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A KONFERENCIA PROGRAMJA 
2009. november 12. 

 
13:00   Megnyitó     Prof. Dr. Magda Sándor 

„B” épület - tanácsterem  egyetemi tanár, rektor 
az MTA doktora 

13:30   Szekcióülések 
 

  Gazdálkodási szekció 
1.17 szeminárium 
Elnök: Dr. Takácsné Dr. habil György Katalin egyetemi docens 
Tagok: Dr. Taralik Krisztina főiskolai docens 
             Dr. Hágen István főiskolai docens 
Titkár: Fecsó Tamás hallgató 

 

Marketing, turizmus szekció 
1.10.  szeminárium 
Elnök: Dr. Gyenge Balázs egyetemi docens, SZIE 
Tagok: Dr. Rétvári László professzor emeritus 
            Kerekesné Dr. Mayer Ágnes főiskolai docens 
Titkár: Úr Norbert hallgató 

 

Pénzügy szekció 
0.18 szeminárium 
Elnök:  Dr. Takács István egyetemi docens 
Tagok: Ficzeréné Dr. Nagymihály Kornélia főiskolai docens 
  Dr. Bakos-Tóth Eszter főiskolai docens 
Titkár: Bujdosó Diána hallgató 

 

Természeti erőforrások I. szekció 
1.9 szeminárium 
Elnök:  Dr. Fodor László főiskolai tanár, mb. intézetigazgató 
Tagok:  Dr. Máthé Péter tudományos főmunkatárs 
  Abayné Dr. Hamar Enikő főiskolai tanár 
Titkár: Hajdu Andrea Krisztina hallgató 

 

Természeti erőforrások II. szekció 
0.22 szeminárium 
Elnök: Dr. habil Póti Péter egyetemi docens, SZIE-MKK 
Tagok:  Prezenszki János c. főiskolai docens 
  Dr. Herczeg Béla főiskolai tanár 
Titkár: Bakos Péter hallgató 

 

Kb. 16:00 Eredményhirdetés 
„B” épület - tanácsterem 
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GAZDÁLKODÁSI SZEKCIÓ 
1.17 szeminárium 

 
Elnök:  Dr. Takácsné Dr. habil György Katalin egyetemi docens 
 
Tagok:  Dr. Taralik Krisztina főiskolai docens 

Dr. Hágen István főiskolai docens 
 
Titkár: Fecsó Tamás hallgató 

 

 
A szekció résztvevői: 
 
Boda Krisztina 
   Telefonköltségek csökkentése VOIP módszerekkel 
   Konzulens:  Dr. Kovács Endre főiskolai docens 
      
Ferenczi Brigitta 

Munkanélküliség, foglalkoztatottság az Észak-magyarországi 
régióban, a Tokaji Kistérségben 

   Konzulens: Dr. habil Magda Róbert egyetemi docens 
 
Hegede Erika 

Raktári struktúraváltás következményei a Horváth Rudolf 
Intertransport Kft. Hatvani cross dock raktárában 

   Konzulens:  Dr. Tégla Zsolt adjunktus 
     Rajna Sándor raktárvezető 
 
Kovács Anett 

Elégedettségi vizsgálat az Euroglass PA. Kft dolgozóinak 
körében 

   Konzulens: Dr. Liebmann Lajos egyetemi docens, tanszékvezető 
 
Szabolcsi Katalin 
   Egy húsfeldolgozó Zrt. stratégiájának megújítása 
   Konzulens: Erdélyi Tamás adjunktus 
 
Szabó Anett Krisztina 
   Egy vendéglátóegység készlet-gazdálkodásának optimalizálása 
   Konzulens:  Dr. Miller György egyetemi docens 
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BODA KRISZTINA 
III. évfolyam 
Gazdálkodási és menedzsment szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
 

Konzulens: Dr. Kovács Endre 
egyetemi docens 

Gazdaságmatematika és Informatika Tanszék 
 
 

Telefonköltségek csökkentése VOIP módszerekkel 
 

Minden vállalatnak szüksége van telefonvonalra, nagyobb vállalatoknak saját 
belső telefonközpontjuk is van. A telefonközpont általában hagyományos 
vagy ISDN vezetékes telefonrendszerből áll, néhány esetben valamely 
mobilhálózat szolgáltatását veszik igénybe.  
 
A vállalat más vállalatokkal, vevőkkel, beszállítókkal folytat 
telefonbeszélgetést, de a hívások iránya nem ritkán a vállalat más telephelyen 
lévő egysége, anya- vagy leányvállalata. Nagy vállalatoknál jelentős a 
szervezeti egységek, dolgozók közti telefonálás is. Ezek a hívások jelentős 
díjtételek lehetnek a vállalat költségvetésében. 
 
Ezt a költséget jelentősen lehet csökkenteni, ha a vállalat kiépít egy Voip 
hálózatot. Ez nem más, mint az interneten való telefonálás. 
 
Voip - Voice of Internet Protokoll – interneten keresztüli telefonálás 
 
Először is ki kell építeni a rendszert. Ehhez több eszköz szükséges, amelyek 
jelentős egyösszegű kiadást jelentenek, de később gyorsan megtérülnek. Ha 
kiépítettük a rendszert, akkor jelentősen kedvezőbb percdíjakkal 
kezdeményezhetünk hívásokat. 
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FERENCZI BRIGITTA 
IV. évfolyam 
Gazdálkodási és menedzsment szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdasági- és Társadalomtudományi kar 
 

Konzulens: Dr. habil Magda Róbert 
egyetemi docens, tanszékvezető 

Közgazdasági Tanszék 
 

Munkanélküliség, foglalkoztatottság az észak-magyarországi régióban, a 
tokaji kistérségben 

 
TDK dolgozatomban azt vizsgáltam, miként alakult az álláskeresők száma és, 
hogy hogyan lehetne csökkenteni ezt. Szerettem volna rávilágítani a 
munkanélküliség jelentőségére, mert úgy gondolom, hogy egy ország fontos 
mutatója lehet az: hogyan alakul a munkanélküliek száma, hiszen ez hatással 
van a GDP (bruttó hazai termék)-re. 
Dolgozatom első részében a téma elméleti hátterét vizsgáltam. Ezt követően 
írtam az észak-magyarországi munkaerő-piaci helyzetről, ezen belül Tokaj és 
környékéről. 
 
Kérdőíves felmérésemből kiderült, hogy a legnagyobb problémát az okozza, 
hogy az emberek nem megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek, ehhez 
kapcsolódik az átképzés; továbbá munkahelyek teremtésére lenne szükség. 
Legvégül megoldási lehetőségeket próbáltam keresni erre a társadalmi 
problémára, ami attól is függött, hogy az adott régióban mely 
munkanélküliségi típus milyen mértékben van jelen, mert ennek felismerése 
kulcsfontosságú elem lehet. Ebben a térségben az abszolút és a strukturális 
munkanélküliség egyszerre van jelen, ami még súlyosabb. 
 
Meglátásom szerint, nem az az elsődleges megoldás a probléma kezelésére, ha 
segéllyel látjuk el az embereket, ezt csak legutolsó megoldásnak vélem. 
Az igazi megoldást az infrastruktúra fejlesztésében, átképzésekben, illetve 
beruházások megvalósításában látom. 
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HEGEDE ERIKA 
IV. évfolyam 
Gazdálkodási és menedzsment szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar 

Konzulensek: Dr. Tégla Zsolt 
főiskolai adjunktus 

VállalatgazdaságtanTanszék  
Rajna Sándor 
raktárvezető 

Horváth Rudolf Intertransport Kft.  
 

Raktári struktúraváltás következményei a Horváth Rudolf Intertransport 
Kft. hatvani cross dock raktárában 

 
Amerikában már több évtizede ismerik a cross docking-ot, vagy cross dock 
raktárt, azonban hazánkban még csak gyerekcipőben jár az alkalmazása. 
Éppen ezért választottam dolgozatom témájául, hiszen kihívásnak tekintettem 
a gyakorlati megvalósulásának a vizsgálatát. 
A nemzetközileg elismert Horváth Rudolf Intertransport Kft. hatvani 
logisztikai központjában elsők között vezették be ezt a raktártípust, azonban 
nem a hagyományos értelemben vett átrakó raktár működése jellemzi. 
A 2009-es év változást hozott a cég életében, hiszen a válság okozta 
problémák mellett igyekeztek fennmaradni és innovációkat véghezvinni, 
amelynek eredményeképpen a vezetőség a tárolási rendszerek megváltoztatása 
mellett döntött. 
 
Dolgozatomban részletesen kitérek majd tehát a cross dock működési 
folyamataira, valamint a raktárban végbemenő tárolási struktúra 
megváltoztatására. Számos oldalról vizsgálom meg a struktúraváltást, 
különböző mutatók felállításával pedig igazolom, vagy éppen cáfolom a 
vezetők döntésének a helyességét. 
Bízom benne, hogy az általam készített tanulmány átfogó és reális képet fog 
biztosítani a Horváth Rudolf Intertransport Kft. hatvani logisztikai 
központjában található cross dock raktár tevékenységéről, és mindezek mellett 
a raktárban végbemenő szerkezetváltás részleteiről. 
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KOVÁCS ANETT 
IV. évfolyam 
Gazdálkodási szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar 
 

Konzulens: Dr. Liebmann Lajos 
egyetemi docens, tanszékvezető 

Vállalatgazdaságtan Tanszék  
  

Elégedettségi vizsgálat az Euroglass Pa. Kft. dolgozóinak körében 
 

TDK dolgoztomban egy elégedettségi vizsgálat eredményét írom le és 
elemzem a Gyöngyösön működő Euroglass Pa. Kft. dolgozóinak véleménye 
alapján. Ezen kívül nagy vonalakban bemutatom a cég emberi erőforrás 
gazdálkodását is. A humán kontrolling eszközét is segítségül vettem 
elemzéseim során.  

Rávilágítok, hogy mely tényezők kellenek ahhoz, hogy a vállalat jól működő 
HR politikát dolgozzon ki. Konklúzióimat kérdőíves megkérdezéssel 
támasztom alá. Primer kutatást végeztem, melyben a dolgozók HR-rel 
kapcsolatos ismereteit és a cég HR tevékenységének hatékonyságát is 
felmérem. A kapott eredményekkel keresztelemzéseket végeztem, mely 
dolgozó mivel elégedett és mivel nem.  

A kérdőívek eredményét kiértékeltem, diagrammok, ábrák segítségével 
elemeztem. 

Ezekből a kutatásokból egyértelműen kiderülnek a cég erősségei, illetve 
hiányosságai is, amiket a jövőben könnyen lehet majd orvosolni.   
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SZABOLCSI KATALIN 
IV. évfolyam 
Gazdálkodási és menedzsment szak 
 

 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar 

Konzulens: Erdélyi Tamás 
adjunktus 

Vállalatgazdaságtan Tanszék 
 

Egy Húsfeldolgozó Zrt. stratégiájának megújítása 
 

A jövőbe látás képessége mindenki számára egy elérhetetlen adottság. Ha 
látnánk előre, hogy mi fog történni, akkor kellőképpen fel tudnánk rá készülni. 
Egy vállalat, mikor stratégiát alakít ki, akkor a jövőjét próbálja meghatározni. 
A jelen gazdasági helyzetben talán ez tekinthető a legnagyobb kihívásnak. A 
stratégia kialakításának célja a vállalat hosszú távú hatékony működésének 
biztosítása, és az üzleti siker növelése. 
 
Dolgozatom témakörének egy élelmiszeripari vállalat stratégiájának 
vizsgálatát és megújítását választottam. A jelenlegi gazdasági helyzetben 
különös figyelmet kell fordítani a célok meghatározására és azok elérésére. A 
stratégia pontosan meghatározza, hogy hosszabb távon, a jövőben milyen 
lépések és milyen erőforrások szükségesek a célok eléréséhez. Egy termelő 
vállalat céljainak meghatározásához ismernünk kell a rendelkezésünkre álló 
elméleteket, modelleket és ismernünk kell a céget és a környezetét. 
A részvénytársaság környezetének elemzése során megvizsgálom a vevőket, a 
szállítókat, a partnereket és a gazdasági elhelyezkedését, abban betöltött 
szerepét. 2004-től 2008-ig terjedő időszakot mélyebben elemzem, hogy a 
célok meghatározását számszerűen is alá tudjam támasztani. Ez az 
időintervallum kifejezetten alkalmas arra, hogy különböző tendenciákra 
rámutassak. Az elmúlt öt év fejlesztései, beruházásai és az elért eredmények 
újabb célkitűzések felé mutatnak. A külső környezet változása miatt viszont 
ezeket a célkitűzések folyamatosan felül kell vizsgálni. A vállalatot a 
Balanced Scorecard „négy nézőpontos mutatórendszere” alapján elemzem. 
Ezáltal a tervek megvalósításához szükséges cselekvések és erőforrások 
könnyen áttekinthetőek és átértékelhetőek, melyek komparatív előnyökhöz 
juttatják a vállalatot.  
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SZABÓ ANETT KRISZTINA 
IV. évfolyam 
Gazdálkodási és menedzsment szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Konzulens: Dr. Miller György 
egyetemi docens 

Vállalatgazdaságtan Tanszék 
 

Egy vendéglátó egység készletgazdálkodásának optimalizálása 
 

A kutatáshoz szükséges adatbázist Tisza és a Körös torkolatánál található 
szórakozóhely biztosította, mely csak a nyári hónapokban tart nyitva, 
elsősorban szombat éjszakánként. Azt a célt tűztem ki, hogy egy olyan 
készletnyilvántartó és kereslet-előrejelző matematikai modellt alkossak, 
melyet egy hasonló tevékenységi körrel rendelkező vállalkozás is hasznosítani 
tud. 
A vendéglátó egység területén jelenleg 9 pult található. A téli időszakban 
különböző rendezvényeken kihelyezett italfelszolgálással foglalkozik. A 
vállalkozás 2008-ban 12,4 millió forint árbevételt ért el. 
A rövid működési idő miatt, a kínálatot és a készleteket fokozott figyelemmel 
kell kísérni, a nagymértékű tőkelekötés és a sokkal későbbi értékesítési idő 
miatt. Dolgozatomban ABC analízis, és a rendelési tételnagyság a kereslettel 
való aránya alapján, a fogyasztói igények figyelembevételével meghatározásra 
került az optimális készlet. 
A készletnyilvántartó lap megszerkesztését a 2009. március 1-jén hatályba 
lépett készletnyilvántartási rendelet tette szükségessé, melyen megjelenítésre 
kerülnek a kötelező tartalmi elemek és az italokból származó árbevételek. A 
második lapon a kereslet-előrejelzéssel és a zárókészlet segítségével 
meghatározhatóvá válik a szükséges rendelési mennyiség. A rendelési 
mennyiségek átvezetésre kerülnek egy megrendelőlapra, így akár e-mail-en 
keresztül egyszerűen megrendelhetőek a vállalkozás számára szükséges 
italmennyiségek. Dolgozatommal a vállalkozás készlete optimálissá válik, 
mellyel csökken a lekötött tőke mértéke, a készletnyilvántartásra fordított idő 
a felére csökken, pontossá válik a dokumentáció. A rendelési mennyiségek 
meghatározása pedig objektívebb, pontosabb és egyszerűbb lesz. 
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MARKETING, TURIZMUS SZEKCIÓ 
1.10 szeminárium 

Elnök:  Dr. Gyenge Balázs egyetemi docens, SZIE 
            
Tagok: Dr. Rétvári László professzor emeritus 
            Kerekesné Dr. Mayer Ágnes főiskolai docens 
 
Titkár:  Úr Norbert hallgató 

 
A szekció résztvevői: 
 
Ancsin Adrienn 
   A Mátyás Király Gyógyszálloda marketingtevékenysége   
   Konzulens:  Dr. habil Dávid Lóránt főiskolai tanár 
 
Gardalits Diána-Kovács Zsófia-Kószó Ágnes 

Fiatalok energiaital fogyasztási preferenciái az életstílus 
karakterek tekintetében   

   Konzulens: Tamus Antalné Dr. főiskolai tanár 
     Dr. Fodor Mónika adjunktus 
 
Gál Natasa 
   A Sümegi Hotel Kapitány Wellnes marketing tevékenysége 
   Konzulens: Játékos Edit adjunktus 
     Dr. habil Dávid Lóránt főiskolai tanár 
 
Fecskovics Dávid 
   A városmarketing elemei Gyöngyösön  
   Konzulens:  Dr. Bujdosó Zoltán főiskolai docens 
     Dr. Süli-Zakar István egyetemi tanár, DE-TTK 
 
Kőtelki Zoltán 

A turizmus és kistérség kapcsolata hazánkban a Mátra-vidék 
példáján 

   Konzulens:  Dr. Bujdosó Zoltán főiskolai docens 
.      Dr. Süli-Zakar István egyetemi tanár, DE-TTK  
 
Tusai-Takács Evelin 

Kína turizmusának fejlődése 
   Konzulens:  Dr. Remenyik Bulcsú főiskolai docens 
.        
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ANCSIN ADRIENN 
IV. évfolyam 
Turizmus-vendéglátás szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
 

Konzulens: Dr. habil. Dávid Lóránt 
Tanszékvezető főiskolai tanár 

Turizmus és Területfejlesztési Tanszék 
 

A Mátyás Király Gyógyszálloda marketingtevékenysége 
 

TDK-dolgozatom témájául a hajdúszoboszlói Mátyás Király Gyógyszálloda 
marketingtevékenységét választottam. Témaválasztásom elsődleges oka 
hazánk legjelentősebb turisztikai termékének, az egészségturizmus ismertetése 
volt. Dolgozatomban bemutatom, milyen szerepet tölt be az egészségturizmus 
egy kedvelt 3*-os szálloda működésében, illetve milyen 
marketingeszközökkel teszik még jelentősebbé (hangsúlyozzák) az 
egészségturisztikai profilt. 
Célom, hogy bemutassam egy hazánkban „átlagosnak” mondható 
gyógyszálloda marketingtevékenységét, amely képes felvenni a versenyt 
versenytársaival, és újat tud nyújtani a vendégek igényeinek kielégítése 
érdekében. Kutatásom során számos kérdésre keresem a választ.  
 
Dolgozatom elkészítése során elsődleges és másodlagos kutatást végeztem. A 
szálloda igazgatójával készített mély-interjúk során választ kaptam arra, hogy 
valójában milyen szerepe van a 7 P-nek ebben a szállodában, másodlagos 
kutatás eredményeként pedig rávilágítok a bevételek és a vendégforgalom 
alakulására. 
 
Dolgozatom első részében ismertetem az egészségturizmus jelentőségét 
nemzetközi szinten, illetve az ország gazdaságában. Ezek után az Észak-
Alföldi Régiót mutatom be, és rávilágítok arra, hogy méltán nevezik a várost a 
„Reumások Mekkájának”. A következő fejezetekben pedig áttérek a szálloda 
részletes bemutatására, a bevételek és a vendégforgalom ismertetésére, és 
felállítok egy SWOT-analízist. 



 16

GARDALITS DIÁNA 
KOVÁCS ZSÓFIA 
KÓSZÓ ÁGNES 
III. évfolyam 
Kereskedelem és marketing szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
 

Konzulens: Tamus Antalné Dr. főiskolai tanár  
Dr. Fodor Mónika adjunktus 

Marketing és Menedzsment Tanszék 
 

Fiatalok energiaital fogyasztási preferenciái életstílus karakterek 
összefüggésében 

 

A kutatásunk célja, hogy felmérjük a fiatalok márkamegítélését, 
márkahűségét, fogyasztói magatartását az energiaitalokkal szemben. 
Célcsoportunk az energiaitalok legnagyobb fogyasztóközönségére irányul, a 
15-25 éves fiatalokra, különös hangsúlyt fektetve a 15-19 éves korosztályra. 
Az elsődleges célunk az energiaitalokhoz kapcsolódó image felmérése, 
részletesebben a Red Bull márkához fűződő kapcsolatuk, új disztribúciós és 
reklámozási lehetőségek feltárása, 15-19 éves fiatalok márkához való 
viszonyulása. További célunk a márkahűség kialakításához, illetve 
erősítéséhez szükséges motivációk, szokások, termékhasználat megismerése. 
A kutatásunk során figyelembe vesszük a szabadidős tevékenységeket és a 
médiafogyasztást, ezek függvényében elemezzük és értékeljük a fiatalság 
elérhetőségét. Kutatásunk során alkalmazunk kvalitatív és kvantitatív 
eljárásokat egyaránt: fókuszcsoportos mélyinterjúk, kérdőívek, vaktesztek és 
észlelési térkép elkészítésével szeretnénk választ kapni a célcsoport vásárlási 
magatartására, és arra, hogy hogyan lehetne a Red Bull számára új 
célcsoportot elérni, márkahűséget kialakítani, érősíteni. Többek között 
szeretnénk választ kapni arra is, hogy mikor és miért fogyasztanak 
energiaitalt, milyen innovatív kommunikációs csatornákkal érhetők el és 
szólíthatók meg az energiaital-fogyasztó fiatalok, és vannak-e még új 
disztribúciós csatornák, ahol a Red Bull elérhető lehetne. Továbbá fel 
szeretnénk tárni, hogy a célközönség számára jelenthet-e egy energiaital 
státuszszimbólumot, ezzel is erősítve a márka image-ét. 
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GÁL NATASA 
III. évfolyam 
Idegenforgalom és szálloda szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
 

Konzulens: Játékos Edit 
adjunktus 

Dr. habil. Dávid Lóránt 
PhD. tanszékvezető, főiskolai tanár 

Turizmus és Területfejlesztési tanszék 
 

A Sümegi Hotel Kapitány Wellness marketingtevékenysége 
 

A TDK-dolgozatomban a szállodai marketing elméletével foglalkoztam, majd 
az elméleti pontokban leírtakat kíséreltem meg nyomon követni a 
gyakorlatban a Hotel Kapitány Wellness szálloda esetében. A dolgozat első 
fejezetében a szakirodalom segítségével mutattam be a marketing szerepét a 
turizmusban és a szállodaiparban. A szakirodalom feldolgozása után a 
kapitány kft. 20 éves fejlődését mutattam be, majd a hotelben végzett munkám 
tapasztalataira támaszkodva végeztem el a swot-analízist, bemutatva a 
kapitány hotel erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és azokat a veszélyeket, 
amivel szembe kell néznie az egyre erősödő versenyben. Ezek 
figyelembevételével tettem meg fejlesztési javaslataimat, amivel a vendégkör 
egyre növekvő elvárásainak színvonalát emelni lehetne. Az első három fejezet 
után bemutattam azokat a makro-és mikrokörnyezeti elemeket, amihez egy 
szállodának, ha lépést akar tartani a fejlődéssel és a konkurenciával 
alkalmazkodnia kell. Elemeztem az üdülési szokások változásait, hogy a 
különböző trendek milyen módon befolyásolják az utazási szokásokat és ezen 
belül a wellness szállodát. Megvizsgáltam az utóbbi három év 
vendégösszetételét és bemutattam, hogy hogyan oszlanak meg a szálloda 
foglaltsága terén. A következő három fejezetben a hotel reklámeszközeivel, 
public relations tevékenységével foglalkoztam.  Dolgozatomban kiértékeltem 
az általam készített kérdőívre adott válaszokat így átfogó képet kaptam a 
szállodába érkező vendégek összetételéről, az általuk szerzett 
tapasztalataikról. Végül a záró fejezetben összefoglaltam a dolgozatom főbb 
gondolatait. 
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FECSKOVICS DÁVID 
I. évfolyam 
Vidékfejlesztési agrármérnöki szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar 
 

Konzulens: Dr. Bujdosó Zoltán 
főiskolai adjunktus 

Turizmus és Területfejlesztési Tanszék  
 

Prof. Dr. Süli Zakar István 
egyetemi tanár 

Debreceni Egyetem TTK  
 

A városmarketing elemei Gyöngyösön 
 

Gyöngyös a mátrai hegyvidék és a Mátra-alja legfontosabb központi eleme 
urbanisztikai szempontból, ebből kifolyólag a település természeti és ember 
alkotta adottságait kihasználva ezt a szerepet erősíteni kell. Ehhez a 
folyamathoz ad segítséget a városmarketing, mint a helyi önkormányzat 
alárendelt tevékenysége, hiszen minél ismertebb, minél fejlettebb egy 
település annál nagyobb a látogatottsága és minél nagyobb a látogatottsága, 
annál több a bevétele, nő a népessége és sokkal dinamikusabb ütemben tud 
fejlődni és fejleszteni. Ez nagyon fontos turisztikai szempontból is, de nem 
szabad elfelednünk azt sem, hogy a hazai és külföldi nagyvállalatok 
folyamatos fejlődése miatt állandó túlkereslet van a megfelelő telephelyek, 
ipari parkok kiválasztása iránt.  
 
Amennyiben a település infrastruktúrája megfelelő, kedvező a földrajzi 
fekvése és van egy erős reklám kampány mögötte, lényegesen nagyobb esélye 
van új befektetőket és nagyvállalatokat szereznie, mint egy olyan 
településnek, amelyről nem tudunk komplex képet alkotni. Persze a totális 
győzelem eléréséhez intenzív lobbi tevékenységre is szükség van, de 
gondoljunk csak bele: Melyik lobbistának könnyebb eladnia a települését? 
Annak, amelyik ismeri ugyan a városát, de mindig csak egy adott célt kerget, 
vagy annak, amelyiknek kidolgozott stratégia van a kezében. Erre a nyitott 
kérdésre adok választ a dolgozatomban. 
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KŐTELKI ZOLTÁN 
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KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
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Debreceni Egyetem TTK  

 

A turizmus és kistérség kapcsolata hazánkban a Mátra-Vidék példáján 
 

Dolgozatomban a turizmus és a kistérségek kapcsolatát vizsgáltam, egy 
számomra ismert helyen, a Mátraalján, valamint hogyan alakulnak ezen a 
területen a turisztikai mikrotérségek (mikrorégiók). E példa alapjául szolgálhat 
Magyarország több területének. A kistérségi rendszer az országban, igen 
sokszínű, és pont emiatt felmerülhet a kérdés: vajon gazdaságos-e? Sok 
kistérségi szerveződés, több igazgatási rendszer és átjárhatatlanság. Minderre 
megoldást nyújthat a Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM). A 
dolgozat második felében a kistérségekbe eluralkodott terminológiai 
sokszínűségről esik szó. A közigazgatási kistérségek szerepéről, azok 
kialakulásáról, történelmi előzményeiről, valamint a kistérségek Európai 
Unióban betöltött szerepéről.  
Végül a kutatási eredményeknél megállapítható, hogy miszerint a turisztikai 
mikrotérségek átnyúlnak az egyes kistérségek és régiók határain, és így nem 
jutnak megfelelő ösztönzéshez vagy támogatáshoz, több kistérségi 
szerveződés jött létre melyek több-kevesebb sikerrel próbálják megoldani a 
fennálló nehézségeket. A jelenlegi kistérségi szerveződések mind-mind 
eltérőek és csak egy bizonyos területre vannak specializálódva. Ez nem is 
jelent problémát bizonyos kereteken belül, hiszen minden ágazatnak szüksége 
van a fejlődésre. Mégis a turizmus az, amelyet nem lehet ilyen keretek közé 
szorítani. Az értékelésben megtalálható a gyöngyösi kistérség SWOT analízise 
és célpiramisa, amit a kutatási eredmények alapján készítettem el. Innen 
megismerhetjük a kistérség megtartandó erősségeit, kiaknázandó lehetőségeit, 
lehetséges veszélyeit, és azokat a gyengeségeket, amikre a jövőben nagyobb 
figyelmet kell fordítani. A lehetőségek adottak csak ki kell használni őket, 
hogy fennmaradjanak a Mátra-vidéken a kistérségi határokat nem ismerő 
turisztikai mikrotérségek. 
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főiskolai docens 

Turizmus és Területfejlesztési Tanszék  
 

Kína turizmusának fejlődése 
 

Napjaink modern világában szinte mindenki számára elkerülhetetlen, hogy 
közvetlen vagy közvetett módon, kapcsolatba ne kerüljön az idegenforgalom 
valamely formájával. Legyen szó akár kontinensekről, akár a legapróbb 
falvakról, mindenütt jelen van a turizmusiparág, ami jelen korunk egyik 
legkiemelkedőbb gazdasági ágazta, s fejlődése évtizedek óta töretlen. A 
számtalan turistacsalogató helyszín közül, egy kontinensnyi méretű országot 
szeretnék kiemelni, mélyebben foglalkozni turizmusának fejlődésével, s annak 
hatásaival a világ idegenforgalmára nézve. Ez az állam pedig nem más, mint a 
Kínai Népköztársaság. 
 

Kína, Deng Xiapoing 1978-ban útjára indított „nyitás és reform” politikája 
előtt gyakorlatilag elérhetetlen álom volt a turisták körében, a kínai lakosok 
pedig nem is gondolhattak külföldi utazás lehetőségére. Mára azonban a Kínai 
Népköztársaság előkelő helyet vívott ki magának a turizmus területén belül, 
küldő és fogadó országként egyaránt. Fontos azonban megjegyezni, hogy mint 
a gazdaság és társadalom átalakulását, az idegenforgalom ágazatát is 
jelentősen szabályozza a kínai politikai vezetés. Tervezetében a „beutazó 
turizmus aktív, a belföldi turizmus erőteljes, valamint a kiutazó turizmus 
megfelelő fejlesztése” szerepel. 
 
A dolgozat célja bemutatni és hiteles képet nyújtani Kína idegenforgalmának 
átalakulását illetően. A lehető legpontosabb bemutatás érdekében kérdőívek 
kerültek kiosztásra, illetve mélyinterjú készítése egy hozzáértő szakember 
segítségével. Ezen kívül biztos forrásokból származó adatokkal készített 
diagramok, táblázatok segítik felvázolni a fejlődés vonalát a reformoktól 
kezdődően egészen a jövőre vonatkozó előrejelzésekig. 
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Magisztrál Kft ügyvezetője 
 

Az adótanácsadás szerepe az ellenőrzések keretében a Számviteli- és az 
Adótörvények tükrében 

 
A számvitel lényege, hogy a piac szereplői számára valós és megbízható 

összképet nyújtson a vállalkozás vagyonának alakulásáról. 
A vállalkozások az adó- és egyéb jogszabályi lehetőségek maximális 
kihasználására törekednek, a törvényi kötelességeik betartása mellett. 
Egy könyvelőirodában töltött szakmai gyakorlatom alatt tapasztalhattam, hogy 
mekkora jelentőséggel bír a számviteli és adózási ismeretek együttes és 
szükségszerű alkalmazása. A főkönyvi kivonat és az Apeh folyószámla 
egyeztetése során ellenőrzési feladatokat lehet és kell végre hajtani. A 
könyvvezetés során előforduló hibák javítására saját hatáskörben az 
adóhatósági revízió megkezdéséig van lehetőség. 
 

Dolgozatom elsődleges célja, hogy egy állami támogatást igénybe vevő 
Kft példáján keresztül rávilágítsak arra, hogy az előzőekben említett két 
területen folytatott gyakorlati jártasság elengedhetetlen a megbízható 
munkavégzés szempontjából, legfőképpen akkor, ha egy vállalat teljeskörű 
ellenőrzésére kerül sor. 
A hipotézisem az, hogy a szakmai felkészültség és tapasztalat ebben a 
témakörben megtérülő befektetés. Vizsgálatomat az R-Union Kft. 2008 évi 
éves beszámolójának vizsgálatával, az Apeh folyószámla kivonat meghatározó 
elemeinek és a vállalkozás főkönyvi kivonatának összevetésével hajtom végre, 
ezen kívül pedig a feladatok könnyebb átláthatóságát költségvetési 
kapcsolatok rendszerének ismertetésével szeretném alátámasztani. 
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Ciklusok vizsgálata idősorokban, Exceles támogatással 
 

Napjainkban egy menedzsment fontos elvárása, hogy az információk, adatok 
minél gyorsabban, áttekinthetőbben, könnyen feldolgozhatóan álljanak 
rendelkezésre. A döntés-előkészítés szerepe egyre jobban nő, amit az egyre 
nagyobb ütemben növekvő technológiai fejlődés is nagymértékben elősegít. A 
döntések előkészítésének egyik ága az empirikus adatokra támaszkodó – sok 
esetben statisztikai módszereket alkalmazó – adatfeldolgozás, ami 
nagymértékben segítheti a menedzsment munkáját. A technológiai fejlődés 
folyamán a statisztika egyre nagyobb jelentőséget tudhatott magának a 
tudomány számos területén, így a gazdaság- és társadalomtudományok 
területén is.  
 
Ma már vannak olyan táblázatkezelő programok, melyek segítségével képesek 
vagyunk nagyméretű adathalmazokat kezelni. Egy viszonylag egyszerű 
táblázat-együttes létrehozása után képesek leszünk csupán az új alapadatok 
beírásával, bemásolásával új elemzést kapni. Természetesen nem mindegy, 
hogy a felhasznált programok mennyire költséghatékonyak. 
 
Munkám célja az volt, hogy a termelésben, gazdaságban illetve társadalmi 
jelenségek esetén gyakran megjelenő idősorok vizsgálatához készítsek olyan 
Exceles munkatábla-rendszereket, amelyekkel az adatsorokban található 
szezonális, ciklikus ingadozások vizsgálata gyorsan, könnyen, és 
költséghatékonyan elvégezhető. Használhatóságukat, előnyüket egy-egy 
példán keresztül szemléltetem. 
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Az egyéni vállalkozók költségelszámolása során tapasztalt 
jogszabálysértések az ellenőrzések tükrében 

 
Dolgozatomban bemutatom a 2004-2008. évek tekintetében az egyéni 
vállalkozó tevékenységével kapcsolatban elszámolható költségeit, azok 
változásait, a költségelszámolhatóság fontosságát és egy konkrét ellenőrzést, 
annak menetét, megállapításait és az ellenőrzés jogkövetkezményeit. Az 
ellenőrzés kiterjed a fizetendő cégautóadó és járulékainak megállapítására és 
az értékcsökkenés elszámolásának helyességére. 
A költségek helyes elszámolása az állam oldaláról, rendkívül fontos, hisz a 
jogosulatlanul elszámolt költségek, ezáltal a kisebb vállalkozói adóalap az 
állami költségvetés bevételi oldalát torzítják és a költségvetés kiadásainak 
nem nyújtanak fedezetet. Az egyéni vállalkozó oldaláról, a nem megfelelő 
összegű költségelszámolás a vállalkozói jövedelem módosulását eredményezi. 
A költségek revízió általi kivétele a könyvekből a vállalkozói eredményt 
növelik, melynek következtében a vállalkozói jövedelem után fizetendő 
személyi jövedelemadó, valamint a vállalkozói osztalékalap után fizetendő 
osztalékadó összege is nől. 
Az egyéni vállalkozó költségelszámolását az 1995. évi CXII. személyi 
jövedelemadóról szóló törvény 11. számú melléklete szabályozza. 
Sok egyéni vállalkozó egyfajta tevékenységet folytat, így az elszámolható 
költségeinek köre igen szűk, szemben a gazdasági társaságok sokrétű 
tevékenységi körével.  
Mivel az egyéni vállalkozók nagy része viszonylag kevés nyereséget tud 
realizálni, ezért valószínű, hogy aki nem járul hozzá a nemzetgazdaság 
bevételéhez, az a nagyobb cégek között keresendő. 
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FIALKA EDIT 
IV. évfolyam 
Pénzügy és számvitel szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
 

Konzulens: Katonáné Dr. Erdélyi Edit 
főiskolai docens 

Számviteli és Pénzügyi Tanszék  
 

A hallgatói hitelezési rendszer Magyarországon 
 

A felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlősége, 
valamint a gazdasági hatékonyság megköveteli, hogy a felsőoktatási 
képzésben való részvételt ne a család tehervállaló képessége határozza meg. A 
szinte mindenki által elérhető, alanyi jogon igénybe vehető diákhitel elvileg 
akkor segíthetné e célkitűzés megvalósítását, ha a hitel összege a képzési és a 
megélhetési költségekre is fedezetet nyújtana. Azonban egy követelmény 
felülről korlátozza a nyújtható hitel nagyságát. Méghozzá az, hogy a diákhitel 
rendszernek pénzügyi szempontból hosszú távon is működőképesnek kell 
maradnia. 
A magyar hallgatói hitelezés Európában a fiatal hallgatói hitelezési rendszerek 
közé tartozik. A Magyar Köztársaság Kormánya a Nemzetközi Újjáépítési és 
Fejlesztési Bankkal 2001-ben döntött a magyar hallgatói hitelezési rendszer 
megteremtéséről. Így a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársasága (továbbiakban: Diákhitel Központ Zrt.) 2001 őszén kezdte 
meg a tevékenységét, és a hallgatóknak innentől volt lehetőségük igényelni a 
diákhitelt. 
A diákok életében sokszor visszaköszönő téma a hallgatói hitel. Hol a 
főiskolájuk, egyetemük folyosóján futnak össze egy reklám anyaggal, hol az 
utcán, hazafelé a buszon, és nem utolsó sorban az interneten. Úgy gondolom, 
hogy minden társam hallott már erről a témáról, ki jobban ismeri ezt a 
rendszert, ki kevésbé. Épp a téma rendkívüli aktualitása miatt választottam 
dolgozatom témájának, valamint azért, mert a felsőoktatásba való 
belépésemmel én is igényeltem diákhitelt. Nagyon sok fórumon olvastam 
elégedetlen ügyfelek szavait, és mivel én is érintett vagyok a témában, így 
egyre inkább kezdett érdekelni a rendszer működése, valamint az egyes 
buktatók kikerülése, mint például az adósságcsapda.  
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KÁRÁNDINÉ ENISZ RÉKA 
III. évfolyam 
Gazdasági mérnök szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
 

Konzulens: Szabó Ferenc 
mestertanár 

Számviteli és Pénzügyi Tanszék  
 

Birtokstruktúra alakulása Magyarországon 
 
Dolgozatom megírásának célja, hogy bemutassam a magyarországi 
birtokstruktúra alakulását a kezdetektől egészen napjainkig. A témához 
szorosan kapcsolódik a térképészeti tevékenység és annak alakulása is. 
A főbb korok jelentősebb állomásait, a fejlődés fontosabb szakaszait és a 
szakma kiválóságait mutatom be. Ezekhez fontos történelmi áttekintést adni a 
birtokrendszer kialakulásáról, annak nyilvántartási rendszerének fejlődéséről 
és a mára kialakult helyzetről. Végigkövetve az egyes társadalmi 
berendezkedések, politikai irányzatok, és technikai fejlődést láthatóvá válik, 
hogy a birtokstruktúra örökké változik.  
Észrevételeim alapján elmondható, hogy a birtokstruktúra erőteljesen 
befolyásolja egy ország gazdasági és politikai lehetőségeit ”határait” és 
fordítva, hiszen a mindenkori politikai vezetés határozza meg a birtokstruktúra 
jogi határait. Látható, miként az emberiség fejlődött úgy fejlődött és vált 
fokozatosan szabaddá a termelő nép és az általa megtermelt föld, mint 
tulajdon. A piaci folyamatok a termelési trendek és a politikai berendezkedés 
mind - mind hatással van a mindenkori termelési módokra, tulajdonosi 
viszonyokra és ezek alapját képezik a föld adta lehetőségek kiaknázásának.  
Mióta az emberiség létezik, a világon mindig a földnek van és lesz értéke.  
A fentiek alapján észrevehető és elmondható, hogy az országhatárok 
„elhalványulnak” s a jövőben inkább formális szerephez jutnak az egyes 
államok a saját területükön belül. Ezt vetíti előre a globalizációs jelenség is, 
amely a fejlődés - sokak szerint - „káros” következménye. A mezőgazdaság 
fejlődésének alapvető feltétele volt a birtokstruktúra változása. Ez vezetett 
ahhoz, hogy az önellátás szintjéről a tudatos profitorientált termelés 
megkezdődhessen.  
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KIRÁLYFAI ZSUZSANNA 
IV. évfolyam 
Pénzügyi szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA  
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
 

Konzulens: Szabó Ferenc 
mestertanár 

Számviteli és Pénzügyi Tanszék 
Takács László APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 

 
A becslés, mint az adóhatósági ellenőrzés különös szabálya 

 
Az adóigazgatási eljárásban nincs mindig lehetőség a tényállás tisztázására. 
Ilyen esetben nem lehet más tenni, mint valószínűsíteni. A valószínűsítés 
eszköze: a becslés, amely egy igen bonyolult ellenőrzési eljárás. Csak olyan 
esetekben lehet alkalmazni, amikor az adóhatóság bizonyítja, hogy a becslés 
törvényi feltételei fennállnak és az alkalmazott módszer valószínűsíti az adó 
alapját, illetve az adó alapjának megállapítására ez az egyetlen mód – talán 
ennek az igazolása a legnehezebb.  
Az utóbbi években e módszer alkalmazására egyre inkább szükség lenne, hisz 
az adózók „nagyon élelmesek”, hogy megtalálják azokat a „kiskapukat”, 
melyeken kibújhatnak az adózás alól. Ilyenkor nagyon sok esetben nem áll 
rendelkezésre olyan adat, dokumentum, körülmény, amely segítségével az 
adóhatóság az adó alapját megállapítsa, így sor kerül a becslésre. Ugyanakkor 
a revizorok e módszert – pont a sok bizonytalanság miatt - nem szívesen 
alkalmazzák.  
Pályamunkám elkészítésének aktualitását éppen ez adja. Egy jobban szükség 
lenne rá, mégsem alkalmazzák szívesen, hisz nagyon könnyen támadható és 
„mindenre” oda kell figyelni, hogy szabályszerűen járjunk el.   
Dolgozatomban az adózás története, illetve az adók költségvetésben játszott 
szerepének áttekintése és az adóhatóság 2008. évi eredményének elemzése 
után felvázolom az Art. törvény becslésre vonatkozó jogszabályait. Ezután 
ismertetem a becslés alkalmazásának eseteit, jogalapját és lehetséges 
módszereit. Végül két esettanulmányon keresztül bemutatom a becslési eljárás 
gyakorlatát, illetve javaslatokat teszek a kutatásaim során levont 
következtetésekre. Célom volt egy olyan munka elkészítése, amellyel ez a 
bonyolult folyamat sokkal áttekinthetőbbé válik.  
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SZÉCSÉNYI RÉKA 
III. ciklus 
Idegenforgalmi és szálloda szak 
 
 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
 

Konzulens: Dr. habil. Dávid Lóránt Dénes PhD. tanszékvezető főiskolai tanár 
Turizmus és Területfejlesztési Tanszék  

Bognár Mihály vezető, K&H Pályázati Igazgatóság 
 

Területfejlesztés pénzügyi lízinggel, valamint pályázatok bevonásával 
történő megvalósítása az Észak-magyarországi régióban 

 

2007. és 2013. között hazánk 6 900 milliárd forint támogatásra számíthat az 
EU Strukturális Alapjaiból, amit a mezőgazdasági és vidékfejlesztési célra 
szánt hazai források 1 250 milliárd forinttal egészítenek ki. A többségében 
vissza nem térítendő támogatások 15-20%-ának közvetlenül a vállalkozói 
szféra a kedvezményezettje. Dolgozatom célja, hogy átfogó képet adjak az 
ország, illetve egy adott térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó és 
befolyásoló dokumentációról, ami meghatározza Magyarország hosszú távú 
fejlesztési terveit. Dolgozatomban elsőként bemutatásra kerülnek a fejlesztési 
programok irányelvei, melyek információt biztosítanak az ágazati és a 
kapcsolódó területi tervezés és területfejlesztés gazdasági szereplői számára, 
majd az elérhető és várható pályázati kiírások, kiegészítve a pályázás feltétel-
rendszerével. A továbbiakban bemutatásra kerül a magyar és a nemzetközi 
lízing története, valamint a lízing-típusok formái, azok pénzügyi hátterével. 
Megemlítésre kerül a lízingpiac helyzete mind a közelmúltat, mind pedig a 
jövőt illetően, illetve végigkövethetjük magát a finanszírozás folyamatát. A 
dokumentum esettanulmányi részében bemutatásra kerül egy aktuális 
finanszírozási kalkuláció a jelen pénzügyi helyzet figyelembe vételével, 
valamint egy adott gazdasági társaság már meglévő gépbeszerzésével 
kapcsolatos finanszírozási folyamata, ahol a társaság uniós támogatás 
bevonásával finanszíroztatja az új beruházásként vásárolt termelőeszközét. Az 
uniós források felhasználásával, illetve a kiegészítéshez szükséges lízing 
forrással remélhető és elvárható, hogy a gazdasági növekedés nemcsak 
megindul, de tekintettel a fenntarthatóságra, mint a követelményrendszer 
egyik alapkövére, hosszú távon működőképes marad, illetve a jövőben ezen 
külső támogatás nélkül is  képes lesz a gazdaság fenntartani az így elért 
eredményeket. 
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TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK I. SZEKCIÓ 
1.9 szeminárium 

Elnök:  Dr. Fodor László főiskolai tanár, mb. intézetigazgató 
 

Tagok:  Dr. Máthé Péter tudományos főmunkatárs 
  Abayné Dr. Hamar Enikő főiskolai tanár 
 

Titkár: Hajdu Andrea Krisztina hallgató 
 

A szekció résztvevői: 
 

Bucsok Péter 
   Kukorica fajta összehasonlító kísérletek értékelése 
   Konzulens:  Dr. habil. Holló Sándor főiskolai tanár 
 

Lunczer Olga 
Térinformatikai alkalmazási lehetőségei a Hilltop Neszmély Zrt-
nél  

   Konzulens: Dr. Tomor Tamás főiskolai docens 
 

Nagy Vivien Eszter 
   Bio melléktermék etetés juhokkal 
   Konzulens:  Dr. Herczeg Béla főiskolai tanár 
 

Nagy Zoltán 
Az Aggteleki Nemzeti Park területén előforduló nagyragadozók 
társadalmi megítélése 

   Konzulens: Dr. Babocsay Gergely adjunktus 
      
 

Valiskó Ágnes 
   Napraforgó fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei 
   Konzulens: Dr. Pethes József főiskolai docens 
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BUCSOK PÉTER 
III. évfolyam 
Mezőgazdasági mérnöki szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar 
 

Konzulens: Dr. habil Holló Sándor 
főiskolai tanár 

Agrotechnológiai Intézet  
 
 

Kukorica fajta összehasonlító kísérletek értékelése   
 
 

A Pioneer cég egy évtizede vizsgálja új fajtajelöltjeit saját kisparcellás 
kísérleti hálózatában Magyarországon. Ez idő alatt kutatási tevékenységüket 
folyamatosan bővítették. 2005 óta már nem csak teljes körű kukorica 
hibridtesztelés, hanem a szülővonal előállítással kezdődő teljes nemesítési 
folyamat is hazai környezetben zajlik az új nemesítési programjában.  

 
A dolgozatomban a Pioneer kukorica üzemi fajtakísérletek értékeit 

elemeztem ki, amely 4 megyét ölel fel: az Északi régióból Heves, Nógrád, 
Borsod-Abaúj-Zemplén és az Észak–Alföldről Jász-NagyKun-Szolnok megye. 
A kísérletek nagyparcellákon kerültek beállításra.  

 
A vizsgálat célja, hogy megállapítsuk, az egyes kísérleti helyeken az 

eltérő termőhelyi körülmények között (talaj típus, tápanyag ellátottság, 
csapadék és hő viszonyok) a különböző hibridek, milyen teljesítményt 
nyújtottak.  

 
Azon hibrideket, amelyek a vizsgált 4 évben a legjobban szerepeltek (a 

különböző gazdaságokban), a köztermesztésben, a termelők számára ajánlom. 
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LUNCZER OLGA 
IV. évfolyam 
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar 
 

Konzulens: Dr. Tomor Tamás 
egyetemi docens, mb. intézetigazgató 

Agrárinformatikai és Vidékfejlesztési Intézet 
 

Térinformatika alkalmazási lehetőségei a Hilltop Neszmély Zrt-nél  
 
Dolgozatomban a Hilltop Neszmély Zrt. tulajdonában lévő szőlő 
termőterületekből véletlenszerűen kiválasztott részeken keresztül a 
térinformatikai borászati nyilvántartás módszereit kívánom bemutatni. 
Dolgozatom célja az Ászár-Neszmélyi Borvidék területén működő 
szaktanácsadási rendszer, annak kialakulásának, információ tartalmának, 
valamint hasznosítási lehetőségeinek bemutatása. 
 
A dolgozatomban  az eddigi tanulmányaim során elsajátított ismeretekre 
alapozott módszereken keresztül mutatom be a térinformatika lehetőségeit a 
vállalat jövőjét tekintve. 
 
A térinformatika egyre nagyobb szerepet játszik a gyakorlati életben. 
Rendkívül fontosnak tartom e téma vizsgálatát, hiszen használatával nemcsak 
leegyszerűsödik jelen téma tekintetében többek között a szőlőnyilvántartás, 
hanem megfelelő alkalmazásával a vállalatok a legnagyobb profitot érhetik el, 
és rendkívül széles körben alkalmazható.  
Ez a napjainkban jellemző gazdasági helyzetben sokszor a cégek „életben 
maradásához” elengedhetetlen. Fontos lenne, hogy a vállalatok tévhiteikkel 
ellentétben elismerjék, hogy a nagy anyagi beruházások ellenére hosszabb 
távon magasabb profitot érhetnek el. Hiszen a legjobb termesztési feltételek 
megismerésével nem csak a termésátlag növekedés, hanem a legjobb 
minőségű termékek előállítása maga után vonja, hogy az adott termékre 
lényegesen magasabb kereslet lépjen fel, mint az átlagos minőségű termékek 
iránt. 
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NAGY VIVIEN ESZTER 
III. évfolyam 
Környezetgazdálkodási agrármérnöki szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar 
 

Konzulens: Dr. Herczeg Béla 
főiskolai tanár 

Agrotechnológiai Intézet 
 

Bio melléktermék etetés juhokkal 
 

A pályamunkában a biodízel rövid leírása, felhasználása, előállítás során 
keletkező olajpogácsa, illetve gyártás melléktermékeinek vizsgálata, 
takarmányozási paramétereinek alakulása szerepel. A magyarországi és világ 
adatai szempontja szerint a biodízel emelkedő tendenciát mutat. Legjobb 
tulajdonságú olajnövények, amelyek az európai kontinensen az éghajlati 
viszonyokból adódóan elsősorban a repce és a napraforgó. 
 
A pályamunka tartalmaz egy saját etetési kísérletet, amelyet a Károly Róbert 
Oktató Kutató KHT Tass-pusztai Tangazdaságában végeztem. Az etetési 
kísérlet céljai közé tartozik többek között, hogy a juh elfogadja-e a 
takarmányt; hogy a takarmányra való rászoktatás szükséges-e, hogy a 
kontrolltakarmányokkal szemben előnyben részesíti-e a kísérleti takarmányt. 
Valamint, az etetés kísérlet során választott német húsmerinó juh 
biodízelgyártásból visszamaradt melléktermékek hatását vizsgáljuk 
tömeggyarapodásra, takarmányértékesítésre.  
 
A vizsgálatokból egyértelműen leszűrhető, hogy az első napokban a csoport az 
általa már ismert takarmányt választotta. A kísérleti takarmány egyre rövidebb 
idő alatt fogyott, ahogyan az állat megszokta annak ízét és illatát. Tehát a 
feltett kérdésekre pozitív válasz volt az eredmény.  
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NAGY ZOLTÁN 
IV. évfolyam 
Vadgazda mérnöki szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar 
 

Konzulens: Dr. Babocsay Gergely 
adjunktus 

Környezettudományi Intézet 
 

Az Aggteleki Nemzeti Park területén előforduló nagyragadozók 
társadalmi megítélése 

 

Az emberek többsége félelemmel és gyűlölettel viszonyul a 
nagyragadozókhoz. A tévhitek megváltoztatása a ragadozókról fontos 
természetvédelmi feladat. A nagyragadozókkal kapcsolatos hozzáállásuk 
felmérésére a helyi érdekeltségű természetvédelmi őröknek 28, 
vadgazdálkodóknak és vadászoknak 31, erdészeti szakembereknek 19, 
állattartóknak 23, a lakosságnak 21 kérdésből álló kérdőívet készítettem. Az 
első hét kérdés minden célcsoportnál megegyezett (vélemény az állományok 
alakulásáról és az illegális elejtésről), a többi kérdés az adott célcsoport 
hozzáállását, tájékozottságát és véleményét célozta. Az összes megkérdezett 
természetvédelmi őr (8fő) szerint a farkas nem befolyásolja negatívan a 
nagyvadállomány minőségét. Öt természetvédelmi őr szerint a nagyragadozók 
természetvédelmi, míg 1 fő szerint vadgazdálkodási szerepe nagyobb. A 10 
megkérdezett vadász esetében, 3 fő szerint károsan befolyásolják a 
nagyvadállomány szaporulatát a nagyragadozók, míg 7 fő szerint nem. A 
vadászat sikerességét 3 fő szerint igen, 7 fő szerint nem befolyásolják a 
nagyragadozók. Mind a 11 megkérdezett erdész hajlandó együtt működni a 
nemzeti parkkal és a vadászokkal a nagyragadozók védelmében. A 10 
megkérdezett állattartó közül, a farkas 4 fő szerint, a hiúz két fő szerint jelent 
veszélyt a gazdasági állatokra, míg a farkas 6 fő, a hiúz 8 fő szerint kockázatot 
jelent. A megkérdezett lakosság (20fő) 100%-a szerint fontos, hogy az 
állatvilágban ragadozók is legyenek. Az oktatásban sokkal nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni az ökológiai szemlélet kialakítására, illetve a nagyragadozók 
pozitív szerepére az életközösségekben. A média is többször foglalkozhatna a 
nagyragadozók védelmével, és kevesebbet a szenzációhajhász negatív 
hírekkel. 
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VALISKÓ ÁGNES 
IV. évfolyam 
Mezőgazdasági mérnök szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar 
  
 

Konzulens: Dr. Pethes József 
főiskolai docens 

Agrotechnológiai Intézet 
 
 

Napraforgó fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei 
 

A napraforgó egyik legfontosabb szerepe az étkezési célok a kielégítése. 
Az elmúlt években egyre nagyobb a biodízel iránti igény. A különböző 
gyártók, cégek az egyes betegségekre rezisztens fajtákat hoztak és hoznak 
manapság is forgalomba. Nagyon nehéz dolguk van a felhasználóknak a fajták 
kiválasztása során.  

 
Dolgozatomban a Pioneer napraforgó fajták összehasonlító kísérleteinek 

kiértékelésével foglalkoztam. A 2005-ös, 2006-os, 2007-es, 2008-as évek 
adatainak elemzését készítettem el. Vizsgálatom célja az volt, hogy a 
tájkörzetre jellemző éghajlat- illetve talajadottságoknak legjobban megfelelő 
hibrideket válasszam ki.  

 
A vizsgált paraméterek a következők voltak: növénymagasság, szár 

megdőlés, virágzás ideje, a termés mennyisége, a kaszat nedvességtartalma, a 
betakarított tövek száma stb.  

 
A kísérleteket nagyparcellákon (912m2) állították be. Az eredményeket 

egytényezős véletlen blokk elrendezés szerint értékeltem ki. A vizsgálati 
helyekből és vizsgálati évekből képeztünk blokkokat. Ezen kísérletek 
legfontosabb feladata, hogy megállapítsák a tájkörzetbe legjobban illő 
fajtaszerkezetet. 
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A szekció résztvevői: 
 
 
Bekő László 

A többlettakarmányozás hatása az állomány trófeaminőségére 
és testtömegére a Bánokszentgyörgyi Erdészet területén 

   Konzulens:  Dr. Fábián Gyula főiskolai tanár 
 
Bencsik Nikolett 

A mezei nyúl (Lepus europaeus) nyári táplálék-összetevőinek 
vizsgálata a Fauna Zrt. területén 

   Konzulens: Kelemen József főiskolai adjunktus 
 
Hargitai Balázs 

A táplálékkészlet változásának hatása a barna rétihéja 
költésbiológiájára: numerikus és funkcionális válasz 

   Konzulens: Dr. Tóth László főiskolai docens 
 
Kiss Alida 

Zala megye kockásliliom (Fritillaria meleagris L.) 
populációinak természetvédelmi helyzete, veszélyeztetettsége  

   Konzulens: Dr. Láposi Réka főiskolai docens 
 
Nyeste József 

Az ősi típusú magyar agár kutyafajta génmegőrző 
fenntartásának lehetőségei 

   Konzulens: Abayné Dr. Hamar Enikő főiskolai tanár 
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Környezettudományi Intézet 

 

A többlettakarmányozás hatása az őzállomány trófeaminőségére és 
testtömegére a Bánokszentgyörgyi erdészet területén 

 

Az őz (Capreolus capreolus) jelenleg hazánk a legnagyobb egyedszámban 
előforduló nagyvadfaja. Nagyvadas területeken, mint ahogyan a Zalaerdő Zrt. 
Bánokszentgyörgyi erdészeténél is, a gímszarvas és a vaddisznó mögé szorul. 
Kismértékű vadkár okozása miatt, azonban még magas egyedszám mellett is a 
jövő nagyvadfaja lehet. A zalai dombvidéken, fekvő élőhelyeken kiváló 
gímszarvasagancsok teremnek, vajon miért olyan középszerűek az őzek? A 
genetikai háttérrel nincs probléma, mivel több érmes őzbak is terítékre került. 
Esetleg a téli takarmányhiányos állapottal, a növényzettel, talajviszonyokkal 
magyarázható a jelenség? 
Dolgozatomban az erdészet által 1993-ban elkezdett és azóta is folytatott 
kísérletet mutatom be, amelybe magam is bekapcsolódtam. Az évek során 
bebizonyosodott, hogy a kiegészítő takarmányozás pozitív hatással van az 
őzek testtömegére, a testtömeg és a trófeatömeg összefüggését a szakirodalom 
már bebizonyította. A kezdetek óta különböző összetételű tápok kerültek az 
etetőkbe, de bebizonyosodott, elsősorban nem az a lényeg, hogy milyen táp 
kerül az etetőkbe, hanem az, hogy legyen ott mindig mit fogyasztania az 
őznek. Dolgozatomban terítékadatok a szakszemélyzet által végzett és saját 
megfigyelések segítségével próbálom bebizonyítani, hogy a 
Bánokszentgyörgyön folytatott kísérlet pozitív eredménnyel folyik. 
Bemutatom továbbá az etetők felépítésének és a területre való kihelyezésének 
pontos adatait és körülményeit, így akinek vadászterülete, kedve és ideje van, 
elkezdhet az őzek etetésével foglalkozni az általam ismertetett technológia 
alapján. Nem kell rögtön 25 etetővel kezdeni. Pár etető is megteszi, biztosan 
számíthat eredményekre akkor is. Ez a technológia nem hasonlítható egy zárt 
kerti, intenzív „tuningoláshoz”, mivel más a táp összetétele, az etetők a tájba 
jól beillenek, pár hónap elteltével csak azok veszik észre, akik tudják, hol kell 
keresni. 
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KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
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Konzulens: Kelemen József 
főiskolai adjunktus 

Környezettudományi Intézet 
 

A Mezei nyúl (Lepus europaeus) nyári táplálék-összetevőinek vizsgálata a 
FAUNA Zrt. területén. 

 
A mezei nyúl állományok sűrűségének változásában egyik legfontosabb 
tényező a különböző időszakokban rendelkezésre álló táplálék mennyisége és 
minősége. 
Fontos megismerni táplálék összetevőit, hogy ennek alapján tervezzük meg az 
élőhely védelmét, vadföld gazdálkodásunkat, a kiegészítő takarmányozást, de 
valószínűsíthető, hogy egyes növényfajok előfordulása illetve az élőhely 
növényfaj összetételének komoly szerepe van a szaporulat túlélésében ezért a 
vizsgálat céljaként ennek meghatározását jelöltük meg.  
Helyszínként Dél-Heves megyében a Fauna Zrt. vadgazdálkodási területén 
vizsgáltuk meg a mezei nyúl nyári táplálék összetevőit mikro szövettani 
hullaték analízissel.  
2004-től felhasználva az őszi és tavaszi sávos reflektoros létszámbecslési 
értékeket maghatároztuk, hogy mely kultúrákat preferálta illetve nem 
preferálta a mezei nyúl. Három kiválasztott létszámbecslési útvonalról 
gyűjtöttünk adatokat kvadrátos növény feltárással és hullaték gyűjtéssel. Ez 
alapján készült egy epidermisz határozó mely szerint meg lehet állapítani a 
táplálék alkotó növény fajokat. A módszer hatékonyságának növelésére 
gyomortartalom vizsgálatot is végeztünk.  
A vizsgálatok eddigi eredményei alapján megállapítottam, hogy egy fajon a 
különböző növényi részek (szár, levél…) más-más epidermisz képet mutatnak. 
A gyomortartalom vizsgálatnál 54%-al több a fajra beazonosítható epidermisz 
mint a hullaték vizsgálatánál tehát pontosabb eredményt ad a vizsgálat célját 
tekintve.  
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Környezettudományi Intézet 
 

A táplálékkészlet változásának hatása a barna rétihéja (Circus 
aeruginosus) költésbiológiájára: numerikus és funkcionális válasz 

 
A ragadozó madarak fontos szerepet játszhatnak zsákmányállataik populáció 
méretének szabályozásában, illetve a táplálékkészlet változásai jelentősen 
befolyásolhatják a fiókáknak hordott zsákmányállatok mennyiségi és minőségi 
összetételét, azaz, hogy mely fajok és milyen arányban fordulnak elő a 
zsákmánylistán. A ragadozók reagálása a zsákmány populáció sűrűségének 
növekedésére két folyamattal, az ún. funkcionális, illetve numerikus válasszal 
jellemezhető. Előbbi az egyedi ragadozó reakcióját fejezi ki, utóbbi pedig a 
ragadozó populációét. Funkcionális válasznak az egyedi ragadozó fogyasztási 
aránya és a táplálék sűrűsége közti viszonyt nevezzük. Numerikus válasznak a 
ragadozó populáció létszámának növekedését, mint a zsákmány 
egyedszámának emelkedésére mutatott reakciót nevezzük, melynek során a 
zsákmány populáció növekedését a ragadozó népességének növekedése saját 
születési-halálozási arányainak megváltozásán keresztül követi. A numerikus 
és funkcionális válasz kialakulását egy Békés megyei barna rétihéja 
populációban vizsgáltuk 2000-2008 között. A költési és a táplálkozási adatok 
rögzítése mellett monitoroztuk az egyik legfontosabb zsákmánycsoport 
(kisemlősök) szezonális és évenkénti állományváltozásait is. Eredményeink 
szerint a barna rétihéja párok számát az előző évi kisemlős állomány (mezei 
pocok) határozta meg, gradációs években, illetve az azt követőben 50-100%-al 
emelkedett a költő párok száma. Gradációs években a funkcionális válasz is 
kifejezett volt, a rétihéják étrendjében a kisemlősök mennyisége drasztikusan 
emelkedett, azokban az években szinte kizárólag kisemlősökkel táplálkoztak, 
arányuk a zsákmánylistán 30%-ról 80-95%-ra nőtt.  



 39

KISS ALIDA 
IV. évfolyam 
Környezetgazdálkodási agrármérnöki szak 
 
 
KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 
Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar  
 

Konzulens: Dr. Láposi Réka 
főiskolai docens 

Környezettudományi Intézet 
 

Zala megye kockásliliom (Fritillaria meleagris L.) populációinak 
természetvédelmi helyzete, veszélyeztetettsége 

 
A védett fajok élőhelyének csökkenése, degradálódása, nem megfelelő 
kezelése, a környezeti feltételek változása negatív hatással van a védett fajok 
állományainak nagyságára. Dolgozatomban, egy korábban még nem vizsgált 
terület kockásliliom (Fritillaria meleagris L.) állományának felmérését tűztem 
ki célul Zala megyében. A terület Natura 2000 besorolásba esik. Célom az 
volt, hogy felmérjem az ott levő kockásliliom populációk nagyságát, illetve 
feltárjam az élőhelyet és az állományt veszélyeztető tényezőket. Az 
eredmények értékeléséhez felhasználtam a BFNPI által rendelkezésemre 
bocsátott korábbi adatokat, a Zöld Zala Természetvédő Egyesület 2001-ben 
készített felméréseit, melyek a Felső-Zala-völgy területeit érintették. Saját 
felméréseimet az Alsó-Zala-völgy részét képező Zalaszentgrót-
Tüskeszentpéter területén végeztem. A területbejárást követően a kockásliliom 
által preferált részeken jelöltem ki 10 db 10×10 m nagyságú kvadrátot. Az 
egyedszám meghatározása mellett rögzítettem az előfordulás GPS koordinátáit 
is. A csoportos előfordulásnál a határokat, egyedi előfordulásnál a pontokat, 
melyeket térképen is megjelöltem. A vizsgált területen a Nemzeti Park 
munkatársai az elmúlt évek területbejárásai során az állomány nagyságának 
csökkenését tapasztalták. A legfontosabb veszélyeztető tényezők a 
csapadékmennyiség és -eloszlás változása az elmúlt években, mely 
kapcsolatba hozható az éghajlatváltozással, a korábbiakban végrehajtott Zala 
szabályozás okozta vízutánpótlás-változás, valamint a Natura 2000 
előírásoknak nem megfelelő gazdálkodás. Dolgozatomban javaslatot teszek a 
fajvédelem sikerességének növelésére, és élőhely leromlásának 
megakadályozására. 
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Az ősi típusú magyar agár kutyafajta génmegőrző fenntartásának 
lehetőségei 

 
Őshonos állatfajtáink génmegőrző fenntartása olyan kötelességünk, amellyel a 
jelenben kapcsolódunk múltunkhoz, gyökereinkhez, kiállva ezzel saját 
nemzeti értékeink mellett, más nemzetek előtt. 
Egyes állatfajtáink (a haszonállatok) ilyen célú állománymegőrzése közvetett 
gazdasági hasznot is jelenthet (sőt egyre inkább jelent is a biogazdálkodásban) 
a bennük rejlő, genetikailag kódolt tulajdonságok fenotípusos 
manifesztálódása által azok tenyésztésbe vonásával és tenyésztésben 
tartásával. Őshonos kutyafajtáink azonban nem az utóbbi kategória részesei, 
többségük helyzete jócskán megváltozott. Fajtatulajdonságaikból adódó 
használhatóságuk –melyek révén a nem is oly távoli múltban még valós 
gazdasági értéket képviseltek- jobbára kihasználatlan, eltekintve azoktól az 
igencsak kisebbségben lévő egyedektől, melyeknek módjuk van képességeiket 
nap-nap után megmutatni. 
A kutya több ezer év óta részese az emberiség történelmének, néhány agárfajta 
pedig a legősibbek közé tartozik. 
A magyar nép ezer éves történelme során az agár mindig jelen volt. 
Honfoglalás- és Árpád-kori sírokból kerültek elő csontleletei. Írásos 
emlékeink vannak arról, hogy agaraink valamikor királyi, uralkodói, főúri 
ajándékok voltak, a magyar agarászat pedig világ-, de mindenképp európai 
hírű. Mostanra azonban a fajta maga, a kipusztulás szélére sodródva tengeti 
végnapjait, ami egyik nemzeti kincsünk tragédiája is egyben. 
Van-e esélye a fennmaradásra, és ha igen, akkor mi módon? Erre keresem a 
választ, és próbálok megoldást kínálni, közel húsz éves tenyésztői múlttal, és 
sok-sok próbálkozással a hátam mögött. 
 


