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A KONFERENCIA PROGRAMJA 
2008. május 8. 

1300  Megnyitó    Dr. Magda Sándor  
 „B” épület tanácsterem  egyetemi tanár, rektor 

1330 Szekcióülések 

 Állattenyésztési és Vadgazdálkodási szekció 
 2.206 szeminárium 
 Elnök:  Dr. Tőzsér János, egyetemi tanár, tanszékvezető - SZIE 
 Tagok:  Dr. Tóth László főiskolai docens 
   Dr. Herczeg Béla főiskolai docens 
 Titkár: Burján András főiskolai hallgató 
  
 Környezetgazdálkodási szekció 
 2.207 szeminárium 
 Elnök:  Prof. Dr. habil Szabó Lajos intézetigazgató, egyetemi tanár - TSF 
 Tagok:  Tury Rita tanszéki mérnök  
   Dr. Máthé Péter tudományos főmunkatárs  
 Titkár: Andrejkovics János főiskolai hallgató 
 
 Növénytermesztési és Növényvédelmi szekció 
 2.208 szeminárium 
 Elnök:  Prof. Dr. Németh Tamás egyetemi tanár, igazgató - MTA TAKI 
 Tagok:  Dr. Holló Sándor főiskolai tanár 
   Dr. Láposi Réka főiskolai docens 
 Titkár: Biró Zoltán főiskolai hallgató 
 
 Vidékfejlesztési és Területfejlesztési szekció 
 2.209 szeminárium 
 Elnök:  Prof. Dr. Sinóros-Szabó Botond egyetemi tanár 
 Tagok:  Dr. Misi Sándor címzetes főiskolai tanár 
   Dr. Szűcs István egyetemi docens, tanszékvezető 
 Titkár: Halas Máté főiskola hallgató 
  
 Egészségturizmus-Aktívturizmus szekció 
 0.18 terem - „B” épület 
 Elnök:  Dr. Kereszturi Ferenc főiskolai docens - Pest Megyei KISOSZ 

Tagok:  Dr. Tóth Géza tudományos munkatárs 
  Tőzsér Anett főiskolai adjunktus 
Titkár: Buda Szandra főiskolai hallgató 

 
 Marketing szekció 
 0.23 terem - „B” épület 

 Elnök:  Dr. Lehota József  egyetemi tanár, intézetigazgató - SZIE 
 Tagok:  Dr. Szántó Szilvia tudományos munkatárs 
   Semeginé dr. Tariszka Éva főiskolai docens - SZF 
 Titkár: Pál Kitti főiskolai hallgató 
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 Menedzsment szekció 
 1.10 terem - „B” épület 
 Elnök:  Dr. Piros Márta főiskolai tanár - KRF 
 Tagok:  Erdélyi Tamás adjunktus 
   Katonáné Dr. Erdélyi Edit főiskolai docens 
 Titkár: Klinkó Adrienn főiskolai hallgató 
 
 Közszolgálati szekció  
 1.09 terem - „B” épület 
 Elnök:  Dr. Csapodi Pál főtitkár - Állami Számvevőszék 
 Tagok:  Dr. Bozsik Norbert főiskolai docens 
   Dr. Lőkös László  főiskolai docens 
 Titkár: Szita Georgina főiskolai hallgató 
 
 Önkormányzatok szekció 
 1.17 terem - „B” épület 
 Elnök :  Dr. Bihary Zsigmond főigazgató - Állami Számvevőszék 
 Tagok:  Dr. Kovács László egyetemi adjunktus - SZIE 
   dr. Tóthné dr. Bori Alíz igazgatási és jogi előadó 
 Titkár: Huszák Nóra főiskolai hallgató 
 
 Turizmus-idegenforgalom szekció 
 0.15 terem - „B” épület 

 Elnök:  Dr. Patkós Csaba főiskolai adjunktus - EKF 
 Tagok:  Dr. Remenyik Bulcsú főiskolai docens 
   Dr. Bujdosó Zoltán főiskolai docens 
Titkár: Járai Tímea főiskolai hallgató 

 
 
1600 Eredményhirdetés 
 „B” épület tanácsterem 
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ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI SZEKCIÓ 
 

 
 
Elnök:  Dr. Tőzsér János, egyetemi tanár, tanszékvezető 

 SZIE-MKK Állattenyésztés-Tudományi Intézet, Szarvasmarha- és 
Juhtenyésztési Tanszék 
 

Tagok:  Dr. Tóth László főiskolai docens 
 Dr. Herczeg Béla főiskolai docens 
 
Titkár: Burján András főiskolai hallgató 
 
A szekció résztvevői: 
 
Bercsényi Gáborné 
 Vakvezető kutyának alkalmas egyedek tenyésztése, szelektálása és kiképzése 
 Kozulens: Abayné Dr. Hamar Enikő főiskolai docens 
 
Bittó Gabriella 
 A lóválasztás szempontjai terápiás célokra 
 Konzulens: Abayné Dr. Hamar Enikő főiskolai docens 
          Odrobina Tamásné lovasterapeuta 
 
Koplányi Gergely  

 Vadföldgazdálkodás vadkárelhárító hatásának vizsgálata egy vadászatra 
jogosultnál 

 Konzulens: Dr. Fábián Gyula főiskolai tanár 
 
Pilinyi Gábor 
 A Bárna-Vad Erdő- és Vadgazdálkodási Kft. Gazdálkodásának értékelése 

 Konzulens: Dr. Fábián Gyula főiskolai tanár 
 
Tőkés Tamás  

 Természetbarát védekezési módok vizsgálata a mézelő méh varroa atka 
fertőzésénél 
Konzulens: Abayné Dr. Hamar Enikő főiskolai docens 
         Dr. Szalainé Mátray Enikő tudományos osztályvezető 

 
Szőcs Levente 
  A ragadozó szervezetek populációdinamikája növényházi körülmények között 
 Konzulens: Abayné Dr. Hamar Enikő főiskolai docens 
          Dr. Törcsvári Zsolt főiskolai docens 
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BERCSÉNYI GÁBORNÉ 
 IV. évfolyam 
Mezőgazdasági mérnök szak 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár- és Vidékfejlesztési Kar,  
                                

 Konzulens: Abayné Dr. Hamar Enikő 
főiskolai docens 

Vadgazdálkodási és Állattenyésztési Tanszék                                
 
 

Vakvezető kutyának alkalmas egyedek tenyésztése, szelektálása és kiképzése 
 

A kutya évszázadok óta társa, segítője az embernek. Szerepe meghatározó a munkában, a 
segítségnyújtásban, a humán gyógyászatban, vagy egyszerűen csak színesebbé teszik életünket. 
A vakvezető kutyát azonban jelenleg nem ismerik el egyfajta "gyógyászati segédeszközként", 
ami sajnos a vakok számára a gyakorlati életben sok hátránnyal jár.  

 
Dolgozatomban bemutatom a terápiás állatok gyógyító hatását, a vakvezető kutya 

történetét, a vezetői munkára szánt kutyákkal szemben támasztott elvárásokat, a vakvezető 
kutyakiképzés kialakulását és folyamatát, illetve a vizsgakövetelményeket. Dolgozatomban 
bemutatom a saját tulajdonú Vakvezető kutyakiképző Bt. által folytatott munkát, állományunk 
kiképzett és kiképzés alatt lévő kutyáit, valamint a kölyök utánpótlást. Ismertetem a cégünk 
által végzett kiképzési tevékenységet, annak felépítését, és az általunk elért eredményeket. 

Munkám célja, hogy bemutassam, hogyan lehet odaadó munkával kiváló minőségű 
vakvezető kutyákat képezni, és ezzel segítő társat biztosítani nem látó embertársainknak. A 
tenyésztési célunk az anatómiailag jól felépített, nyugodt, kiegyensúlyozott idegrendszerű, 
örökletes betegségektől mentes, jó munkabírású kutyák tenyésztése.  

 

Eredményeink alapján elmondhatom, hogy bronzkoszorús mesterkiképzőként három 
generációra visszamenőleg örökletes betegségektől mentes labarador tenyészállományt sikerült 
létrehoznunk, mégpedig úgy, hogy a labrador jelleg és a küllemi kritériumok maximálisan 
megfelelnek a mai elvárásoknak. Tapasztalataim azonban azt mutatják, hogy a vakvezető 
kutyákkal szemben támasztott kritériumoknak leginkább a német juhászkutya és a retriever 
fajták felelnek meg, azon belül is a leggyakrabban használt a labrador retriever. 
Magyarországon a retriever tenyésztők nem fordítanak elegendő figyelmet a kutyák 
idegrendszeri, és egészségügyi szűrésére, és az ilyen irányú szelektálásra, amely 
nagymértékben megnehezíti a tenyésztői munkánkat. 

 

Dolgozatommal szeretnék rámutatni arra, hogy a vakvezető kutyák kiképzése, a velük való 
foglalkozás, találkozások és közös programlehetőségek a vak emberekkel elősegítik a 
látássérültek jobb megismerését, fokozzák az ép társakban a toleranciát a másság iránt, és nem 
utolsósorban csökkentik a fogyatékosokkal és természetesen a kutyákkal szemben kialakult 
előítéleteket.      
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BITTÓ GABRIELLA 
IV. évfolyam 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 
 

Konzulens: Abayné Dr. hamar Enikő 
főiskolai docens, 

Vadgazdálkodási és Állattenyésztési tanszék, 
Odrobina Tamásné 

lovasterapeuta, 
Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, 

Kollégium és Egységes Módszertani Intézmény 
 

A lókiválasztás szempontjai terápiás célokra 
 

Szakdolgozatomban szeretném bemutatni a gyógylovaglást, annak ágait, ennek kapcsán 
– mint lovakhoz kötődő ember – megpróbálom meghatározni a gyógylovaglásra 
legalkalmasabb ló paramétereit. 
 
Munkámmal azt szeretném elősegíteni, hogy a terapeuták ne csak a szubjektív 
benyomásaikra hagyatkozhassanak a terápiás ló kiválasztásakor, hanem az 
objektivitáshoz megközelítő segédeszköz legyen a kezükben, ezért megpróbálom 
meghatározni azokat a kritériumokat, amiket szem előtt kell tartani. 
 
A terápiás ló kiválasztása nagyon nehéz feladat a terapeuta számára. Feltételeztem, 
hogy nem minden ló felel meg minden követelménynek, egyes jó tulajdonságok 
ellensúlyoznak rossz tulajdonságokat. A terápiás ló kiképzése speciális feladat, ennek 
során is derülhetnek ki kizáró tulajdonságok. Ha a terapeutának több lova van, mindig a 
páciensének legmegfelelőbbet válassza ki. 
 
A hipotézisben leírt két feltételezés alátámasztására két vizsgálatot végeztem. Végzett 
lovasterapeutákat kérdeztem ki – kérdőíves illetve személyes módszerrel -, illetve 
mérőszalagos módszerrel felmértem lovaikat. A másik vizsgálat arra irányult, hogy 
mennyire fontos, hogy mindig a betegnek legmegfelelőbb lovat válasszuk ki. Ezt 
néhány eset leírásával mutattam be. 
 
A vizsgálataimból levont következtetések, segítséget adhatnak a terapeutáknak a 
terápiás munkára legideálisabb, illetve a betegeknek leginkább megfelelő terápiás ló 
kiválasztásához. 
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KOPLÁNYI GERGELY 
III. évfolyam 
Vadgazda mérnöki szak 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 
 
 

Konzulens: Dr. Fábián Gyula Csc 
főiskolai tanár, tanszékvezető 

Vadgazdálkodási és Állattenyésztési Tanszék  
 
 
 

Vadföldgazdálkodás vadkárelhárító hatásának vizsgálata egy vadászatra 
jogosultnál 

 
 

A dolgozatomban bemutatom, a vadkár történeti áttekintését a XVI századtól, 
napjainkig, valamint a ma hatályban lévő 1996. évi LV. A Vad védelméről, a 
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény alapján a vadkárra vonatkozó 
törvényi szabályozást is. 
 
Vizsgálataimat a „Szandahegy Vadász és Természetvédelmi Egyesület” vadászatra 
jogosultnál végeztem. A munkámban az elmúlt 10 év adatait dolgoztam fel. Arra 
kívántam felhívni a figyelmet, hogy milyen szoros összefüggés van a minőségi 
vadföldgazdálkodás és a vad által okozott károk csökkentésének lehetőségei között. A 
megfelelő etető és szóró helyek kiválasztása és a minőségi takarmányozás szerepe 
szintén nagyon jelentős vadkár csökkentésében. 
 
 A dolgozatomba az egyes nagyvadfajok különböző kultúrákban, táplálkozásával 
okozott jellegzetes kárformáit és a mezőgazdasági károk típusait, formáit és 
megelőzésének módjait is összefoglalom. 
 
A vadkár mértékének vizsgálata során, több adatsort összevetve olyan összefüggéseket 
tártam fel amelyek egyértelműen igazolják, hogy a vadkár keletkezését egyszerű, 
gazdálkodási beavatkozásokkal csökkenteni lehet. Ezért a vadkár mértékét befolyásoló 
tényezők értékelését kiemelten kezeltem. 
 
 Megfelelő adatbázist gyűjtöttem össze és így megítélésem szerint olyan reális 
eredményeket kaptam, amelyet a vadászatra jogosult gazdálkodásánál eredményesen 
tud alkalmazni. 
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PILINYI GÁBOR 
III. évfolyam 
Vadgazda mérnöki szak 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 
 
 

Konzulens: Dr. Fábián Gyula Csc 
főiskolai tanár, tanszékvezető 

Vadgazdálkodási és Állattenyésztési Tanszék  
 
 
 

A Bárna-Vad Erdő- és Vadgazdálkodási Kft. gazdálkodásának értékelése 
 

 
Dolgozatom célja az volt, hogy bemutassam a Bárna-Vad Erdő- és 

Vadgazdálkodási Kft. működését, célkitűzéseit. A terület domborzati, erdészeti és 
mezőgazdasági jellemzőit, a takarmányozást. Gazdálkodási eredményeit, az elmúlt évek 
fejlődését a területen, és egy kicsit más szemmel közelíteni meg a vadaskertet, a kerti 
vadászatot. 

 
2002-től adatokkal és érvekkel bizonyítani a kerti gazdálkodás hatékonyságát. 
Kutatómunkám során a vadászatok kezdetétől napjainkig folyamatosan 

bemutatom a trófeás nagyvadak minőségi jellemezőit, méret illetve érmes arányainak 
változását a teríték nyilvántartás, és a Nógrád Megyei vadászati hatóságtól kapott 
bírálati összesítők alapján. Éves szintre lebontva, kördiagramokon ábrázolva az 
eredményeket, összevetve az előző év adataival.  

 
Szemmel láthatóan jól követhetők a minőség, illetve mennyiségi jelzők. 

Megállapítottam, hogy szakszerű és etikusgazdálkodás mellett a kerti vadászat 
semmiben sem jelent hátrányt a kinti területekhez képest, sőt nagyobb eséllyel 
pályázhatunk az elejteni kívánt vadra. 
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TŐKÉS TAMÁS ÁDÁM 
IV. évfolyam 
Környezetgazdálkodási agrármérnöki szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 
 

Konzulens: Abayné Dr. Hamar Enikő 
főiskolai docens 

Vadgazdálkodási és Állattenyésztési Tanszék 
Dr. Szalainé Mátray Enikő 
tudományos osztályvezető 

ÁTK, Méhtenyésztési és Méhbiológiai Kutatócsoport 
 
 

Természetbarát védekezési módok vizsgálata a mézelő méh varroa atka 
fertőzésénél 

 
 

A varroa atka kór vagy tudományos nevén a Varroozis apium a kifejlett mézelő méh 
(Apis mellifera) betegségei közé tartozik, amelynek okozója az ázsiai nagy méhatka 
(Varroa destructor).  
A varroa atka ektoparazita élőlény, amely táplálkozás és szaporodása kapcsán kerül 
kapcsolatba a méhekkel. Kártétele a méhálcák vérfolyadékának szívogatásából ered, 
melynek során a méhek veszítenek vitalitásukból, és vírusokkal fertőződhetnek.  
 
Az atka elleni küzdelem folyamatos változásokon megy keresztül. Kezdetben a 
védekezéshez szinte kizárólag kémiai szereket, peszticideket alkalmaztak. A huzamos, 
és sok esetben szakszerűtlen alkalmazás hatására, azonban a parazita rezisztenciát 
alakított ki számos hatóanyaggal szemben, ezért azok sorra veszítettek 
hatékonyságukból. Az élelmiszer biztonsági szabályok szigorodása, a méhészeti 
termékekben megengedett reziduumok bevezetése új helyzetet teremtett a kártevő elleni 
védekezésben. A figyelem kezdett a természetbarát védekezési módok alkalmazására 
terelődni.  
 
A dolgozatomban, a méhészeti termelésben használható természetbarát védekezési 
módok alkalmazhatóságát mutatom be, különös tekintettel a szerves savakra. A 
kísérleteket az ÁTK kísérleti méhészetében végeztük el. 
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SZŐCS LEVENTE ATTILA 
IV. évfolyam 
Környezetgazdálkodási agrármérnöki szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 

 

Konzulens: Abayné Dr. Hamar Enikő 
főiskolai docens 

Vadgazdálkodási és Állattenyésztési  Tanszék  
Dr. Törcsvári Zsolt 

főiskolai docens 
Gazdaságmatematika és Informatika Tanszék 

 
A ragadozó szervezetek populációdinamikája növényházi körülmények között 

 
 

   A biológiai növényvédelem az elmúlt 5-10 évben rohamos fejlődésnek indult. 
Egyelőre leginkább a növényházi növénytermesztés húz hasznot a legújabb módszerek 
és ragadozó szervezetek alkalmazásából. 
 
   A növényházi paprikatermesztés egy veszélyes kártevője, a Kaliforniai virágtripsz 
(Frankliniella occidentalis) elleni védekezésben két ragadozó szervezetet használnak 
egyidejűleg. A Károly Róbert Főiskola Tass-pusztai tanüzemének területén található 
növényházban már évek óta alkalmaznak ragadozókat a károsítás megfékezésére. A 
védekezésül használt két faj, a ragadozó atka (Amblyseius (Neoseiulus) cucumeris) és a 
ragadozó virágpoloska (Oreius laevigatus) pedig szintén ismert, mert ezt a két fajt 
használják leggyakrabban a tripszek ellen. 
 
   A dolgozat célja végigkísérni a betelepített ragadozók populációinak dinamikáját és 
meghatározni mindazon környezeti tényezőket (exteriőr komplexum) amelyek 
befolyásolják a populációk fejlődését és ezzel párhuzamban a védekezés hatékonyságát, 
továbbá figyelemmel kísérni a populációk exteriőr komplexum változásaira adott 
válaszait (pl.: térszerkezet). 
 
   Populációdinamikai modellek felállításával képzett szakemberek foglalkoznak 
(programozók, matematikusok, elméleti biológusok). A képletek szerkesztésének 
bonyolultsága miatt e dolgozat nem tér ki az egyenletek szerkesztésére.  
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KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI SZEKCIÓ 
 

 
Elnök:  Prof. Dr. habil Szabó Lajos egyetemi tanár, intézetigazgató 
 Tessedik Sámuel Főiskola, Környezettudományi Intézet 
 
Tagok:  Dr. Máthé Péter  tudományos főmunkatárs 
 Tury Rita tanszéki mérnök 
 
Titkár: Andrejkovics János főiskolai hallgató 
 
 
Bakó András 

 A hegyközségi szervezet kialakulása, fejlődése és Edelény hegyközség 
bemutatása 
Konzulens: Lefler Péter  egyetemi tanársegéd 

 
Chilkó Máté 
 Biomassza és egyéb hulladékok energetikai hasznosítása a Mátrai Erőműben 
 Konzulens: Dr. Fodor László  főiskolai tanár 
          Szatmári István   
 
Guti Krisztián 

 Szennyvíziszap ártalmatlanítása KaloGeo technológiával, alternatív energia 
előállítása mellett 
Konzulens: Dr. Pálinkás István   egyetemi docens 

 
Somogyi Katalin 
 Talajinformációs és elektronikus szaktanácsadási rendszer kialakítása 

  Konzulens: Dr. Tomor Tamás adjunktus 
 
Szabó Zsuzsanna 

Hegyvidéki és dombvidéki égerligetek összehasonlítása a Gödöllői-dombság és a 
Mátra területén 
Konzulens: Dr. Láposi Réka  főiskolai docens 
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DR. BAKÓ ANDRÁS GYULA 
III. évfolyam 
Szőlész–borász mérnöki szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 
 

Konzulens: Lefler Péter 
egyetemi tanársegéd 

Kertészeti Tanszék 
 

A hegyközségi szervezet kialakulása, fejlődése és Edelény Hegyközség bemutatása 
 

Kutatási célomnak tűztem ki a szocializmusban méltatlanul elhanyagolt, de a 
rendszerváltás után újra éledő hegyközségek kialakulásának, létrejöttének, középkori 
szabályozásának, majd pedig a polgári korban törvények által való irányításának 
vizsgálatát. Elsőként igyekeztem megvizsgálni a hegyközségek történeti kialakulását, 
majd pedig egy kisváros, Edelény „szemüvegén” át áttekinteni a fejlődést. Az 
országosan jellemző fejlődési szakaszok, tendenciák az edelényi szőlő- és 
borgazdálkodásban és Edelény Hegyközség életében is megfigyelhetők.  
 
A kutatásaim során leginkább a korabeli földesúri rendtartásokra, hegyközségi 
artikulusokra és a XIX. - XX. századi törvényi szabályzásokra támaszkodhattam. 
Kiemelendő a polgári korból az a tény, hogy első hegyközségi törvényünk bő egy 
évtizeddel megelőzi még a Francia szabályzást is és a korának megfelelő, felvilágosult 
szabályokat tartalmaz, de azt is el kell ismernünk, hogy ezen törvény életre hívásának 
egyik legfőbb kiváltó oka a filoxéra járvány okozta pusztítás volt. 
 
Az 1929-es és 1938-as szabályzások fontos szerepe sem elhanyagolandó, hiszen ezen 
törvényeknek köszönhető, hogy a 30-as években a bor kivitele az országból 
ugrásszerűen megnőtt és egy nagyon szép korszak lett a magyar borászok életében. 
A II. világháború után és az azt következő szocializmusban a hegyközségi rendszer 
teljesen megszűnik, majd csak a rendszerváltás után éled újjá.  
 
Megállapítható, hogy a hegyközségek nagyon fontos szerepet töltöttek és töltenek is be 
a hazai szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése, a 
piacképességének javítása, valamint a származás- és minőségvédelem tekintetében.  
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CHILKÓ MÁTÉ 
IV. évfolyam 
Környezetgazdálkodási agrármérnöki szak 
 
  
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 

 

Konzulens: Dr. Fodor László 
főiskolai tanár, tanszékvezető 

Környezetgazdálkodási és Agronómiai Tanszék 
További (külső) – Szatmári István erőmű környezetvédelmi vezető,  

Mátrai Erőmű ZRt. 
 

Biomassza és egyéb hulladékok energetikai hasznosítása 
 a Mátrai Erőmű ZRt.-nél 

 
 

A TDK dolgozat fő témája a biomassza, és egyéb hulladékok hasznosításának 
jelentősége, ezeknek a szükségszerűsége. 
 

A vizsgálat célja rámutatni arra miért fontos alkalmazni a különböző 
biomasszákat, és hulladékokat az energiatermelésben. Megvizsgálni milyen előnyök 
származnak ezen anyagok hasznosításából.  

 
A vizsgálat eredményei: Hogyan alakul a felhasználni kívánt lignit mennyisége a 

biomassza, és hulladékhasznosítás következtében. Milyen anyagi előnyei vannak a 
biomassza, és egyéb hulladékok hasznosításának. A kibocsátott káros anyag 
mennyiségének alakulása a lignit tüzeléséhez képest. A Föld globális problémái közül 
kiemelkedő üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése biomassza hasznosítással. 

 
Az eredmények rámutattak, hogy a különböző biomasszák, és egyéb hulladékok 
energetikai hasznosítása kimutathatóan kedvező hatással bír környezetszennyezés 
csökkentésére. 
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GUTI KRISZTIÁN 
IV. évfolyam 
Környezetgazdálkodási agrármérnöki szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 
 

Konzulens: Dr. Pálinkás István 
egyetemi docens 

Környezetgazdálkodási és Agronómiai Tanszék  
 
 

Szennyvíziszap ártalmatlanítása KaloGeo technológiával, alternatív energia 
előállítása mellett 

 

A szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszap kezelésére kívánom javasolni 
napjaink legkorszerűbb megoldását. A keletkező szennyvíziszap Európában, de 
mondható, hogy az összes fejlett országban nagyon komoly, környezetre történő 
terhelést gyakorol. Komoly veszélyt jelent a jelenlegi felszín alatti vízbázisra, és nem 
utolsó sorban a körforgásból eredően az összes mezőgazdasági termékre, ami 
napjainkban nagyon komoly egészség károsodás elé állította az egész világot. 
 
A  Tecon Engineering Gmb.H egy megoldást dolgozott ki, amely a szennyvíziszap 
magas hőenergia tartalmát hasznosítja és ezzel egy gazdaságos és energetikailag 
egyedülálló megoldást kínál e probléma megoldására. 
 
Első lépésben a szennyvíziszap a napenergiát hasznosító szárítócsarnokban a meglévő 
fölösleges hőenergia hasznosításával valamint a szennyvíziszap új hőtechnikai 
értékesítésével és a napenergia nagyvonalú felhasználásával meg lesz szárítva.  
 
Második lépés során az iszapot egy forgóréteg kamrában elgázosítják, majd a 
hozzávezetett levegővel kb. 850 C –on tartják, végezetül lehűtik és tisztítják. Az így 
előállított hőenergia egyrészt vissza lesz vezetve az iszap szárításához vagy másrészt 
egy távfűtőhálózat keringésébe kerül betáplálásra. A technológiából származó gázok 
egyszerűen a levegőbe távozhatnak és a termelődő hamu az új törvények értelmében 
már tárolható. 
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SOMOGYI KATALIN 
III. évfolyam 
Vidékfejlesztési agrármérnöki szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 
 
 

Konzulens: Dr. Tomor Tamás 
adjunktus 

Regionális- és Vidékfejlesztési Tanszék 
 
 

Talajinformációs és elektronikus szaktanácsadási rendszer kialakítása 
 
 

A pályamunkám a talajinformációs és elektronikus szaktanácsadási rendszer 
kialakításáról szól. Magyarországon a talajtérképezés nagy múltra tekint vissza, de 
sajnos az utolsó térképek a 80’ években készültek  és mára elavulttá váltak. A modern, 
precíziós mezőgazdaságban feltétlenül szükség van a termőhely ismeretére, ami minden 
mezőgazdasági beavatkozás elengedhetetlen feltétele.  
 
A választott kutatási területem Gyöngyös Kistérség és a Gyöngyöspatán található 
HAVAS 92 Növénytermesztő Gazda-Szövetkezet. 
A Havas Szövetkezet területén vett talajminták pontjaihoz tartozó GPS koordináták 
segítségével és a minták vizsgálati eredményei alapján talajtérképeket készítettem, ami 
megmutatja a változásokat a 80-as évekhez képest. Vizsgálatom során arra kerestem 
választ, hogy milyen interpolációs eljárás a legalkalmasabb az egyes mintavételi pontok 
laborvizsgálati eredményein alapuló „értékfelszín ” kialakítására. 
 
Dolgozatomban arra mutatok rá, hogy egy korszerű térinformatikai szoftver 
felhasználásával manapság milyen lehetőségek adottak a megfelelő talaj-előkészítés és 
ásványi anyag utánpótlás tervezésére a talaj termőképességének és állagának megóvása 
érdekében. Célom volt felhívni a figyelmet a jelenleg a megyei földhivataloknál 
irattárba helyezett és a Növény és Talajvédelmi Szolgálatoknál fellelhető 
nagyméretarányú talajtérképek és vizsgálati adataik további hasznosítására. 
A vidékfejlesztési támogatások igénybevételéhez is elengedhetetlen, hogy egy gazda 
ismerje a saját területét, hogy a támogatást ott használja fel ahol szüksége van rá. 
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SZABÓ ZSUZSANNA 
IV. évfolyam 
Környezetgazdálkodási Agrármérnök Szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 

 
Konzulens: Láposi Réka PhD. 

főiskolai docens 
Környezetgazdálkodási és Agronómiai Tanszék 

Szénási Valentin 
természetvédelmi őr 

Gödöllői TK  
 

Hegyvidéki és dombvidéki égerligetek összehasonlítása a Gödöllői-dombság és a 
Mátra területén 

 
 

A dolgozatom célja a Gödöllői-dombság és a Mátra területén található égerliget 
állományok florisztikai összetételének, termőhelyi, és fiziognómiai adottságainak 
összehasonlítása, továbbá degradáltsági állapotuk vizsgálata és veszélyeztető tényezőik 
feltárása. 
 
A felméréseket a BRAUN-BLANQUET (1928) féle kvadrátmódszerrel végeztem. A 
kijelölés során törekedtem arra, hogy a mintaterületek mindkét tájegységben különböző 
természetességi állapotú égerligetek legyenek, és így a kapott eredmény a tényleges 
állapotot tükrözze a két terület statisztikai összehasonlítása során. 
 
A cönológiai felvételezést 2007-ben nyár eleji aszpektusban végeztem, a Gödöllői-
dombságban kettő, míg a Mátrában négy égerliget állományban. Az összehasonlításnál 
felhasználtam a dombsági mintaterületek korábbi cönológiai felvételezésének 
eredményeit is (Szénási, 1999). 
 
A vizsgálat során összehasonlítottam a vizsgált területek fajösszetételét, a fajok 
életforma-spektrum és természetvédelmi értékkategória szerinti megoszlását, illetve 
jellemeztem a szociális magatartás-típusait. Az előforduló fajok ökológiai igénye 
(TWRNZ értékek) alapján jellemeztem a vizsgált területek környezeti állapotát, és a 
dombvidéki területek esetében a rendelkezésre álló korábbi adatok alapján vizsgáltam a 
mintaterület állapotában bekövetkező lehetséges változásokat. 
A kapott eredményeket alapján meghatároztam az eltéréseket a két állomány között - 
mind florisztikai, mind fiziognómiai szempontból -, illetve kerestem ennek lehetséges 
okait. 
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NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI SZEKCIÓ 

 

 
Elnök:  Prof. Dr. Németh Tamás egyetemi tanár, intézetigazgató 
 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet  
 
Tagok:  Dr. Holló Sándor főiskolai tanár 
 Dr. Láposi Réka főiskolai docens 
 
Titkár: Biró Zoltán főiskolai hallgató 
 
 
 
Gárdonyi Sándor 
 A fajta és a tápanyagellátás szerepe a minőségi búza előállításában 
 Konzulens:  Dr. Fodor László  főiskolai tanár 
 
Gusztics Orsolya 
 Agrár-környezetgazdálkodás előírásainak vizsgálata repcetermesztésben 
 Konzulens: Dr. Fodor László főiskolai tanár 
 
Major Edit 
 A növényvédő szerek környezeti és élelmiszer-biztonsági vonatkozásai 
 Konzulens: Dr. Fodor László főiskolai tanár 
 
Pernye Ildikó 

 Napraforgó gyomírtási technológiák vizsgálata különböző talajtípusok esetén a 
Bokodi Agrár Kft-nél 

  Konzulens: Ambrus Andrea 
 
Rozmán Tamás 

Korai éréscsoportba tartozó őszi búza fajtákkal végzett kísérletek a tájnak 
legmegfelelőbb fajták kiválasztására 
Konzulens: Dr. Pethes József főiskolai docens 
         Bélteki Ildikó PhD hallgató 

 
Tóth Béla 
  A dohánytermesztés technológiájának vizsgálata a NOVOR KFT-ben 
  Konzulens: Dr. Pethes József főiskolai docens 
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GÁRDONYI SÁNDOR 
III. évfolyam 
Mezőgazdasági mérnöki BSc szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 
  

Konzulens: Dr. Fodor László 
főiskolai tanár 

Környezetgazdálkodási és Agronómiai Tanszék  
  

A fajta és a tápanyagellátás szerepe a minőségi búza előállításban 
  
A hazai növénytermesztés szerkezetében a gabonanövények meghatározó szerepet 
töltenek be mind a termelés volumenét és értékét, mind a hazai ellátást és az exportot 
illetően. A szántóterület közel kétharmadán folyik hazánkban a kalászos gabona és a 
kukorica termesztése. 
 
Hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozása erős hatással van búzatermesztésünkre is. 
Nagyon lényeges, hogy Magyarország a változó piaci igényeket teljes mértékben 
kielégítő, jó minőségű, versenyképes gabonát tudjon előállítani. 
 
A termésmennyiség- és minőség alakulását jelentősen befolyásolják az adott terület 
ökológiai feltételei, a fajta és az alkalmazott tápanyag-gazdálkodás is. 
Dolgozatomban a fajta és a tápanyagellátás hatását vizsgáltam az őszi búza 
termésmennyiségére és minőségére a 2007-es termesztési évben.  Az üzemi kísérletet 
egy a tolnanémedi mezőgazdasági vállalkozó területén állítottuk be ismétlés nélkül öt 
őszi búza fajtával. Minden fajtánál négy műtrágyakezelést alkalmaztunk, melyek eltérő 
nitrogén adagokat, kijuttatási időpontokat és mikroelem kiegészítést jelentettek. Mértük 
a termésátlagokat, a hektolitertömeget, az ezerszemtömeget, a nyersfehérje és nedves 
sikér tartalmat, a sikér terülést, az esésszámot, és a Zeleny-teszt értéket. 
 
A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a növekvő nitrogén adagok 
mindegyik fajtánál növelték a termést, a nyersfehérje és a nedves sikér tartalmat, 
viszont a többi minőségi tulajdonság fajtánként eltérően alakult. 
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GUSZTICS ORSOLYA 
III. évfolyam 
Mezőgazdasági mérnöki BSc szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 
  

Konzulens: Dr. Fodor László 
főiskolai tanár 

Környezetgazdálkodási és Agronómiai Tanszék  
 
  

Agrár-környezetgazdálkodás előírásainak vizsgálata repcetermesztésben 
 

  
A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése napjainkra a társadalmi-
gazdasági élet meghatározó részévé vált. Ennek alapvető oka egyrészt a nem megfelelő 
gazdálkodás következtében a természeti erőforrások egyre gyorsabb ütemű 
felhasználása, másrészt a gazdasági tevékenységek hatásaként a környezetbe kibocsátott 
szennyező anyagok növekvő mennyisége.  
 
A Nemzeti Agrár - Környezetgazdálkodási Programban megfogalmazásra kerültek az 
agrárágazatra vonatkozó környezetvédelmi feladatok, amelyeket az EU csatlakozásból 
származó kötelezettségeink még időszerűbbekké és hangsúlyosabbakká tettek. 
Dolgozatom célja annak bemutatása, hogy az általam vizsgált Rózsa Mezőgazdasági 
Kft repcetermesztési technológiája mennyiben felel meg a szántóföldi alapprogramban 
meghatározott előírásoknak. 
 
Az agrár-környezetgazdálkodási alapprogramban a legfőbb célkitűzés környezetkímélő 
növénytermesztési és állattenyésztési módszerek alkalmazása révén a fenntartható 
természeti erőforrás használat és védelem megvalósítása. Tudományos munkám során a 
következő előírásokat vizsgáltam meg: 
 
 -  a vetésforgó és a környezetkímélő talajművelés tervének kialakítása, 
 -  talajvizsgálaton alapuló tápanyag-gazdálkodási (trágyázási) technológia  
  kialakítása és végrehajtása,  
 - a növényvédelemre vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása, 
 - illetve a gazdálkodási tevékenységekről napló vezetése.  
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MAJOR EDIT 
III. ciklus 
Mezőgazdasági mérnöki szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 
  

Konzulens: Dr. Fodor László 
főiskolai tanár 

Környezetgazdálkodási és Agronómiai Tanszék  
 
  

A növényvédő szerek környezeti és élelmiszer-biztonsági vonatkozásai 
 
 
Napjaink egyik legfontosabb, minden embert érintő problémája az élelmiszer-biztonság 
kérdésköre. Környezetünk káros hatásai, a vízben, a talajban és a levegőben előforduló, 
közvetetten, vagy közvetlenül egészségkárosító ágensek legnagyobb mennyiségben a 
tápcsatornán keresztül, élelmiszer és víz közvetítésével hatnak a szervezetre.  
 
Az élelmiszer az egyetlen termék, amellyel minden személy, minden nap közvetlen 
kapcsolatba kerül. Mint az élelmiszerlánc záró láncszeme, fogyasztóként mindenki 
élvezője, vagy elszenvedője az élelmiszer minőségének, biztonságosságának. 
A növényvédelmi technológiák szakszerűtlen végrehajtása esetén – a dózisok vagy az 
élelemezés-egészségügyi várakozási határidő be nem tartása miatt – a különböző, 
emberre is káros hatóanyagok az élelmiszereinkben is megjelenhetnek. Az élelmiszer-
biztonságról csak a teljes élelmiszerláncot hiánytalanul lefedő, – a termőföldtől az 
asztalig tartó – összehangolt szabályozással és felügyeleti rendszerrel lehet 
gondoskodni. 
 
Egy országos monitoring rendszerű vizsgálati adatsorból dolgozatomban kiemeltem a 
frissfogyasztású zöldség- és gyümölcs növényvédő szermaradvány problémakört, ami 
potenciálisan nagyobb kockázatot jelenthet a fogyasztó számára. 
 
Határérték feletti hatóanyag-maradék legtöbb esetben a primőr fejessalátában, a 
déligyümölcsökben, a csemegeszőlőben és az almában mérhető. A paradicsom és az 
import zöldpaprika minták is gyakran adtak pozitív mérési eredményt. 
 
Mai ismereteink birtokában határozottan kijelenthető, hogy az engedélyezett 
növényvédelmi technológiák maradéktalan betartása esetén ez a helyzet nem állhatna 
elő, tehát a jövőben ezen a területen kell lényeges változást elérni.  
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Napraforgó gyomirtási technológiák vizsgálata különböző talajtípusok esetén a 

Bokodi Agrár Kft-nél. 
 
 

Hazánk 2006-ban a FAO felmérése alapján a világ napraforgó-termesztésében a 8. 
helyet, míg Európában az 5. helyet foglalja el. A növénytermesztés így a 
napraforgótermesztés eredményességét alapvetően az ökológiai, biológiai és 
agrotechnikai tényezők együttesen határozzák meg. A kritikus termesztéstechnológiai 
elem a napraforgó termesztésben a hibridmegválasztás, a vetéstechnológia és a 
növényvédelem, ezen belül kiemelt jelentősége van a gyomirtásnak. Az általam vizsgált 
gazdaság a 2007-es évben 150 ha-on termesztett napraforgót. A vizsgált táblákon BRIO 
60%, PRODISOL 40% fajta került elvetésre. A napraforgó termesztésében kritikus 
elemként határozták meg a gyomirtást, az elmúlt évek jelentős gyomfertőzöttsége miatt. 
A gazdaságban három különböző talajtípussal - agyagbemosódásos barna erdőtalaj, 
savanyú homok, Rahmann-féle barna erdő talaj - rendelkező táblán állították be a 
különböző gyomirtási technológiákat. 
 
D1-es táblában alkalmazott gyomirtás során alapkezelésként csak kétszikű irtó gyomok 
ellen javasolt gyomirtó-,  az O26-os vizsgált táblában egyszikűek elleni gyomirtószert, 
míg B35-ös táblán átlagos gyomborítottság mellett kombinált – egy- és kétszikűgyomok 
irtására alkalmas –gyomirtószert juttattak ki. Dolgozatom megírásával a célom, hogy 
adott gazdaságban beállított gyomirtási technológiák hatékonyságát értékeljem a táblák 
eltérő talajviszonyai és a táblára jellemző gyomösszetétel alapján.  
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Korai éréscsoportba tartozó őszi búza fajtákkal végzett kísérletek a tájnak 
legmegfelelőbb fajták kiválasztására 

 
 

Az őszi búza a Világon a legnagyobb területen termesztett szántóföldi növény 
köszönhetően a kiváló alkalmazkodó-képességének és táplálkozási értékének. Búzából 
a köztermesztésben levő fajták száma igen nagy, melyek eltérő tulajdonságokkal 
rendelkeznek. A globális felmelegedés hatására hazánk éghajlata is módosul, melyhez a 
búzafajtáknak is alkalmazkodniuk kell, valamint olyan új fajták nemesítése szükséges, 
amelyek az új körülmények között is megfelelő termést tudnak produkálni. A fajták 
alkalmazkodó képességéről a termesztők számára a helyben végzett kísérletek 
eredményei adják a legmegbízhatóbb információkat.  
 
Vizsgálataimat a Károly Róbert Főiskola Tass-pusztai Tangazdaságában beállított őszi 
búza kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletben végeztem. Dolgozatomban a korai 
érésű fajták 2001-2006. évek kísérleti eredményeit dolgozom fel. A kísérlet során 
megfigyeltük a fajták télállóságát, állóképességét, a növénymagasságot, a betakarítás 
után mértük a termés mennyiségét, a betakarításkori szemnedvesség-tartalmat az 
ezermagtömeget, a Hl-tömeget.  
 
A vizsgált fajták, amelyek minden évben szerepeltek: Abony (AG 96), Alföld 90, Flori 
2, GK Élet, GK Garaboly, GK Kalász, GK Öthalom, GK Verecke, Kompolti 3, Mv 
Dalma, Mv Emese, Mv Palotás, Ukrainka.  
 
Az öt év vizsgálatai alapján a Mátraalján termesztésre a következő fajták javasolhatóak 
sorrendben: 1. Flori 2, 2. GK Élet, 3. Mv Dalma, 4. GK Verecke, 5. GK Garaboly, 6. 
Ukrainka, 7. GK Kalász, 8. Mv Palotás.  
 
Ezen fajták között nem találtunk szignifikáns különbséget. A Flori 2 és a GK Élet 
terméseredménye igazolhatóan különböznek az Mv Emesétől, GK Öthalomtól, Abony 
(AG 96)-tól, Kompolti 3-tól és az Alföld 90-től. 
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A dohánytermesztés technológiájának vizsgálata a NOVOR kft-ben 
 
 

A magyar mezőgazdaság egy speciális kis ágazata a dohánytermesztés. A 
költségvetésben, a foglalkoztatottságban, jövedelemtermelésben betöltött szerepe 
kiemeli a többi agrárágazat közül. A dohányzás speciális társadalmi igény, amit legális 
piaci formában ki kell elégíteni. Az Európai Unióban a dohány termesztése és 
forgalmazása erősen szabályozott. 2004. január 1-jétől a tagállamok területén szabad 
kereskedelmi forgalomba hozott, árusított vagy gyártott cigaretták nem tartalmazhatnak 
szálanként több káros anyagot, mint: 10 milligramm kátrányt, 1 milligramm nikotint, 10 
milligramm szén-monoxidot. Dohánytermékeken kívül fontos növényvédelmi 
permetezőszert, nikotint is gyártanak belőle. Citromsav gyártására is felhasználják. 
Magja olajban gazdag, olajt vonnak ki belőle, ami étkezési célra is alkalmas. 
 
Vizsgálataimat a NOVOR kft-ben, Nyírtéten végeztem, ahol változatos talajtípusokon, 
öntözéssel termesztik a növényt. A kft-nél termesztett fajták: H9, H19, H20, H21. 
Dolgozatomban a 2003-2007. évek termesztési eredményeit dolgozom fel. 
 
A vizsgálatok során értékeltem a termőhelyi adottságokat, azok szerepét a termelési 
folyamatban. A termesztett fajták milyen eredményeket értek el az adott agrotechnika 
mellett. Hogyan hatott a tápanyag-ellátottság a termés mennyiségére és minőségére. 
Vizsgáltam a biológiai alapok jelentőségét, külön fajtaösszehasonlító kísérletek 
felhasználásával. Elemeztem, többek között, a palántanevelést, mert a dohánytermesztés 
eredményességét ennek sikere nagymértékben meghatározza.    
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Kaszanyi Dóra  
 Az AVOP LEADER+ program múltja, jelene és jövője a Mátraalján 
 Konzulens: Bárdosné Kocsis Éva cégvezető 
 
Gonda Cecília 
 Az agrárszektor fejlesztési lehetőségei Nagyrédén 
 Konzulens: Tusnádi Péter tanársegéd 
 
Hunyásné Ádám Zsuzsanna 
 Tarnabod az ország első befogadó faluja 

  Konzulens: Dr. Radó András egyetemi docens 
 
Kiss Tímea Réka 

A területfejlesztés pénzügyi eszközeinek hatékonysági elemzése a magyarországi 
kistérségek vizsgálatán keresztül 
Konzulens: Király Zsolt tanársegéd 

 
Nagy Judit 
  Vidékfejlesztési közösségi kezdeményezések lehetőségei a hatvani kistérségben 

  Konzulens: Szabóné Pap Hajnalka adjunktus 
 
Szmolka Alexa 
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  Konzulens: Király Zsolt tanársegéd 
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AZ AVOP LEADER+ PROGRAM MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE A 
MÁTRAALJÁN 

) 
Az Európai Unióhoz történő csatlakozással immár Magyarország számára is elérhető a 
regionális és vidékfejlesztési politika megvalósítását szolgáló források többsége. A 
vidékfejlesztés új lehetőségeit kínáló „LEADER” az Európai Unió egyik legsikeresebb 
közösségi programja. Számos lehetősége mellett elsősorban a vidék fejlesztését 
szolgálja. Ezen elgondolásokat figyelembe véve, dolgozatomban ismertetem a 
vidékfejlesztés szerepét Magyarországon és az Európai Unióba egyaránt, valamint, 
hogy ez ténylegesen hogyan valósul meg a gyakorlatban. Fontosnak tartom vizsgálni a 
vidékfejlesztés főbb területei mellett, a LEADER Európában és Magyarországon való 
bevezetésének körülményeit és jellemzőit. 
 
Mi jellemző a LEADER kistérségre? Mely alappillérekre támaszkodik a LEADER? 
Ezen kérdések megválaszolása dolgozatom fontos elemei. Fontos továbbá azon 
jogszabályok részletes ismertetése is, melyek a vidékfejlesztésen belül szabályozzák a 
LEADER megvalósulási lehetőségeit. 
 
A dolgozat három időbeli síkon helyezkedik el, a múlt, a jelen és a jövő vizsgálatára 
terjed ki. A legnagyobb hangsúlyt a múlt vizsgálata kapja. Egy rövid történeti áttekintés 
után ismertetem milyen kezdeményezések voltak a LEDER program Magyarországon 
való „bevezetésére”, és hogy mik voltak az ebből szerzett tapasztalatok. 
 
A jelen vizsgálata során többek között az AVOP LEADER+ program magyarországi 
céljainak bemutatása mellet a jelenleg LEADER+ program keretében megvalósuló 
pályázatokat ismertetem. 
 
A jövő vizsgálata során pedig azokat a megvalósítható lehetőségeket kívánom vizsgálni, 
melyek nagymértékben hozzá tudnak járulni az egyes térségek nagyléptékű 
fejlődéséhez. 
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Az agrárszektor fejlesztési lehetőségei Nagyrédén 
 

 
Választott témám az Európai Unió egyik fontos és egyben nélkülözhetetlen szegmense 
a vidékfejlesztés, a vidéki életminőség javítása. 
Nagyrédén a mezőgazdaság évszázadokon keresztül központi szerepet élvezett, hiszen a 
megélhetés elsőszámú lehetőségét nyújtotta az embereknek. A rendszerváltást követő 
években a kisgazdaságok működése ellehetetlenedett, a település addigi stabil helyzete 
megingott. 
 
Dolgozatom céljaként tűztem ki a jelenlegi helyzetet előidéző okok feltárását és a 
központi probléma megkeresését, valamint egy lehetséges ágazati fejlesztési terv 
kidolgozását. 
A helyzetfeltárás során sor került az agrárszektor és más gazdasági ágazatok 
helyzetének részletes bemutatására, valamint a község demográfiai és 
foglalkoztatottsági adatainak áttekintésére, a jövedelmi és jóléti viszonyok 
bemutatására. 
 
Mindezek pontos bemutatásához a 2000-2007 időszakból gyűjtöttem össze adatokat a 
helyi önkormányzattól, a Munkaügyi Központtól, a Mezőgazdasági és Szakigazgatási 
Hivataltól. Ezen kívül szakmai beszélgetést folytattam a helyi környezetvédő-
hagyományőrző és turisztikai civil szervezetekkel.  
 
Mindezek eredményeként lehetőség nyílt az agrárszektor jelentőségének bemutatására 
és olyan reális fejlesztési ötletek kidolgozására, melyek hozzájárulhatnak az ágazat 
jövőbeli, hosszú távú fenntarthatóságához. 
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TARNABOD AZ ORSZÁG ELSŐ BEFOGADÓ FALUJA 
 
 

1990-ben lezajlott a rendszerváltás, a tanácsi rendszert felváltották az önkormányzatok. 
Teljesült az emberek demokrácia utáni vágya, de az új gazdasági folyamatok jelentős 
változásokat követeltek a szociálpolitikában. 
A társadalom szembesült a munkanélküliség, a szegénység problémáival, és ennek 
következményeivel, a tömeges hajléktalansággal. Ekkor kormányzati szinten is belátták, 
utat kell engedni a karitatív szervezetek alakulásának, és partnerségre hívták őket az 
államigazgatás minden szintjén. Az önkormányzatok is partnerségre léptek a karitatív 
szervezetekkel, elsősorban a szociálpolitika területén működtek együtt.  
 
Ez az együttműködési lehetőség 2004-ben nyílt meg számunkra a tarnabodi Befogadó 
falu program kapcsán. A modellkísérletben számos konzorciumi partner1 vett részt, az 
együttműködés a mai napig sikeres, segíti az igazságosabb megközelítést, a források 
egyesítését. Javult a közlekedés, háztáji gazdálkodás jött létre, 40 új munkahely létesült. 
Megújult az iskolánk, 43 férőhellyel gyarapodott az óvodánk, bontóüzem, játszóház 
épült. Ha forintosítom mit kapott Tarnabod az elmúlt 4 évben, 150 millió forinttal lett 
gazdagabb a település. És mit adott a település? Befogadta a hajléktalanokat, lakást, 
munkát biztosított nekik, esélyt és lehetőséget az újrakezdésre.  
 
Az itt élők elfogadták a másságot, jele sem mutatkozott bármiféle szegregációnak. 
Mindenki tudta, együtt – egymásért kell dolgozni. A Tarnabodon zajló program új 
távlatokat nyitott a szociálpolitikában, ami újszerű formában összekapcsolódott a 
haldokló vidéki falvak jövőjével. A hajléktalanok befogadásával egyetlen lehetőségük 
nyílt meg a településfejlesztésre. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Konzorciumi partnerek: MMSZ, ICSSZEM, Tutor Alapítvány, Hajléktalanokért Közalapítvány, Tarnabod 
Község Önkormányzata. 
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A területfejlesztés pénzügyi eszközeinek hatékonysági elemzése a magyarországi 
kistérségek vizsgálatán keresztül 

 
 

A területi egységek közötti különbségek kialakulása, illetve felerősödése számos olyan 
gazdasági és társadalmi problémát vet fel, melyek okkal kerültek a nemzeti szintű és 
európai uniós politika középpontjába. Ezek kezelése olyan mértékű forrásokat igényel, 
melyek csak a területfejlesztés pénzügyi eszközeinek – uniós és egyéb támogatások – 
bevonásával teremthetők elő. 
 
Amint köztudott Magyarországon is jelentős térbeli különbségek alakultak ki. Hazánk a 
kilencvenes évek végére Európa egyik legnagyobb regionális fejlettségi különbségeivel 
rendelkező országa lett, ennek következményeképpen a területfejlesztési politika 
szerepe jelentősen előtérbe került. Az Európai Uniós csatlakozással a terület- és 
vidékfejlesztés támogatási köre jelentősen kibővült, az ezek révén megvalósuló 
beruházások szerepe nagymértékben előtérbe került.  
 
A területfejlesztési programok során fontos cél, hogy az ideális gazdasági, település- és 
térszerkezet kialakulását szolgáló koncepciók és azok pénzügyi forrásai a lehető 
legnagyobb hatékonysággal érjék el a kívánt eredményeket. 
 
Munkámban ezen források területi megoszlását, illetve hatékonyságát mutatom be 
kistérségi vizsgálatokon keresztül. 
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Vidékfejlesztési Közösségi Kezdeményezések lehetőségei a Hatvani Kistérségben 
 
 

A LEADER francia mozaikszó melynek jelentése: közösségi kezdeményezés a vidék 
gazdasági fejlesztése érdekében. A közösségi kezdeményezések olyan új elképzelések 
és új módszerek kialakítását, megvalósítását támogatják az Európai Unió országaiban, 
amelyek hozzájárulnak a tagállamok közötti együttműködés erősítéséhez a közösségi 
politikákhoz kapcsolódó különböző területeken.  
 
A LEADER program fő jellemzője, hogy alulról jövő kezdeményezéseket támogat. 
Ennek az az előnye, hogy a projektek a helyi lakosok helyismeretén alapulnak, így a 
helyi viszonyokhoz leginkább megfelelő ötletek valósulhatnak meg.  
 
Dolgozatomban a Hatvani Kistérség LEADER törekvéseit mutatom be. A kistérség az 
Észak-magyarországi régióban - Heves megye nyugati csücskében helyezkedik el. 
Központja Hatvan, vonzáskörzetébe tartozik egy város, és 11 község. 
 
A témám újszerűségét az adja, hogy a 2007-2013 közötti ciklusra elkészült Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program negyedik intézkedéscsoportja a LEADER. A 
források lehívására a Hatvani Kistérség is megalakította akciócsoportját, és jelenleg 
folyamatban van a Helyi Vidékfejlesztési stratégia kidolgozása, melyben én is részt 
veszek. 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

SZMOLKA ALEXA 
III. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Király Zsolt 
tanársegéd 

Közszolgálati és Jogi Tanszék 
 

Az Észak-alföldi régió kistérségeinek összehasonlító elemzése 
 

Dolgozatomat az Észak-alföldi régió kistérségeiről, illetve azok összehasonlító 
elemzéséről készítettem.  
 
Témaválasztásom oka, mindamellett, hogy látom és ismerem a régió értékeit és 
szépségeit, s tisztában vagyok gazdaságilag hátrányos helyzetével, személyes 
indíttatású. Hiszen Nyíregyházán születtem, s egy nyírségi községben nőttem fel a 
Nagykállói kistérségben, majd középiskolai tanulmányaimat Debrecenben végeztem. 
Ezek alatt az évek alatt megismertem, és megszerettem ezt a térséget.  
 
Célom a régióban elhelyezkedő 3 megye, azon belül a 28 kistérség értékeinek feltárása, 
bemutatása, fejlődésének összehasonlítása, azon lehetőségek felderítése, amelyek 
területi felzárkózását segítik. Úgy vélem ehhez szükség van a területi folyamatok 
kistérségi szintű vizsgálatára, éppen ezért dolgozatom lényegi részét a szóban forgó 
régió kistérségeinek statisztikai adatokra épülő összehasonlító elemzése képezi. 
 
Bízom benne, hogy mindezek segítségével egy átfogó képet adhatok a térségben zajló 
gazdasági-társadalmi folyamatokról. 
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KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
 
 

GAZDÁLKODÁSI KAR 
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EGÉSZSÉGTURIZMUS-AKTÍVTURIZMUS 
 

 
Elnök:  Dr. Kereszturi Ferenc ny. főiskolai docens - Pest Megyei KISOSZ 
 
Tagok:  Dr. Tóth Géza tudományos munkatárs 

Tőzsér Anett főiskolai adjunktus 
 
Titkár: Buda Szandra főiskolai hallgató 
 
 
Ádámová Elzbeta 
 A Danubius szállodák az egészségturizmus piacán 
 Konzulens: Dr. Molnár Csilla  főiskolai docens 
 
Bircsák Szabina 
 Az egészségturizmus gazdasági hatásai 
 Konzulens: Dr. Molnár Csilla    főiskolai docens 
 
Ecsédi Ágnes 
 Békés megye egészségturisztikai lehetőségei 
 Konzulens:   Dr. Molnár Csilla   főiskolai docens 
 
Kiss Viktória 
 Egészségturizmus Kehidakustányban 
 Konzulens:  Galgóczy-Németh Andrea  tanársegéd 
 
Márkus Edit 
  Lovasturizmus fejlesztési lehetőségei Jászárokszálláson, 
  egy példán keresztül 
  Konzulens: Szabóná Pap Hajnalka  adjunktus 
 
Tamás Kinga 
  A lovasturizmus és lehetőségei 
  Konzulens:   Galgóczy-Németh Andrea  tanársegéd 
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ÁDÁMOVÁ ALZBETA 
IV. évfolyam 
Idegenforgalomi és szálloda szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 
 

     Konzulens: dr. Molnár Csilla 
főiskolai docens 

Turizmus és Területfejlesztési Tanszék 
 
 

A Danubius szállodák az egészségturizmus piacán 
 
 

Dolgozatomban a hazai egészségturizmus piacának egyik legrégebbi és legfontosabb 
szereplőjét, a Danubius szállodaláncot szeretném bemutatni.  
Az egészségturizmust Magyarország idegenforgalmának egyik legfontosabb, 
nemzetközi viszonylatban is versenyképes területének tartom. Nemzetközi 
viszonylatban is termálvíz nagyhatalomnak számít, hiszen Japán, Izland, Olaszország és 
Franciaország után az 5. helyen áll.  
 
Hazánk első és a mai napig is piacvezető szállodalánca a Danubius Zrt, melynek 
elődjét, a Danubius gyógyüdülő Vállalatot a magyar állam 1972-ben a hazai 
gyógyturizmusban rejlő lehetőségeinek kihasználása, és – nem titkoltan – a fizetési 
mérleget is javító devizabevételek növelése érdekében alapította. Célként fogalmazódott 
meg, hogy a magyar hagyományokat és a jó minőségű gyógyvizeket, továbbá 
gyógyászatunk és balneológus szakorvosaink nemzetközi ismertségét és elismertségét a 
modern, nyugati igényeket is kielégítő kínálattá fejlesztve jelenjen meg az 
egészségturizmus világpiacán.  
 
A cég sikerét annak is köszönheti, hogy a piac változó igényeit folyamatosan igyekszik 
figyelembe venni, így például az elmúlt évben ismét úttörő szerepe volt az úgynevezett 
„medical-wellness” szolgáltatások bevezetésében és hivatalos minősítésében is. 
 
Igyekszem bemutatni a szállodalánc piaci pozícióját, és az elmúlt időszak piaci 
tendenciáit követő szemléletváltást, ami természetesen a tagszállodák 
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BIRCSÁK SZABINA 
IV. évfolyam 
Idegenforgalmi és szálloda szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 
 

Konzulens: Dr. Molnár Csilla 
Főiskolai docens 

Turizmus és Területfejlesztési Tanszék  
 
 

Az egészségturizmus gazdasági hatásai 
 
 
A turizmus világviszonylatban is az egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági 
tevékenység, a világgazdaság egyik húzó iparága. A turizmus ágazatai közül is az 
egészségturizmus kimagasló népszerűségnek örvend, és egyre nagyobb szerepet játszik 
az országok gazdasági mutatóiban. Ez várhatóan a jövőben is állandósul, hiszen a 
turizmus keresleti tendenciái közül több is-pl. egészség és környezettudat, demográfiai 
változások stb. – alapján ez prognosztizálható. Az egészségturizmus hagyományos 
ágazata a gyógyturizmus, szinte az emberi társadalmakkal egyidős, míg a wellness 
turizmus napjainkban éli virágkorát.  
 
Magyarország gazdaságában a turizmusnak, kiemelten az egészségturizmusnak 
meghatározó jelentősége van. Az Uniós és hazai pályázatoknak köszönhetően 
megvalósult fejlesztések nagyban hozzájárultak az államháztartás bevételeinek 
növekedéséhez, valamint új munkahelyek teremtéséhez.  Éppen ezért dolgozatomban, 
az egészségturizmus gazdaságban betöltött szerepét, valamint az elmúlt években 
megvalósult fejlesztéseket és azok hatásait különböző mutatókon keresztül vizsgálom.  
 
Mivel az ágazat multiplikátor hatásai kiemelkedőek, különösen fontosnak tartom a 
gazdasági és politikai rendszerváltást követően hátrányosabb helyzetbe került területek 
– pl. az Észak-magyarországi régió –fejlesztésében, ahol a természetföldrajzi 
adottságok bár kitűnőek, de a turisztikai infra- és szuprastruktúra szűk keresztmetszetei 
miatt ezek optimális kihasználása még várat magára. Éppen ezért a témát a régió egyik 
„zászlóshajója” a mezőkövesdi Zsóry fürdő konkrét esettanulmányán keresztül is 
bemutatom.  
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ECSÉDI ÁGNES 
IV. évfolyam 
Idegenforgalmi és szálloda szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. Molnár Csilla 
főiskolai docens 

Turizmus és Területfejlesztési Tanszék  
 
  

Békés megye egészségturisztikai lehetőségei 
 
 

Dolgozatom témájául Békés megye egészségturisztikai lehetőségeinek bemutatását 
választottam. Témaválasztásom személyes oka, hogy Jász-Nagykun-Szolnok és Békés 
megye határán élek, így a terület különösen kedves számomra. Főiskolai tanulmányaim 
során érdeklődésem egyre inkább az egészségturizmus felé fordult, ezért is választottam 
az egészségturizmus-aktív turizmus szakirányt is.  

 
Az egészségturizmus Magyarország turizmusán belül nemzetközi viszonylatban is 

az egyik legversenyképesebb területnek számít. Az ország adottságai kiválóak, hiszen 
területének több mint 80%-án termálvíz tárható fel. Különösen kedvezőek a Dél-Alföld 
és Békés megye adottságai, ahol az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi 
Igazgatóság 34 gyógyvizet, valamint 13 gyógyfürdőt tart nyilván. A Gyulai Várfürdő 
minősített gyógyhely. A marosi iszapot az egész országban felhasználják a 
gyógyításban.  

 
A megye további érdekessége természetföldrajzi adottságaiból ered.  

Megkülönböztethetjük a kiskunsági pusztai területek, a folyópartok (a Duna, a Tisza és 
a Körös-menti területek), továbbá Orosháza és térségének fürdőit így kialakítva az 
„Alföld-Spa” márkát. 

 
Dolgozatomban a régió és Békés megye egészségturisztikai adottságainak 

bemutatása és értékelése mellett különös hangsúlyt fektetek azokra a vezető egységekre, 
amelyek meghatározóak a terület pozícionálásakor, ezért a Gyulai Várfürdővel, 
Orosháza-Gyopárosfürdővel és a Szarvasi Gyógyfürdővel részletesen foglalkozom. 
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KISS VIKTÓRIA 
IV. Évfolyam 
Idegenforgalmi és Szálloda Szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Galgóczy- Németh Andrea 
tanársegéd 

Turizmus és Területfejlesztési Tanszék 
 
 

Egészségturizmus Kehidakustányban 
 
 
 
Dolgozatomban egy Zala megyei kis településről, Kehidakustányról olvashatnak. 
Hírnevét elsősorban az országszerte ismert termál komplexumának, a Kehida Termál 
Gyógy- és Élményfürdő, Hotel-nek köszönheti, mely a külföldiek körében is egyre 
népszerűbb, főként a német és osztrák fürdőzők keresik fel előszeretettel. 
 
A termálfürdő idén ünnepelte 5. jubileumi születésnapját, és igyekeztem minél 
szemléletesebben és átláthatóbban bemutatni a komplexumot, azok kedvéért, akik még 
soha sem jártak ott, remélve, hogy kedvet kapnak a fürdő meglátogatásához. 
 
Célom az volt, hogy bemutassam milyen beruházásokat hajtottak végre és ezáltal 
milyen fejlődések, változások következtek be a kezdetektől és az öt év alatt, továbbá, 
hogy milyen hatást gyakorolt a fürdő megépítése a településre és a környékére. 
 
Nagyon sok olyan lakos él az észak – magyarországi régióban, akik még soha nem 
hallottak a településről, épp ezért tartottam fontosnak még azt is, hogy a dolgozatom és 
az általam készített kérdőívek segítségével felkeltsem a fürdőzést és kirándulást kedvelő 
lakosok érdeklődését a település és fürdőkomplexum iránt. 
 
Kívánom, hogy dolgozatomat olyan kedvvel és élvezettel olvassák, mint ahogy én azt 
elkészítettem. 
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MÁRKUS EDIT 
III. évfolyam 
Vidékfejlesztési agrármérnöki szak 
 
 
Károly Róbert Főiskola 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 

Konzulens: Szabóné Pap Hajnalka  
adjunktus 

Regionális- és Vidékfejlesztési Tanszék 
 
 

Lovasturizmus fejlesztési lehetőségei Jászárokszálláson, egy példán keresztül 
 
 
A magyarság különösen jó és szoros kapcsolatot alakított ki a lóval. A dicső és válságos 
időszakok után a ló hivatása és sorsa az utóbbi néhány évtizedben jelentősen 
megváltozott: munkatársból, a „harci vagy munkaeszközből” egyre inkább a sporthoz, 
illetve a szabadidő kultúrált és egészséges eltöltéséhez alkalmas partnerré vált. 
 
A dolgozat témája Magyarország lovasturizmusának általános áttekintése, valamint a 
Jeddi Farm működése, célja, fejlesztési lehetőségeinek bemutatása. Munkám során 
áttekintettem a téma fontosabb szakirodalmát, valamint saját tapasztalataimat és 
élményeimet. A Jeddi Farm Jászárokszállás határában található, területe 4 ha. Két 
istálló, egy 15 és egy 5 boxos áll a lovak rendelkezésére. Minden box 4*3 méter 
alapterületű. A telepen található két takarmánytároló, patamosó, lófürdető, körkarám 
(futószárazásra, oktatásra), öltöző, melegedő és mosdó a lovasok részére. A farm 
szolgáltatásai közé tartozik a lovasoktatás, lovas táborok szervezése, bértartás és 
díjugrató lovasverseny megrendezése. A Jeddi Farmra 2001-ben kerültem, azóta 
próbálom – edzőm segítségével – fejleszteni ott megszerzett tudásomat, és ezt 
versenyeken kamatoztatni. Továbbá a telepen történő fejlesztésekben, beruházásokban 
is aktívan részt veszek. Az infrastruktúrális bővítések következtében egyre többen 
veszik igénybe szolgáltatásainkat.  
 
A lovas turizmus területén elérni kívánt jövőkép szerint minden turisztikai régió a 
természeti, kulturális adottságainak megfelelő, komplex szolgáltatáscsomagokból álló 
kínálatot alakít ki, nem egymással versengő, hanem egymást kiegészítő kínálati 
szegmensekre specializálódva. 
 
 
 
 
 
 



 42 

 
TAMÁS KINGA 
IV. évfolyam 
Idegenforgalomi és szálloda szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Galgóczy-Németh Andrea 
tanársegéd 

Turizmus és Területfejlesztés Tanszék 
 
 

A lovasturizmus és lehetőségei 
 

 
Pályamunkám során szeretném az olvasót megismertetni a lovasturizmus múltjával, 
jelenével, és jövőbeli lehetőségeivel. Bemutatom kialakulását, hányattatásait, és újbóli 
felvirágzását. A ló, mint társ a szabadidő hasznos eltöltésében, számomra nagyon 
kedves barát. 
 
Dolgozatomban saját tapasztalataimat is feldolgoztam, próbálom feleleveníteni azt a 
világot, amit nagyon sok városban élő nem ismer. Pedig a természet közelsége egyre 
fontosabb életünkben. 
 
Megismertetem az olvasót a lovardai szolgáltatások sokféleségével, a mindennapi 
teendőkkel, a fontos gazdasági feladatokkal. A magyarországi szolgáltatók térbeli 
megoszlásával és a színvonalbeli különbségekkel, az elvárásokkal (mind a 
lovardavezetővel, mind a lovakkal szemben) külön fejezetben foglalkozom. Érintem a 
lovas szolgáltatók mostani pályázati lehetőségeit, mint kisvállalkozó által igénybe 
vehető támogatásokat, kitérve a vissza nem térítendő támogatásokra és az önerőt 
igénylő támogatásokra egyaránt. 
 
Végül bemutatnám jelenlegi gyakorlati helyemet, a Túrkevén található Győrffy Tanya 
Szabadidőközpont tevékenységét, történetét, jövőbeli fejlesztési terveit, lehetőségeit, a 
marketing lehetőségeket, a marketing szükségességét. 
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KÖZSZOLGÁLATI SZEKCIÓ 
 

 
Elnök: Dr. Csapodi Pál főtitkár  
 Állami Számvevőszék, Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság 
 
Tagok: Dr. Bozsik Norbert főiskolai docens 
 Dr. Lőkös László főiskolai docens 
 
Titkár: Szita Georgina hallgató 
 
 
 
Bánfi Bernadett 
 Tömörkény község gazdálkodásának átfogó elemzése 
 Konzulens: Dr. Reke Barnabás egyetemi tanár 
 
Fehér Piroska  

 A nemzetközi ellenőrzési sztenderek (INTOSAI) tükröződése az Állami 
Számvevőszék különböző típusú ellenőrzéseiben 
Konzulens: Dr. Reke Barnabás egyetemi tanár 

 
Fekete Renáta  
 Öreglak Község Önkormányzatának működése és tevékenységének elemzése 
 Konzulens: Dr. Reke Barnabás egyetemi tanár 
 
Jónás Lívia 

 Önkormányzati vagyon, vagyonkezelés Encs város önkormányzata 
vonatkozásában 

 Konzulens: Dr. Reke Barnabás egyetemi tanár 
 
Szaniszló Ildikó 
 Miskolc megyei jogú városi önkormányzat gazdálkodásának átfogó elemzése 
 Konzulens: Dr. Reke Barnabás egyetemi tanár 
 
Tóth Zsanett 

 A köztisztviselői jogviszony jellemzése az Észak-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatalon keresztül 
Konzulens: Dr. Nagy Nikoletta adjunktus 
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BÁNFI BERNADETT 
III. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 

Konzulens: Dr. habil Reke Barnabás 
egyetemi tanár, tanszékvezető 
Közszolgálati és Jogi Tanszék  

 

Tömörkény Község gazdálkodásának átfogó elemzése 
 

 Magyarországon az államigazgatási szervek mellett a helyi autonómiára épülő 
település-orientált önkormányzati rendszer is kialakult, amely demokratikus ellenőrzés 
mellett működő, saját igazgatással vesz részt a közszolgáltatások szervezésében, s 
önálló, felvállalható közfeladatokat lát el, miközben az egységes közigazgatás részeként 
teljesíti a kötelező, az állam által rábízott közfeladatok megszervezését is. 
Az önkormányzatok legfontosabb feladata, hogy a településen élő polgároknak 
lehetőséget nyújtsanak a helyi közügyekbe való részvételben. A helyi 
önkormányzatoknak gondoskodniuk kell a feladat és hatáskörből adódóan a lakosság 
közszolgáltatásokkal való ellátásával, pl.: ivóvíz ellátás, közoktatás, közvilágítás, 
egészségügyi ellátás, amelyek mindennapi életünkben nélkülözhetetlenek.  
 Az önkormányzatok éves költségvetés alapján gazdálkodnak. Előirányzataik az 
államháztartás részét képezik. Az önkormányzatoknak feladataik ellátása mellett nagy 
figyelmet kell fordítaniuk a költségvetés elkészítésére és annak végrehajtására. Fontos 
alapdokumentuma az önkormányzatoknak az éves költségvetés, amelyben 
meghatározzák a település egészére az egy évre vonatkozó gazdálkodással kapcsolatos 
teendőket, kereteket. 
 Az önkormányzati költségvetés az államháztartás részét képezi, ahhoz bruttó 
módon, a bevételek és kiadások teljes összegével kapcsolódik. Az állami 
költségvetéshez az önkormányzatok költségvetése nettó módon, a költségvetési 
hozzájárulások és állami támogatások összegével kapcsolódik. Az állami 
költségvetésben megfogalmazott normatív előírások és pénzügyi szabályozás 
különböző eszközei, az önkormányzati gazdálkodás keretfeltételeit határozzák meg. Az 
állami költségvetéssel anyagi és normatív kapcsolatban állnak.  
A kötelező feladatok ellátása csak akkor lehet eredményes, ha a feltételek 
mellérendelése is bekövetkezik. Erre tekintettel rendelkezik az Ötv. a kötelezően 
megállapított feladatok ellátásához szükséges feltételekről és előírja, hogy az 
Országgyűlés a feladatok meghatározásával egyidejűleg biztosítja a szükséges anyagi 
feltételeket, és ekkor dönt a költségvetési hozzájárulás mértékéről és módjáról is. 
Mindemellett településünk rendelkezik saját bevételekkel, amelynek jelentős részét a 
helyi adók alkotják, amely lehetőséget nyújt a település számára, hogy az önként vállalt 
feladatait valamint a község fejlődését szolgáló tevékenységéit képességeihez és anyagi 
lehetőségeihez mérten el tudja érni.  
Dolgozatom célja a fent említettek alapján, hogy bemutassam a tömörkényi 
önkormányzat gazdálkodásának folyamatát. 
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FEHÉR PIROSKA 
III. évfolyam 
Közszolgáltatási közgazdász szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Prof. Dr. habil Reke Barnabás 
egyetemi tanár 

Közszolgálati és Jogi Tanszék 
dr. Horváth Margit 

az Állami Számvevőszék 2.3.4. osztályának osztályvezetője 
 
 

A nemzetközi ellenőrzési sztenderdek (INTOSAI) tükröződése az Állami 
Számvevőszék különböző típusú ellenőrzéseiben 

 
 

Az Állami Számvevőszék az állam legfőbb pénzügyi ellenőrzési szerve. A végrehajtó 
hatalmi ágtól független, kizárólag az Országgyűlésnek és a törvényeknek van 
alárendelve. Számos nemzetközi szervezet és szövetség mellett a Legfőbb Ellenőrzési 
Intézmények Nemzetközi Szervezetének –INTOSAI- is tagja. Ez a magyarázata annak, 
hogy ellenőrzési tevékenységének egyik legfontosabb alapját az INTOSAI Ellenőrzési 
Sztenderdek jelentik, melyek az ellenőrzések előkészítésétől egészen a jelentések 
elkészítéséig a munka szerves részét képezik. 
 
Pályamunkám első részében kitérek az államháztartás működésének külső 
ellenőrzésére. Ennek keretében részletesen bemutatom az Állami Számvevőszék 
szervezetét, az egyes Igazgatóságok legfontosabb feladatait, továbbá ellenőrzési 
tevékenységének alapjait. 
 
Dolgozatom fő fejezetében az ellenőrzési munka bemutatásán keresztül ismertetem az 
INTOSAI Ellenőrzési Sztenderdeket, azok érvényesülését az Állami Számvevőszék 
ellenőrzési tevékenységében. Összehasonlítom a számvevőszéki ellenőrzések típusait –
szabályszerűségi-, teljesítmény-, és átfogó ellenőrzés-, feltárom az azonos, illetve eltérő 
jellemzőket, az egyes típusok sajátosságait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

FEKETE RENÁTA 
III. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. habil Reke Barnabás 
egyetemi tanár 

Közszolgálati és Jogi Tanszék 
 
 

Öreglak Község Önkormányzatának működése és tevékenységének  
elemzése 

 
 

Dolgozatomban Öreglak Község Önkormányzatának működését és tevékenységét 
vizsgálom. A választásom azért erre a témára esett, mert a településen élek, valamint ott 
töltöttem el a szakmai gyakorlatomat, ezért felkeltette érdeklődésemet az önkormányzat 
munkája és mindennapjai. 
 
Napjainkban az önkormányzatok léte egyre bizonytalanabb, számos önkormányzatnak 
vannak az alapvető működéssel és fenntartással kapcsolatos problémái, és csak a 
kiegészítő támogatásokkal tudják a működésüket fenntartani. 
A támogatási rendszer is nagymértékben átalakult, az önállóan pályázó önkormányzatok 
kevésbé sikeresek az egyes pályázatok elnyerésében, mivel egyre nagyobb hangsúlyt 
kapnak a kistérségi társulások (az Európai Unió is a kistérségeket támogatja). 
 
A dolgozatomban az öreglaki önkormányzat példáján keresztül szeretném bemutatni a 
települési önkormányzatok helyzetét, esetleges problémáikat, az önkormányzat 
működése valamint tevékenységének vizsgálatán keresztül. 
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JÓNÁS LÍVIA 
III. évfolyam 
Közszolgáltatási közgazdász szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. habil Reke Barnabás 
egyetemi docens, tanszékvezető 

Közszolgálati és Jogi Tanszék  
 
 

Önkormányzati vagyon, vagyonkezelés Encs város önkormányzata 
vonatkozásában 

 
 

 
Dolgozatomban szeretném bemutatni az önkormányzat vagyonát, vagyonkezelését Encs 
város tekintetében. 
 
Célom, hogy az önkormányzati vagyon kialakulását a költségvetési bevételek, 
kormányzati transzferek, helyi adók és nem adó jellegű bevételek, kölcsönök és a 
kiadások, valamint az önkormányzati ingatlanok bérleti díján keresztül bemutassam. 
 
Az elemzés keretében vizsgálom az egyes évek közötti hasonlóságokat és 
különbségeket, valamint ezek okait. A vagyon összetételét a legjellemzőbb mutatók 
számításával elemzem.  
 
A vagyoni pénzügyi helyzet vizsgálata során megfigyelhető, hogy Encs városában a 
teljesített működési kiadásokon belül legnagyobb arányt a személyi juttatásokkal 
kapcsolatban felmerült bér és TB kiadás jelenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

SZANISZLÓ ILDIKÓ 
III. évfolyam 
Közszolgáltatási közgazdász szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási kar 
 

      Konzulens: Dr. habil. Reke Barnabás 
        egyetemi tanár 

       Közszolgálati és Jogi Tanszék 
 

Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat gazdálkodásának átfogó elemzése 
 

Dolgozatom témájául azért választottam ezt a témát, mivel a közpénzek felhasználása 
érdeklődésem középpontjában áll. A társadalomnak természetes igénye, hogy befizetett 
adóforintjainak a sorsáról pontos és hiteles képet kapjon. Ebben segítséget nyújthat 
lakóhelyem önkormányzata tevékenységének a vizsgálata. 
 
A költségvetési szférában is elterjedt a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség, 
valamint a teljesítmény fogalma. Az önkormányzatok teljesítményének az 
eredményesség a legfontosabb jellemzője, ami a gazdálkodás céljainak 
megvalósulásához kapcsolódik. Az eredményesség azt az értéket jeleníti meg, amelyet a 
lakosság elvár a közszféra befektetéseitől.  
 
Munkám során közelebbről is megismerkedtem a város feladataival, problémáival és 
jellemzőivel. Az elemzés során Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat 
tevékenységének 2002-2006. éveit értékeltem, rávilágítva az öt év alatt végbement 
változásokra. Ezáltal lehetőségem nyílt a kedvező tendenciák bemutatására és a város 
életét befolyásoló tényezők mélyebb megismerésére. 
 
Az elemzéshez használt adatok, információk a zárszámadásból származnak, melyeket 
statisztikai módszerek és pénzügyi mutatók alkalmazásával dolgoztam fel. 
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TÓTH ZSANETT 
III. évfolyam 
Humánerőforrás menedzser szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. Nagy Nikoletta 
ügyvéd 

Gyöngyös, Vármegyeház tér. 1. fsz.38. 
 
 

A köztisztviselői jogviszony jellemzése az Észak-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatalon keresztül 

 
 

A köztisztviselői jogviszony a közszolgálati munkavállalás egyik típusa. 
A bemutatott Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal a múlt év végén 
179 fő köztisztviselőt foglalkoztatott. Létszámgazdálkodása kötött, ugyanakkor a 
sokrétű feladatellátás magas színvonalon történő teljesítése követelménnyé teszi a 
szakmai specializációt. 
 
A közszolgálati jogviszony kinevezéssel, és annak elfogadásával jön létre.  
E jogviszony egyik vonzereje a szabályozott, érdemeken alapuló előmenetel, a 
mindvégig kiszámítható életpálya. Az előrehaladás feltételeinek meghatározása és ezek 
teljesítése esetén az előmenetel alanyi jogként való biztosítása érdekeltté teszi a 
köztisztviselőt ismeretei bővítésében és elősegíti pályán maradását. A köztisztviselők 
továbbképzése permanens feladat. A lakossági igények növekedése, a jogszabályi 
környezet folyamatos változásai, a kommunikációs technológia rohamos fejlődése és az 
Európai Unió szigorú követelményei egyaránt szükségessé teszik a továbbképzési 
rendszer fenntartását és továbbfejlesztését.  
 
A korszerű emberi erőforrás gazdálkodás számtalan lehetőséget nyújt a dolgozók 
teljesítményének mérésére és értékelésére. A szervezet működésének eredményessége 
döntő mértékben az egyéni teljesítményektől, a hivatali és egyéni célkitűzések 
egybeesésétől függ. 
 
Míg a versenyszféra munkáltatói széles körű szabadsággal rendelkeznek az anyagi 
ösztönzés terén, a közszolgálatra vonatkozó jogszabályok részletesen meghatározzák az 
előmenetel, a díjazás és ösztönzés szabályait. 
A közigazgatás korszerűsítése a köztisztviselői jogviszony szabályozásának további 
módosítását is előrevetíti, ami a jövőben új kihívások elé állíthatja a köztisztviselői kart 
úgy az országos, mint a helyi szinteken. 
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MARKETING SZEKCIÓ 
 
 
Elnök:  Dr. Lehota József  egyetemi tanár, intézetigazgató 
 Szent István Egyetem Marketing Intézet 
 
Tagok: Dr. Szántó Szilvia  főiskolai docens 

 Semeginé Tariszka Éva főiskolai docens Szolnoki Főiskola 
 
Titkár: Pál Kitti hallgató 
 
 
Beraczka Mónika 

 A közterületi reklámok szerepének vizsgálata az RMB Hungary multimédia Kft. 
Tevékenységének tükrében 

 Konzulens: Fodor Mónika adjunktus 
 
Komporday Dávid 
 A Ciao 2000 Utazási Iroda marketingtevékenysége 
 Konzulens: Dinya Anikó tanszéki mérnök 
           Porcsalmi Péter tulajdonos 
 
Molnár Csilla 
 Az RTM eszközök alkalmazás a Dél-alföldi régióban 
 Konzulens: Király Zsolt tanársegéd 
           Fodor Mónika adjuktus 
 
Tímár Katalin Anna 

 Fogyasztói szokások a hazai szeletelt csokoládék piacán, különös tekintettel a 
Danone super rudi piaci bevezetése után 
Konzulens: Fodor Mónika adjunktus 

 
Vaszil Enikő 

 A sikeres működtetés, és a piaci sikertelenség okainak feltárása, elemzése és 
értékelése a magyarországi szállodaiparban 
Győrffy Anna 

 
Kaszanyi Dóra 
 A reklámok hatása a fogyasztói magatartásra 
 Konzulens:  Domán Szilvia  adjunktus 
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BERACZKA MÓNIKA 
III. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Fodor Mónika 
adjunktus 

Marketing és Menedzsment Tanszék  
 
  

A közterületi reklámok szerepének vizsgálata az RMB Hungary multimédia Kft. 
tevékenységének tükrében 

 
 
 

A dolgozatomban az egyik legrégebben ismeretes és egyben a legszélesebb körben 
elterjedt médiumot, a közterületi reklámokat mutatom be. 
 
A pályamunkámban elsőként visszatekintést teszek a reklámok kialakulásának főbb 
lépcsőfokaihoz. Dolgozatomban kiemelten kezelem a reklámok emberekre gyakorolt 
pszichológiai hatását. 
 
Ezek után részletesen kitérek a médiumok bemutatására, különös tekintettel a  
közterületi reklámokra. Nagy hangsúlyt fektetek a közterületi hirdetések hazai piacára. 
Kitérek a hirdetésekkel kapcsolatos költségvetési háttérre is, milyen hirdetést, hol 
mennyiért lehet közszemlére tenni.  
 
Mindezt az RMB Hungary Multimédia Kft. tevékenységén keresztül bemutatom a 
gyakorlatban. 
 
Primer kutatás keretében sztenderdizált kérdőíves megkérdezést folytatok a közterületi 
reklámok népszerűségével és elterjedtségével kapcsolatban. 
Végül összevetem a szekunder és a primer kutatás alkalmával kapott információkat, 
levonva a szükséges következtetéseket valamint javaslatokat teszek. 
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KOMPORDAY DÁVID 
VI. évfolyam 
Idegenforgalomi és Szálloda szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 

 
Konzulens: Dinya Anikó 

tanszéki mérnök  
Turizmus és Területfejlesztési Tanszék 

Porcsalmi Péter  
tulajdonos  

Ciao 2000 Utazási Iroda  
 

A Ciao 2000 Utazási Iroda marketingtevékenysége 
 

 
Az utaztatási tevékenység az egyik legösszetettebb és legsokrétűbb ágazat nemzetközi 
viszonyban is. Ahhoz, hogy egy utazási csomag az azt igénybevevőknek a teljes 
megelégedettség érzését nyújtsa, precíz, összehangolt munkára van szükség. Nincs 
egyszerű dolga sem az irodában tevékenykedő munkatársnak, sem az utasokkal 
közvetlenül érintkező idegenvezetőnek. Itt szeretném hangsúlyozni a 
marketingtevékenységet. 
 
Választásom nemcsak azért esett a Ciao 2000 Utazási Irodára, mert kiemelkedő 
eredményeket képes felmutatni eddigi tevékenysége során, de féléves szakmai 
gyakorlatot is töltöttem ott. Bepillantást nyerhettem a működésébe - mind az irodai 
háttérmunkálatok felelősségteljes, de mosollyal kikövezett ösvényét taposva, mind az 
idegenvezetők bőrébe bújva.  
 
TDK dolgozatomban az utazási irodai marketingtevékenységen belül az online-
marketing szerepére kívánom felhívni a figyelmet. Az iroda egy konkrét partnerrel való 
együttműködését mutatom be, valamint stratégiájuk eredményességét értékelem, 
elsősorban a potenciális vevőkre gyakorolt hatást előtérbe helyezve. Számos utazási 
iroda létezik hazánkban, amelyek népszerű szezonális utakkal célozzák meg az 
utazóközönséget. A Ciao 2000 Utazási Iroda az európai világörökségek nem hivatalos 
partnere. 
Munkám része lehet egy folyamatnak, melyből más szervezetek is tapasztalatot 
meríthetnek céljuk eléréséhez.  
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MOLNÁR CSILLA 
III. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 

 
Konzulens: Fodor Mónika 

 tanársegéd 
Marketing és Menedzsment Tanszék,  

Király Zsolt 
tanársegéd 

Közszolgálati és Jogi Tanszék 
 

Az RTM eszközök alkalmazása a Dél-alföldi Régióban 
 
 
Napjainkban az RTM (régió- és településmarketing) eszközök a területfejlesztés 
elengedhetetlen részei. Igaz ez a Dél-alföldi régió tekintetében is, főleg ha figyelembe 
vesszük, hogy ez a térség a társadalmi-gazdasági folyamatok következtében az Európai 
Unió dél-keleti kapujává vált. E szituációban rejlő lehetőségek kihasználása ezen 
eszközök nélkül szinte lehetetlen, gondoljunk csak a sajátos jellemzőkkel bíró 
célcsoportokra, a térségi gazdasági-társadalmi folyamatok szereplőire – helyi lakosok, 
turisták, beruházók, döntéshozók –, melyek mindegyike eltérő igényekkel, 
lehetőségekkel bír. 
 
A területi marketing ezek felmérésében és formálásában nyújt segítséget. E téma 
vizsgálatával a legfőbb célom, hogy a régió komplex marketing- és 
marketingkommunikációs feladatait bemutassam, melyeket abból a célból tesznek, hogy 
a befektetőket, a turistákat, a helyi lakosságot megnyerjék és megtartsák maguknak, 
más versenyző régiókkal szemben. Ehhez segítségként egy, a helyi lakosságot megcélzó 
kérdőívezést is használtam. A téma választásában annak aktualitása mellett – 
Kecskeméti lakosként – személyes okok is szerepet játszottak, hiszen érdekel szűkebb 
hazám jelenlegi helyzete, mert egy, gazdaságilag és társadalmilag elég heterogén 
területi egységről van szó, s így az számos érdekes kérdést és problémát vet fel. 
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TÍMÁR KATALIN ANNA 
III. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Fodor Mónika 
adjunktus 

Marketing és Menedzsment Tanszék  
 
 

Fogyasztói szokások a hazai szeletelt csokoládék piacán, különös tekintettel a 
Danone Super Rudi piaci bevezetése után 

 
 

A Budapesti Tejipari Vállalat 1968-ban kezdte gyártani az első túró rudikat 
Magyarországon. Az eredetileg szovjet édesség ötlete egy KGST-országok közti 
tanulmányút során került Magyarországra és kezdetben nem aratott nagy sikert, ezért 
előbb a mátészalkai Zalkatej tejüzembe helyezték a gyártást, majd párhuzamosan több 
tröszti vállalat gyártott ezen a néven terméket, eltérő csomagolásban.  
 
A rendszerváltáskor privatizált üzemek megvásárlásával a jogokat a Friesland és a 
Danone szerezte meg. A Danone Túró Rudija 1995 óta viseli hivatalosan a nevet. 
 
Dolgozatom a szeletelt csokoládék hazai piacát vizsgálja fogyasztói oldalról. A 
fogyasztói szokásokat, fogyasztói magatartásokat, és a Danone Super Rudi piaci 
bevezetése során alkalmazott marketingkommunikációs eszközök fogyasztói 
magatartására gyakorolt hatását elemzi.  
 
Dolgozatom célja: Megvizsgálom, hogy a hazai szeletelt csokoládé piacon mennyire 
jellemző a márka hű magatartás, és milyen tényezők függvényében döntenek a 
fogyasztók a csokoládéfogyasztás során. 
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VASZIL ENIKŐ 
III. évfolyam 
Idegenforgalmi és szálloda szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Győrffy Anna 
óraadó oktató 

Turizmus és Vidékfejlesztési Tanszék  
 
 

A sikeres működtetés, és a piaci sikertelenség okainak feltárása, elemzése és 
értékelése a magyarországi szállodaiparban 

 
 

Napjainkban igen jellemző az alacsony kategóriájú kis és közepes szállodák eltűnése és 
a nagyok terjeszkedése. Általánosságban jellemző, hogy egy jó helyen, vagy kiváló 
építészeti adottsággal, netán megbízható vendégkörrel rendelkező szállodákat 
bekebelezik a szállodaláncok. 
 
Ezen felvásárlási csatában jelenleg első a Hilton szálloda lánc, majd azt követi a 
Marriott International és a bronzérmes helyet az Inter-Continental uralja. A kisebb 
szállodák egy vagy több kedvező tulajdonsága sarkalja arra a láncokat, hogy 
felvásárolva azt, majd bevezetve annak kiválóan működő rendszerét, kisegítse a kis 
szálloda hibáit, amiért nem tudott naggyá lenni. 
 
Három szállodát vizsgálok, elsősorban a belső munkakörnyezet szempontjából, 
dolgozóihoz való viszonyulásáról és a dolgozók szállodához való kötődéséről. A 
repertoárban egy három csillagos, vidéki szálloda, egy négy csillagos, budapesti, patinás 
szálloda és egy öt csillagos, szintén fővárosi hotel szerepel, melyek közül a két utóbbi 
egy-egy lánc tagja. 
 
És hogy miért az emberi erőforrást, a szolgáltatások esetében ötödik P-ként emlegetett 
tényezőt vizsgálom? J.W. Marriott és személyes tapasztalataim alapján a dolgozókkal 
való törődés kötődést vált ki a munkáltató iránt. A két oldal harmonikus kapcsolata azt 
eredményezi, hogy a vendéggel még kedvesebb, odaadóbb, szolgálatkészebb lesz a 
dolgozó. A vendég pedig szívesen tér vissza olyan szállodába, ahol családias, 
kiegyensúlyozott hangulat ölelte körül. 
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KASZANYI DÓRA 
III. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
( 
( 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
( 

Konzulens: Domán Szilvia 
főiskolai adjunktus 

Marketing és Menedzsment Tanszék  
 

 () 
A reklámok hatása a fogyasztói magatartásra 

) 
A reklám mindennapjainkban annyira általánossá vált, hogy az emberek a kognitív 
feldolgozó képességeik és saját énvédő mechanizmusai miatt, csak néhány üzenetre 
koncentrálnak. Hogy melyek ezek az üzenetek és milyen technikákkal lehet elérni a 
kívánt célcsoportot? Dolgozatomban célul tűztem ki, hogy egy rövid definíciós 
keretrendszer megadását követően  ismertetem a reklámok funkcióit és amit nagyon 
fontosnak tartok a reklámok megítélésének a vizsgálatát. 
 
Hogy milyen formái is vannak a reklámnak? Hogy milyen hatással van a fogyasztói 
magatartásra? Hogy melyek azok az eszközök, melyek bennünket fogyasztókat 
befolyásolnak a vásárlási döntés meghozatala során? Ezek mind-mind dolgozatom 
fontos kulcskérdései. E kérdések megválaszolása mellett feltárom a fogyasztói kultúra 
és a reklámok összefüggéseit, különös tekintettel a fogyasztói magatartást befolyásoló 
trendeket.  
 
A szakirodalom alapján elemzem a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőket. Szó 
esik még továbbá a Nők, Férfiak, Gyerekek reklámhoz fűződő kapcsolatáról is. A 
különböző reklámeszközök bemutatása után, külön fejezetben ismertetem a különböző 
médiumokat és azok elterjedségének mértékét esetleg hiányosságainak okait. 
 
Primer kutatásom középpontjában a reklámok fogyasztója a vásárló áll. A megkérdezést 
két korosztályra koncentrálva végzem el, és ennek bemutatása is jelentős szerepet tölt 
be a dolgozatomban. 
 
Végezetül pedig célszerűnek tartom vizsgálni azt a szabályozási hátteret is, amit a 
reklámok ilyen mennyiségű elterjedése indukált. 
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MENEDZSMENT SZEKCIÓ 
 
 

Elnök:  Dr. Piros Márta főiskolai tanár 
 
Tagok:  Erdélyi Tamás adjunktus 
 Katonáné Dr. Erdélyi Edit főiskolai docens 
 
Titkár: Klinkó Adrienn főiskolai hallgató 
 
 
Gombos Péter 
  Az iBIZa System kifejlesztése, elemzése és értékelése a Kelet-Agro Kft.-nél 
  Konzulens:  Dr. Törcsvári Zsolt  főiskolai docens 
 
Horváth Beáta 
  A helyi adók szerepe Tömörkény község önkormányzatának költségvetésében 
  Konzulens:   Dr. Reke Barnabás  egyetemi tanár 
 
Horváthné Hévei Petra 

Magánszemélyek vagyongyarapodásával kapcsolatos ellenőrzések 
módszertanának és gyakorlatának bemutatása, értékelése az APEH Nyugat-
Dunántúli regionális igazgatóságánál 
Konzulens: Ficzeréné Nagymihály Kornélia  főiskolai docens 

 
Nánási Boglárka 
  A Középtiszai Mezőgazdálkodási Zrt. Átfogó elemzése 
  Konzulens:    Csomós Tamás főiskolai adjunktus 
 
Kovács Judit 
  Nők a vidékfejlesztésben – a Rakacai völgymedence településein 

  Konzulens: Szabóné Pap Hajnalka  adjunktus 
 
Nagy Éva 
  A női szerepek változása- munka és család 
  Konzulens:  Bezzeg Enikő   adjunktus 
 
Kisari Krisztián 
  A vezetői karrier pályája 
  Konzulens:  Dr. Réthy István  főiskolai docens 
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GOMBOS PÉTER 
IV. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. Törcsvári Zsolt 
főiskolai docens 

Gazdaságmatematika és Informatika Tanszék 
 
 

Az iBIZa System kifejlesztése, elemzése és értékelése a Kelet-Agro Kft.-nél 
 
 

Életem jelentős részét Kanadában töltöttem, ahol szoftver fejlesztői diplomát szereztem.  
Hazatelepülésemet követően először pályakezdő rendszergazdaként dolgoztam. 
Alkalmam nyílt arra, hogy gyakorlatba ölthessem a Kanadában megszerzett elméleti 
tudásomat.   
 
Kezdetben a szoftverfejlesztők számára allokált munkaállomások hardver- és 
szoftverépségéért feleltem, majd rövid időn belül elsajátíthattam a különböző 
topológiájú hálózatok kiépítését.  Ezután kezdtem el tanulmányaimat a Károly Róbert 
Főiskolán Gazdálkodási szakon, hogy kiegészítsem informatikai tudásomat gazdasági 
ismeretekkel, érezve, hogy a kettő kapcsolata új teret nyit meg a hazai munkaerő piacon 
számomra.  El is nyertem egy állást a Kelet-Agro Kft.-nél, mint informatikai szakértő és 
gazdaság elemző, hogy fejlesszek a cég számára egy készletnyilvántartó programot, és 
lecserélhessék a meglévő alkalmazást. 
 
Így kezdődött a mai napig tartó, Intelligent Business Administration (iBIZa) System 
nevű informatikai rendszer kifejlesztése, melybe találkozott tudományos érdeklődésem 
és a munkám.  Tamás Lászlóval, a Kelet-Agro Kft. egyik vezetőjével, felmértük az 
igényeket.  Ő, mint cégvezető, valamint az elévült program bosszankodó felhasználója, 
én mint szoftver fejlesztő, közgazdasági területen főiskolai hallgató, figyelembe vettük 
a régi alkalmazás hátrányait, előnyeit és kiegészítettük a saját igényeinkkel, 
tanulmányaim és tapasztalataink alapján. 
 
A Tudományos Diákköri munkám során azt mutatom be, hogy hogyan fogalmazódott 
meg egy új vállalatirányító rendszer kialakítása iránti igény, mik voltak a fejlesztés 
különböző fázisai, milyen tapasztalatokat szereztem a tesztelések és bevezetése során. 
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HORVÁTH BEÁTA 
III. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 

Konzulens: Dr. habil Reke Barnabás 
egyetemi tanár, tanszékvezető 
Közszolgálati és Jogi Tanszék  

 

A helyi adók szerepe Tömörkény Község Önkormányzatának költségvetésében 
 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében az önkormányzatok 
rendeletükkel vagyoni típusú, kommunális jellegű és helyi iparűzési adó bevezetésére 
jogosultak. Ezen adótípusokat, illetve ezek közül a Tömörkényen bevezetett adókat fogom 
bemutatni a dolgozatomban.  

Napjainkban egyre jelentősebb szerepet tölt be az önkormányzatok életében a helyi 
adóbevételek aránya a saját bevételek között. A helyi adók sajátossága, hogy a település 
önkormányzata maga határozza meg egyáltalán bevezeti e, a helyi adók bármelyikét. Ha a 
bevezetés mellett dönt, akkor lehetősége van meghatározni annak mértékét (a törvény csak 
a felső határt szabja meg), illetve kedvezményeket, mentességeket nyújthat, amelyek 
nagyban befolyásolják az adóbevételek alakulását.  

Vizsgálódásom középpontjában a helyi adók rendszerének bemutatása és Tömörkény 
község vezetősége által bevezetett helyi adók 2004 és 2007 év közötti helyi adóbevételének 
bemutatása, elemzése áll. A képviselő – testület által bevezetett helyi adók a következők, 
magánszemélyek kommunális adója, vállalkozások kommunális adója, illetve a helyi 
iparűzési adó, mindez mellett szót ejtek még a gépjárműadóról, amelyből származó bevétel 
a 2008-as évtől 100%-ban az önkormányzatnál marad, és felhalmozási bevételként jelenik 
meg. 

A vizsgálataim során egyértelműen bebizonyosodott számomra, hogy mint minden 
község és város költségvetésében Tömörkényen is meghatározó részét alkotják a 
bevételeknek a helyi adók. Az általam vizsgált időszakban a helyi adóbevételek 
összehasonlítása után, arra a megállapításra jutottam, hogy a bevételek legnagyobb hányada 
az iparűzési adóból származik. A községben jelen van mind az állandó, mind az ideiglenes 
iparűzési adó, persze mértékük és az ebből származó bevételek minden évben más összeget 
mutatnak. Sajnos az elmúlt évben már kevesebb volt a vállalkozások száma az eddigiekhez 
képest, de még mindig ez az adóbevétel jelenik meg a legnagyobb százalékban. A 
vállalkozások megszűnése több esetben vezethet ahhoz, hogy a településen növekszik a 
munkanélküliek száma, és egyre többen kényszerülnek arra, hogy ingázzanak a 
munkahelyük és a lakóhelyük között. 

Az önkormányzatnál minden évben megjelennek különböző mértékű adóhátralékok 
is, amelyek behajtása két évvel ezelőtt kezdődött meg erőteljesebb mértékben. Ez a község 
életében arra a tényre vezethető vissza, hogy akkoriban jegyző váltás történt a község 
életében, és a 2005-ös évben történt fizetési elmaradások, folyamatos behajtásra kerültek. 
Magyarországon az iparűzési adó az, ami az önkormányzati finanszírozást is 
megváltoztatja. E nélkül az önkormányzatok működése nehézkessé válna, mivel ez jelenti a 
legnagyobb bevételi forrást a helyi adók közül. Ma már a gépjárműadóból befolyó bevétel 
is jelentősnek mondható, bár ez nem a működési bevételek közé tartozik.  
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HORVÁTHNÉ HÉVEI PETRA 
IV. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Ficzeréné Dr. Nagymihály Kornélia 
főiskolai docens 

Számviteli és Pénzügyi Tanszék  
 
  

MAGÁNSZEMÉLYEK VAGYONGYARAPODÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
ELLENŐRZÉSEK MÓDSZERTANÁNAK ÉS GYAKORLATÁNAK 
BEMUTATÁSA, ÉRTÉKELÉSE  AZ APEH NYUGAT-DUNÁNTÚLI 

REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGÁNÁL 
 
  

A pályázatom témája sok szempontból aktuális napjainkban. Az elmúlt években 
végbement gazdasági és társadalmi fejlődés világszerte tapasztalt velejárója volt a 
jövedelemeltitkolás arányának növekedése és elmélyülése, melynek visszaszorítása 
mindenütt hatékony intézkedéseket követel. Az ellenőrzés gyakorisága lehetne az egyik 
elrettentő tényező, amely a jövedelemeltitkolás társadalmi méretű visszaszorításában 
eredményeket hozhat. Dolgozatomban célom a gyakorlat oldaláról objektív képet adni a 
vagyonosodási vizsgálat intézményéről az eljárás garanciális szabályairól. 
Munkám első szakaszában bemutatom az APEH Nyugat-dunántúli Igazgatóságának 
szervezetét.  
 
A jogalkotó már hosszú évek óta kereste a becslés alkalmazásának lehetőségeit a 
jövedelemeltitkolás visszaszorítására. Ennek kapcsán dolgozatomban a becslési eljárás 
szerepének megváltozásával, legfontosabb elemeivel, illetve annak a vagyonosodási 
vizsgálatok során való alkalmazhatóságával foglalkozom.  
 
Ezek után bemutatom a vagyonosodási vizsgálatok módszertanát, illetve a gyakorlatban 
való alkalmazását.  
A teljesség érdekében statisztikai elemzéseket végeztem a vagyonosodási vizsgálatok 
hatásainak objektív bemutatására.  
Az ezt követő részben szociológiai módszerrel végzett felmérés alapján elemzem a 
tapasztalatokat, a revizorok és az adózók véleményének tükrében.  
 
Dolgozatom végén szót ejtek a vagyonosodási vizsgálatok médiában való 
megjelenéséről. A leírtakhoz kapcsolódóan következtetésekkel és javaslatokkal zárom 
pályázatomat. 



 61 

NÁNÁSI BOGLÁRKA 
III. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
_________________________________________________________________  
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Csomós Tamás 
főiskolai adjunktus 

Számviteli és Pénzügyi Tanszék 
 
 

A Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. átfogó elemzése 
 
 
A Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. elemzését azért választottam dolgozatom témájául, 
mert a vállalati gyakorlatomat itt töltöttem le és fontosnak tartom, hogy az agráriumban 
működő cégek megfelelő figyelmet kapjanak. 
 
A cég főtevékenysége a sertés hízlalás. A társadalom növekvő húsfogyasztása miatt, 
egyre több figyelem terelődik az állattenyésztés felé, a kereslet változása és az állatok 
kibocsátott hulladékának súlyos környezetterhelő hatása miatt. Az általam vizsgált cég 
biogáz üzemmel tette környezetbaráttá a sertéstelepét és ez az eredményében is 
pozitívan mutatkozik 
 
A dolgozatomat a mezőgazdaság helyzetének áttekintésével indítom. Arra mutatok rá, 
hogy az elemzett időszak alatt (2004-2006) Magyarországon hogyan alakultak a 
terméshozamok és ezen belül a Középtiszai Mg. Zrt. helyzete. Ez után a vállalat 
bemutatása és tevékenységének ismertetése következik, majd a Zrt. mérlegének átfogó 
elemzésére kerül sor. Ezen belül a vállalat vagyoni és jövedelmi helyzetét, valamint a 
hatékonyság és az eredmény alakulását mutatom be.  
A cég a közelgő második „zöld-forradalom” résztvevője lehet, hiszen a környezet 
melletti elhivatottságát a már nemrégiben átvett biogáz üzeme is tükrözi. A létesítmény 
szerepe a társaság működését, gazdálkodását befolyásolni fogja, ennek szerepét is 
vizsgáltam. 
 
A célom az, hogy segítsem a vállalat hatékonyabb működését. 
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KOVÁCS JUDIT 
III. évfolyam 
Vidékfejlesztési agrármérnöki szak 
 
 
Károly Róbert Főiskola 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 

Konzulens: Szabóné Pap Hajnalka  
adjunktus 

Regionális- és Vidékfejlesztési Tanszék 
 
 

Nők a vidékfejlesztésben- A Rakacai völgymedence településein 
 
 

A vidékfejlesztési programok egyik fontos célcsoportja és egyben cselekvő alanya a 
kedvezőtlen térségekben élő vidéki nők rétege. A dolgozat fő célkitűzése a vidéki nők 
helyzetének, ezen belül az esélyegyenlőség kérdéseinek, mint a vidéki társadalom 
fejlettségi fokmérőjének vizsgálata, másrészről a nőknek a vidéki térségek fejlődésében 
betöltött funkcióinak és a nők ezen funkciók ellátására való felkészültségének 
bemutatása a Rakacai Völgymedence településeinek (Martonyi, Meszes, Rakaca, 
Rakacaszend és Szalonna) példáján. 
 
Dolgozatomban be szeretném mutatni, hogy hogyan is helyezhetők el a nők a 
vidékfejlesztésben, ehhez fel kell tárni a vidéken élő nők helyzetét, problémáit, 
gazdasági és társadalmi életben betöltött szerepét. 
 
Hipotéziseim igazolásához a szakirodalmi elemzésen és a rendelkezésre álló statisztikai 
adatok feldolgozásán túl empirikus vizsgálatokkal igyekszem közelebb jutni. Az érintett 
öt településen 100 nővel készítettem kérdőíves felmérést. A kérdőíves vizsgálatban a 
különböző korcsoportok munkaerő-piaci helyzetét kívánom elemezni.  
 
Kutatási eredmények igazolják, hogy a nők szerepe jelentős mértékben meghatározó a 
közösségek élete szempontjából. A család esetében, mivel ők a gyermeknevelés, a 
személyiségformálás, a szocializáció elsődleges formálói, alakítói ez egyértelműen 
körvonalazódik. Feladatuk a társadalom tagjai számára családi kereteken belül jó 
szociális közérzetet biztosítani. 
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NAGY ÉVA 
III. évfolyam 
Humánerőforrás menedzser szak 
 
  
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási kar 

 Konzulens: Bezzeg Enikő 
 adjunktus 
 Humántudományi Tanszék 

  
A női szerepek változása – munka és család 

 
Napjainkban igen népszerű téma az esélyegyenlőség megteremtése az élet minden 
területén. Sokat hallani a kisebbségek, a mozgáskorlátozottak vagy éppen a nők 
egyenjogúságáért folytatott küzdelmekről. Én a nők szerepváltozásait választottam: 
hogyan viszonyultak a múltban, és hogyan viszonyulnak most a munkához és 
családhoz. 
 
Dolgozatomban kitérek arra, hogyan fejlődött a női munka az ókortól egészen 
napjainkig, hogyan tekintettek a hölgyekre a különböző évszázadok során, valamint 
milyen szerepeket szántak nekik a társadalomban. 
A férfi-női kapcsolatok mindig kiemelt helyet foglaltak el a köztudatban, minden 
korban. Munkámban szeretném megtalálni a választ arra, hogy vajon mi áll a női 
munkavállalás vagy éppen a karrier feláldozása hátterében? 
 
A történelmi áttekintés mellett foglalkozom azzal is, hogy az Európai Unióban és 
Magyarországon milyen szabályozás érvényes az esélyegyenlőség terén, milyen 
szervezetekhez fordulhatnak az érintettek, és egyáltalán fordulnak-e ezekhez a 
szervekhez, ha hátrány éri őket? Áttekintem azt is, hogyan változott meg a nő szerepe a 
családban, hogyan bővültek ki a szerepek az évszázadok során. Végül azzal 
foglalkozom, hogy manapság milyen esélyekkel indul az a hölgy, aki a közéletben 
szeretne érvényesülni. 
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KISARI KRISZTIÁN 
III. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. Réthy István 
főiskolai docens 

Humántudományi Tanszék  
 
 

A vezetői karrier pályája 
 

 
Dolgozatomban a vezetővé válás főbb mozzanatait mutatom be. Életszerű dilemmák 
vizsgálatát tűztem ki célul magam elé. Megpróbálom megfejteni, hogyan válhat valaki 
vezetővé, milyen utakon kezdheti meg karrierjét, illetve ha már pályán van, mik a siker 
tényezői.  
 
A következő sarkalatos kérdésekre keresem a választ: 

• Mik a vezetővé váláshoz vezető utak sajátosságai?  
• Milyen alapvető tényezőkkel számol a vezetőt kereső vállalat?  
• Melyek azok a tulajdonságok, amelyeket elengedhetetlennek tart a vezetőt 

toborzó vállalat? 
• Mi alapján hozza meg döntését a humán politikai igazgató?  

 
Továbbá szeretném vizsgálni, hogy milyen sajátosságai vannak a vezetői munkának, 
milyen típusú döntéseket kell meghozni, milyen kompetenciák szükségesek, hogy a 
vezető sikeres legyen. 
 
Megállapításaimat mélyinterjúkkal támasztom alá.  
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ÖNKORMÁNYZATOK SZEKCIÓ 
 

 
Elnök :  Dr. Bihary Zsigmond főigazgató, c. főiskolai tanár   
 Állami Számvevőszék, Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző 
 Igazgatóság 
 
Tagok:  Dr. Kovács László egyetemi adjunktus Szent István Egyetem 
 dr. Tóthné dr. Bori Alíz igazgatási és jogi előadó 
 
Titkár:    Huszák Nóra főiskolai hallgató 
 
 
 
Fodor Emília 

 Besenyőtelek község önkormányzatának kötelező feladatainak gyakorlati 
érvényesítése 

 Konzulens: Dr. Reke Barnabás  egyetemi tanár 
 
Furkó Szabina 
 Ágasegyháza község önkormányzati feladatainak ellátása 
 Konzulens:  Dr. Reke Barnabás   egyetemi tanár 
 
Gáspár Nikolett 

 Az önkormányzat kötelező feladatai és azok érvényesülése a gyakorlatban, 
Balassagyarmat városban 
 Konzulens:  Dr. Reke Barnabás egyetemi docens 

 
Máté Bernadett 
 Nagykőrös város önkormányzati tevékenysége 

 Konzulens:  Dr. Reke Barnabás  egyetemi docens 
 
Sallai Ágota 

 Helyi önkormányzatok önként vállalt feladatai és ennek megvalósítása a 
gyakorlatban Csongrád városában különös tekintettel a közművelődésre 
Konzulens:  Dr. Reke Barnabás  egyetemi docens 

 
Zsiga Petra 
 Az önkormányzati feladatok ellátása Palotás községben 
 Konzulens:   Dr. Reke Barnabás   egyetemi tanár 
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FODOR EMÍLIA 
III. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. habil Reke Barnabás 
egyetemi tanár, tanszékvezető 
Közszolgálati és Jogi Tanszék  

 
 

Besenyőtelek Község Önkormányzatának kötelező feladatainak gyakorlati 
érvényesítése 

 
 
 
Pályamunkámban bemutatom Besenyőtelek Község Önkormányzatának gazdálkodását 
az éves beszámolók alapján öt évre visszamenőleg. Szeretném megismertetni 
Besenyőtelek Községet SWOT- analízis segítségével. Ezen kívül kitérnék az 
önkormányzat kötelező feladatainak gyakorlati érvényesítésére. 
 
Az éves beszámolók segítségével előadásomban rávilágítok az önkormányzat vagyoni, 
pénzügyi és likviditási helyzetére. Elemzem a bevételek és kiadások alakulását 2002-től 
2006-ig. Ezen belül kitérnék a pénzmaradvány vizsgálatára. Mindezeket diagramon 
szemléltetem.  
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FURKÓ SZABINA 
III. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Prof. Dr. habil. Reke Barnabás 
egyetemi tanár 

Közszolgálati és Jogi Tanszék 
 

Ágasegyháza község önkormányzati feladatainak ellátása 
 

Dolgozatom témájául Ágasegyháza község önkormányzati feladatainak bemutatását és 
elemzését választottam. Úgy gondolom, hogy ez a téma örökérvényű, ugyanis az 
önkormányzatok fennmaradásért való küzdelme nehéz feladat elé állítja a 
szakembereket. A működtetés fenntartása állandó tervezést és megfontolt döntéseket 
igényel.  
 
Dolgozatomban egy megközelítőleg kétezer lakosú településről van szó, mely a Duna-
Tisza köze központi részén, a Kiskunság területén helyezkedik el. Célom annak 
bemutatása, hogy egy kis település hogyan küzd meg a mindennapi problémákkal, 
milyen erőfeszítések által próbálja meg biztosítani a közszolgáltatásokat lakosai 
számára. Szakmai gyakorlatomat a község Polgármesteri Hivatalában töltöttem, így 
betekintést nyerhettem az önkormányzati feladatok ellátásába, és képet kaptam arról, 
hogy milyen eszközökkel próbálják megoldani a felmerülő problémákat, valamint 
hogyan kutatják fel a lehetőségeket a település fejlődésére. A nehéz helyzet ellenére az 
utóbbi években előrelépés történt Ágasegyháza céljainak elérésében.  
 
Dolgozatomban bemutatom magát a községet, majd önkormányzatának szervezetét. 
Konkrétan tárgyalom annak feladatait kötelező és önként vállalt szintekre bontva a 
2002-től 2006-ig terjedő időszakban. Ezután értékelem azok végrehajtását a források és 
kiadások vizsgálatán keresztül, és különböző elemzési mutatókat alkalmazva rávilágítok 
a gazdálkodás eredményességére és a meglévő anyagi helyzetre. A fennálló 
körülmények ismeretében végül kitérek a település fejlődési lehetőségeinek feltárására. 
Elemzéseimet elsősorban az önkormányzat éves beszámolói alapján végeztem. 
Dolgozatom anyagát ábrák és táblázatok segítségével teszem szemléletesebbé. 
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GÁSPÁR NIKOLETT 
III. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. habil. Reke Barnabás 
egyetemi tanár, tanszékvezető 
Közszolgálati és Jogi Tanszék 

 
 

Az önkormányzat kötelező feladatai és azok érvényesülése a gyakorlatban, 
Balassagyarmat városban 

 
 

Dolgozatomban szeretném bemutatni, az önkormányzat kötelező feladatait és ezeknek a 
feladatoknak a gyakorlati érvényesülését Balassagyarmat városban. 
 
Célom rámutatni, hogy hogyan hat egy kisváros gazdálkodására az évek óta tartó 
megszorítás, és ezek hogyan befolyásolják a kötelező feladatok ellátását és ezek 
ellenére, milyen lehetőségek, kiaknázásával lehet a fejlődés útján haladni. 
 
A kötelező feladatok ellátásához a pénzügyi forrást az önkormányzatok saját bevételeik, 
valamint a központi költségvetésből nyújtott állami támogatások biztosítják.  
 
A pénzügyi forrás változását és a vagyon összetételét a legjellemzőbb mutatók 
számításával elemzem. Vizsgálom az egyes évek közötti hasonlóságokat, 
különbségeket, éven belüli megoszlásokat és ezek okait. 
 
Dolgozatomban viszonyszámok, idősorok, hányadosok alkalmazásával teszem láthatóvá 
a változásokat. 
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SALLAI ÁGOTA 
III. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
Károly Róbert Főiskola 
Gazdálkodási kar 
 

Konzulens: Dr. habil Reke Barnabás 
egyetemi tanár, tanszékvezető 
Közszolgálati és Jogi Tanszék 

Csongrád Város Önkormányzata 
 
 
 

Az önkormányzatok önként vállalt feladatai és azok érvényesülése a gyakorlatban 
Csongrád városában, különös tekintettel a közművelődésre 

 
Dolgozatom Csongrád városa önként vállalt feladataival, és ezen belül bővebben a 
közművelődés témájával foglalkozik. 
 
Felvázolom azokat az ellátandó feladatokat, melyet az önkormányzat előnyben részesít 
a kötelező feladatain túl. 
 
Bemutatom az önkormányzat költségvetésén keresztül a Művelődési Központ 
költségvetését, és e kettő kapcsolatát. 
 
Kielemzem az állami támogatások, hozzájárulások, ezek jelentőségét a bevételek és 
kiadások alakulásában. 
 
Diagramok bemutatásával vizuálisan is rávilágítok az önkormányzat költségvetésének 
helyzetére. 
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MÁTÉ BERNADETT 
III. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. Reke Barnabás 
egyetemi tanár, tanszékvezető 
Közszolgálati és Jogi Tanszék 

 
Nagykőrös város önkormányzati tevékenysége 

 
 
Szakdolgozatom témájául Nagykőrös Város Önkormányzat tevékenységét választottam, 
amit amiatt is érdekesnek tartok, mivel elemzésem kiterjed az önkormányzatok 
valamennyi releváns tevékenységére. Igyekeztem egy olyan munkát kidolgozni, mely a 
szervezet egyedi jellemzőit, az általános működéssel kapcsolatos szabályokat is 
magában foglalja és betekintést enged ezen intézmények helyének tisztázására az 
államháztartás rendszerében.  
 
Az intézmény az utóbbi néhány évben olyan egyedi és a lakosság számára hasznos 
infrastrukturális és egyéb újításokat vezetett be, melyek hűen tükrözik a mai modern 
önkormányzati rendszerrel szemben támasztott követelményeket. Egyebek mellett 
hangsúlyt kap a kiadási és bevételi oldal elemzése, a vagyoni összetételt tükröző 
mutatók kiértékelése, valamint a szervezet zavartalan működéséhez elengedhetetlen 
előirányzatok alakulása.  
 
Végül egy olyan javaslat megfogalmazására kerül sor a dolgozat keretében, amely 
lehetővé tenné, hogy a jövőben egy hatékony, permanens változás realizálódjon, ami 
amellett, hogy átláthatóbbá tenné az önkormányzatot, mint szervezetet, egyfajta új 
fejlődési irányt mutatna a költségek csökkentésére.  Ezáltal a még gazdaságosabb és 
feladatorientáltabb tevékenység  lenne az államháztartás ezen szintje feladatellátásának  
missziója, jövőképe. Nagyon remélem, hogy munkám valóban átfogó, és lényegre törő 
képet alkot kis városom működéséről.   
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ZSIGA PETRA 
III. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. habil Reke Barnabás 
egyetemi tanár, tanszékvezető 
Közszolgálati és Jogi Tanszék 

 
 

Az önkormányzati feladatok ellátása Palotás községben 
 
 
 

Pályamunkám témája Palotás község önkormányzatának, illetve ezen belül a kötelező 
és az önként vállalt feladatainak a bemutatása. 
A téma kiválasztásakor célul tűztem ki, hogy ismertetem a helyi önkormányzatok 
jellegét és országos rendszerét, a gazdasági alapjait, a feladatait, a közszolgáltatás 
tartalmát, valamint a társulásaikat. 
 
Bemutatom Palotás községet, annak önkormányzatát, illetve az önkormányzat kötelező 
és önként vállalt feladatait, a civil szervezeteket, a pályázatokat és a kistérségi társulást. 
 
Elemzem néhány fontosabb feladat bevételeit és kiadásait, valamint ismertetem az 
önkormányzat gazdasági helyzetét, ezen belül a vagyoni és a pénzügyi helyzetet, illetve 
a költségvetés főbb szerkezetét. 
 
Választásom azért e témára esett, mert a kötelező és az önként vállalt feladatok 
elemzése mindig aktuális és számottevő az önkormányzatok működésében. Mindig is 
érdekesnek és jelentősnek tartottam azt, hogy a községem hogyan látja el ezen 
feladatokat. 
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TURIZMUS-IDEGENFORGALOM SZEKCIÓ 
 
 
Elnök:  Dr. Patkós Csaba főiskolai adjunktus 
 Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék 
 
Tagok:  Dr. Remenyik Bulcsú főiskolai docens 

 Dr. Bujdosó Zoltán főiskolai docens 
 
Titkár: Járai Tímea főiskolai hallgató 
 
 
 
Bajusz Ádám 

A nemzetközi idegenforgalmi animáció helyzete és jövője a globalizáció 
árnyékában 

  Konzulens: Galgóczy-Németh Andrea tanársegéd 
 
Csillag Eszter 

A múzeumok szerepének változása a 21. században. Két kiállítás turisztikai, 
marketing szempontból való elemzésén keresztül 

  Konzulens: Dr. Dávid Lóránt  főiskolai tanár 
 
Fáskerti Györgyi 
  A Nagykátai kistérség turisztikai keresleti és kínálati analízise 
  Konzulens: Dr. Dávid Lóránt főiskolai tanár 
 
Remetey Zsófia 
  A Tisza-tó és környékén megvalósuló ökoturisztikai vonzerők 

  Konzulens: Dr. Dávid Lóránt főiskolai tanár 
 
Somorjai Adrienn 

Idegenforgalmi animáció elmélete és gyakorlata egy külföldi szálloda 
esettanulmányán keresztül 
Konzulens: Galgóczy-Németh Andrea tanársegéd 
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BAJUSZ ÁDÁM 
IV. évfolyam 
Idegenforgalmi és szálloda szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási kar 
 

Konzulens: Galgóczy-Németh Andrea 
tanársegéd 

Turizmus és Területfejlesztési Tanszék 
 

A nemzetközi idegenforgalmi animáció helyzete és jövője a globalizáció 
árnyékában 

 
A dolgozatom a nemzetközi idegenforgalmi animáció elméleti és gyakorlati működését 
ismerteti meg az olvasóval. Akármennyire is gyakorlatias az animációs szolgáltatás, az 
elméleti háttér ismerete nélkülözhetetlen, hogy megértsük bonyolult rendszerének 
felépítését, és ezáltal a helyes módon tudjuk azt alkalmazni. Alkotásom mindkét oldal - 
a szolgáltatást igénybe vevő vendég, és a szolgáltató animátor - nézőpontjából 
bemutatja a témát. 
 
Célom az előnyök és hátrányok teljes körű ismertetése mellett a globalizált világ 
országaiban e roppant népszerű szolgáltatás pozitív fényben való feltüntetése, hiszen 
személyes képviselője vagyok a szakmának. Emellett azt is szemléltetni szeretném, 
hogy az animáció jelentősége figyelemre méltó. 
 
Gyakorlati tapasztalataim során levont következtetéseimet érdemesnek találtam 
másokkal is megosztani, mert azok azt mutatják, hogy nagy jövője van ennek a 
szolgáltatásnak Magyarországon is, ahol egyelőre gyerekcipőben járunk e témában. 
 
Javaslatom, hogy rajtam kívül más is figyeljen fel a lehetőségekre, amit az animáció 
nyújt, mert abból mindenkinek előnye származik. A külföldi példa ösztönzőleg kell, 
hogy hasson. Munkám - versenyképes tudást közvetítvén - talán lökést adhat egy 
folyamatnak, mely következtében a közeljövőben a magyar viszonyok adta 
lehetőségeket is kihasználják. 
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CSILLAG ESZTER 
IV. évfolyam 
Idegenforgalmi és szálloda szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 

 

Konzulens: Dr. Dávid Lóránt 
főiskolai tanár, tanszékvezető 

Turizmus és Területfejlesztési Tanszék  
 
 

A múzeumok szerepének változása a 21. században. 
Két kiállítás turisztikai, marketing szempontból való elemzésén keresztül  

 
A 21. század az emberiség egyik kiemelt problémájával köszönt ránk: 

meghasonlott, és ellentmondásba került egymással a gazdaság és a kultúra. Ennek 
nyomai már a 20. század második felében is érzékelhetőek. A közeljövőben a kultúra és 
a gazdaság kiegyezésének alapjait kötelességszerűen meg kell oldani az emberiségnek. 
Hazánkban a rendszerváltás után, az előző korszakokhoz képest hihetetlen nagyméretű 

változás történt az ország teljes struktúrájában. Évszázados hagyománnyal rendelkező 
iparágak, különböző tevékenységi körök szűntek meg, vagy csökkentek minimális 
szintre. A korábban periférián elhelyezkedő ágazatok jelentősége mára erőteljesen 
megnövekedett. Ezek közül az egyik legkiemelkedőbb szerepet és jelentőséget az 
idegenforgalom kapta. Ennek egyik dinamikusan fejlődő ága a kulturális turizmus. 
A 21. század hazánkban új látásmódot igényelt a múzeumoktól.  Az új kihívások, és 
sokrétű elvárások igénye lépett fel. Struktúraváltásra, szemléletmód váltásra volt 
szükség. Ennek első jegyei a közönség számára a 2001-től elinduló új szemléletű 
időszakos kiállítások sorozata lett, amelyek közül néhány már átlépte az 
országhatárokat. Dolgozatunkban rávilágítunk a változással járó lehetőségekre, 
feladatokra, mindezt két kiállítás elemzésén keresztül. A megváltozott intézmények már 
nemcsak kultúránk egy-egy részének őrzőiként értelmezik önmagukat, hanem 
átadóiként is egyben. Ez a nyitás a közönség felé megteremtette a lehetőségét, hogy az 
időszakos kiállítások turisztikai attrakcióvá nőjék ki magukat. Vizsgáltuk az 
idegenforgalom, marketing-, és reklámstratégiát és a múzeum kapcsolatát. Valamint a 
látogatóbarát szemlélet milyen alapvető változásokra kényszeríttette az egyes 
intézményeket és a változás szükségességének okát, azaz a mai társadalom milyenségét. 
Az egyértelmű tisztánlátás, tájékoztatás érdekében, röviden áttekintettük és ismertettük 
a múzeumok kialakulásának kronológiáját. 
Az elemzésünk tárgyául választott két időszakos tárlat, a Szépművészeti Múzeum 
megnyitásának 100. évfordulójára megrendezett Van Gogh Budapesten című kiállítás, 
valamint a Magyar Nemzeti Galéria megalapításának 50. évfordulója alkalmából 
rendezett Vaszary János gyűjteményes kiállítás volt. 
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FÁSKERTI GYÖRGYI 
IV. évfolyam 
Idegenforgalmi és szálloda szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. Dávid Lóránt 
főiskolai tanár 

Turizmus és Területfejlesztési Tanszék 
 
 
 

A Nagykátai kistérség turisztikai keresleti és kínálati analízise 
 
 
Ha magunk elé képzeljük Magyarország turisztikai térképét, láthatjuk, hogy a belföldi 
és külföldi turisták által legkeresettebb régió a Budapest-Közép-Dunavidék régió, azon 
belül is Budapest és a Dunakanyar, valamint Gödöllő és térsége. Ezeken a területeken a 
turizmus fogadásának feltételei fejlettnek mondhatók, további fejlesztések is főként 
ezeken a területeken valósulnak meg. 
 
A Nagykátai kistérség előtt még hosszú út és sok munka áll, amennyiben el szeretné 
érni célját, azaz a fent említett térképre felkerülni. Ezen kistérség mind infrastruktúráját, 
mind mennyiségi és minőségi szálláshelyeit, mind szolgáltatásainak színvonalát 
tekintve nem olyan fejlett, mint a korábban említett területek, de hiszem, hogy eljön 
majd az idő, amikor ugyanolyan népszerű célpont lesz a turisták körében, mint a régió 
jelenleg preferált területei.  
 
Dolgozatom célja egy átfogó kép nyújtása a kistérség turizmusáról, elemezve a kínálati 
és a keresleti oldal által kínált lehetőségeket, a marketing kommunikációs politikáját, 
valamint a jövőben magvalósítani kívánt célokat. 
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                  Konzulens: Dr. Dávid Lóránt 
       Tanszékvezető, főiskolai tanár 
            Turizmus és Területfejlesztési Tanszék 

 
A Tisza-tó és környékén megvalósuló ökoturisztikai vonzerők 

 
A Tisza-tó és környéke hazánk egyik legszebb tája. 127 négyzetkilométeres 
összterületével és 84 négyzetkilométer, részben vízinövényzettel borított vízfelületével 
a Balaton után a második legnagyobb tavunk. Kiválóan alkalmas strandolásra, aktív 
pihenésre (vízisportok, lovaglás, kerékpározás, kirándulás), rendkívül gazdag halfaunája 
révén a horgászok kedvelt úti célja. 
 
Egyedülálló növény- és állatvilága a természet szerelmeseinek valóságos 
paradicsomként szolgálhat. Háborítatlan erdeiben és rétjein szinte minden hazánkban 
előforduló faj felfedezhető. Természeti értékei a Hortobágyi Nemzeti Park, az 
ökoturisztikai jelentőségű tanösvények, arborétumok. Nem elhanyagolhatóak a gyógy- 
és termálvíz adta lehetőségek, valamint a települések népi kulturális tradíciói sem. 
 
Idegenforgalmi jelentősége folyamatosan növekszik, de még messze elmarad a benne 
rejlő lehetőségek alapján megérdemelttől. Napjaink idegenforgalmi trendjei alapján fő 
innovációs lehetőségei: horgászturizmus, falusi és ökoturizmus, egészségturizmus, 
konferenciaturizmus, kulturális- és örökségturizmus, aktív turizmus. 
 
Két fő versenytársa a Balaton és a Velencei-tó. A versenyhátrány nem az attrakciókat 
tekintve áll fenn, hanem a fogadóképesség és fogadókészség jelenlegi hiányosságai 
miatt. A hátrányon meg kell próbálni segíteni az infrastruktúra, a szállás lehetőségek és 
egyéb szolgáltatások színvonalának emelésével. 
 
A Tisza-tó fogadóbázisa talán még nem tekinthető elég erősnek, habár hazánkban a 
Tisza-tó az egyetlen élővizes környezet, ahol éppen a jól elkülöníthető területi tagoltság 
miatt is egy viszonylag szűk területen szinte mindegyik célcsoport megtalálhatja az 
igényeinek megfelelő kínálatot.  
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Idegenforgalmi animáció elmélete és gyakorlata egy külföldi szálloda 
esettanulmányán keresztül 

 
 

  Az elmúlt két évben lehetőségem nyílt szakmai gyakorlatot először Korfun, majd 
a Kanári-szigeteken animátorként végezni az Iberostar szállodalánc 
alkalmazásában, ahol az idegenforgalmi animációt már hosszú ideje és magas 
fokon űzik a világ számos országában. 
 
  Ez adta az ötletet és motivációt a téma kiválasztására. A szakmai ismeret 
illetve az ezirányú kutatás alapján megírt dolgozatban nyomon követem ennek a 
szakmának a kialakulását a kezdetektől napjainkig, majd részletes elemzés keretén 
belül bemutatom magának az animációnak a lényegét, az animátor csapatot, annak 
résztvevőit az animátorokat, az animációs programokat és a szigorú 
követelményrendszert, amelyet egy animátorral szemben állítanak. 
 
  Az Iberostar szállodának a bemutatása saját, illetve külföldi forrás alapján 
történik, a földrajzi elhelyezkedésétől kezdve a szállodában illetve a szállodán 
kívüli helyszíneken fellelhető animációig és annak értékeléséig, kiegészítve saját 
kérdőívek ismertetésével, elemzésével és végül értékelésével. Ezek a kérdőívek 
választ keresnek arra, hogy az emberek mit gondolnak az animációról, 
animátorokról, az animációs programokról, továbbbá a másik oldal véleményével 
is megismertetnek, maguk az animátorok hogyan vélekednek a saját szakmájukról, 
hogyan lettek animátorok és mi az, ami motiválja őket. 
 
  Végül az összefoglalásban ismertetem a dolgozat célját, az alkalmazott 
módszereket és elért eredményeket, az általam levont következtetéseket valamint 
javaslatokat, hiszen e téma aktualitása most már Magyarországon is vitathatatlan. 
Az animáció, mint kínálati elem egyre fontosabbá válik a kereskedelmi 
szálláshelyek szolgáltatásaiban és a nyaraló-üdülő vendégek elvárásaiban 
egyaránt. 

 
 


