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A KONFERENCIA PROGRAMJA 
2009. május 7. 

 
 

12:30   Megnyitó     Dr. Magda Sándor 
„B” épület - tanácsterem  egyetemi tanár, rektor 

      az MTA doktora 
13:00   Szekcióülések 

 
   Humántudományi szekció 

1.17 szeminárium 
   Elnök:  Dr. Radó András egyetemi docens 
   Tagok: Dr. Piros Márta főiskolai tanár 

             Dr. Lőkös László főiskolai docens 
   Titkár: Tokai Máté hallgató 

 
Idegenforgalmi szekció 
1.09 szeminárium 

   Elnök:  Dr. Dávid Lóránt főiskolai tanár 
             Tagok: Domjánné Dr.Nyizsalovszki Rita főiskolai docens 
               Dr. Bujdosó Zoltán főiskolai docens 

Titkár: Kőtelki Zoltán hallgató 
 
Megújuló energia, környezetvédelem, növénytermesztés 

 szekció 
0.18 szeminárium 

   Elnök:  Dr. Bíró Tibor egyetemi docens 
   Tagok: Dr. Holló Sándor főiskolai tanár 
     Dr. Láposi Réka főiskolai docens 

Titkár: Andrejkovics János hallgató 
 
Munkaerőgazdálkodás szekció 
0.15 szeminárium 

   Elnök:  Dr. habil. Marselek Sándor főiskolai tanár 
   Tagok:  Dr. Bozsik Norbert főiskolai docens 
     Ficzeréné Dr. Nagymihály Kornélia főiskolai  
     docens 

Titkár: Czeróczky Ádám hallgató 
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Turizmusfejlesztés szekció 
0.23 szeminárium 

   Elnök:  Dr. Remenyik Bulcsú főiskolai docens 
   Tagok:  Galgóczy-Németh Andrea tanársegéd 
     Kerekesné Dr. Mayer Ágnes főiskolai docens 

Titkár: Szabó Anna hallgató 
 
Vállalatgazdaságtan, pénzügy szekció 
1.10 szeminárium 

   Elnök:  Dr. Miller György egyetemi docens 
   Tagok:  Katonáné Dr. Erdélyi Edit főiskolai docens 
     Dr. Taralik Krisztina főiskolai docens 

Titkár: Győrfi Katalin hallgató 
 
Vidékfejlesztés szekció 
0.14 szeminárium 

   Elnök:  Dr. Rechnitzer János DSc. egyetemi tanár 
   Tagok:  Dr. Herczeg Béla főiskolai tanár 
     Szabó József c. főiskolai docens 
   Titkár: Tóth Sámuel hallgató 

 
 

16:00   Eredményhirdetés 
„B” épület - tanácsterem 
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HUMÁNTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 
1.17 szeminárium 

Elnök:  Dr. Radó András egyetemi docens 
 
Tagok:  Dr. Piros Márta főiskolai tanár 
             Dr. Lőkös László főiskolai docens 
 
Titkár: Tokai Máté hallgató 

 

A szekció résztvevői: 
 
Fehér Mónika 
   Példaértékű humánerőforrás fejlesztés a Dél-Mátra 11  
   akciócsoportnál 
   Konzulens:  Herneczky Andrea tanársegéd 
     Gyurkó Béla polgármester 
Füleki Krisztina 
   Közoktatás és esélyegyenlőség Gyöngyösön 
   Konzulens: Bezzeg Enikő adjunktus 
 
Gódor Mónika 
   Kompetenciák és felelősség a munkaköri leírásban egy  
   könyvelő iroda példáján keresztül 
   Konzulens:  Dr. Réthy István főiskolai docens 
 
Hugyi Milán 
   Felsőoktatás és munkaerőpiac 
   Konzulens: Herneczky Andrea tanársegéd 
 
Reszegi Orsolya 
   A debreceni orvosnők helyzete napjainkban 
   Konzulens: Bezzeg Enikő adjunktus 
 
Soós Csaba 
   Hatékony vezetés 
   Konzulens:  Dr. Réthy István főiskolai docens 
 
Török Eszter Lujza 
   Esélyteremtés a foglalkoztatásban 
   Konzulens:  Herneczky Andrea tanársegéd 
     Ulbertné Berényi Anikó humánpolitikai   
     főosztályvezető 
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FEHÉR MÓNIKA 
III. évfolyam 
Emberi erőforrások szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 

Konzulens: Herneczky Andrea 
tanársegéd 

Idegennyelvi Tanszék 
Gyurkó Béla 

polgármester, Dél-Mátra Helyi Közösség vezetője 
Polgármesteri Hivatal, Domoszló 

 
Példaértékű humánerőforrás fejlesztés a Dél-Mátra 11 akciócsoportnál 

 
Dolgozatomban a Dél-Mátra11 ACS példaértékű humánerőforrás fejlesztési 
projektjét, annak eredményeit, valamint további képzési lehetőségeket 
vizsgálom. 
A téma aktualitását az adja, hogy szembetűnő a vidék elmaradottsága a 
városhoz képest. A vidék lakossága folyamatosan öregszik, kevés a 
munkalehetőség, így a fiatalok is a városokban keresik a megélhetést. Úgy 
gondolom mindenképpen meg kellene őrizni a vidék értékeit és a települések 
megtartó képességét.  
Személyesen kötődöm a témához, hisz én is faluban lakom, látom, hogy a 
fiatalok többségének nem vonzó a vidéki élet, pontosan ezért van szükség 
innovációra, élhetőbb környezetre. Fontosnak tartom, hogy olyan 
környezetben éljek, ahol fejlesztések révén a népesség jóléte, életminőség 
javítása a cél, ehhez nyújt segítséget az Európai Unió LEADER programja. 
A falusi vendéglátók képzése egy példaértékű projekt eredménye, hisz eddig a 
LEADER-ben elsősorban rendezvényekre pályáztak, melyek hatása nem 
mérhető közvetlenül. Ez a program viszont javít az esélyegyenlőségen, 
versenyképesebbé teszi a szállásadókat. A témával kapcsolatban primer 
kutatást végeztem mélyinterjú és kérdőív segítségével, melyből kiderült, hogy 
tényleg érdemes volt elvégezni a tanfolyamot és szükséges lenne minél több, a 
hagyományőrzésre alapozott képzést elindítani, mert ez által javulhatna a 
helyiek munkaerő-piaci helyzete. 
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FÜLEKI KRISZTINA 
III. évfolyam 
Közszolgálati szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 

Konzulens: Bezzeg Enikő 
adjunktus 

Humántudományi Tanszék  
 

Közoktatás és esélyegyenlőség Gyöngyösön 
 

Napjainkban egyre égetőbbé válnak az esélyegyenlőségi kérdések, és emiatt 
igen gyakran kerül előtérbe a közoktatás, mint kapcsolódási pont.  
Fontosnak tartom, hogy szánjunk elegendő időt e kapcsolat kérdéseinek 
megvitatására, illetve megvizsgálására,  mert úgy gondolom, hogy a 
gyermekek körében hangsúlyozottan oda kell figyelni a diszkrimináció, vagy 
éppen szegregáció elkerülésére.  
 
A hátrányos helyzet vizsgálatakor különböző típusokat ismerhetünk meg. 
Ezek bármelyikébe tartozó gyermek beilleszkedését már a bölcsődei vagy 
óvodai nevelés megkezdésével segíteni kell. 
 
Az egyenlő bánásmódról, és az esélyegyenlőség előremozdításáról szóló 
törvényi előírás szerint a települési önkormányzatoknak el kell készíteniük 
saját esélyegyenlőségi programjukat. Dolgozatom célja, hogy bemutassa 
Gyöngyös közoktatási helyzetét, részletesen kitérve a hátrányos helyzetű 
tanulók lehetőségeire, valamint a település fent említett programjára. E 
program keretein belül megismerhetjük a város koncepcióját, célkitűzéseit, a 
tervezett megvalósítás lehetőségeit, és azok kockázatait. A gyakorlati kérdések 
megválaszolásában segítségemre volt egy helyi általános iskola, ahol 
nagyarányú a hátrányos helyzetű gyermekek létszáma a településen működő 
más iskolákhoz viszonyítva.  
 
Elmondhatjuk, hogy Gyöngyösön biztosítva van az oktatási szolgáltatásokhoz 
való egyenlő hozzáférés, ám elengedhetetlennek tartom, hogy az 
Önkormányzat speciális segítséget nyújtson az arra rászorulóknak: mind az 
oktatási intézményeknek, mind a tanulóknak.  
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GÓDOR MÓNIKA 
III. évfolyam 
Emberi erőforrások szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. Réthy István 
főiskolai docens 

Humántudományi Tanszék  
 

Kompetenciák és felelősség a munkaköri leírásban egy könyvelő iroda 
példáján keresztül 

 
A vállalatok többsége a munkaköri leírások kialakításakor a munkakört 
betöltő személy aktuális feladatait sorolja fel, ahelyett hogy a tevékenység 
folyamatlépéseiből kiindulva tervezné meg a feladatköröket, a hatásköröket és 
a kötelezettségeket, törekedve ezzel a teljeskörűségre és a feladatok pontos 
elhatárolására. A folyamatközpontú munkaköri leírások növelik a hatékony 
munkavégzést, a munkatársak motiválását és elégedettségét, továbbá 
elősegítik a karriertervezést és a teljesítményértékelést.  
 
Dolgozatomban munkakörelemzéssel azt vizsgálom, hogy az általam 
választott könyvelő irodában a négy könyvelői munkakör miben különbözik 
egymástól, továbbá az elemzésemmel kitérek arra is, hogy milyen 
kompetenciák szükségesek a különböző szintű könyvelői feladatok hatékony 
végzéséhez. Vizsgálatomat munkakörelemzésre alapoztam. Az elemzéshez 
információt nyújt a könyvelési folyamat részletes megismerését segítő 
kérdőíves felmérés és a számviteli osztályvezetőkkel folytatott interjú. 
 
Kutatásom végeredményeként négy olyan munkaköri leírást készítek, amelyek 
mind a felső vezetés, mind az érintett területen dolgozók számára is elhatárolja 
a négy munkakör jellemzőit, és kellő részletességgel tartalmazza a 
munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, illetve konkrétan megfogalmazza 
a felelősségi köröket is. 
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HUGYI MILÁN 
III. évfolyam 
Emberi erőforrások (BA) szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 

Konzulens: Herneczky Andrea 
tanársegéd 

Idegennyelvi Tanszék 
 

Felsőoktatás és munkaerőpiac 
 

A magyar felsőoktatás nagy átalakításon ment keresztül, mivel bevezetésre 
került a Bolognai-rendszer, úgymint az Európai Felsőoktatási Térség tagjainál, 
amelynek célja a határokon átívelő együttműködés és összemérhetőség, 
valamint az oktatás magasabb szintű működése. Dolgozatomban 
részletesebben bemutatom az új felsőoktatás tulajdonságait és az új rendszer 
bevezetésének körülményeit.  
 
Szekunder kutatás során nyert adatok segítségével az oktatás gazdasági és 
társadalmi hatásait veszem górcső alá. Megnézem mit is jelent a tudás az 
egyénnek és a társadalom egészének viszonylatában, és hogy miért érdemes a 
tudásalapú társadalmat növelni és az elit képzést támogatni.  
 
Primer kutatás során kérdőíves felmérést végeztem, amely során egy 
részterületét választottam ki a magyar felsőoktatásnak. A kérdőíveket az 
agrár-felsőoktatásban végzettek között osztottam ki azon hallgatók között, 
akik már rendelkeznek felsőfokú végzettséggel és már a munkaerőpiac aktív 
résztvevői. Az általuk kitöltött kérdőíveket feldolgoztam, értékeltem és ebből 
kívánok következtetéseket levonni. Ez a vizsgálat megmutatja, hogy a 
megkérdezettek hogyan vélekednek a felsőoktatás és munkaerőpiac 
kapcsolatáról. 
 
Dolgozatom célja, hogy a lehetőségekhez mérten a vizsgálat során feltárt 
észrevételeket összevessem az új rendszer lehetőségeivel. Ezek elemzése 
során próbálok szükség esetén javaslatokat tenni a jobb együttműködés 
kialakításához és értékelni az új rendszer bevezetésének jövőbeni sikerét, 
hiszen még nem állnak rendelkezésre az új rendszerről gyakorlati adatok. 
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RESZEGI ORSOLYA 
III. évfolyam 
Emberi erőforrások szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Bezzeg Enikő 
adjunktus 

Humántudományi Tanszék  
 

 
A debreceni orvosnők helyzete napjainkban 

 
A pályamunka a debreceni orvosnők helyzetét hivatott elemezni 
összehasonlítva a kapott eredményeket a nemzetközi és a hazai hasonló 
témájú tudományos közleményekkel.  
A tanulmány alapját egy 34 kérdésből álló kérdőív alkotja, melyet 117-en 
töltöttek ki anonim módon. A fő témakörök: az orvosnők leterheltsége; 
egészségi állapota; a család és a munka összeegyeztethetősége; pálya és 
jövőkép; külföldi munkavállalás kérdése. 
A válaszokból kiderült, hogy az orvosnők leterheltsége az irodalmi adatokkal 
egybecsengően igen nagyfokú. A megkérdezettek többségénél un. burn-out, 
vagy kiégés szindrómára utaló jelek fordultak elő. Ellentét volt tapasztalható 
az objektív tünetek és azok szubjektív megítélése között.  A tudományos 
közleményekkel egybecsengően megkérdezettjeim is jobbnak ítélték meg 
egészségi állapotukat a valóságnál. 
Az orvosi hivatást a családdal nehezen összeegyeztethetőnek, hivatásuk 
presztízsét nem megfelelőnek tartották és ennek javulására a többségük nem 
sok esélyt látott, szakmai előrejutásukkal viszont többnyire elégedettek voltak. 
A külföldi munkavállalás a válaszadók csaknem felét foglalkoztatja, de 
többségük még a konkrét lépésekig nem jutott el. 
A pályamunkám eredményei nemzetközi és hazai tudományos kutatásokkal 
egybecsengően egyértelműen igazolják, hogy az orvosnők a nagy 
leterheltségből, és hivatásuk és családi kötelezettségeik nehéz 
összeegyeztethetőségéből adódóan nagyfokban veszélyeztetettek, pszichés és 
szomatikus állapotuk, halálozási statisztikájuk rosszabb az átlagpopulációénál. 
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SOÓS CSABA 
IV. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. Réthy István 
főiskolai docens 

Humántudományi Tanszék  
 

Hatékony vezetés 
 

A vezetés ősidők óta létező kérdés, fogalom ma is aktuális, mindig szükség 
lesz rá. A mai rohanó, globalizálódó világ, az állandó növekedésre, fejlődésre 
törekvés még inkább kiélezi ennek aktualitását, jelentőségét. Jellemzően 
állandó kérdés az idővel történő gazdálkodás, a menedzserek nagy 
többségének megmérettetés, hogy hogyan tud bánni azzal a, hogy több az 
elintézendő feladata mint a rendelkezésre álló ideje, ami ezekhez szükséges 
volna. Ez már jelzi is a következő fontos témakört, mint a priorizálás, az a 
készség, amely az említett probléma egyik legfontosabb megoldását jelenti. 
Emellett rávilágít a delegálás fontosságára, annak milyenségére, kivitelezési 
formáira, egy-egy delegált feladat végigkisérésére. 
 
Egy igazán jó ötleteken alapuló vállalkozás is csak a megfelelő vezetéssel 
képes optimálisan működni. A hatékony vezetés nélkülözhetetlen a legtöbb 
vállalkozás számára. Beleértve ide a legalacsonyabb csoportvezetői szinttől 
kezdve az összes közép és felsővezetői szinteket. Ezenkívül az emberek 
számtalanszor megmutatják, hogy szükségük is van a vezetésre. 
 
Két - a munkáltatója és környezete által sikeres vezetőként elismert - személy 
tapasztalatai, véleménye, illetve saját tapasztalatok, néhány oktatott alapvető 
vezetési elmélet egy rövid műbe történő összefoglalása után célom annak 
megállapítása, hogy az oktatott elméletek sokaságából mi az, amit a tapasztalt, 
bevált vezetők leginkább súlypontnak tekintenek a munkájuk során, amit 
legfontosabbnak tartanak az eredményesség eléréséhez - tekintettel mindvégig 
az adott ágazat és ország jellemzőire. 
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TÖRÖK ESZTER LUJZA 
III. évfolyam 
Emberi erőforrások szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 

Konzulens: Herneczky Andrea 
tanársegéd 

Idegennyelvi Tanszék  
További (külső) – Ulbertné Berényi Anikó, Hungerit Zrt. 

humánpolitikai főosztályvezető 
 

Esélyteremtés a foglalkoztatásban 
 

Dolgozatom célja bemutatni a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását, a 
mindennapok során felmerülő problémákat, ill. bemutatni olyan megoldási 
alternatívákat, melyben a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása konfliktus 
mentesen,sikeresen hosszútávon fenntartható. 
Dolgozatom bevezetéssel kezdődik, melyben ismertetem a témát, a 
témaválasztás okát, a téma aktualitását, valamint hipotézisemet. 
Ezt követi a második bekezdés, a kutatás. Ebben részletezem a kutatási 
előzményeket, az általam vizsgált céget, a Hungerit Zrt.-t, ill. a térség 
munkaerő-piaci helyzetét.  
A harmadik nagyobb pontban bemutatom a hátrányos helyzetű 
munkavállalókat, azaz a romákat, az alacsony iskolázottságúakat, a 
pályakezdő fiatalokat, a diákokat, a munkába visszatérőeket és a megváltozott 
munkaképességűeket. Minden csoportot azonos séma alapján mutatom be. 
Elsőként magyarországi helyzetüket, ezután állami támogatottságuk fajtáit, 
harmadikként pedig a céggel való kapcsolatukat. 
A negyedik nagy fejezetben ismertetek egy mondhatni egyedülálló projektet, 
mely a Zrt. és egy Egyesület közös munkája. A program néhány árva fiatal 
képzéséről, betanításáról, foglalkoztatásáról szól. Mivel ez egy egyedi 
megmozdulás, így azt gondoltam, ennek részleteit be kell mutatnom 
dolgozatomban. A folyamatot aprólékosan leírom szeptembertől, 
csatlakozásomtól április elejéig, dolgozatom leadásának határidejéig. 
Az utolsó két fejezetben pedig leírom következtetéseimet, javaslataimat a 
kiszorított csoportok munkaerő-piaci helyzetéről, ill. összefoglalásként a 
Hungerit Zrt. és ezen rétegek kapcsolatát.  
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IDEGENFORGALMI SZEKCIÓ 
1.09 szeminárium 

Elnök:  Dr. Dávid Lóránt főiskolai tanár 
            
Tagok: Domjánné Dr.Nyizsalovszki Rita főiskolai docens 
            Dr. Bujdosó Zoltán főiskolai docens 
 
Titkár: Kőtelki Zoltán hallgató 

 
 

A szekció résztvevői: 
 
 
Gáspár-Tóth Hajnalka 
   Vista utazási irodák marketingtevékenysége  
   Konzulens:  Galgóczy-Németh Andrea tanársegéd 
 
Hubai Zsuzsa 
   Tibolddaróc borturizmusa és fejlesztési lehetőségei  
   Konzulens: Pallás Edith Ilona főiskolai docens 
 
Krizsán Ildikó 
   A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum turizmusban  
   betöltött szerepe 
   Konzulens: Tőzsér Anett adjunktus 
 
Mega Nikolett 
   „Kell egy hét együttlét” - A Sziget Fesztivál szerepe a hazai  
   rendezvényturizmusban 
   Konzulens:  Dr. Remenyik Bulcsú főiskolai docens 
 
Zsótér Anna 
   Az esküvőszervezés világa hazánkban 
   Konzulens:  Galgóczy- Németh Andrea tanársegéd 
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GÁSPÁR-TÓTH HAJNALKA 
IV. évfolyam 
Idegenforgalmi és szálloda szak 
 
 
Károly Róbert Főiskola 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Galgóczy-Németh Andrea 
tanársegéd 

Turizmus és Területfejlesztési Tanszék 
 
 

Vista utazási irodák marketingtevékenysége  
 
 

Pályamunkám fő témája a marketinggel kapcsolatos feladatok bemutatatása 
Vista utazási irodák példáján keresztül.  
Fontosnak tartom, hogy az utazási irodák kellő figyelmet fordítsanak 
marketing tevékenységükre, hiszen az iroda célja hogy minél több vevői 
igényt kielégítsen, valamint elhatárolja, megkülönböztesse magát a piac többi 
szereplőjétől, ehhez azonban számos marketing eszközre van szükség. 
 
Magyarország első számú utazási irodáján keresztül mutatom be a 
marketingtevékenységek működtetését, mely nagyban hozzájárul az utazási 
iroda sikerességéhez, ügyfélkörének fenntartásához, bővítéséhez. 
 
A dolgozat első részében a marketingről illetve annak fontosságáról írok. 
A másik fő fejezet a Vista utazási iroda bemutatása, mellyel érthetővé válik 
miért is éppen az ő cégüket választottam. Az iroda marketingfolyamatát a 7 P 
szerint fogom bemutatni. 
Egy kérdőíves kutatást is végeztem, mellyel bebizonyítom mennyire fontos, 
hogy a fogyasztói igényekkel még a marketing célok megfogalmazása előtt 
tisztában legyünk.  
A dolgozat utolsó részében kiderül mennyire hatékony a Vista marketing 
tevékenysége. 
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HUBAI ZSUZSA  
II. évfolyam  
Idegenforgalmi szakmenedzser szak  
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA  
Gazdálkodási Kar 

Konzulens: Pallás Edith Ilona  
főiskolai docens 

Idegennyelvi Tanszék 
 

Tibolddaróc borturizmusa és fejlesztési lehetőségei  
 

Tibolddaróc egy aprócska falu Borsod-Abaúj-Zemplén megye szívében, s 
egyben a Bükkaljai borvidék egyik élenjáró települése, valamint a Bükkaljai 
Borút Egyesület székhelye.  
 
Az itt talált, kelta eredetű motívumokkal díszített lószerszám tanúsítja, hogy a 
Kácsi-patak völgye már a bronzkorban is lakott hely volt. A kazár birodalom 
felbomlását követően a kaliz és kabar földművesek szőlőtermesztéssel és 
borkészítéssel használták ki a terület adottságait.  
 
A falu borászati hagyományai tehát évszázados múltra tekintenek vissza. Az 
évszázados pincék nem csak turistalátványosságot jelentenek, hanem a kiváló 
minőségű bor előállításának, értékesítésének hátterét is adják. Napjainkban a 
minőségi palackozott borokkal, a hagyományokkal, a Bükkalja iránt kialakuló 
idegenforgalmi érdeklődést figyelembe véve jó úton halad a falu a Bükkaljai 
borvidék önálló arculatának széleskörű megismertetésében. Bár a borászat 
hosszú távon mutatja meg az eredményeket, Tibolddaróc lassan megindul a 
felemelkedés útján. Már vannak jegyzett termelők, és daróci borok is 
előfordulnak a boltok polcain. 
 

Dolgozatomban Magyarország szőlőtermesztésének és bortermelésének 
bemutatásán át, a Bükkaljai borvidék ismertetésén keresztül demonstrálom 
Tibolddaróc múltját, jelenét, és lehetséges jövőjét a fejlesztési lehetőségek 
segítségével.  
 

Célom a borvidék és Tibolddaróc megismertetése. Szeretném másoknak is 
megmutatni azt a csodát, amit ez a borfalu magában rejt.  
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KRIZSÁN ILDIKÓ 
III. évfolyam 
Turizmus-vendéglátás szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Tőzsér Anett 
adjunktus 

Turizmus és Területfejlesztési Tanszék 
 
A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum turizmusban betöltött szerepe 

 
A gazdag kulturális kínálatra és a turisztikai szakma véleményére alapozva a 
Magyar Turizmus Zrt. a 2009-es évet a Kulturális Turizmus évének 
nyilvánította, a kulturális turizmus felélénkítését, a belföldi vendégforgalom 
bővítését, a turizmusból származó bevételek növelését tűzte ki célul. E 
kezdeményezés során a felnövekvő generációk is megismerkedhetnek 
Magyarország történelmével, népi hagyományaival, kiemelkedő alakjaival. A 
Kulturális Turizmus évének jegyében számos rendezvényt kínál Békéscsaba 
városa valamint a Munkácsy Mihály Múzeum. Itt elsősorban a Múzeum által 
szervezett programokat és vándorkiállításokat említeném meg. 
 
Dolgozatom megírásának legfőbb célja a békéscsabai Munkácsy Mihály 
Múzeum megismertetése a helyi lakossággal és a turistákkal egyaránt. Fontos 
feladatnak tekintem a múzeum további fejlesztését, illetve marketing 
tevékenységét. Ezen fejlesztéseknek köszönhetően a Munkácsy Mihály 
Múzeum 2007-ben az Év Múzeuma lett, valamint 2008-ban Magyarország 
Vendégbarát Múzeuma címet érdemelte ki. Fontosnak tartom, hogy az 
elkövetkező években bebizonyítsa a város és a múzeum, hogy méltó ezekre a 
kinevezésekre, illetve, hogy gyarapítsa tekintélyét. Ennek hatására egyre több 
turista érkezhet a városba, bővülhet a vendégforgalom, a múzeum 
látogatószáma, növekedhet a turizmusból származó bevétel, melynek hatására 
több fejlesztést valósíthatnak meg. 
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MEGA NIKOLETT 
IV. évfolyam 
Idegenforgalmi és szálloda szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 

Konzulens: Dr. Remenyik Bulcsú 
főiskolai docens 

Turizmus és Területfejlesztési Tanszék  
 

„Kell egy hét együttlét” - A Sziget Fesztivál szerepe a hazai 
rendezvényturizmusban 

 
Dolgozatom témájának Magyarország és emellett egész Kelet-Európa 
legnagyobb szabadtéri fesztiválját választottam, ami nem más, mint a minden 
évben a budapesti Hajógyári-szigeten megrendezésre kerülő Sziget Fesztivál. 
Ez a méltán elismert rendezvény a legjobb lehetőség arra, hogy bemutassam 
és megvizsgáljam egy nemzetgazdaságilag is fontos szerepet betöltő, hazai 
fesztivál hatásait valamint szervezésének folyamatát.  
Dolgozatom célja, hogy bemutassam a Sziget Fesztivál jelentőségét és több 
ember megkérdezésével, a primer kutatás eszközével, egy kérdőív 
segítségével választ találjak arra a kérdésre, hogy mi kell ahhoz, hogy egy 
fesztivál tartósan sikeres legyen, milyen igényeknek kell megfelelnie a 
nemzetközi elismertség eléréséhez. Kíváncsi vagyok, hogy a fiatalok, miért 
látogatják ezt a rendezvényt, milyen élményeket várnak tőle, milyen 
programokat keresnek. A Sziget Fesztivál programszervezőjével készített 
interjúm által közelebbről megismertetem az olvasóval a szervezési 
munkálatokat, illetve feltárom a programszervezés jövőjével kapcsolatos 
célokat, elképzeléseket. Továbbá javaslatot teszek az aktuális környezetet és a 
szervezést érintő problémák megoldására. 
A téma fontosságát mutatja, hogy az 1993 óta megrendezésre kerülő Sziget 
Fesztivál már hungarikumnak számít, ezen kívül az idén hatodik alkalommal 
átadott „Ernst & Young Entrepreneur Of The Year" („Az év üzletembere”) 
díjat Gerendai Károly a Sziget Kft. ügyvezető igazgatója nyerte el. 
A Diákszigetnek induló fesztivál az egyre színvonalasabb programokkal, 
elismertebb előadókkal és a szervezés fejlődésével vált a ma ismert Sziget 
Fesztivállá.  
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ZSÓTÉR ANNA 
IV. évfolyam 
Idegenforgalmi és szálloda szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Galgóczy-Németh Andrea 
tanársegéd 

Turizmus és Területfejlesztési Tanszék 
 
 

Az esküvőszervezés világa hazánkban 
 

TDK-dolgozatom alapvető témájaként az esküvőszervezést választottam, 
aminek elsődleges oka, hogy végzős hallgatóként rendezvényszervezés 
szakirányon a privát rendezvények és leginkább az esküvők világa fogott meg. 
Célom a hazai esküvőszervezés világába való minél mélyebb betekintés.  

Dolgozatomban egyrészt magát az esküvőszervező tevékenységet vizsgálom, 
gyakorlati megközelítésben természetesen. Ezt a vizsgálatot gyakorlati 
helyemen, a Gála Eseményszervező Kft.-nél teszem, pontosabban az egyik 
privát rendezvényekért felelős rendezvényszervezővel folytatott mélyinterjú és 
személyes tapasztalataim alapján. A vizsgálat során kitérek a különböző üzleti 
partnerekkel való együttműködésre is, nem csupán a megrendelővel való 
kapcsolatra fókuszálok. Írásom második felében egy olyan önálló kutatást 
végzek, amely során arra a kérdésre keresem a választ, hogy a Budapesten 
minden évben megrendezésre kerülő esküvő kiállításoknak milyen hatását 
érzékelik (ha érzékelik) az ott kiállítóként megjelent cégek. Ehhez a 
kutatáshoz a kérdőívezés módszerét választottam, amit személyes 
elbeszélgetés során töltöttem ki az esküvő kiállításokon. Ezt az eljárást - 
többek között – azért választottam, mert így a kérdőív kitöltőik (akik 
többnyire maguk a cégvezetők voltak) megoszthatták velem tapasztalataikat, 
„elbeszélésük” révén több mindent tudhattam meg, mintha csak bekarikázták 
volna a megfelelő válaszokat.   

A rezümém és a TDK-dolgozatom elején meghatározott célomat reményeim 
szerint meg is valósítom. 
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MEGÚJULÓ ENERGIA, KÖRNYEZETVÉDELEM, 
NÖVÉNYTERMESZTÉS SZEKCIÓ 

0.18 szeminárium 
Elnök:  Dr. Bíró Tibor egyetemi docens 
 

Tagok: Dr. Holló Sándor főiskolai tanár 
  Dr. Láposi Réka főiskolai docens 
 

Titkár: Andrejkovics János hallgató 
 

A szekció résztvevői: 
 

Illés Géza 
   A zajtérképezés, mint a zajvédelem egyik eszköze 
   Konzulens:  Dr. Tomor Tamás főiskolai docens 
     Baros Zoltán Róbert adjunktus 
 

Káplár Anita – Nagy Tímea 
   A zajterhelés emberi egészségre és életvitelre gyakorolt  
   hatásának vizsgálata Gyöngyösön 
   Konzulens:  Baros Zoltán Róbert Róbert adjunktus 
 

Kékedi Kitti 
   Megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó fejlesztések   
   vizsgálata az Észak-magyarországi régióban 
   Konzulens:  Baros Zoltán Róbert adjunktus 
 

Klötzl Balázs 
   A napenergia társadalmi elfogadottságának mérése a   
   Domaszéki mikrotérségben 
   Konzulens:  Baros Zoltán Róbert adjunktus 
 

Pálfi Zsanett 
   A búza magnyugalmának vizsgálata 
   Konzulens: Dr. Hangyel Lászlóné tanszéki vegyész 
 

Szabó István 
   Az indián rizs termesztésének és feldolgozásának technológiája 
   és elemzése 
   Konzulens:  Dr. Pethes József főiskolai docens 
 

Takács Zsolt 
   Az atrazin kiváltásának lehetőségei a kukorica gyomirtásában 
   Konzulens:  Dr. Fodor László főiskolai tanár 
     Kocsis László, Gyulai Balázs 
Tóth István 
   A geotermikus energia hasznosítási lehetőségei Tószegen 
   Konzulens:  Baros Zoltán Róbert adjunktus 
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ILLÉS GÉZA 
III. évfolyam 
Környezetgazdálkodási agrármérnöki szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 
 

Konzulens: Dr. Tomor Tamás 
főiskolai docens 

Baros Zoltán Róbert 
főiskolai adjunktus 

Regionális- és Vidékfejlesztési Tanszék 
 

A zajtérképezés, mint a zajvédelem egyik eszköze 
 

A zajterhelés elleni védelem egyre nagyobb hangsúlyt kap, hiszen az általa 
okozott káros hatások a mai rohanó társadalmunk számára a levegőszennyezés 
után a második legégetőbb környezeti ártalmat jelentik. Ezzel a problémával 
Gyöngyös városnak is szembe kell néznie, hiszen - méreteihez képest - óriási 
közúti forgalmat bonyolít le. Elkerülő út hiányában a városközponton 
keresztül lehet csak tovább haladni a Mátra irányába, ami hatalmas 
többletforgalmat és ezzel együtt jelentős zajterhelést jelent.  
 
A zaj elleni védelem összetett feladat, amelyre számos megoldás létezik. Az 
utóbbi években előtérbe került egy új módszer, mégpedig a stratégiai 
zajtérképezés. Ez a módszer az adott terület háromdimenziós modelljéből 
(benne az összes zajterjedést befolyásoló objektum feltüntetésével), a 
zajforrások és hozzájuk rendelt emissziós jellemzők megadásából áll. Az 
általam létrehozott háromdimenziós modellben ábrázoltam a kiválasztott 
mintaterületen felmért zajforrásokat, majd elemzéseket végeztem a 
zajszennyezés terjedésére vonatkozóan. Létrehoztam a vizsgálati terület 
zajtérképét, mely kategorizálva mutatja be a zajterheléssel érintett területeket. 
Dolgozatomban ennek elemzését végeztem el. 
 
Ez a módszer nagy segítséget adhat a zajterhelés csökkentésében, és ezzel 
elősegítheti a lakosság egészségi állapotának javítását. 
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KÁPLÁR ANITA – NAGY TÍMEA 
III. évfolyam 
Gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnök szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár- és Vidékfejlesztési Kar 
 

Konzulens: Baros Zoltán Róbert 
adjunktus 

Regionális- és Vidékfejlesztési Tanszék  
 

A zajterhelés emberi egészségre és életvitelre gyakorolt hatásának 
vizsgálata Gyöngyösön 

 
Az elmúlt évtizedek során a városi lakosságot terhelő környezeti ártalmak 
közül a zaj a második helyre került. Mai társadalmunkban, az élet minden 
területén jelentkező, határértékeket meghaladó zaj olyan diszharmóniát 
eredményez, amely – közvetlen és közvetett módon – befolyásolja nemcsak a 
lakosság életminőségét, hanem egészségét is. A zajcsökkentés mára 
általánosan elfogadott társadalmi igénnyé vált, s ennek megfelelően az ellene 
való védekezés a települési környezet védelmén belül is egyre nagyobb 
szerepet játszik. Ugyanakkor a zajártalom mint környezeti probléma 
megítélése sokszor még ma sem bír megfelelő jelentőséggel. 
 
Dolgozatunkban a zajterhelés társadalmi vonatkozásainak általános 
bemutatásán túl, annak a lakosság életvitelre és egészségre gyakorolt szerepét 
kívánjuk bemutatni Gyöngyös példáján. Ehhez felmértük a város területén 
található zajforrásokat, valamint kérdőíves felmérést végeztünk. Ennek célja, 
hogy átfogó képet kapjunk a lakosságot érő zajhatásokról, az azok által 
kiváltott zavaró hatás mértékéről, időpontjáról és időtartamáról, a leginkább 
zavaró zajforrásokról, a jelentkező, életvitelre és egészségre gyakorolt 
hatásokról, illetve a probléma potenciális megoldási lehetőségeivel 
kapcsolatos véleményekről. 
 
A lakossági vélemények felhívják a figyelmet a zajterhelés elleni védekezés 
fontosságára, általuk kimutathatóvá válnak a város azon pontjai, ahol a 
lakosság leginkább igényli a szükséges zajvédelmi intézkedések végrehajtását. 
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KÉKEDI KITTI 
III. évfolyam 
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár- és Vidékfejlesztési Kar 
 

Konzulens: Baros Zoltán Róbert 
adjunktus 

Regionális- és Vidékfejlesztési Tanszék  
 

Megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó fejlesztések vizsgálata az 
Észak-magyarországi régióban 

 
Az ember létfenntartásához, valamint az élet minden területén energiát használ 
fel. A jelenleg rendelkezésre álló fosszilis energiakészletek végesek, 
kimerülésükkel akár 30-40 éven belül is visszafordíthatatlanul válságos 
helyzet alakulhat ki, amire az alternatív energiaforrások kiaknázása nyújthatja 
az egyik megoldást: a környezet védelme, a fenntarthatóság megteremtése, az 
energiaellátás biztonsága, az importfüggőség csökkentése, munkahelyteremtés 
mind a megújuló energiaforrások hasznosítása mellett szól. 

 
A dolgozat ismerteti a megújuló energiaforrások hasznosításából származó 
azon előnyöket, melyek érvényesülésére az Észak-magyarországi régió 
társadalmi, gazdasági és földrajzi adottságait figyelembe véve reális lehetőség 
kínálkozik és melyek kiaknázása a régió elmaradottságát tekintve indokolt 
lehet. Továbbá, a régió valamennyi kistérségre vonatkozó, 22 helyzetfeltáró és 
fejlesztési dokumentum elemzésével a megújuló energiaforrások, mint a 
terület- és vidékfejlesztés lehetőségének megjelenését, a megújuló energetikai 
beruházások ágazati és területi elosztását kívántam megvizsgálni. 
 
A megújuló energetikai beruházások alkalmazása körültekintő, részletes 
műszaki, környezetvédelmi és gazdasági előkészítést igényel, valamint 
finanszírozások pontos szervezését kívánja meg. Az előrelátóbb, racionálisabb 
tervezés elősegítheti a fenntartható terület- és vidékfejlesztés megteremtését. 
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KLÖTZL BALÁZS 
III. évfolyam 
Gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnök szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár- és Vidékfejlesztési Kar 
 

Konzulens: Baros Zoltán Róbert 
adjunktus 

Regionális- és Vidékfejlesztési Tanszék 
 

A napenergia társadalmi elfogadottságának mérése a Domaszéki 
mikrotérségben 

 
Az energiafüggő világban az egyik elszakadást a hagyományos 
energiahordozóktól  a zöldenergia felé való fordulás lenne. A Dél-Alföldön 
fekvő Domaszék, Zákányszék, Mórahalom térségében a napenergia 
felhasználás elenyésző mértékű. Miközben az ország ilyen tekintetben vett 
legjobb adottságú területén helyezkednek el. A zöldenergia használóinak 
bővülésével csökkenthető lenne a fosszilis energiahordozóktól való függés és 
a környezet is kisebb terhelést kapna. Magán házaknál és mezőgazdasági 
létesítményekben is költségkímélő megoldás lehetne. Az így megtakarított 
pénz felhasználható lenne további fejlesztésekre, tartalék képzésére. Ezek 
mellett környezet tudatosabb megoldást is jelente, ami által a környezetet is 
kisebb mértékű szennyezés érné. 
 
Dolgozatomban az emberek hozzáállását és a természeti adottságokat 
szeretném bemutatni illetve ez kölcsönhatásait, összefüggéseit. Példákkal 
kívánom alátámasztani a költséghatékonyságot és a környezet óvást. 
 
A mikrotérségeben 250 darab mintanagyságú lakossági kérdőíves kutatást 
végeztem el a társadalmi elfogadottság megállapítására. A felmérés képet ad 
az emberek napenergiával kapcsolatos ismereteiről és gondolkodásukról. A 
kapott eredményekből következtetni lehet az ott élők hozzáállására és ilyen 
témájú jövőképükre. Továbbá egy önkormányzati vagy lakossági 
kezdeményezésű átfogó program támogatottságának nagyságára. 
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PÁLFI ZSANETT 
III. évfolyam 
Mezőgazdasági mérnöki szak 
 
 
Károly Róbert Főiskola 
Agrár-és Vidékfejlesztési Kar 

Konzulens: Dr. Hangyel Lászlóné 
tanszéki vegyész 

Környezetgazdálkodási és Agronómiai Tanszék 
 

A búza magnyugalmának vizsgálata 
 
A csirázás megindulásához a magvaknak, rövidebb hosszabb magnyugalomra 
van szükségük, amely az érést követően néhány naptól több évig is tarthat. 
Magnyugalom, vagy magalvás alatt azt az időszakot értjük, amikor a mag 
nem, vagy csak részlegesen csírázik. A magnyugalmi állapotnak, vagy 
dormanciának számos típusai vannak, és ezeket többféleképpen lehet 
csoportosítani. Genetikailag determinált, amit a környezeti tényezők 
jelentősen befolyásolnak. Ezek közül kiemelt szerepe van a termesztési 
helynek, évjárathatásnak, talajtípusnak, tápelem ellátottságnak, a betakarítás 
idejének és a tárolás körülményeinek. 
Már a múlt században megfigyelték, hogy a vetőmagnak termesztett 
búzaszemnek utóérésre van szüksége. Kiemelték a tárolás fontosságát. Bálint 
(1980) a különböző búzafajták csíranyugalmának összehasonlító vizsgálata 
során megállapította, hogy az genetikailag determinált és ugyanazon fajtáknál 
jelentős az évjárathatás. Papp (2005) különböző búzafajták ismételt 
csiráztatásával arra a következtetésre jutott, hogy a magnyugalom fajra 
jellemző tulajdonság.  
Dolgozatomban célul tűztem ki, hogy a Tass-pusztán elvetett elsősorban 
martonvásári fajtákból álló búzafajta-szortiment dormanciáját vizsgáljam. A 
betakarítást követően nyolc héten keresztül (nyolcszor indított) ismételt 
csiráztatást végeztem. A 3. napon számolt csirázási százalék a magvak 
életképességére, a 10. napon számolt, pedig a végleges csirázási százalékra, 
azaz a dormancia jelenlétére, vagy hiányára enged következtetni. 
Megállapítottam, hogy a vizsgált időtartam alatt a fajták nem voltak nyugalmi 
állapotban. A 3. napon számolt csírázási %-ban voltak érdemi eltérések, ami 
egyértelműen a vitalitásbeli különbségre hívja fel a figyelmet.   
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SZABÓ ISTVÁN 
III. évfolyam 
Mezőgazdasági mérnök szak 
 

 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 

Konzulens: Dr.  Pethes József 
főiskolai docens 

Környezetgazdálkodási és Agronómiai Tanszék 
 

Az indián rizs termesztésének és feldolgozásának technológiája és 
elemzése 

 

 Az indián rizs Észak-Minnesota és Dél-Kanada tavaiban élő őshonos vadvízi 
fű. Az itt élő emberek már ősidők óta fogyasztják, gyűjtik és a legfontosabb 
élelmiszereinek egyike volt a Chippewa és a Dakota indiánoknak.  
 

Az „indián rizs„  elnevezés egy francia prémvadásztól ered, ezt a vad indiánok 
táplálékának tartotta. Az indián rizs elnevezései között szerepel még a kanadai 
rizs, a fekete rigó zab, a mocsári zab, és a vízi zab elnevezés is. Valamennyi 
elnevezés közül az indián rizs maradt meg a köztudatban. 
 

A világon a legnagyobb területen kereskedelmi méretekben Minnesota-ban és 
Kaliforniában elenyésző számban pedig Idaho-ban, Winconsin-ban és 
Oregonban termesztik. 
 

Táplálkozási szempontból az indián rizs nagyon értékes növény. Magas a 
fehérje-és szénhidrát tartalma. Vitaminokban gazdagabb, mint a fehér rizs. Az 
indián rizs magja elegáns fekete színű íze a dióéhoz hasonló és könnyen 
emészthető. Nyugat-Európában az emberek egészséges táplálkozása miatt 
régóta fogyasztják az indián rizst.  
 

Az Indián Rizs Kft. jelenleg az európai piac jelentős részére szállít 
termékéből. 
A konyhakész termék nagy százalékban külföldre kerül Belgiumba, Ukrajnába 
Német-, Cseh- és Olaszországba. A kezdeti évek 50-80 tonnás értékesítésével 
szemben, jelenleg meghaladja a 400 tonna késztermék értékesítést. 
 
A hazai piac is intenzív fejlődést mutat 4-500 kg-mal szemben, jelenleg eléri a 
10 tonna körüli mennyiséget. 
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TAKÁCS ZSOLT 
III. évfolyam 
Mezőgazdasági mérnöki szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 

Konzulens: Dr. Fodor László 
főiskolai tanár 

Környezetgazdálkodási és Agronómiai Tanszék  
Kocsis László és Gyulai Balázs 

Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Velence 

 
Az atrazin kiváltásának lehetőségei a kukorica gyomirtásában 

 
A kukorica gyomszabályozásának célja a gyomborítottság veszélyességi 
küszöbérték alá szorítása, mely az agrotechnikai módszerek alkalmazásával és 
herbicidek felhasználással érhető el. A kukorica gyomszabályozásában az 
atrazin hatóanyag évtizedeken át kulcsszerepet játszott, azonban 2007-től EU 
tiltólistára került és felhasználását betiltották. 
Munkámban az atrazin kiváltását szolgáló herbicideket és herbicid 
kombinációikat vizsgáltam a székesfehérvári Aranykorona Mezőgazdasági 
Zrt. területén. Ez a terület jól reprezentálta a fejér megyei gyomosodási 
viszonyokat. A domináns gyomfajok csattanómaszlag, fehérlibatop, 
disznóparéj félék, vadköles, kakaslábfű. A kukoricatermesztésben alkalmazási 
időszerint 4 gyomirtási technológiát vizsgáltam 20 parcellán. Kezeléseket 
sűrített levegővel működő kísérleti parcellapermetezővel végeztük, 250 l/ha 
permetlé felhasználásával. Gyomírtási hatékonyságot 3 alkalommal az EPPO 
módszertan szerint értékeltük. 
Eredmények alapján megállapítottuk, hogy a preemergens kezelések, a 
viszonylag száraz tavaszi időjárás miatt kevésbé voltak hatékonyak. A korai és 
késői posztkezelések jobb eredményt nyújtottak. Az atrazin hatóanyag 
kiváltására szolgáló vetés után kelés előtt alkalmazott készítmények a mélyről 
csírázó gyomnövények (pl. csattanómaszlag és a napraforgó árvakelés ellen) 
gyengébb hatékonyságúak voltak.  A posztemergens kezelések biztosabb 
gyomírtóhatást nyújtottak és az integrált gyomszabályozási technológiákba is 
jobban beilleszthetőek. 
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TÓTH ISTVÁN 
III. évfolyam 
Gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnök szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár- és Vidékfejlesztési Kar 
 

Konzulens: Baros Zoltán Róbert 
adjunktus 

Regionális- és Vidékfejlesztési Tanszék  
 

A geotermikus energia hasznosítási lehetőségei Tószegen 
 

Tószeg, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Szolnoktól délre elhelyezkedő, 
5000 lakosú község, amely rendelkezik ugyan geotermikus energia 
készletekkel, ezek azonban mind a mai napig kihasználatlanok. Kiaknázásuk 
számos problémára lehetne gyógyír: az önkormányzat által üzemeltetett 
épületek fűtési rendszerének átalakítása nagy arányú kiadáscsökkentést 
jelentene, ezek révén csökkenhető lenne a település évek során felhalmozódott 
adóssága, a keletkező bevételek további fejlesztéseket tennének lehetővé. A 
geotermikus energia lakossági, közszféra általi és mezőgazdasági 
felhasználásának széles körűvé válása nagy lépést jelentene a település teljes 
energetikai „függetlenedése” felé.  
 

Dolgozatomban Tószeg adottságait kívánom bemutatni a geotermikus energia 
hasznosítás területén – fúrási adatok segítségével, lehatárolva ezzel a 
felhasználás jellegét is. A potenciális fejlesztési javaslatokhoz költségtervet 
kívánok készíteni, melyek segítségével kalkulálhatóvá válik a beruházások 
megtérülési ideje is. 
 

A társadalmi elfogadottság mérését kérdőíves felméréssel végeztem el, ehhez 
lakossági kérdőívet állítottam össze. A vizsgálatok elvégzése után 
következtetést vonhatunk le az ott élő emberek geotermikus energiával 
kapcsolatos ismeretiről, következtethetünk egy esetleges ilyen jellegű 
települési program támogatottságára is. Ezzel párhuzamosan, az 
önkormányzat által üzemeltetett intézményekben mélyinterjúk készítésére 
került sor. 
 
Az eredményekre alapozva, a geotermikus energia felhasználásának egy 
lehetséges települési szintű stratégiáját kívánom felvázolni. 
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MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS SZEKCIÓ 
0.15 szeminárium 

Elnök:  Dr. habil. Marselek Sándor főiskolai tanár 
 

Tagok:  Dr. Bozsik Norbert főiskolai docens 
  Ficzeréné Dr. Nagymihály Kornélia főiskolai docens 
 

Titkár: Czeróczky Ádám hallgató 
 

A szekció résztvevői: 
 

Antal Tamás 
   A gazdasági válság hatása az Észak-Magyarországi régió  
   foglalkoztatására 
   Konzulens:  Dr. habil. Magda Róbert egyetemi docens 
 

Gyöngyösi Anett 
   Munkanélküliség és egyéb gazdasági, társadalmi   
   jellemzők az Észak-magyarországi régióban 
   Konzulens: Király Zsolt adjunktus 
 

Juhász Zsuzsanna 
   Teljesítményértékelés a közszférában 
   Konzulens:  Herneczky Andrea tanársegéd 
 

Katona Gábor 
   Béren kívüli ösztönzők 
   Konzulens: Dr. Latorczai Csaba adjunktus 
     Rózsavölgyi Kata HR igazgató 
 

Kovács Beáta 
   A teljesítményértékelés-, és a hatékony munkavégzés elmélete és 
   gyakorlati megvalósulása a Robert Bosch Elektronika Kft.  
   rendszerében 
   Konzulens: Dr. Piros Márta Anna főiskolai tanár 
 

Mohos Melinda 
   Magyarország munkaerőpiaci helyzetének elemzése a migráció 
   szemszögéből, figyelembe véve az Európai Képesítési   
   Keretrendszer elvárásait 
   Konzulens: Dr. Piros Márta Anna főiskolai tanár 
Nagy Csaba 
   A magyar lakosság várható nyugdíjproblémái és a lehetséges 
   megoldások elemzése 
   Konzulens: Dr. Dedák István főiskolai tanár 
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ANTAL TAMÁS 
III. évfolyam 
Emberi erőforrások szak 
____________________________________________________________ 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. habil. Magda Róbert 
egyetemi docens 

Közgazdasági Tanszék  
 
 

A gazdasági válság hatása az Észak-Magyarországi régió 
foglalkoztatására 

 
A TDK dolgozat ismerteti a gazdasági világválság hatását az Észak-
Magyarországi régióra nézve. Betekintést enged a 20. század első harmadában 
végbement világválságról, bemutatja az Észak-Magyarországi régiót, annak 
fokozottan hátrányos helyzetét. Továbbá arról informál, hogy a jelenleg is 
folyamatban lévő gazdasági, foglalkoztatási helyzet miként alakulhatott ki, és 
ez milyen hatással van Magyarországra, azon belül a vizsgált régióra. 
 
A kutatás célja az volt, hogy egy hátrányos helyzetű régió foglalkoztatási 
problémáit tárja fel, és az összegyűjtött adatok alapján feltárja azokat a 
legfontosabb momentumokat, amelyekre a válságból való kilábalás során 
összpontosítani kell. 
 
Az alkalmazott módszerek tekintetében szekunder és primer kutatási eszközök 
egyaránt használatra kerültek. A szekunder részben újságcikkek, internetes 
hírek, és a szakirodalom feldolgozása, míg a primer részben statisztikai adatok 
gyűjtése zajlott, mélyinterjúk készültek.  
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GYÖNGYÖSI ANETT 
III. évfolyam 
Emberi erőforrások szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Király Zsolt 
adjunktus 

Közszolgálati és Jogi Tanszék  
 
 

Munkanélküliség és egyéb gazdasági, társadalmi jellemzők az Észak-
magyarországi régióban 

 
A munkanélküliség nem egyéni probléma, hanem egy nagyfokú gazdasági és 
társadalmi feszültségekkel is járó jelenség. A megoldásra való törekvés 
állandó feladatot jelent országos szinten kormányzatnak, a szociális és 
munkaügyi szervezeteknek egyaránt. Nagyon érzékeny témának és 
társadalmilag súlyos problémának tartom. Ezért választottam dolgozatom 
témájának, együtt vizsgálva más területi jellemzőkkel.  
 
A vizsgálat Észak-Magyarországra terjed ki, két okból kifolyólag. Egyrészt 
ebben a régióban élek és a munkanélküliek száma és aránya országos 
viszonylatban itt az egyik legmagasabb. Ráadásul a munkanélküliség 
okaiként, illetve következményeiként jelentkező gazdasági és társadalmi 
jellemzők tekintetében is jelentős hátránnyal kell szembesülnie a térségnek. 
Másrészt egy országos vizsgálat elvégzéséhez hosszabb és alaposabb elemző 
munka szükséges, hiszen jelen esetben nem csak regionális és megyei, de 
kistérségi szinten is vizsgálódtam. 
 
Bízom benne, hogy dolgozatommal sikerül megfelelő képet adnom az észak-
magyarországi munkanélküliségről és ahhoz kapcsolható gazdasági, 
társadalmi folyamatokról. 
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JUHÁSZ ZSUZSANNA 
III. évfolyam 
Gazdálkodási és menedzsment szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Herneczky Andrea 
tanársegéd 

Idegennyelvi Tanszék 
 

Teljesítményértékelés a közszférában 
 
A teljesítményértékelés célja alapvetően a dolgozók motivációjának, egyéni 
teljesítményének javítása, növelése. Ez volt a fő elgondolás, amikor 
bevezették az új TÉR-t a közigazgatásba is, azonban a működése a mai napig 
ellentmondásos. 
A versenyszférából átvett sablon nem ad teljes körű megelégedettségre okot. 
A köztisztviselői és a versenyszféra teljesítményének mérhetősége között 
számos különbség figyelhető meg. Eltérés fedezhető fel többek között a 
szervezeti cél meghatározása terén; míg a magánszférában ez egyszerűen 
meghatározható általánosságban a tárgyévet megelőző üzleti évben realizált 
profit növelésében, addig a közszférára nem lehet ezeket az alapelveket 
alkalmazni. 
A munkáltatók és a munkavállalók is egyetértenek abban, hogy szükség van 
valamilyen formában a teljesítményértékelésre, azonban a jelenlegi rendszert 
nem mindenki tartja megfelelőnek, kifogásolják annak megvalósulási formáit. 
Ennek a témának a keretében vonom vizsgálat alá egy önkormányzatban 
működő teljesítményértékelő rendszert. A téma jelentőségét az állami 
tevékenység hatékonyságára vonatkozó hatások révén tartom lényegesnek. A 
közigazgatásban dolgozók szolgáltatásokat nyújtanak az állampolgároknak, 
így lényeges annak minősége. A szolgáltatások jó színvonalon történő és 
zavartalan biztosítása jól felkészült, kellően motivált és megbecsült 
köztisztviselőkkel érhető el. 
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KATONA GÁBOR 
III. évfolyam 
Emberi erőforrások szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. Latorczai Csaba  
adjunktus 

Humántudományi Tanszék  
Rózsavölgyi Kata  

HR igazgató 
Emerson Process Management  Brooks Instuments 

 
Béren kívüli ösztönzők 

 
Az emberi erőforrás szerepe, jelentősége egyre hangsúlyosabbá válik a 
gazdasági életben. Egyetlen termelő, szolgáltató rendszer számára sem 
mellékes, hogy milyen emberi erőforrásokat tud és képes foglalkoztatni. 
A jól képzett, motivált, folyamatosan megújulásra képes munkaerő szűkös 
erőforrást jelent, amiért a foglalkoztatók képesek versenyezni is. Ebben a 
versenyhelyzetben számos eszköz áll rendelkezésre. A nem anyagi jellegű 
eszközök közé tartozik a vállalati struktúra, a menedzsment stílusa, a 
munkakörök tartalma, a döntési felelősségek, a szakmai fejlődés az  anyagi 
ösztönzés, a tréningek,  a kommunikáció és még sok egyéb tényező. 
 
A teljesítménykényszer, a nehéz gazdasági helyzet negatív hatásainak 
kiszűrése más és más megoldást, hozzáállást vár el. 
Munkám során arra keresek választ, hogy a szakirodalom milyen módon 
közelíti meg ezt a témát, és a gyakorlatban milyen módon valósul meg az 
ösztönzés egy konkrét vállalat életében. 
A bérezés elemzésére a munkám során nem térek ki. Kiemelten a béren kívüli 
ösztönzés lehetőségét elemzem, vizsgálom a Cafereria rendszer kialakulását 
jelenlegi és jövőbeni hazai helyzetét.  
 
Hipotézisem az, hogy az alacsonyabb és a magasabb bérkategóriájú dolgozók 
ösztönzése más és más motivációs eszközökkel valósíthatóak meg. 
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KOVÁCS BEÁTA 
III. évfolyam 
Emberi Erőforrások szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 

Konzulens: Dr. Piros Márta Anna 
főiskolai tanár 

Humántudományi Tanszék 
 

A teljesítményértékelés-, és a hatékony munkavégzés elmélete és 
gyakorlati megvalósulása a Robert Bosch Elektronika Kft. rendszerében 

 
A folyton változó gazdasági környezetben, a szervezeteknek is változtatniuk 
kell. Ehhez szükséges tudniuk hol tartanak adott pillanatban, és hova 
szeretnének eljutni egy másik időpontra. A teljesítmény értékelés folyamata 
ebben segíti a vállalatokat - a munkaerővel kapcsolatos változtatások 
tekintetében. 
Hazánkban még nem elterjedt ez a Humán Resources (HR) tevékenység, ezért 
dolgozatomban a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. teljesítményértékelő 
rendszerének szellemi dolgozókra vonatkozó részét mutatom be. Ez a cég 
azon multinacionális vállalatok közé tartozik, melyeknél több évtizedes múltja 
van a teljesítményértékelésnek. 
Dolgozatom elkészítésével célom, hogy a Robert Bosch Elektronika Kft. 
Humán Erőforrás gazdálkodási egységének működését-, azon belül a 
teljesítményértékelési rendszerét bemutassam. Ezzel példát mutatva - egy 
évek óta sikeresen működő rendszerről – más vállalatoknak is, akik még nem 
alkalmazzák a teljesítményértékelés tevékenységét - amennyiben az valóban 
példaértékű. Többek között erre a kérdésre is választ adok egyéni kutatásom 
keretében, melyet kérdőíves módszerrel végeztem. 
A gazdasági élet fontos kérdései közé tartozik, hogy több munkával, túlóra 
végzésével vagy hatékonyabb munkavégzéssel érhet el nagyobb elismerést, 
magasabb bért egy dolgozó. A jelenleg fennálló gazdasági körülmények 
között, erre a kérdésre a vállalatoknak is egyre nagyobb figyelmet kell 
fordítaniuk. Mivel ez a kérdés az én érdeklődésem is felkeltette, ezért egy 
rövid irodalmi áttekintés mentén, megvizsgáltam a hatékony munkavégzéssel 
kapcsolatos elméleteket, majd azoknak gyakorlati megvalósulását is, a 
kérdőívemben szereplő kérdések segítségével.  
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MOHOS MELINDA 
III. évfolyam 
Emberi erőforrások szak 
 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 

Konzulens: Dr. Piros Márta Anna 
főiskolai tanár 

Humántudományi Tanszék 
 

Magyarország munkaerőpiaci helyzetének elemzése a migráció 
szemszögéből, figyelembe véve az Európai Képesítési Keretrendszer 

elvárásait 
 

A migráció már régóta jelen van életünkben, átszövi mindennapjainkat, így 
nagyon aktuális, de egyben igen megfoghatatlan, hiszen folyamatos 
jelenlétével és változásával nehéz hosszútávra helytálló feltevéseket mondani. 
Ezért is tetszett meg annyira a téma, sok lehetőséget látok benne mind a saját 
életem, mind a társadalom szempontjából. Dolgozatomban a migráció két 
nagy részterülete (bevándorlás – kivándorlás) közül a Magyarországra érkező 
külföldiek helyzetével, tehát a bevándorlás kérdéskörével foglalkozom. 
 

Amikor először hallottam az Európai Képesítési Keretrendszerről (EKKR), 
nagyon felkeltette érdeklődésemet. Azt gondoltam a dolgozat segítségével 
bemutathatom a rendszert másoknak is. Az Európai Képesítési Keretrendszer 
(EKKR) egy olyan viszonyítási keretrendszer, mely lehetővé teszi a 
képesítések objektív összehasonlíthatóságát európai szinten azáltal, hogy 
összekapcsolja az országok különböző keretrendszereit.  
 

Egyik hipotézisem, hogy a Magyarországra letelepült külföldiek végzettsége 
többnyire középfokú, vagy valamilyen szakmai képesítés, és csak elenyésző 
százalékban vannak jelen felsőfokú képzettséggel, vagy teljesen alapfokú - 
vagy iskolázatlan - végzettséggel rendelkező bevándorlók, továbbá 
végzettségük, képesítésük figyelembe vétele elhelyezkedésük során 
akadályokba ütközik. 
 

Hipotéziseim alátámasztására primer és szekunder kutatási módszereket 
alkalmazok. A dolgozat célkitűzése, hogy felmérje a munkaerőpiac 
szempontjából a Magyarországra bevándorló migránsok helyzetét, 
elégedettségét, szemléletét, a végzettségük, képesítésük beszámíthatóságának 
lehetőségét és elhelyezkedési esélyeiket. 
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NAGY CSABA 
IV. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 

Konzulens: Dr. Dedák István 
főiskolai tanár 

Közgazdasági Tanszék  
 

A magyar lakosság várható nyugdíjproblémái és a lehetséges megoldások 
elemzése 

 

Napjainkban az egész világon a nagy társadalmi biztonsági rendszerek – s 
bennük a nyugdíjrendszer – átalakításának vagyunk tanúi. Az elmúlt 
évtizedben Magyarországon is nagyon sok változás történt ezen e téren. Mivel 
a nyugdíjrendszer hosszú időre, alapvetően befolyásolja a népesség döntő 
részének életfeltételeit, jelentős hatást gyakorol a gazdaságpolitikára és az 
állami költségvetés mozgásterére, ezért nagyon fontos, hogy azt gondosan 
tervezzék meg. 
 

Dolgozatom témájának azért ezt a területet választottam, mivel véleményem 
szerint a szakmai vita a politikai csatározások következtében eléggé háttérbe 
szorult. Ennek valószínűsíthető oka, hogy a nyugdíjrendszerben alkalmazott 
mindennemű változtatás sokszor ellentmondásban van a politikai érdekekkel, 
melyeket csak érintőlegesen vizsgáltam. 
 

Az állami nyugdíjalap már jelenleg is komoly forrás gondokkal küzd, ami a 
várható demográfiai változások eredményeképpen tovább fokozódik. Egyre 
nagyobb gondot okoz a nyugdíjak reálértékének megőrzése. Ez a folyamat 
előbb utóbb az állami nyugdíjrendszer összeroppanásához fog vezetni. 
Álláspontom szerint az embereknek nincs más megoldása a nyugdíjas 
éveikben felmerülő szükségleteik kielégítéséhez elengedhetetlen források 
megteremtésére, minthogy egy erős úgynevezett „negyedik nyugdíjpillért” 
építenek maguknak, ami egy saját, önálló új típusú megtakarítási és 
befektetési politikát követel meg. Dolgozatomban a mai pénzügyi rendszer 
lehetőségeinek vizsgálatával mutatok be néhány, a megoldásához vezető 
lehetséges utat. Ez az öngondoskodás ugyanis nem csak egyéni igény, ez 
társadalmi szükséglet.  
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TURIZMUSFEJLESZTÉS SZEKCIÓ 
0.23 szeminárium 

 
Elnök:  Dr. Remenyik Bulcsú főiskolai docens 
 
Tagok:  Galgóczy-Németh Andrea tanársegéd 
  Kerekesné Dr. Mayer Ágnes főiskolai docens 
 
Titkár: Szabó Anna Éva hallgató 

 
 

A szekció résztvevői: 
 
 
Fehérvári Adrienn 
   Rácalmási Ökoturisztikai Központ bemutatása és fejlesztési  
   lehetőségeinek számbavétele 
   Konzulens:  Dr. Dávid Lóránt főiskolai tanár 
 
Kovács Andrea 
   Az Észak-Alföld régió egészségturizmusa 
   Konzulens: Dr. Molnár Csilla főiskolai docens 
 
Lőrincsik Renáta 
   Gyulai Várfürdő az egészségturizmus piacán 
   Konzulens: Dr. Molnár Csilla főiskolai docens 
 
Rickó Anita 
   Sárospatak turizmusának elemzése 2004 és 2008 között 
   Konzulens: Dr. Bujdosó Zoltán főiskolai docens 
 
Szuhi Ildikó 
   A Hegyköz egy turisztika attrakciója: Vágáshuta   
   területfejlesztési terve 
   Konzulens: Dr. Bujdosó Zoltán főiskolai docens 
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FEHÉRVÁRI ADRIENN 
II. évfolyam 
Idegenforgalmi szakmenedzser szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. Dávid Lóránt 
főiskolai tanár 

Turizmus és Területfejlesztési Tanszék  
 
 

Rácalmási Ökoturisztikai Központ bemutatása és fejlesztési 
lehetőségeinek számbavétele 

 
A dolgozatban első lépésben bemutatásra kerül az ökoturizmus, vizsgálva 
annak jelentését, előnyeit és hátrányait.  
 
A dolgozat fő témája, azonban a turizmus ezen formájának bemutatása, egy 
adott településen, Rácalmáson. Vizsgálva a településre gyakorolt hatását, a 
faluban lévő fejlesztések és a turisták érkezésének száma alapján.  
 
Először bemutatásra kerül Rácalmás, érintve az országban való 
elhelyezkedését, történetét, s természeti és épített látnivalóit. A következőkben 
az elmúlt években történt fejlesztések, beruházások kerülnek bemutatásra, s 
ezek vizsgálatán keresztül az ökoturizmus hatása Rácalmásra.  
 
Ezek után az elmúlt 5 év vendégforgalmának, szálláshely bevételeinek, 
szobakapacitás-kihasználtságának és férőhelykapacitás-kihasználtságának 
statisztikai adatai alapján vizsgálom meg, hogy ezek a beruházások, mekkora 
előrelépést jelentenek, a turizmus területén a falunak. Hogyan változott a 
turisták érkezésének száma, az ökoturizmus kialakításának kezdete óta. 
Majd a végén, saját ötleteimet bemutatva, számbavételezem a fejlesztési 
lehetőségeket, az ökoturizmussal kapcsolatban Rácalmáson.  
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KOVÁCS ANDREA 
III. évfolyam 
Turizmus-vendéglátás szak 
 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 

Konzulens: Dr. Molnár Csilla 
főiskolai docens 

Turizmus és Területfejlesztési Tanszék 
 

Az Észak-Alföld régió egészségturizmusa 
 

Dolgozatom témájául az Észak-Alföld régió egészségturisztikai helyzetét 
választottam. Tanulmányaim során megtapasztalhattam, hogy hazánk nagy 
kitörési pontja lehet az egészségturizmus, a meglévő adottságai miatt.  
Magyarországon az egészségturizmus nem új keletű dolog, hiszen évtizedek óta 
adottak ennek a piacnak, mind a keresleti, mind a kínálati oldala. Mégis a 
turizmuson belül, az egészségturizmussal csak néhány éve foglalkozunk 
kiemelten. Ennek következtében egy évről évre gyorsan növekedő, ám 
viszonylag fiatal ágazatról beszélhetünk. 
Sajnálatos módon 2008. novemberétől a fokozódó gazdasági recesszió 
következtében, a bizakodó tendenciák megtorpanni látszanak az 
egészségturizmus területén is. Természetesen ez a helyzet az adottságainkon nem 
változtat, viszont kereslet szempontjából lényeges csökkenést eredményezhet. E 
probléma kapcsán így még fontosabbá vált számomra ez a téma s ennek a 
régiónak az elemzése. Vizsgálni szeretném az Észak-Alföld erősségeit, 
gyengeségeit és azokat a további lehetőségeket, amelyek kihasználásával a 
desztináció „túlélheti” az elkövetkező időszakot. 
A régió turizmusát bemutató 2. fejezetben először a területet alkotó 3 megye 
kínálatát, majd keresletét jellemzem. Kitérek idegenforgalmi adottságaira, 
általános és turisztikai infrastruktúrájára. 
A kereslet elemzésén belül az egészségturizmus felértékelődésének kezdeti 
időszakától (2000) napjainkig vizsgálom a vendégforgalmi és bevételi mutatókat 
a régió kereskedelmi és magánszálláshelyei, továbbá az egészségturisztikai 
kínálat alapját jelentő néhány kiemelt fürdő vonatkozásában. 
Szeretném bemutatni, hogy a megvalósult fejlesztések közvetlenül és közvetve 
milyen hatással bírtak a régió gazdaságára. 
A dolgozat elkészítéséhez elsődleges kutatások mellett, másodlagos kutatást is 
végzek. A mély-interjúk során választ keresek a gazdasági válság 
következményeire, azok kezelésére, ezen a turisztikai területen. 
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LŐRINCSIK RENÁTA 
III. évfolyam 
Turizmus-vendéglátás szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. Molnár Csilla 
főiskolai docens 

Turizmus és Területfejlesztési Tanszék 
 

Gyulai Várfürdő az egészségturizmus piacán 
 
Gyula városában már 1958-ban megkezdődtek a termálvízre alapozott 
fejlesztések a Gyulai Várfürdő beruházása kapcsán. A fejlesztések azóta is 
folyamatosan zajlanak, az elmúlt években különös dinamikát vettek. A 
Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja Egészségturizmus 
alprogramjának köszönhetően 2000-ben kapacitás- és szolgáltatásbővítő 
fejlesztés indult. 
A Dél-alföldi régió egyik turisztikai fellegvára Gyula, széles vonzerő 
kínálattal rendelkezik, kiemelkedő kulturális és turisztikai központ. A város 
vonzerejének alapja a regényes környezetben elhelyezkedő Gyulai Várfürdő, a 
hagyományokban gazdag, történelmi múltja, valamint színes és változatos 
kulturális értékei, rendezvényei. A település turizmusát bemutató részben 
ezeket, továbbá a turisztikai kínálat további elemeit és azok alakulását 
vizsgálom. 
Egy rövid történelmi áttekintés után bemutatom a dolgozatom tárgyát képező 
Gyulai Várfürdőben a Széchenyi-terv keretében megvalósult beruházásokat, 
változtatásokat. Statisztikai adatok segítségével elemzést készítek a fürdő 
teljesítményének alakulásáról. Megvizsgálom a vendégösszetétel és a 
vendégforgalom alakulását, a bevételek és az eredmények változását az 
ezredfordulótól napjainkig. 
Dolgozatom megírásával az volt a célom, hogy bemutassam, a megvalósult és 
tervezett beruházások pozitív, fejlesztő hatással vannak a város turizmusára, 
és érdemessé teszik arra, hogy minél többen ellátogassanak Gyulára. 
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RICKÓ ANITA 
III. évfolyam 
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KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
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Turizmus és Területfejlesztési Tanszék 
 

Sárospatak turizmusának elemzése 2004 és 2008 között 
 

 Dolgozatomban a város turizmusát elemzem 2004 és 2008 között. Először a 
város jelenlegi helyzetét vázolom fel, mint pl.: demográfiai tényezők, 
gazdasági helyzet, környezeti adottságok, stb. Ezek után a város 
infrastruktúrája kerül bemutatásra, mind az intézményi, mind pedig a 
közlekedési, illetve az energetikai felszereltsége. Majd a vonzerők 
felsorakoztatása, és rövid bemutatásukra kerül sor, illetve szálláshelyek, 
vendéglátó egységek felsorakoztatása. Mindezek után egy keresleti analízis, 
ahol a vendégek száma, az általuk eltöltött idő, és a vendég éjszakák száma 
kerül bemutatásra, illetve összehasonlításra a kistérségi, és megyei adatokkal. 
Ezek után készítettem egy SWOT analízist, és egy célpiramist is. A 
célpiramisban feltüntetett prioritásokat pár mondatban megmagyaráztam, 
hogy mire is gondoltam. Egy teljes fejezet szól a saját kutatásomról, melyet 
kérdőív segítségével végeztem el. Megkérdeztem mind a helyi lakosságot, 
mind pedig a turistákat is, mit gondolnak a városról, a város fejlesztéseiről. Ez 
a fejezet csak a kérdőív eredményeit mutatja be. A továbbiakban bemutatom a 
város turisztikai jellegű fejlesztéseit, két kisebb és négy nagyobb lélegzetű 
projektet. Ezek egyik része már elkészült másik részük még folyamatban lévő 
fejlesztés. Majd e fejlesztések hatásait elemezgetem, mit várnak ezektől a 
projektektől, vagyis milyen hatással lesznek ezek a város turizmusának 
életére. Végül pedig a következtetéseim kerülnek sorra, minden fejezet mit is 
takar valójában, miket lehet ezekből az anyagokból leszűrni, és esetleg hogy 
lehet e dolgokból adódó problémákat kezelni. Az összefoglalásban pedig 
lezárom a dolgozatom, összefoglalom az eredményeket, és a tanulságokat.  
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A Hegyköz egy turisztika attrakciója: Vágáshuta területfejlesztési terve 
 
 

Pályamunkámban egy Zempléni kis település marketing koncepcióját 
szeretném ismertetni. Az alábbiakban a projekt tartalmát írnám le. 
A bevezető részben a turizmus általánosságáról lesz szó, melyben ismertetem 
annak pozitív, negatív hatásait, illetve azt, hogy milyen szerepet tölt be a 
lakosság életében. 
Következő nagy vázlatpontom a település bemutatása. Ezen belül egyik alpont 
a történelmi háttér, amin belül kifejtésre kerül a falu elhelyezkedése, nevének 
kialakulása, őslakosok származása, foglalkozása. 
A továbbiakban, szintén alpontként statisztikai elemzést végzek, népességi, 
gazdasági, valamint infrastrukturális tényezők segítségével. 
E nagy vázlatponton belül az utolsó alpontban lakossági kérdőívek, kereslet, 
kínálat vizsgálatára kerül sor. 
A második fejezetem címe: SWOT-ANALÍZIS. E témakörben többek között 
ismertetem, hogy milyen a település erősségei, gyengeségei, lehetőségei, és 
veszélyei. 
Mindezt követi a Stratégia leírása a marketing-mix elemeinek 
felhasználásával, illetve ezek milyen források útján valósíthatóak meg. 
Végül a várható eredmények felvázolásával zárul a munkám. 
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VÁLLALATGAZDASÁGTAN-PÉNZÜGY SZEKCIÓ 
1.10 szeminárium 

Elnök:  Dr. Miller György egyetemi docens 
 
Tagok:  Katonáné Dr. Erdélyi Edit főiskolai docens 
  Dr. Taralik Krisztina főiskolai docens 
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A szekció résztvevői: 
 

Agárdi Éva 
   A zöldséghajtató modellgazdaságok jövedelemtermelő  
   képessége  
   Konzulens:  Tégla Zsolt adjunktus 
 

Juhász Krisztina 
   A Metro 4 beruházás hatásai 
   Konzulens: Dr. Dinya László egyetemi tanár 
 

Kámfor Gáborné 
   Egy családi gazdálkodó tevékenységének elemzése, adózási  
   jellemzői 
   Konzulens: Szabó Ferenc mestertanár 
 

Kovács Anett 
   Az Euroglass Pa. Kft. emberi erőforrás gazdálkodása 
   Konzulens: Dr. Liebmann Lajos egyetemi docens 
 

Papp Petra 
   Szentes Város Önkormányzat gazdálkodásának átfogó elemzése 
   2003-2007 között 
   Konzulens:  Dr. habil. Reke Barnabás egyetemi tanár 
     Krajsóczki Sándorné  
     Számviteli és Tervezési Irodavezető 
 

Szabó Ágnes 
   A Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthona  
   gazdálkodásának elemzése a költségvetés végrehajtásával   
   összefüggésben 
   Konzulens:  Dr. habil. Reke Barnabás egyetemi tanár 
 

Szadai Norbert 
   A pénzmosás elleni küzdelem napjainkban 
   Konzulens: Szabó Ferenc mestertanár 
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AGÁRDI ÉVA 
III. évfolyam 
Pénzügy és számvitel szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Tégla Zsolt 
adjunktus 

Vállalatgazdaságtan Tanszék 
 

 
A zöldséghajtató modellgazdaságok jövedelemtermelő képessége 

 
 

A családi gazdaságunk Bács – Kiskun megyében található, ahol 
zöldséghajtatással foglalkozunk. A zöldséghajtatás során izolált termelési 
kultúrát valósítunk meg, mivel a talaj minősége nem engedi meg, hogy az 
adott zöldségfajtából ki tudjuk hozni a legnagyobb terméshozamot.  
A TDK dolgozatom elkészítésekor az motivált, hogy gazdaságunkat hogyan 
lehetne életképesebbé tenni, termelékenységet növelni és a költségeket 
minimalizálni. Különböző modellek felállításával olyan alternatívákat 
dolgoztam ki, amelyek igyekeznek az árbevételt és a terméshozamot 
maximalizálni illetve az állandó és változó költségeket optimalizálni. 
A célkitűzéseim között továbbá az szerepelt, hogy a mi gazdaságunkból 
kiindulva, hogyan lehetne újabb munkalehetőséget teremteni a hátrányos 
helyzetű kistérségekben, ahol a munkanélküliség nagy méreteket ölt. 
Az üzemünket nemcsak a technológia oldaláról világítottam meg, hanem a 
gazdasági és számviteli szempontból is megvizsgáltam. Ezzel az analízissel 
azt szemléltettem, hogy a saját és az idegen tőke aránya hogyan 
befolyásolhatja az üzemméretet. 
Nem utolsó sorban az egészségtudatosság napjaiban élve elengedhetetlen, 
hogy olyan minőségű zöldséget állítsunk elő, ami vegyszermaradványoktól 
mentes és a lehető legtöbb tápanyagot tartalmazza. 
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JUHÁSZ KRISZTINA 
IV. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. Dinya László 
egyetemi tanár 

Marketing és Menedzsment Tanszék  
 

A Metro 4 beruházás hatásai 
 
 
Napjainkban nagyon aktuális a téma: metróépítés. A feladat rendkívül 
speciális, mivel egy olyan iparág perifériára szorult szegmensének az 
újraéledését élhetjük meg, amelyben nagy tartalékok rejlenek, és melyek a 
jelenlegi koncepció mellett továbbra sem kerülnek kihasználásra. 
 
Nehéz jellemezni, illetve szakirodalmak általában a közlekedés iparágán belül 
a metróépítést, mint önálló iparágat nem kutatják, a vasútépítés pedig annak 
ellenére, hogy szintén kötött pályán közlekedik, de miután nem 
normálnyomtávon, így nem térnek ki rá. Lehet inkább, mert Magyarországon 
utóbb 30 éve épült metró… 
 
Szeretném a dolgozatomban a projektmenedzsment érintésével megvizsgálni a 
projekt hatásait gazdasági és infrastrukturális szempontból, továbbá estleges 
tanulságokra felhívni a figyelmet, a Metro 5 beruházás elé egy tapasztalati 
összegző tanulmánnyal szolgálni. 
Az elmúlt közel egy évtizedben, az építőiparban, és azon belül is az utóbbi 4 
évben, a metróépítésben szerzett tapasztalataim, továbbá jelen dolgozat 
keretében végzett adatgyűjtéseim, kutatásaim hozzájárultak a 
témaválasztáshoz. 
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KÁMFOR GÁBORNÉ 
IV. évfolyam 
Gazdasági mérnök szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar                                                      

                                                                                Konzulens: Szabó Ferenc 
                                                                                                    mestertanár 

Számviteli és Pénzügyi Tanszék 
 

Egy családi gazdálkodó tevékenységének elemzése, adózási jellemzői 
 

A mezőgazdasági tevékenységet őstermelőként végző magánszemélyek ide 
értve a családi gazdaságban résztvevőket is – adózása – törvényi szinten 
szabályozott. 
Az Szja törvény meghatározza, hogy e törvény alkalmazásában kit kell 
őstermelőnek tekinteni. Rögzíti azt is, hogy mely mezőgazdasági termékek, 
illetve tevékenységek azok, amelyekre a kedvező adózási szabályokat 
alkalmazni lehet. Az egyes kedvező adózási módokhoz külön bevételi 
értékhatárt határoz meg, továbbá azt, hogy ezen értékhatárokat bevételként 
elszámolt vissza nem térítendő támogatás nélkül kell figyelembe venni. Tételes 
költségelszámolás esetén, ha keletkezik mezőgazdasági őstermelésből 
jövedelem, az erre jutó adót legfeljebb 100.000.-Ft-ot tevékenység 
adókedvezményként – nem kell megfizetnie az őstermelőnek, amennyiben 
rendelkezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal regisztrációs 
számával.  
Átalányadó választása esetén meghatározott méltányos jövedelemhányad után 
kell megfizetni az adótábla szerinti mértékkel az átalányadót. 
Általános forgalmi adó vonatkozásában az általános szabályok szerinti 
adózáson és az alanyi adómentességen kívül az ÁFA törvény különleges 
(kompenzációs feláras) jogállást biztosít a mezőgazdasági tevékenységet végző 
adóalanyok számára. Ami azt jelenti, aki él e jogállásával, nem terheli 
adófizetési kötelezettség, de adólevonási jogot sem érvényesíthet. 
A mezőgazdasági őstermelők társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettsége is kedvezőbb más biztosítottakhoz képest. 
Dolgozatom készítése során azt állapítottam meg, hogy a mezőgazdasággal 
foglalkozók számára nem az adózás a gát, hanem a termelést biztosító forrás 
hiánya. 
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KOVÁCS ANETT 
III. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. Liebmann Lajos 
egyetemi docens 

Vállalatgazdaságtan Tanszék  
 

 
Az Euroglass Pa. Kft. emberi erőforrás gazdálkodása 

 
 
Dolgoztomban a Gyöngyösön működő Euroglass Pa. Kft. humánerőforrás 
menedzsmentjét mutatom be, ezen belül globális képet adok a cégen belüli 
munkaerő toborzási technikákról, a karriertervezés lehetőségeiről, illetve a 
teljesítményértékelésről. Bemutatom milyen szerepet játszik a HR a vállalat 
működésében, és mekkora szerepe van a menedzsmentet, illetve az 
alkalmazottakat illetően.  
 
Rávilágítok, hogy mely tényezők kellenek ahhoz, hogy a vállalat jól működő 
HR politikát dolgozzon ki. Konklúzióimat kérdőíves megkérdezéssel 
támasztom alá.  
 
Ismertetem továbbá a cég gyártási folyamatát, tevékenységi körét.  
 
A dolgozat 3.2.4. fejezete, pedig egy primer kutatás, melyben a dolgozók HR-
rel kapcsolatos ismereteit és a cég HR tevékenységének hatékonyságát mérem 
fel. Ennek eszköze egy kérdőíves megkérdezés, melyet a cég szellemi 
dolgozói körében végzek. A kérdőívek eredményét kiértékelem, diagrammok, 
ábrák segítségével elemzem. 
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PAPP PETRA 
III. évfolyam 
Közszolgálati szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 

Konzulens: Dr. habil. Reke Barnabás 
egyetemi tanár 

Közszolgálati és Jogi tanszék 
Krajsóczki Sándorné 

Számviteli és Tervezési Irodavezető 
 

Szentes Város Önkormányzat gazdálkodásának átfogó elemzése 2003-
2007 között 

 

Dolgozatom célja átfogóan bemutatni a város illetve a helyi önkormányzat 
gazdálkodását, mely az államlét alapjait alkotja, továbbá a helyi közügyek 
demokratikus intézését biztosítja. Tanulmányoztam a vizsgált időszak során a 
bevételek és a felmerült kiadások alakulását, illetve a város vagyonában 
bekövetkező változásokat. Dolgozatom bevezetéssel kezdődik, melyben először 
ismeretem az általam választott és elemzett témát a témaválasztás okát. Ezt követő 
két fejezetben az önkormányzatok kialakulásának rövid történetét, a gazdálkodását, 
a jogszabályi kereteit és általános feltételeit, a működésükhöz tartozó feladatait 
illetve a gazdálkodás pénzügyi szabályozásának alapelveit mutatom be. 
A IV. fejezet a város ismertetése során képet kívánok adni Szentes város sajátos 
természeti és épített környezetéről, a népesség alakulásáról, a foglalkoztatási, 
idegenforgalmi adottságokról, illetve az önkormányzat szerkezetének felépítéséről. 
A dolgozatom szakmailag legjelentősebb része a következő három fejezet 
áttekintése és ismertetése, mely elkészítésére fordítottam a legnagyobb hangsúlyt. 
Munkám során részletesen és mélyen tájékozódtam az általam választott 
önkormányzat, ezáltal a város életét nagyban befolyásoló gazdasági változásokról, 
áttekintettem a vizsgál időszak költségvetéseit és gazdálkodásról szóló beszámolóit. 
Elsőként ismertetem a befolyt bevételeket, majd részletes kimutatást kívánok adni, 
az önkormányzat bevételeinek alakulásáról, éves kimutatások szerint. Fontos 
megvizsgálni és ismertetni a másik oldalt, a kiadásokat is, valamint ezeket 
ugyanolyan részletességgel bemutatni, mint ahogy azt a bevételeknél tettem. Az 
utolsó és egyben igen nagy jelentőséggel bíró rész az önkormányzati vagyon 
meghatározása valamint reális kép alkotása annak értékéről és változásáról. 
Végezetül összefoglaló értékeléssel kívánom lezárni dolgozatomat, melyben 
bemutatom az önkormányzat jelenlegi helyzetét, fejlődésének mértékét. 
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SZABÓ ÁGNES 
III. évfolyam 
Közszolgáltatási közgazdász szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Dr. habil Reke Barnabás 
egyetemi tanár 

Közszolgálati és Jogi Tanszék  
 

A Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthona 
gazdálkodásának elemzése a költségvetés végrehajtásával összefüggésben 

 
 

Választásom azért esett erre a szervezetre, mert egyrészről fontosnak 
tartom a társadalomnak azt a szerepét, amellyel az önmaguk ellátására 
képtelen pszichiátriai betegek ápolásáról, ellátásáról gondoskodik, másrészről 
szeretnék kapcsolatot teremteni a számok és a humán értékek világa között. 
Úgy gondolom, hogy ez az intézmény, jelentős szerepet tölt be a fent említett 
réteg életében, és ezért is szeretném részletesen megvizsgálni működését, 
különösképpen a gazdálkodását. 

 
Írásomban kitérek az Ápoló Otthon bemutatására, 

eszközgazdálkodására, munkaerő ellátottságra, a bérgazdálkodásra, valamint 
egyéb a működést biztosító gazdálkodási rendszerek bemutatására. Elemzem 
az intézet mérleg-adatait, azon belül is az eszköz és forrásösszetételét. 
Megvizsgálom a pénzmaradvány-kimutatás alakulását a 2004 – 2007-ig 
terjedő időszakra vonatkozóan. Dolgozatom utolsó két fejezete a belső 
ellenőrzést, vagyis a hatékonyság, célszerűség, eredményesség vizsgálatát és a 
SWOT – analízist tárgyalja. 

 
Pályamunkámmal, szeretném feltárni és számszerűleg értékelni azokat a 

tényezőket, amelyek az intézmény gazdálkodását befolyásolják.  
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SZADAI NORBERT 
IV. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdálkodási Kar 
 

Konzulens: Szabó Ferenc 
mestertanár 

Számviteli és Pénzügyi Tanszék 
 

A pénzmosás elleni küzdelem napjainkban 
 

Dolgozatom témájának a pénzmosást és a pénzmosás elleni küzdelmet 
választottam. Meglátásom szerint a szervezett bűnözés és a terrorizmus szoros 
kapcsolatban áll a pénzmosással, amely mára már világméretűvé nőtte ki 
magát, és aktuális jelenség minden országban. Annak ellenére, hogy a 
pénzmosás hazánkban csak a 90-es években jelent meg problémaként, ez a 
folyamat meglehetősen régi időkre nyúlik vissza, hiszen a pénz 
megjelenésével egyidejű. 
 
Dolgozatomban ismertetett fejezetek tartalmát hazai szakértők írásaiból 
merítettem, kiegészítve a nemzetközi és hazai jogszabályokkal, valamint 
internetes forrásokkal. Ezen irodalmak segítségével határozom meg a 
pénzmosás fogalmát, fázisait, modelljét, illetve ismertetem a pénzmosási 
technikákat. Összefoglalom a nemzetközi és hazai, valamint a szomszédos 
országaink szabályozását. Kitérek a pénzmosás ellen fellépő nemzetközi 
szervezetek tevékenységeire, ajánlásaira. Internetes források felhasználásával 
mutatom be hazánk pénzmosási ügyeit. 
 
Az általam feldolgozott anyagok segítségével vonom le a következtetéseket, 
és teszek javaslatokat a pénzmosás elleni hatékonyabb fellépéssel 
kapcsolatosan. 
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VIDÉKFEJLESZTÉS SZEKCIÓ 
0.14 szeminárium 

Elnök:  Dr. Rechnitzer János DSc. egyetemi tanár 
 
Tagok:  Dr. Herczeg Béla főiskolai tanár 
  Szabó József c. főiskolai docens 
 
Titkár: Tóth Sámuel hallgató 

 
A szekció résztvevői: 
 
Bohák Andrea 
   Szárliget fejlődési-fejlesztési lehetőségei a települési   
   önkormányzat gazdálkodásának tükrében 
   Konzulens:  Dr. Szűcs István egyetemi docens 
 
Heim Mária 
   Bányászati múlt, mint a terület- és vidékfejlesztés egyik  
   lehetséges eszköze a rudabányai kistérségben 
   Konzulens:  Baros Zoltán Róbert adjunktus 
 
Kojnok Katalin 
   Falusi örökség megőrzése Őrhalom településen 
   Konzulens: Kozsdáné Bata Mária adjunktus 
 
Kovács Judit 
   Közösségi alapú településfejlesztés lehetőségei Martonyi,  
   Meszes és Szalonna településeken 
   Konzulens:  Szabóné Pap Hajnalka adjunktus 
     Baros Zoltán Róbert adjunktus 
 
Szilágyi Mónika 
   A határmenti települések együttműködési lehetőségei az Abaúj-
   Hegyközi Kistérségben 
   Konzulens: Kozsdáné Bata Mária adjunktus 
 
Tóth Diána 
   A falusi örökség megőrzésének vizsgálata Jánoshida településen 
   Konzulens: Kozsdáné Bata Mária adjunktus 
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BOHÁK ANDREA 
I. évfolyam 
Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc.) szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 
 

Konzulens: Dr. Szűcs István 
egyetemi docens 

Regionális- és Vidékfejlesztési Tanszék  
 

Szárliget fejlődési-fejlesztési lehetőségei a települési önkormányzat 
gazdálkodásának tükrében 

 
Dolgozatomban a helyzetértékelés Szárliget település fejlesztési lehetőségeit 
vizsgálja. Szárliget Komárom-Esztergom megyében, a Vértes és a Gerecse 
hegységek lábainál helyezkedik el. Fekvése, tiszta levegője, jó minőségű 
ivóvize, karsztvízbázisa kiaknázatlan lehetőségeket rejt magában. A 
költségvetési hiány hátrányai azonban a mai napig érzékelhetőek a falu 
mindennapjaiban.  
 
Dolgozatom témája a település önkormányzatának hosszú távú stratégiai 
elképzeléseinek vizsgálata. Elemzem a település demográfiai és gazdasági 
szerkezetét. Elkészítem a település probléma-célfa térképét. Az empirikus 
vizsgálatom módszere primer és szekunder kutatáson alapuló megfigyelés, 
kérdőíves lekérdezés, standard írásbeli interjú, illetve egyéni mélyinterjú a 
település polgármesterével.  
 
A lakosság körében végzett kérdőíves megkérdezés az elégedettségi vizsgálat 
elvégzéséhez szolgál alapul. A vizsgálat során az 5 fokozatú Likert-típusú 
skála statisztikai módszerét alkalmazom. A település belső és külső 
környezetének vizsgálata alapján SWOT analízis segítségével elemzem a 
település helyzetét, illetve megkísérlem meghatározni a lehetséges 
stratégiákat.  
A település vizsgálatával, elemzésével szeretnék kísérletet tenni egy olyan 
javaslat kidolgozására, amely alkalmazható lenne a gyakorlatban is, valamint 
lefedné az esetlegesen felmerülő hiányosságokat. 
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HEIM MÁRIA 
III. évfolyam 
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak 
 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 

Konzulens: Baros Zoltán Róbert Róbert 
adjunktus 

Regionális- és Vidékfejlesztési Tanszék 
 

Bányászati múlt, mint a terület- és vidékfejlesztés egyik lehetséges eszköze 
a rudabányai kistérségben 

 

Témaválasztásom oka a jelenben élő múlt hagyományainak és szokásainak 
megismertetése a mai generációval. 
A vizsgálat célja Rudabánya vas- és ércbányászatából való turisztikai 
lehetőségek és az ez által elérhető fejlesztések a város és környéke számára, 
amely a fellendülés felé vezetné a települést. Valamint a B-A-Z Megyei Érc- és 
Ásványbányászati Múzeum, illetve a bányászati emlékművek, látványosságok 
megismertetése az országgal. 

A dolgozat tartalma: a magyarországi, részletesebben a térség vas- és 
nemesérc-bányászatának történeti áttekintése, ezzel együtt a helyi 
bányászhagyományok és Rudabánya látnivalóinak bemutatása, (a bányász 
emlékművek és emléktáblák, a rudabányai bányatavak, stb.), az infrastruktúra és 
turisztikai vonzerők felmérése Rudabányán.  

A kutatás első lépését szakirodalmi áttekintés, valamint a B-A-Z Megyei 
Érc- és Ásványbányászati Múzeum (adatbázisa), az Önkormányzat által 
szolgáltatott adatok és az interneten keresztül szerzett adatok begyűjtése 
jelentette. Ezek alapján történt meg a településen és környékén található 
ércbánya-helyek lehetséges turisztikai célú hasznosításának felmérése. A 
második fázist a Múzeum látogatói összetételének vizsgálata képezi, a téma iránt 
érdeklődő célcsoportok lehatárolásával. Ezt követően kerül sor a potenciális 
vonzóerők turisztikai hasznosítási lehetőségeihez kapcsolódó infrastrukturális 
háttér vizsgálatára, amely az alábbi tényezők felmérését foglalja magában: 

• közlekedés, megközelíthetőség 
• szálláshelyek 
• kereskedelmi és vendéglátóhelyek 

Mindezek eredményeként egy olyan adat- és információbázis állhat 
rendelkezésünkre, amely a jövőben megvalósítandó fejlesztésekhez nyújthat 
segítséget. 



 56 

KOJNOK KATALIN 
III. évfolyam 
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 
 

Konzulens: Kozsdáné Bata Mária 
adjunktus 

Regionális- és Vidékfejlesztési Tanszék  
 

Falusi örökség megőrzése Őrhalom településen 
 

Az én pályamunkám témája a falusi örökség megőrzése. Az örökség mindaz, 
amit a múlt örökül hagyott a jelenkornak. Azért választottam ezt a témát, mert 
úgy gondolom, hogy egy települést a kultúráján, hagyományain és örökségein 
keresztül lehet a legjobban megismerni. Őrhalom település Palóc ország 
részéhez tartozik, amiről köztudott, hogy gazdag a kultúrális örökségekben. A 
hagyományok, népszokások felelevenítésével, a kultúrális örökségek 
megőrzésével és ápolásával egy település csak gazdagabb lehet. Ezeket a 
hagyományokat, népszokásokat, örökségeket azonban tovább kell adni a 
következő generációnak, hiszen csak úgy maradhatnak fenn ha nemzedékről 
nemzedékre szállnak.  
 
A dolgozatom során feltártam minden olyan tárgyi és szellemi örökséget, ami 
a településemen megtalálható. Mindezek megőrzése, ápolás és védése csak 
közös erő által valósulhat meg. Ehhez jelentős támogatást nyújt az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program 3. tengelyében található intézkedés, 
amely a vidéki örökség megőrzéséhez nyújt anyagi segítséget. Ez viszont csak 
pályázat útján nyerhető el. 
 
Munkám során szeretnék olyan jövőbeni lehetőségeket felkutatni, amellyel 
növelhetőek településem értékei. Ilyen például egy tájház létesítése, ami 
elengedhetetlen szempont a kulturális örökségek megőrzése és ápolása 
szempontjából. Illetve a hagyományőrzés folytatása, ami elősegíti a településen 
élők helyi kötödését, összefogását és összetartozását. 
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KOVÁCS JUDIT 
I. évfolyam 
Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc) szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 

Konzulens: Baros Zoltán Róbert Róbert 
adjunktus 

Regionális- és Vidékfejlesztési Tanszék  
Szabóné Pap Hajnalka 

adjunktus 
Regionális- és Vidékfejlesztési Tanszék  

 
Közösségi alapú településfejlesztés lehetőségei Martonyi, Meszes és 

Szalonna településeken 
 

Dolgozatomat a Rakacai völgymedencében fekvő három településről 
készítettem. A terület Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, azon belül az 
Edelényi kistérségben található. A kistérség jellemzően aprófalvas, csupán két 
várossal rendelkezik. Témaválasztásom oka, hogy e térségében nőttem fel és 
ismerem valamennyi értékét, szépségét, emellett tisztában vagyok hátrányos 
helyzetével, ezért személyes ügyemnek tekintem, hogy minden lehetséges 
eszközzel, így dolgozatommal is javát szolgálhassam a közösségnek.  
 
Fő célkitűzésem, hogy bemutassam ezen hátrányos helyzetű települések 
legfőbb társadalmi problémáit - a közösségi élet hiányát, illetve hiányosságait 
-, valamint egy olyan közösségfejlesztési stratégia kidolgozása, mellyel 
segíthetek az itt élő emberek életkörülményeinek javításában.  
 
A probléma megoldásához a rendelkezésemre álló statisztikai adatok 
feldolgozásával és értékelésével, empirikus vizsgálattal, valamint egy 
fejlesztési stratégia kidolgozásával igyekszem közelebb jutni.  
 
A dolgozat elkészítésével lehetőségem nyílik pontos képet adni a térségben 
zajló közösségi folyamatokról, melyek ismeretében reális fejlesztési ötletek 
kidolgozására kerülhet sor, amikkel segíthetem az itt élők mindennapi 
életének színesebbé tételét és a helyi önkormányzatok munkáját. 
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SZILÁGYI MÓNIKA 
III évfolyam 
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak 
 
 
Károly Róbert Főiskola 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 

Konzulens: Kozsdáné Bata Mária 
adjunktus 

Regionális-és Vidékfejlesztési Tanszék 
 

A határmenti települések együttműködési lehetőségei az Abaúj-Hegyközi 
Kistérségben 

 
Azért választottam a dolgozatom témakörekén a határmenti 
együttmáködéseket, mivel itt élek, és én is tapasztalom ezeknek az 
együttműködéseknek a jótékony hatását, vagy épp érzem a hiányát. A témát 
azért tartom fontosnak, mert az együttműködések megvalósulásával javulhatna 
a határ menti települések helyzete. Létre jöhetnének új munkahelyek, 
kulturális programok. 
A dolgozatban felhasznált adatokat személyes adatgyűjtéssel szereztem, és 
SWOT analízis segítségével foglaltam össze. Az adatok nagy részét az Abaúj-
Hegyközi Kistérség bocsátotta rendelkezésemre. 
A Schengeni övezethez való csatlakozás megkönnyítette a határ közvetlen 
közelében élők életét. Infrastrukturális jellegű együttműködés az Abaújvár és 
Kenyhec között épülő Hernád híd, amelynek megépítése a kenyheci ipari park 
munkaerő vonzó képessége miatt indokolt. 
Kulturális szempontból is jelentős együttműködések jöttek létre. Az Ezeréves 
kötelék program keretében 5 ország 5 települése vesz részt. Ezen országok és 
települések: Horvátországból Dályhegy, Szlovéniából Hodos, Romániából 
Tordaszentlászló, Szlovákiából Debrőd, Magyarországról Hejce. A két évig 
tartó projekt során az öt ország öt települése különböző rendezvényeket 
szervez az érintett országokban. Lesz lakossági találkozó, ahol megismertetik 
a települések, térségek és országok kulturális-történelmi hagyományait, 
valamint a helyben előállított termékeket is bemutatják. Szakmai konferenciát 
tartanak öt különböző témában, amely során a határokon átnyúló 
multikulturális találkozó keretein belül kutatják a közös, ezeréves kötelékeiket 
és a jövőbeni fejlődés útját. 
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TÓTH DIÁNA 
III. évfolyam 
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar 
 

Konzulens: Kozsdáné Bata Mária 
adjunktus 

Regionális- és Vidékfejlesztési Tanszék 
 

A falusi örökség megőrzésének vizsgálata Jánoshida településen 
 
Kiskoromtól kezdve érdeklődően tanulmányoztam a régi kultúrát, szokásokat, 
és hagyományokat, amiket nagyszüleim és dédszüleim elbeszélései 
színesítettek bennem. 
A hagyományok iránti tiszteletem és érdeklődésem jól tükrözi gondosan 
válogatott régiség gyűjteményem, melyek kiemelt helyet kaptak szobám 
polcain és a ház udvarában. Darabjait személyesen gyűjtöttem be, és 
tulajdonosaik szívesen mesélték a tárgyak rendeltetését, és egy- egy hozzá 
fűződő történetet. 
A mai rohanó világban különösen fontos időt szánnunk a hagyományokra, és a 
kultúrára; a XXI. században, mikor minden csak arra ösztökél bennünket, 
hogy megújuljunk, dobjuk el a régit, hisz az új még jobb. Szinte el is felejtjük 
az ünnepeket, azok tartalmi töltetét, ami pedig a hagyomány fontos része. 
Tennünk kell azért, hogy az, ami volt, ami szokás volt megmaradjon. 
Dolgozatommal szeretném felhívni minél több ember, helyi lakos 
érdeklődését örökségeink iránt, és azon szokásaink megőrzésére, amit már 
csak az idősebb korosztály emlékezetéből ismerhetünk  
Napjainkban egyre inkább felismeri az Európai Unió is a problémákat az 
elmaradott falvak helyzetét tekintve, és próbál pénzügyi segítséget nyújtani a 
kulturális örökség, tárgyi és eszmei értékeinek, hagyományainak minél 
átfogóbb megőrzésére. Ennek közvetítéséhez nagy szükség van az 
önkormányzatok nyitottságára, pályázati lehetőségek széleskörű 
kihasználására és összefogására, és a lakosság ezt támogató érdeklődésére. 
 
 


