hogy megmutathattam magamat illetve 
bemutathattam a dolgozatomat. 
A mi évfolyamunk nagyon lelkes hallgatókból állt, jó volt velük együtt dolgozni. Mindig arra sarkalltuk 
egymást, hogy minél érdekesebb témát találjunk és azt szakmailag legmegfelelőbb módszertannal 
dolgozzunk ki. Folyamatosan inspiráltuk, segítettük egymás kutatómunkáját.
A TDK felkészülés folyamata, sikerei egy nagyszerű élmény volt számomra! Az akkoriban megszerzett 
rendszerező, előadói készségeket a mai napig hasznosítani tudom munkámban.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2010-2012 Károly Róbert Főiskola, Vállalkozásfejlesztés MA
2006-2009 Károly Róbert Főiskola, Gazdálkodási és menedzsment 

Jelenlegi munkakör: adóellenőr
Munkahely: NAV Bács – Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága

A munkahelyen komplex elemzésekben veszek részt elsősorban. 

LACHÁZI – AGÁRDI ÉVA 

OTDK eredmény
Év: 2011
Helyezés: 3. helyezett
Dolgozat címe: 
A zöldséghajtató 
modellgazdaságok 
jövedelemtermelő képessége
Konzulens: Tégla Zsolt 

OTDK eredmény
Év: 2013
Helyezés: Különdíj
Dolgozat címe: „Farmtól az 
asztalig” zöldségellátási láncok 
a Dél-alföldi régióban
Konzulens: Dr. Tégla Zsolt 
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Mit jelentettek életében az országos versenyek?
A főiskolai évek során, számos versenyen és pályázaton volt szerencsém részt venni. A pályázatokon elért 
siker minden esetben a főiskolán tanult módszeres és impresszív oktatásnak volt köszönhető. 
A szemináriumi gyakorlatok során elsajátított készségeket és módszertanokat a mindennapi munkám 
során is sikeresen alkalmazom. 
Teljes bizonysággal állíthatom, hogy sikeres szakmai karrierem a főiskola kihívások, és Tanáraim áldozatos 
munkája nélkül nem valósulhatott volna meg. 
Minden ismerősömnek és barátomnak ajánlom az intézményt, valamint a kereskedelem és marketing 
szakot. 

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2008-2012 KRF Kereskedelem és marketing BA alapszak

Pályafutásomat a Magyar Telekom Nyrt.-nél kezdtem, 2010-ben a „Vállalat top értékesítője” 
elismerésében részesültem. 
2010 és 2013 között biztosítás- és pénzügyi szolgáltatásközvetítőként dolgoztam az Allianz Hungária Zrt., 
illetve az FHB Bank Zrt. partnereként.
2013-ban csatlakoztam a Kedvenc JM Kft-hez, mint marketingkommunikációs és beszerzési munkatárs. 
2014 óta a UPC Magyarország Kft. termékmenedzsment csoportjában dolgozom, 2016-ban felsővezetői 
kitüntetésben részesültem, 2017-től CEE csapatvezetői pozícióba kerültem.

BÁLINT ÁDÁM
Verseny neve: Kunsági Éden 
márkapályázat
Év: 2011
Helyezés: Országos 2. helyezett
Pályamunka: A Kunsági Éden 
márkastruktúrájának kialakítása
Konzulensek:  
Dr. Tamus Antalné - Saáry Réka

Verseny neve: Traffic Awards
Év: 2011
Helyezés: Országos 2. helyezett
Pályamű címe: NESCAFE az „Y” 
generáció körében
Konzulensek:  
Dr. Tamus Antalné - Saáry Réka

Verseny neve: Traffic Awards
Év: 2013
Helyezés: Országos 1. helyezett
Pályamű: Banki szolgáltatások marketingje - ERSTE Diákszámla
Konzulensek: Dr. Tamus Antalné- Saáry Réka
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Mit jelentett életében a TDK?
A TDK adott egy lehetőséget, hogy bizonyítsak magamnak. Megkönnyítette a záróvizsga időszakot. 
Mivel nagyon jól sikerült, egy életre szóló sikert is jelentett, ami továbbvitt a doktori képzés irányába. 
Nagyon sok kedves emberrel ismerkedtem meg, akik közül néhánnyal ma is tartom a kapcsolatot.
A verseny adott egy motivációt, hogy érdemes tanulni és dolgozni, mert meglesz a jutalma a tetteimnek.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2013-ban elkezdtem a Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában 
a tanulmányaimat ösztöndíjas képzésben. Szarvason oktattam és kutattam, valamint részt vettem a 
pályázatok munkálataiban 3 éven keresztül.

Jelenlegi munkakör: Egyéni vállalkozó, PhD hallgató
Munkahely: Saját gazdálkodás, vállalkozás, SZIE-GSZDI

Jelenleg, negyedik éve vezetem a saját vállalkozásomat a szőlőtermelés területén és mellette írom 
a disszertációmat a szőlő- és borágazat költség- és jövedelem helyzetéből. Tavaly elkészült az első 
feldolgozott termékem is a 100%-os „bag in box”-os 3 literes kiszerelésű kékszőlőlevem. A vállalkozásom 
és a doktori képzés mellett 2016-ban megszületett a kisfiam és férjhez mentem.

SZAMOSKÖZINÉ  
KISPÁL GABRIELLA

OTDK eredmény
Év: 2011
Helyezés: 2. helyezett
Dolgozat címe: A csongrádi 
szőlőtermelők gazdasági 
helyzete
Konzulens: Dr. Liebmann Lajos

OTDK eredmény 
Év: 2013
Helyezés: 2. helyezett
Dolgozat címe: „Ízlések és 
borok” – A csongrádi bor 
pozícionálása
Konzulens: Dr. Takács István
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Mit jelentett életében a TDK?
A TDK remek lehetőséget nyújtott arra, hogy szintetizáljam a tanórákon megismert módszereket, 
gondolkodásmódokat egy olyan témában, amely akkor nagyon foglalkoztatott. 
Ez a dolgozat és az általa elkészült Excel munkalapok azért kedvesek a számomra, mert Dr. Miller 
György tanár úr vezetésével először nyílt alkalmam kipróbálni magamat a tudomány világában. 
Érdekes volt azt megtapasztalni, hogy miként tudnak az órán tanult tudományos módszerek segíteni a 
mindennapjaimban.
Az, hogy lehetőségem volt bemutatni a dolgozatot az ITDK-n illetve az OTDK-n, fantasztikus 
élményekkel, tapasztalatokkal, kapcsolatokkal gazdagított. Az, hogy ma PhD hallgató vagyok, ennek a 
dolgozatnak is köszönhető, mivel az OTDK zsűrijéből ismerhettem meg első doktori témavezetőmet. 
Fantasztikus érzés volt BA-s hallgatóként az, hogy évekre előre kirajzolódott a tudományos életpályám, 
mely sokszor adott erőt egy-egy nagyobb kihívás idején.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2015-2018 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Master of Business Administration
2012-jelenleg is SZIE Doktori Iskola, PhD hallgató
2010-2012 Károly Róbert Főiskola, Vállalkozásfejlesztés MA
2006-2009 Károly Róbert Főiskola, Gazdálkodási és menedzsment 

Gyakorlati életút, karrier:
Jelenlegi munkakör: kutatási és innovációs referens
Munkahely: Földművelésügyi Minisztérium, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Osztály
2013-2015 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamra; innovációs tanácsadó

SZABÓ ANETT KRISZTINA

OTDK eredmény
Év: 2011
Helyezés: 3. helyezett
Dolgozat címe: Egy 
vendéglátóegység készlet-
gazdálkodásának optimalizálása
Konzulensek: Dr. Miller György

OTDK eredmény 
Év: 2013
Helyezés: 3. helyezett és 
különdíj
Dolgozat címe: Biomassza 
kazán, mint megoldási 
lehetőség egy gazdaság 
energiaellátására 
Konzulens:  
Dr. Takácsné dr. György Katalin 
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Mit jelentett életében a TDK?
Nagy kitartást és áldozatosságot követelő felkészülés volt a TDK munka. Hosszú hónapok munkája volt 
benne és ez nem csak a könyvtárban böngészésről szólt, hanem primer kutatásom keretében, a terepen 
kérdőívezésről és az adatok feldolgozásáról is. 
Néha nagyon nehéz volt, mikor már a 10. ember mondta azt, hogy hagyjam békén és nem hajlandó 
válaszolni, pedig veszettül ráér. Kicsit elveszi az ilyen hozzáállás ember lelkesedését. 
De ekkor előjött a kiölhetetlen maximalizmusom és végig csináltam.  Nehogy már feladjam! 
Nem volt társam, akire támaszkodhattam volna, de talán ezért olyan édes a siker. 
Sokat köszönhetek konzulensemnek, aki folyamatosan és lelkesen segítette munkámat, mindig ott volt a 
héttérben, ha szükségem volt rá.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2008-2011 KRF Kereskedelem és marketing BA alapszak
2012-2014 Szegedi Tudományegyetem MA

Jelenlegi munkakör: Digitális projekt asszisztens
Munkahely: Mediaworks Hungary Zrt. 

A gyöngyösi évek után Szegedre mentem MA képzésre, ott folytattam tanulmányaimat. 
Az egyetemi tanulmányok mellett Ópusztaszeren a Nemzeti Történeti Emlékparkban voltam 
gyakorlaton. 
Majd első főállású munkahelyem a Ringier Kiadó Kft. kutatási osztályán volt. 
A Ringier-nél is gyakornokként kezdtem. 
A kutatásról kerültem át fél év után a digitális divízióra projekt asszisztensi, projektmenedzseri feladatok 
ellátására.
Azóta is ott dolgozom, csak a cég neve változott, ma már Mediaworks Hungary Zrt. 

OTDK eredmény
Év: 2011.
Helyezés: 3. helyezett
Dolgozat címe: A rendezvények imázsépítő szerepe a Csaba Center 
Bevásárló- és Szórakoztatóközpont gyakorlatában
Konzulens: Saáry Réka

FAZEKAS-CSÁNYI  
MÁRIA MAGDOLNA
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Mit jelentett életükben a TDK?
Örömmel és büszkeséggel gondolunk vissza erre az időszakra, rengeteget dolgoztunk, hogy sikeres 
tanulmányt adjunk be határidőre.
A hajtós időszak ellenére jó érzéssel töltött el bennünket, részt venni a konferencián, úgy gondoltuk, 
hogy ez fontos, sokat ad nekünk. Ebben az időszakban tanultunk meg igazán együtt dolgozni. Az, hogy 
sikeres lett a dolgozatunk és országos második helyezést értünk el, boldogsággal töltött el. Jó érzés volt 
büszkélkedni vele, hogy ezt közös és rengeteg munkával értük el, de megcsináltuk! Azzal, hogy részt 
vettünk ezen a konferencián csak nyertünk. Visszaigazolást kaptunk, arról hogy sikeresen elsajátítottuk az 
addig tanultakat, segített abban, hogy lényegre törően, precízen tudjunk előadni, prezentálni, amit mai 
napig kamatoztatunk munkánk során. 

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
Mellár Kószó Ágnes: Károly Róbert Főiskola, Kereskedelem és marketing BA alapszak. Szegedi 
Tudományegyetem, Kommunikáció és médiatudomány szak
A  Pharmainvest Zrt.-nél dolgozom központi beszerzőként.

Prokaj Kovács Zsófia: Károly Róbert Főiskola, Kereskedelem és marketing BA alapszak
2011 óta Egerben, a Robert Bosch Automotive Steering Kft.-nél dolgozom, mint logisztikai munkatárs. 

Gardalits Diána: Károly Róbert Főiskola, Kereskedelem és marketing BA alapszak
Bristolban élek, a Bill’s étteremláncnál dolgozom vezető pozícióban.

OTDK eredmény
Év: 2011

Helyezés: 2. helyezett
Dolgozat címe: Fiatalok energiaital fogyasztási 

preferenciái életstílus karakterek összefüggésében
Konzulensek: Dr. Tamus Antalné - Dr. Fodor Mónika

GARDALITS DIÁNA MELLÁR KÓSZÓ 
ÁGNES

PROKAJ KOVÁCS 
ZSÓFIA
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Mit jelentett életében a TDK?
Főiskolás éveim alatt több alkalommal is részt vettem Tudományos Diákköri Konferencián. Két 
alkalommal azonban az OTDK-ra is sikerült eljutnom, ahol különdíjjal és egy 2. helyezéssel lettem 
gazdagabb. Azonban ennél sokkal többet nyertem. 
A TDK kiválóan alkalmas arra, hogy próbára tegyük saját magunkat, hogy fejlődjünk és megtaláljuk azt a 
területet, ami igazán érdekel minket. 
Tanulmányaim alatt szerzett tapasztalataimnak, a számtalan szereplésnek és megmérettetésnek 
köszönhetően megtanultam kiállni a gondolataimért, véleményemért, és ami a legfontosabb, 
megtanultam hinni magamban, mely szerintem a sikeres és boldog élet titka.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
KRF, Államháztartási és marketing szakirány, Rehabilitációs gazdasági menedzser szak
KRF, Vállalkozásfejlesztés MA, SZIE  Marketing MA

Jelenlegi munkakör: Sminktetováló  
Munkahely: Saját vállalkozás

A főiskola és a mesterképzés elvégzése után egy rendezvényszervező cégnél helyezkedtem el, ahol bár 
nagyon élveztem a munkát hamar rájöttem, hogy az én utam egy saját vállalkozás lesz. 
Tele voltam tervekkel, álmokkal és ötletekkel, amelyeket egytől egyik meg szerettem volna valósítani. 
Azzal azonban tisztában voltam, hogy az eredmények és a sikerek nem jönnek majd maguktól. Ez nem 
jelentett gondot, hisz tanulmányaim során számtalan olyan feladatot kellett megoldanom, mely kezdetben 
kilátástalannak tűnt. Belevágtam és sikerült. Bátorságomnak, szorgalmamnak és magamba vetett hitemnek 
köszönhetően, ma azon kevesek egyike lehetek, akik rajongásig szeretik a munkájukat és meg is élnek belőle. 
Bár jelenlegi munkám látszólag távol esik eredeti végzettségemtől, azonban ez nem teljesen igaz. 
Hiszen ahhoz, hogy ma sikerre vigyünk egy vállalkozást, nagyfokú háttértudás kell. Kellő akarattal és 
szorgalommal kell rendelkezni, amelyre a főiskolai évek és az ilyen versenyek is megtanítottak.
Mindenkit biztatok arra, hogy a főiskolai évekből minél többet hozzon ki, minél több “nehézség” elé 
állítsa magát minden diák, mert hiszem, hogy csak akkor hozhatjuk ki magunkból és az életünkből a 
maximumot! 

OTDK eredmény
Év: 2011
Helyezés: 2. helyezett és különdíj
Dolgozat címe: A megváltozott munkaképességű személyek 
alkalmazása - kihívások a foglalkoztatásban
Konzulens: Herneczky Andrea 

KASZANYI DÓRA
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Mit jelentett életében a TDK?
Büszke vagyok rá, hogy beneveztem a versenyre, hiszen rengeteg tapasztalatot és önbizalmat adott 
mind a felkészülés mind a prezentáció. 
Fontosnak tartom, hogy ilyen és hasonló kihívásokat vállaljanak a fiatalok, hiszen ezek az élmények 
örökre megmaradnak, az élet számos területén nyújt segítséget.
Munkámban és más képzéseken is egy nagyszerü alapot nyújtott a magabiztos fellépés, amit a TDK 
prezentációimnak és az alapos felkészülésnek köszönhettem. 
Konzulensem is minden lépésben támogatott, Neki is nagyon sokat köszönhetek

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2006-2009 Human erőforrások BA alapképzés, Károly Róbert Főiskola
2009-2011 Vállalkozásfejlesztés MA képzés, Károly Róbert Főiskola

Jelenlegi munkakör: Diszpozíció
Munkahely: Global Express Austria GmbH
A második diplomaosztóm után, privát okokból Ausztriába költöztem, elöször a vendéglátásban 
dolgoztam, majd amikor a német nyelvtudásom megfelelö volt, mérlegképes könyvelöi és SAP 
tanfolyamot végeztem el Karintiában. 
Sikeres vizsgáim után munkát kaptam a Global Express Austria GmbH-nál, ahol az első másfél 
évben a könyvelésen dolgoztam, majd az operativ részlegre – diszpozició – váltottam, ahol máig is 
tevékenykedem.

MOHOS MELINDA
OTDK eredmény
Év: 2011
Helyezés: 1. helyezett
Dolgozat címe: Magyarország 
munka-erőpiaci helyzetének 
elemzése a migráció 
szemszögéből, figyelembe 
véve az Európai Képesítési 
Keretrendszer elvárásait
Konzulens: Dr. Piros Márta

2009 Magyar Innovációs 
Szövetség, Harsányi István díj 
Dolgozat címe: Magyarország 
munka-erőpiaci helyzetének 
elemzése a migráció 
szemszögéből, figyelembe 
véve az Európai Képesítési 
Keretrendszer elvárásait
Konzulens: Dr. Piros Márta 
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Mit jelentett életükben a TDK?
Számunkra a TDK-n való részvétel egy igazi kihívást jelentett, mesterképzésen közösen készítettük el a 
dolgozatot. Igazán jól tudtunk együtt dolgozni, hosszú éjszakákat töltöttünk kutatásokkal és különböző 
észrevételeink voltak, melyek nagyban segítették a dolgozatunk elkészítését. Egy életre szóló örök emlék 
marad, amire mindig jó szívvel gondolunk vissza, hiszen rengeteg időt, és munkát igényelt, de mégis 
meghozta gyümölcsét, ennek a dolgozatnak a megírása igazi csapatmunkát igényelt tőlünk. A barátságunk a 
mai napig megmaradt. Egy ilyen dolgozat előadása és megvédése nagyban segített, hogy előadókészségem 
és határozottságom is fejlődjön. A TDK-n és OTDK- elért eredményeket az önéletrajzunkban is mindig 
feltüntetjük, valamint ezen eredmények is hozzá segítettek a Köztársasági Ösztöndíj elnyeréséhez. 

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
Molnár-Győrfi Katalin
Károly Róbert Főiskola, Pénzügy és Számvitel 
alapszak, Adóigazgatási és Hitelintézeti szakirány
Károly Róbert Főiskola, Vállalkozásfejlesztés 
mesterszak
Jelenlegi munkakör: Univerzális Tanácsadó
Munkahely: Budapest Bank Zrt.

Szabó-Hevér Judit
Károly Róbert Főiskola, Pénzügy és Számvitel 
alapszak, Adóigazgatási szakirány
Károly Róbert Főiskola Vállalkozásfejlesztés 
mesterszak
2012-2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ahol több 
osztályon is dolgoztam. 
2016 óta a Vodafone-nál továbbra is az adózásban 
dolgozom, kifejezetten az áfára összpontosítva, 
nemzetközi viszonylatokban.

OTDK eredmény
Év: 2011

Helyezés: 3. helyezett
Dolgozat címe: Magyarországi középvárosok 

vizsgálata teljesítményük tükrében
Konzulensek: Dr. Tamus Antalné - Dr. Király Zsolt

MOLNÁR-GYŐRFI KATALIN SZABÓ-HEVÉR JUDIT 
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Mit jelentett életében a TDK?
A TDK-n és az OTDK-n való szereplés, így visszagondolva rengeteg tapasztalatot adott. Továbbtanulás 
szempontjából számos előnye volt, többek között a tanulmányi ösztöndíj és a köztársasági ösztöndíjra 
való pályázás során. Külön könnyebbség volt, hogy nem kellett államvizsgánál megvédeni a 
szakdolgozatom a helyezésnek köszönhetően. 
A mesterképzésre való jelentkezéskor szintén többlet pontot jelentett.
Mindezek mellett kiváló önismereti és önfejlesztési lehetőség volt életemben. Nemcsak azt tanultam 
meg, kiváló konzulensem segítségének köszönhetően, hogy hogyan tudok egy kutatómunkát az elejétől 
a végéig kivitelezni, hanem azt is, hogy milyen módon adom elő. 
A pozitív értékelés, beleszámítva a kritikákat is, mind a fejlődésemet szolgálták. 

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
KRF, Emberi erőforrások BA
KRF, Vállalkozásfejlesztés MA

Jelenlegi munkakör: projekt menedzser
Munkahely: Argus Optik Kft.

Az alapszakos diploma megszerzését követően rögtön felvételt nyertem a mesterképzésre. Ezen idő alatt 
már különböző biztosító társaságoknál dolgoztam, ahol rengeteg üzletkötési tapasztalatra tettem szert. 
Ezt követően egy ügyvédi irodában helyezkedtem el, ahol gazdasági tudásomat jogi ismeretekkel 
is kibővíthettem. Ezek után jelenlegi munkahelyemre nyertem felvételt, ahol a cég szerteágazó 
működésére teljes körű rálátásom nyílt, megtalálva a párhuzamot a tanulmányaimmal. Jelenlegi 
munkakörömben különböző típusú projekteket menedzselek, mely szerteágazó feladatrendszerrel bír, 
valamint mindenkor gyors és szakszerű reagálást igényel. 
Ez jelenti számomra a munkában az örömöt, a mindennapi kihívást, elkerülve a monoton munkát. 

OTDK eredmény
Év: 2011
Helyezés: 3. helyezett
Dolgozat címe: A debreceni orvosnők helyzete napjainkban
Konzulens: Bezzeg Enikő 

RESZEGI ORSOLYA
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Mit jelentett életében a TDK? 
A TDK részemre egy nagy kihívás volt, szerettem volna egy olyan témában indulni, amiről még nem 
igazán írtak és egy újdonság. Ez úgy gondolom sikerült is nagyon sok munkám volt benne, rengeteg 
szekunder és primer kutatás. 
Szerettem volna magamnak bebizonyítani, hogy képes vagyok egy olyan színvonalú dolgozatot írni, 
mellyel esetleg még helyezést is érek el. Ez sikerült is és nagy könnyebbség volt, hogy nekem már az 
államvizsgán nem kellett megvédenem a szakdolgozatom. 
Az hogy tovább jutottam az országos versenyre, egy igazi felejthetetlen élmény volt, erre nem is 
gondoltam volna, álmomban sem hogy eddig eljutok.  
Köszönöm konzulensemnek a sok-sok segítséget!
Általában az állás interjúk során mindig elmondtam, hogy részt vettem egy ilyen versenyen, még ha nem 
is vágott a cég profiljába mindenkinek nagyon tetszett és értékelték. 
Én csak biztatni tudnék mindenkit, hogy érdemes rajta elindulni. 
Nagyon sok kialvatlan éjszakám volt akkor, de még most is bevállalnám így is hogy tudom mennyi 
munka volt benne.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2008-2011 Károly Róbert Főiskola Kereskedelem és marketing BA alapszak
 
Jelenlegi munkakör: Boltvezető
Munkahely: SPAR Magyarország Kft

Pályakezdőként az ELMŰ-nél helyezkedtem el, mint irodai dolgozó, majd Coca- Colánál a szervizben 
adminisztratív munka, Auchan kereskedelmi manager. 
Jelenleg SPAR boltvezető és már a 2. boltot viszem a jó eredményeim miatt.

OTDK eredmény
Év: 2011
Helyezés: 3. helyezett
Dolgozat címe: Passzívházé a jövő?
Konzulens: Dr. Tamus Antalné

SZABÓ BRIGITTA 
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Mit jelentett életében a TDK?
Ha jól emlékszem a TDK munka volt az első, amikor lehetőségem adódott az elméleti tudást a 
gyakorlatba átvezetni. 
Reál beállítottságom miatt is jobb szerettem a háttérben az adatok elemzésével tölteni az időt, viszont 
tudtam, hogy a legjobb lehetőséget csak azok kaphatják meg a való életben, akik olykor a nyilvánosság 
előtt is megmutatják tehetségüket és tudásukat.
A TDK egy olyan esemény, ahol nem csak megmérethetjük magunkat más intézmények hallgatóival 
szemben, de egy jól sikerült dolgozat, sokat lendíthet a továbbtanulásban, vagy a pályakezdésben 
(zárójelben jegyzem meg, hogy nekem az utóbbiban segített).
Én itt készültem fel a tanáraimnak/konzulenseimnek köszönhetően arra, hogy hogyan tarthatnék 
előadást annak érdekében, hogy a legfontosabb információ a lehető leggyorsabban és 
eredményesebben eljusson a halhatósághoz, ami nagyon fontos a mai rohanó világunkban. 
A TDK segít abban is, hogy megtalálhatjuk a saját érdeklődési körünket azzal, hogy elmélyülünk egy 
adott a témakörben.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2007 – 2010 KRF, Gyöngyös, Közgazdász Pénzügy és Számvitel BA alapszak

Jelenlegi munkakör: Commercial Controller
Munkahely: Crown Packaging European Division GmbH  Baar 6340, Switzerland

A főiskola befejezését követően az Alföld Pro-Coop Zrt-nél kezdtem el dolgozni, mint gazdasági 
elemző, de néhány hónap múlva egy váratlan telefonhívást kaptam. A kft. ahol a szakmai illetve OTDK 
dolgozatomat írtam, egy állásajánlattal keresett meg. Arra a döntésre jutottam, hogy érdemes váltani, 
mivel mindig is ki akartam magam próbálni egy multinacionális vállalatnál és tudtam, hogy a Crown 
Magyarországi Csomagolóipari Kft egy amerikai cég leányvállalata több európai központtal.
Így mint kereskedelmi kontroller kezdtem el dolgozni, először Magyarországért később a Közép-Kelet 
Európai régióért feleltem. 
Idővel a számításaim bejöttek, 3 év után adódott egy lehetőség, hogy az új svájci központba pályázzak 
meg egy állást, amelyet sikeresen elnyertem, most negyedik éve 2014 január óta Commercial 
Controllerként dolgozok, és konszolidálom az európai leányvállalatok adatait.

OTDK eredmény
Év: 2011
Helyezés: 1. helyezett és különdíj
Dolgozat címe: Hibaelemzés a controllinggal összekapcsolva: 
selejtelemzés
Konzulens: Dr. Novák Tamás

VÁGÓ JÁNOS
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Mit jelentett életében a TDK?
A Tudományos Diákköri Konferenciákon való részvételek meghatározó momentumai voltak főiskolás 
éveimnek. A dolgozatok készítése során ízelítőt kaptam a kutatómunka sava-borsából és olyan 
tapasztalatokkal gazdagodtam, amelyek építőkövei lettek jelenlegi oktatói-kutatói tevékenységemnek. 
Az intézményi és az országos versenyeken elért sikerek megerősítettek abban, hogy helyem van a 
tudományos világban. 
Nagyszerű Tanáraim voltak, akik nemcsak szakmai hozzáértésükkel, hanem emberségükkel is 
nagymértékben hozzájárultak az elért eredményeimhez. Minden kedves Hallgatót csak bátorítani tudok 
arra, hogy mérettesse meg magát a diákköri konferenciákon, hiszen számos kompetenciára lehet szert 
tenni és annyi pluszt ki tud hozni az emberből, ami mindenképpen hasznára válik a jövőben. 

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
Jelenlegi munkakör: Doktorandusz, Phd hallgató
Munkahely: SZIE, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
2016-tól az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasa
2014–2015 a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné PhD Programjának az ösztöndíjasa
2014 Okleveles közgazdász Vállalkozásfejlesztés MA szak, KRF Gyöngyös 
2012 Köztársasági ösztöndíj
2011 Közgazdász, Kereskedelem és marketing BA alapszakon, KRF Gyöngyös

BAKOS IZABELLA MÁRIA
OTDK eredmény
Év: 2012
Helyezés: 2. helyezett MÉTE 
OTDK, Debrecen
Dolgozat címe: A magyar és a 
partiumi élelmiszerfogyasztói 
szokások összehasonlító 
vizsgálata
Konzulensek: Dr. Tamus Antalné 

OTDK eredmény
Év: 2013
Helyezés: 2. helyezett
Dolgozat címe: A középiskolás 
fiatalok élelmiszerfogyasztói 
preferenciái Magyarországon  
és Erdélyben
Konzulens: Dr. Tamus Antalné 

OTDK eredmény
Év: 2015
Helyezés: 2. helyezett
Dolgozat címe: A vidékfejlesztési támogatások területi eltérései 
Romániában és Magyarországon
Konzulensek: Dr. Tamus Antalné - Dr. Takácsné Dr. György Katalin
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Mit jelentett életében a TDK?
A tanáraim bátorítottak, hogy induljak a versenyen, mert akkoriban kevés önbizalmam volt, hogy ilyen 
ambícióim legyenek. 
A kutatás témája alapvetően az én ötletem volt, a kivitelezés pedig számos együttműködés és több 
ember munkájának eredménye, amihez rengeteg segítséget és módszertant kaptam a konzulensemtől. 
A versenyszellem csak egy pozitív mellékhatás. 
Maga a verseny sokkal több élményt nyújtott, amire örömmel tekintek vissza és nem a helyezés miatt, 
amit elértem.
A közeg, a légkör, új ismeretségek, érdekes emberek és még érdekesebb témák, amikből lehetett 
építkezni. 
Mai napig hiányzik az a külső „nyomás” – jó értelemben véve – amit a főiskolai évek során volt 
szerencsém tapasztalni. 
A kutatásomban való felkészülés során jöttem rá, hogy ahol cél van, oda út is vezet. 
Ezzel ösztönzök minden leendő hallgatót, hogy merjenek célt választani, merjenek kapcsolatokat 
szerezni és mindig legyen egy kérdés, egy új gondolat a fejben, amiből lehet újabb és újabb ajtókat 
nyitni.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
Károly Róbert Főiskola, Gazdálkodási és menedzsment
Károly Róbert Főiskola, Vállalkozásfejlesztés mesterképzés

Jelenlegi munkakör: Szállítmányozási ügyintéző, fuvarszervező
Munkahely: Zollner Kft.

OTDK eredmény
Év: 2013
Helyezés: 2. helyezett
Dolgozat címe: Megújuló energiával fűtött épületek beruházás 
gazdaságossági vizsgálata
Konzulens: Dr. Tégla Zsolt

DUDÁS DOROTTYA



SIKERES HALLGATÓNK A TUDOMÁNYOS ÉLETBEN

Mit jelentett életében a TDK?
Szerencsésnek érzem magam, hiszen főiskolás éveim alatt két alkalommal vettem részt TDK-n, illetve 
OTDK-n is. Amikor jeleztem konzulensemnek, hogy részt szeretnék venni a versenyen, akkor úgy 
éreztem, hogy ki akarok emelkedni az átlagos közegből és meg szeretném mutatni, hogy mit tudok. 
Számomra igazi kihívás volt mindegyik verseny és nagyon sok munkával, utánajárással járt, de megérte! 
Motiváltnak éreztem magam és mindent megtettem azért, hogy a legjobbat hozzam ki magamból. 
Hozzáteszem, hogy Tamusné tanárnőnek nagyon sokat köszönhetek! 
A rengeteg konzultáció, szakmai segítség meghozta a gyümölcsét, ugyanis a 2013. évi OTDK-n  
3. helyezést értem el. 
Azt tanácsolom azoknak a hallgatóknak, akik éreznek magukban affinitást, hogy jelentkezzenek TDK-ra, 
mert ez egy olyan lehetőség, amit nem szabad kihagyni! 
A TDK-nak és OTDK-nak megvan a maga szépsége, varázsa. 
Nagyon jó érzés volt a dicséret, gratuláció, amit akkor tanáraimtól, családomtól, ismerősöktől kaptam. 
Mindemellett önéletrajzom minőségi színvonalát is emeltem az elért helyezéssel, ami igen pozitív 
benyomást keltett az állásinterjúkon.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
A Károly Róbert Főiskolán az alábbi képzéseken szereztem diplomát, képesítést
- Emberi erőforrások, BA alapszak
- Rehabilitációs gazdasági menedzser, másoddiploma
- Vállalkozásfejlesztés, mesterképzés
- Titkárságvezető, felsőfokú szakképzés

Jelenlegi munkakör: Osztályos asszisztens
Munkahely: Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan

2011áprilisától a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft.-nél asszisztens gyakornokként kezdtem el 
dolgozni. Miután elég tapasztalatot szereztem, 2014. januártól már főállású munkavállalóként végzem 
ezt a tevékenységet. A gyár legnagyobb osztálya, tulajdonképpen egy egész csarnok tartozik hozzám. 
Osztályos asszisztensi tevékenységem mellett külföldi főnököm személyi asszisztense is vagyok.

OTDK eredmény
Év: 2013
Helyezés: 3. helyezett
Dolgozat címe: Melyik szolgáltatót válasszam? A 7P vizsgálata az 
igénybevevő aspektusából
Konzulens: Dr. Tamus Antalné 

FEHÉR MÓNIKA
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Mit jelentett életében a TDK?
Személy szerint nagyon szeretem a kihívásokat, és fontosnak tartom, hogy időnként megmérettessük 
magunkat.
A TDK egy nagyon jó lehetőséget biztosít mindezekre! 
Annak ellenére, hogy a dolgozat elkészítése során a kutatómunka egy időigényes feladat, a 
végeredmény mindenért kárpótol. 
Az első Konferencián való szereplésem hatalmas önbizalmat adott, és lehetőségeimhez mérten azóta is 
törekszem arra, hogy egyéb kutatómunkákban is részt tudjak venni. Összességében elmondhatom, hogy 
fordulópontnak érzem az életemben a konferencián való részvételeimet, mert nagyban hozzájárultak 
ahhoz, hogy az legyek, aki jelenleg vagyok.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2004-2007 Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös Közszolgálati közgazdász szak, közigazgatási menedzser 
szakirány
2010-2012 Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös Vállalkozásfejlesztés, MA
2014- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Állam-és Jogtudományi Kar Jogász szak

Jelenlegi munkakör: projekt szakmai megvalósító
Munkahely: Heves Megyei Kormányhivatal Hevesi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

2007-ben kezdtem pályafutásomat Fodor Tamás önálló bírósági végrehajtónál, majd 2008-tól a Magyar 
Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságánál álltam alkalmazásban 2017-ig. 
A munka mellett, folyamatosan képeztem, és jelenleg is képzem magam, mivel fontos számomra, hogy 
tudásom mindig naprakész legyen.

OTDK eredmény
Év: 2013
Helyezés: 2. helyezett
Dolgozat címe: Vállalkozások fejlesztésének lehetőségei, 
nem pénzügyi eszközökkel
Konzulens: Dr. Hágen István Zsombor

KOZMA JUDIT



SIKERES HALLGATÓNK A TUDOMÁNYOS ÉLETBEN

Mit jelentett életében a TDK?
Büszkeséggel tölt el a mai napig, hogy egy országos versenyen prezentálhattam és mérettethettem 
meg magamat. Jó érzés visszagondolni arra, amikor a verseny szüneteiben a többi versenytársam 
elismerő szavakkal keresett meg a prezentációm miatt, és érdeklődött az iskolámról, tanáraimról és 
tanulmányaimról. 
Országos versenyen második helyezést elérni számomra egy olyan eredmény, amire életem során 
bármikor büszkén visszagondolhatok, és mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy közel 6 éve végeztem 
a főiskolán, és még most is megkeresnek a TDK-n elért eredményemmel kapcsolatban.
Az S&P500 index 500 cégének vállalatérétkelését készítettem el 4 éves mérleg és eredménykimutatás 
adatok alapján, ezekből számoltam pénzügyi mutatókat. Az így kapott eredményekből kíséreltem 
meg pénzügyi típusjelenségeket azonosítani és különböző statisztikai módszerekkel megkeresni az 
összefüggést a pénzügyi típusjelenségek és a cégek tőzsdei árfolyamának alakulása között.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2013 Közép-Európai Brókerképző Alapítvány, Értékpapír-ügyintézői jogi vizsga
2008 – 2012 Károly Róbert Főiskola, Pénzügy és számvitel BA alapszak, számvitel szakirány

Jelenlegi munkakör: Business Analyst
Munkahely: Erste Befektetési Zrt.

A KRF-en működő tehetséggondozó program (EIF) keretein belül ismerkedtem -, és szerettem meg a 
tőzsde világát. A diplomám készhez vételét követő egy hónapon belül felvettek egy magyar tulajdonú 
brókercéghez (Solar Capital Markets Zrt.), ahol négy éven keresztül dolgoztam.  Az allásinterjú előtt 
elkérték a TDK dolgozatomat e-mailben, a vezérigazgató elolvasta az állásinterjúig, így rögtön tudtunk 
egy szakmai eszmecserét futtatni a témában, mindenféle korábbi szakmai gyakorlatom hiányának 
ellenére is. Backoffice, midoffice, kontrolling, és üzletfejlesztési feladatokat láttam el, megismerkedtem az 
üzletkötés teljes elszámolási oldalával, rengeteget tanultam. 
Négy év elteltével kerestek meg az Erste Befektetési Zrt.-től arra a pozícióra, amiben jelenleg is 
dolgozom. Jó lehetőségnek, új kihívásnak tekintettem, ezért váltottam, azóta is az Erste Befektetési Zrt. 
csapatát erősítem.

OTDK eredmény
Év: 2013
Helyezés: 2. helyezett
Dolgozat címe: A vállalatok pénzügyi típusjelenségeinek 
többváltozós analízise
Konzulens: Zakár Tivadar

KRISZT KATALIN
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Mit jelentett életében a TDK?
Jogászként, közgazdász másoddiploma megszerzésére irányuló képzés során, távoktatásos hallgatóként 
érdekes kihívás volt részt venni az intézményi TDK-n. A részvételre buzdítás, a kitartó segítség és a 
nagyfokú alkotói szabadság biztosítása miatt a konzulensemet, Dr. Benedek Andreát illeti a kizárólagos 
köszönet és az érdem, Ő segített bebizonyítani, hogy távoktatásos hallgatóként is van értelme 
megküzdeni az egyes szakmai témákban sokkal alaposabban elmélyülni képes nappalis hallgatók 
dolgozataival. Azt gondolom, hogy alapvető a témaválasztás, amelynek nagyon közel kell állnia mind 
a szerző, mind a konzulens érdeklődési köréhez, előny, ha van személyes érintettség a témakörben, 
ahogy az az esetemben is volt. A TDK eredménytől függetlenül is volt konkrét haszna a dolgozatnak, az 
érintett szervek – nemzeti park igazgatóságok – vonatkozó szakmai tevékenységének érdemi fejlesztését 
szolgálta. 
Az OTDK szereplés 2013-ban már csak egyfajta jutalomjáték volt, ahol az elért 2. helyezésem számomra 
kiemelt jelentőségét az adja, hogy a 2005-ben az állam- és jogtudományi OTDK-n elért 2. helyezés után 
egy teljesen más szakterületen ugyanezt az eredményt meg tudtam ismételni.
A TDK/OTDK részvétel, pláne a kiváló helyezés az adott szakterületen való munkaerő piaci  
elhelyezkedésnél, főleg pályakezdőként biztos versenyelőnyt jelent a versenytársakhoz képest, de 
emellett a felkészülés és maga a megmérettetés is számos – az élet egyéb területén is hasznos – 
személyes készséget fejleszt, ami később elvehetetlen pluszt ad a karrierúthoz.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
2000-2005 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szakképzettség;
2008-2012 KRF közgazdász kereskedelem és marketing BA alapszakon 

Jelenlegi munkakör: főosztályvezető
Munkahely: Földművelésügyi Minisztérium, Állami Földekért Felelős Államtitkárság

A Szent István Egyetem meghívott előadója vagyok, ahol a „Bevezetés a természetvédelembe”) és a 
„Hatásvizsgálatok” című tárgyakat oktatom. 
2005-2010 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, birtokügyi referens
2010-2014 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, osztályvezető

OTDK eredmény
Év: 2013
Helyezés: 2. helyezett
Dolgozat címe: Természetvédelem és marketing – a nemzeti park 
igazgatóságok marketingtevékenysége
Konzulens: Szabóné Dr. Benedek Andrea

DR. NAGY JÁNOS
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Mit jelentett életében a TDK?
A TDK pályamunka elkészítése ugyan sok munkát, időt és koncentrációt igényelt, de éppen ezeknek 
köszönhetően segített elmélyülni egy olyan témában, amelyet saját érdeklődésem alapján választottam. 
Ez az elmélyülés az adott terület nyelvezetének, gondolkodásának bizonyos fokú elsajátítását is 
jelentette. 
A dolgozatírás során megszerzett jártasság pedig nagyban hozzájárult későbbi munkám során az üzleti 
partnerek viselkedésének, döntéseinek megértésében. 
Nem elhanyagolható az a közös munka okozta közvetlen hangnem sem, amellyel Konzulensem 
támogatott a dolgozatírás során. 
Az emberséges és pozitív hozzáállás segített át a holtpontokon, ha szükségem volt a helyes irány 
behatárolására.
Azt is fontosnak tartom kiemelni, hogy a prezentáció során a versenyző ugyan egyedül áll a közönség és 
a bizottság előtt, de a „tédékázás” csapatmunka is. 
Minden versenytárs sokkal inkább segítő, mint rivális. Számomra az önálló kutatás, amelyben mindenki 
a saját területére koncentrál, olyan közös pontot jelentett a többi résztvevővel, amely aztán egy érett 
közösséget és vidám csapatot kovácsolt össze.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
KRF Kereskedelem és marketing BA alapszak
KRF Vállalkozásfejlesztés MA

Jelenlegi munkakör: Termékmenedzser
Munkahely: MEISER Ferroste Kft., Dunaújváros

A Kereskedelem és marketing BA alapszakos diploma megszerzését követően egy ipari járórácsokat 
és acélszerkezeteket gyártó és értékesítő vállalatnál kezdtem gyakornokoskodni kereskedőként, ahol 
felfigyeltek TDK munkámra, sikeremre is, és munkaszerződést kínáltak fel, melyet örömmel elfogadtam.  
A vállalkozásfejlesztés MA mesterszakot már munka mellett végeztem el. Két év teljes körű 
értékesítői tevékenység után kaptam felkérést cégemen belül egy másik üzletág projektmenedzseri 
tevékenységeinek ellátására, amelyet örömmel vállaltam el.

OTDK eredmény
Év: 2013.
Helyezés: 1. helyezett
Dolgozat címe: Szervezetközi kapcsolatok az üzleti hálózatban
Konzulens: Dr. Tamus Antalné 

ÚR NORBERT
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Mit jelentett életében a TDK?
Azon kevés hallgató közé tartozom, akik az alapképzés első félévében már tudták, hogy részt 
szeretnének venni egy Tudományos Diákköri Konferencián. Az én esetemben a tervezett egy TDK-n 
való részvételből kettő lett, ennek köszönhetően az OTDK-n a szívemhez egy igazán közel álló témát 
mutathattam be, melynek alapjait egy beadandó dolgozat formájában készítettem el. 
A fő kutatási probléma, miszerint hogyan is lehet élmény a munkavégzés a mai napig megmozgat, több 
publikációt is írtam a témában, illetve vezetés és szervezés mesterképzéses szakom diplomamunkájába is 
bele kívánom csempészni az eddig összegyűjtött anyagokat.
Úgy gondolom, a TDK-ra való felkészülés kitartóbbá, következetesebbé tett, emellett javult a 
prezentációs készségem is. 
Bár néha nehéz volt megküzdeni az akadályokkal konzulenseim bármikor segítettek, ha elakadtam a 
dolgozatírásban vagy éppen csak egy kis inspirációra volt szükségem. 

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, Gazdálkodási és menedzsment BA alapképzés, Károly Róbert Főiskola, 
Gyöngyös Emberi erőforrás felsőoktatási szakképzés
Eszterházy Károly Egyetem GYKRC, Vezetés és szervezés MA képzés
Jelenlegi munkakör: On-site HR Researcher
Munkahely: Apollo Tyres Hungary Kft. (TESK Tanácsadó Kft. által)

Három különböző területen volt lehetőségem kipróbálnom magam diákként alapfokú tanulmányaim 
alatt, ezek pedig a toborzás, bankfióki lakossági értékesítés, illetve projekt adminisztráció. 
Hozzám legközelebb a toborzási terület állt, jelenleg is ilyen pozícióban dolgozom.

Év: 2017
Helyezés: 2. helyezett
Dolgozat címe: Hogyan lehet élmény a munkavégzés? - Áramlat a 
munkahelyen
Konzulensek:  
Szabóné Dr. Benedek Andrea - Dr. Takácsné dr. György Katalin

BATA MILÉNA
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Mit jelentett életükben a TDK?
A TDK számunkra a tanulmányaink kiterjesztését jelentette, hiszen a kutatás alatt rengeteg tantervben nem  
szereplő ismeretet sajátítottunk el. A TDK számunkra a kutatások sorozata volt, melyek kitöltötték a minden- 
napjainkat. Arra törekedtünk, hogy releváns információkat tartalmazzon a munkánk, melynek következtében 
rengeteg könyvet, kiadványt tanulmányoztunk és más terület is elkezdett érdekelni bennünket. Ezen kívül a 
verseny jellege miatt nagyszerű motivációt is tudott nyújtani, ami előre vitt a sikerek elérésében. 
Több jelentős változást is hozott az életünkben, elsősorban azért, mert a TDK-k alatt tanultunk meg „győzni”. 
Korábban még sosem indultunk hasonló versenyen, pont ezért szerettünk volna annyira nyerni. Talán éppen 
ennek az elvárásnak is köszönhetjük az első helyezéseket, mert nem a túlélés volt a cél, hanem az előre 
megcélzott első hely.
Mindenképpen érdemes elindulni a TDK-n, mert itt derül ki igazán, mennyire vesszük észre a lényeget a 
tartalomban, amely megkönnyíti a helyzetünket a jövőbeni munkánk során is.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
Faragó Csaba
Eszterházy Károly Egyetem GYKRC Gazdálkodási és 
menedzsment BA alapszak
Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíj 2016/17 
tanév 
Új Nemzeti Kiválóság Program, Hallgatói Kutatói 
Ösztöndíj 2016
Köztársasági Ösztöndíj 2016/17 tanév 
Jelenlegi munkakör: Szoftver Fejlesztő
Munkahely: Loxon Solutions Zrt. 

Fekete Csilla
Eszterházy Károly Egyetem GYKRC Gazdálkodási és 
menedzsment BA alapszak
Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíj 2016/17 
tanév 
Új Nemzeti Kiválóság Program, Hallgatói Kutatói 
Ösztöndíj 2016
Jelenlegi munkakör: Pénzügy, számviteli gyakornok 
Munkahely: Budapest Bank Zrt.

OTDK eredmény
Év: 2017

Helyezés: 1. helyezett és különdíj
Dolgozat címe: A KKV szektor elemzése különös tekintettel a csődmodellek alkalmazására

Konzulensek: Dr. Baranyi Aranka - Dr. Racskó Péter

FARAGÓ CSABA FEKETE CSILLA
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Mit jelentett életében a TDK?
Konzulensem, Dr. Tégla Zsolt bátorított, hogy ezzel a témával érdemes lenne elindulnom a helyi 
Intézményi Tudományos Konferencián. 
Némi hezitálás után belevágtam, és nem bántam meg. Arra ösztönzött, hogy olyan munkát adjak ki a 
kezemből, amelyre én is és tanáraim is büszkék lehetnek.
Szívből ajánlom a versenyt azoknak a hallgatóknak, akik nem csak „túlélésre játszanak”, és szívesen 
megmérettetik magukat hasonlóan gondolkodó diáktársaikkal. A verseny tanáraimhoz is közelebb 
hozott, akiktől maximális segítséget és biztatást kaptam.
Azt gondolom, azért is érdemes egy ilyen versenyen részt venni, mert az ember olyan szituációkban 
tesztelheti magát, amelyekkel a való életben, a munkahelyén is találkozhat. 
Nagyon jóleső érzés, hogy egy kis lábnyomot hagytam az iskola életében, ma is szívesen gondolok vissza 
rá.

Felsőfokú tanulmányok, gyakorlati életút
Eszterházy Károly Egyetem GYKRC, Kereskedelem és marketing, BA alapszak, logisztika szakirány
Jelenlegi munkakör: termékmenedzser
Munkahely: Szakál-Met-Al Kft. 

Munkahelyek:
2016 óta  Szakál-Met-Al Kft. termékmenedzser / beszerző 
2012-2016  Szakál-Met-Al Kft. régióvezető 
2009-2012  AEX Kft. ügyvezető

OTDK eredmény
Év: 2017 
Helyezés: 2. helyezett
Dolgozat címe: A Szakál-Met-Al Kft. elosztási folyamatainak 
vizsgálata 
Konzulens: Dr. Tégla Zsolt

NEBL ADORJÁN


