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A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGRAMJA 

 

2012. november 14. 

 

 

13:00  Megnyitó  Helgertné Dr. Szabó Ilona 

A. épület, T előadó egyetemi docens, oktatási rektorhelyettes 

 

13:30   Szekcióülések 
 

  Vállalatgazdaságtan szekció – 2.206 szeminárium 

Elnök:  Dr. Csapodi Pál, címzetes egyetemi tanár, főtitkár, Állami 

Számvevőszék 

Társelnök: Dr. Erdélyi Tamás, főiskolai docens 

Tagok:  Dr. Bakos-Tóth Eszter, főiskolai docens 

   Dr. Baranyai Zsolt, egyetemi adjunktus, SZIE-GTK 

 Titkár:  Pintér András, hallgató 

 

Humántudományok szekció – 2.207 szeminárium 

Elnök:  Csehné Dr. Papp Imola, egyetemi docens, SZIE-GTK 

Társelnök: Dr. Réthy István, főiskolai tanár 

 Tagok: Dr. Király Zsolt, főiskolai docens 

   Dr. habil Takács István, egyetemi docens 

Titkár:  Kovács Ádám, hallgató 

 

Turizmus, természettudományok szekció – 2.208 szeminárium 

Elnök:  Dr. Rétvári László, professor emeritus 

Társelnök: Dr. Barócsi Zoltán, főiskolai tanár 

Tagok:  Dr. Koncz Gábor, adjunktus 

Dr. Mérai Györgyi, főiskolai docens 

Titkár:  Nagy Szilvia, hallgató 

 

Kb. 15.45 Eredményhirdetés 
A. épület, T. előadó 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 

A Károly Róbert Főiskola Tudományos Tanácsa és Tudományos Diákköri Tanácsa 

pályázatot hirdet a Főiskolán folyó tudományos munka elősegítésére, és az elért 

eredmények Acta Carolus Robertus intézményi tudományos folyóiratban történő 

publikálására. 

 

A pályázatot nyújthat be, aki 

 

 nappali és levelező tagozaton tanuló alap- és mesterképzésben résztvevő 

hallgató, konzulenseikkel közösen,  

 oktató, kutató kollégák. 

 

A pályázóknak a honlapon lévő formai előírásoknak megfelelő tudományos cikket kell 

készíteniük, amelyet 2012. november 30-ig kell megküldeniük elektronikus formában 

Csernák József tanársegédnek (csernak@karolyrobert.hu). 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

 

A pályázat aláírt példányát Rajna Renátához (TDT titkára) kérjük eljuttatni (postán, 

vagy személyesen), míg elektronikus formában, Dr. Takácsné dr. György Katalinnak 

(tgyk@karolyrobert.hu) 2012. november 20-ig. 

 

A pályázati adatlap letölthető a www.karolyrobert.hu – Konferenciák, kiadványok 

honlapjáról. 

 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:    2012. november 20. 

 

A pályázatok elbírálásának határideje:   2012. november 23. 

 

A tudományos cikk leadásának határideje:  2012. november 30. 
 

 

 

Gyöngyös, 2012. november 5.  

 

 

 

 

 

Dr. Takácsné dr. habil György Katalin s.k.      Dr. Bíró Tibor s.k. 

          KRF TDT elnök    KRF Tudományos Tanács elnök 
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VÁLLALATGAZDASÁGTAN SZEKCIÓ 
 

2.206 Szeminárium 

 

Elnök:  Dr. Csapodi Pál, címzetes egyetemi tanár, főtitkár 

Társelnök: Dr. Erdélyi Tamás, főiskolai docens 

Tagok:  Dr. Bakos-Tóth Eszter, főiskolai docens 

   Dr. Baranyai Zsolt, egyetemi adjunktus  

 Titkár:  Pintér András, hallgató 

 

A szekció résztvevői: 

 

Czibolya Csaba 

 Dinnyetermesztési kísérlet statisztikai adatfeldolgozása 

 Konzulens:  Dr. Törcsvári Zsolt, főiskolai tanár 

 

Dudás Dorottya Rita 

 Megújuló energiával fűtött épületek beruházás gazdaságossági vizsgálata 

 Konzulens:  Dr. Tégla Zsolt, főiskolai docens  

 

Hidegföldi Zsigmond 

 Fás szárú energiaültetvényekre alapozott ellátási rendszer modellek 

 Konzulens:  Dr. Tégla Zsolt, főiskolai docens  

 

Imricsik Tamásné 

 Innováció, stratégia, sikeresség - a fiatal vállalkozások szemszögéből 

 Konzulens:  Dr. Takácsné dr. habil György Katalin, egyetemi docens 

 

Kispál Gabriella 

 "Ízlések és borok" - A csongrádi bor pozícionálása 

 konzulens:  Dr. habil Takács István, egyetemi docens 

 

Miókovics Tímea 

 Lesz-e nyugdíjam? 

 Konzulens:  Dr. Juhász István, rektori tanácsadó 
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CZIBOLYA CSABA 
II. évfolyam 

Gazdaságinformatikus szak BSc, nappali tagozat, 3. félév 

 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

 

Konzulens: Dr. Törcsvári Zsolt 

főiskolai tanár 

Közgazdasági, Módszertani és Informatikai Intézet 

 

Dinnyetermesztési kísérletek statisztikai adatfeldolgozása 

 

A kutatás alapkérdése az volt, hogy milyen, a hagyományostól eltérő fóliaperforálással 

lehet elérni nagyobb termést, nyereséget a fóliaalagutas dinnyetermesztésben. Ehhez 

egy TÁMOP pályázat keretében különböző profilú bevágásokat készítettünk a 30 és 

40 mikronos polietilén fóliákon. A vizsgálat célkitűzése az volt, hogy a 

hagyományosan ismert zárt és fúrt fóliák, mint kontroll kezelések mellett figyeljük 

meg az új fóliák viselkedését és hatékonyságát. 

Laborkísérlettel vizsgáltuk a kézzel, és később a lézerrel vágott fóliák perforálásának 

viselkedését hő hatására és mikroszkóp alatt is. A kutatás első évében a kézzel 

perforált fóliákat kézzel a második évben a lézerrel perforált fóliákat már géppel 

helyeztük ki. A terepkísérletek során mértük a kihelyezett különböző módokon 

perforált fóliatípusok alatt a levegő és a talaj hőmérsékletét és a levegő páratartalmát. 

Kontrollkezelések voltak a hagyományosan ismert zárt és fúrt kezelések, valamint a 

külső körülmények. 

A második évben a fóliák levétele után megmértük kezelésenként egy-egy 40 elemű 

mintán a palánta leghosszabb szárának hosszát, és palántánként a virágok és a 

megkötött kisdinnyék számát. Később az első termésgenerációban megszámoltuk a 

mintákon a 10 cm-nél nagyobb hosszúságú termések számát. 

Szedésenként megmértük a kezeléseken a termés nagyságát. Felírtuk az aktuális 

eladási árat. 

Összességében több mint 500000 adattal rendelkezünk. 

A statisztikai vizsgálatok során kapcsolatokat kerestünk a különböző kezelések alatt 

mért fizikai paraméterek között. A kapott vizsgálati eredményekkel próbáltuk 

magyarázni a legjobb eredményt adó kezelések hatékonyságát. Ehhez 

varianciaanalízist, regresszió- és trendszámítást végeztünk a mért értékek, a napi 

minimum, maximum és átlaghőmérsékletek között. Vizsgáltuk a kritikus 

hőmérséklettartományok időtartamát kezelésenként. Számoltunk költségeket, 

megtérülést. 

 

Minden új kezelés jól szerepelt, a többletberuházás nyereséges volt, de a kezelések 

közül kettő kiemelkedően jó terméseredményt adott, mely abból származott, hogy a 

hagyományos technológiával termesztett növényekhez képest több, és két héttel 

korábbi termést produkált. Így az árban a koraiságot lehetett érvényesíteni.  
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DUDÁS DOROTTYA RITA 

II. évfolyam 

Vállalkozásfejlesztés szak, nappali tagozat, 4. félév 

 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

 

Konzulens: Dr. Tégla Zsolt 

főiskolai docens 

Üzleti Tudományok Intézete 

 

Megújuló energiával fűtött épületek beruházás gazdaságossági vizsgálata 

 

Az energiaszektor kiemelt figyelmet kap napjainkban, hiszen a világnépesség 

növekedésével exponenciálisan nő annak energiafelhasználása is, amire a fosszilis 

energiahordozók megújuló erőforrásokra való kiváltása jelenti a megoldás. A 

fenntartható energiagazdálkodás két alapvető pillére az energiahatékonyság és a (már) 

mikro szinten megvalósult energiatakarékosság. Azonban az energetikai rendszer 

lépcsőinek átalakítása lassan halad, a technológiai fejlesztések, kutatási munkálatok, a 

kivitelezés időigényes folyamatok, az időközben felmerülő kockázatok kezelése és a 

finanszírozási kérdések nehézségeivel szinte mindenhol számolni kell. 

 

Magyarország erőforrás adottságait kihasználva az élen járó megújuló energiát 

alkalmazó országok közé kerülhetne, mégis e tekintetben való fejlődése más 

szomszédos országokkal összehasonlítva elmarad, a 2020–ig vállalt 14,65%–os 

megújuló részarány sem bizonyul túlzottan magasak. Kutatásom során az energiaipar 

nagy potenciálú, de mégis kritikus szegmensét vizsgáltam alaposabban: a geotermiát. 

 

Az energiahasznosítási formák megítélése és támogatottsága sokszor érzelmi okokra 

vagy környezetvédők preferenciáira vezethető vissza, mivel a megújulók alkalmazása 

nem mindig tekinthető környezeti szempontból elfogadhatónak és alkalmazásuk csak 

szigorú feltételek mellett tartható fenn. Ezért a különböző technológiák 

alkalmazásának előnyeit prezentáló szakemberek között komoly lobbi-harc 

bontakozott ki utóbbi években. Kutatásom során arra kerestem választ milyen 

vállalkozásoknak éri meg a geotermikus energiával való energiagazdálkodás? Milyen 

belátható időn belül térül meg a befektetés?  

Dolgozatomban összehasonlítom megújuló energiát hasznosító fűtési rendszerek 

beruházási input tényezőit különböző méretek esetében, majd elkészítem a 

beruházások költségbecslését és értékelem azokat. Ezek alapján a beruházások 

méretgazdaságossági mutatóit kiszámolva megvizsgáltam azok változását a pályázható 

támogatás összegének növekedését feltételezve. Kutatásom eredményeként a 

földgázkiváltásból adódó megtakarítás (pénzáramok) mérhetővé válik az eltérő 

méreteknél, amely remélhetőleg magánszemélyek, vállalkozások, közintézmények, 

önkormányzatok, termálfürdők energiaracionalizálási döntésmérlegeléséhez nyújt 

tervezési segítséget.  
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HIDEGFÖLDI ZSIGMOND 
IV. évfolyam 

Gazdálkodási és menedzsment szak BA, Logisztika szakirány, Nappali tagozat, 7. 

félév  

 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

 

Konzulens: Dr. Tégla Zsolt 

főiskolai docens 

Üzleti Tudományok Intézete 

 

Fás szárú energiaültetvényre alapozott ellátási rendszer modellek 

 

Kutatásomban egy a gyakorlatban működőképes energiaklaszter ellátási logisztikai 

rendszerét modelleztem. Az energiaárak emelkedésével a megújuló energiák egyre 

nagyobb tért hódítanak, azonban fontos annak a kérdésnek a megvizsgálása, hogy 

milyen logisztikai költséggel jut el az alapanyag a végfelhasználóhoz. A biomasszára 

alapozott energiaklaszter ellátási logisztikájának szervezésénél a betakarítás 

kulcsfontosságú tényező, a nagyon magas betakarítógép üzemeltetési költség, vagy a 

bérleti díj miatt. Dolgozatom a fás szárú energia erdők létesítésének, betakarításának 

és a végtermék felhasználásának a logisztikai költségének meghatározására és annak 

versenyképességének kérdéseivel foglalkozik. 

Kutatásomban olyan logisztikai és foglalkoztatási modelleket hoztam létre, amely 

képes az önkormányzati épületek energia ellátását biztosítani, illetve új munkahelyeket 

létrehozni, a halmozott logisztikai költségek csökkentése mellett.  
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IMRICSIK TAMÁSNÉ 
II. évfolyam 

Vállalkozásfejlesztés szak MA, Nappali tagozat, 4. félév 

 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

 

Konzulens: Dr. Takácsné dr. habil György Katalin 

egyetemi docens 

Közgazdasági, Módszertani és Informatikai Intézet 

 

Innováció, stratégia, sikeresség – a fiatal vállalkozások szemszögéből 

 

Innováció, vállalati stratégia, sikeresség. Napjainkban gyakran találkozunk ezekkel a 

kifejezésekkel, amikor vállalkozásokról, versenyképességről, növekedésről szóló 

cikkeket, tanulmányokat olvasunk, vagy előadásokat hallgatunk.  

 

Aki elindít egy vállalkozást, azzal a céllal teszi, hogy kisebb-nagyobb befektetések 

árán sikeressé váljék. Mégis mitől lesz egy vállalkozás sikeres? Milyen nehézséggel 

kell megküzdeniük, amíg elmondhatják magukról, hogy dinamikusan növekvő céggé 

fejlődtek? Valóban az innováció a növekedés kulcsa? Azt milyen forrásból tudja 

megvalósítani a vállalkozás? Rendelkezik jól átgondolt és felépített stratégiával? Az 

elhúzódó válság időszakában fokozottan jelen vannak ezek a problémák, amikor nem 

csak az induló vagy fiatal vállalkozások küzdenek a növekedési nehézségekkel, hanem 

a több éves múlttal rendelkező, életképes cégek is.  

 

Dolgozatomban ezekre a kérdésekre keresem a válaszokat, amikor egy, a kkv-k 

körében végzett kérdőíves felmérés eredményeit elemzem, kiemelve a fiatal 

vállalkozások véleményét. A primer kutatás során az volt a célom, hogy megismerjem 

a kkv szektor nézeteit az innováció illetve a stratégia fontosságáról, valamint az 

innovációs tevékenység megvalósításához szükséges, általuk megjelölt finanszírozási 

formákról.  

 

A szakirodalom tanulmányozását követően kiemelten foglalkoztam a helyi szintű, 

vállalkozások működését, növekedését támogató intézkedések közül az inkubációval. 

Esettanulmány keretében mutatom be egy fiatal gyöngyösi vállalkozás működésének 

kezdeti fázisában jelentkező nehézségeket, kiemelve, hogy milyen módon nyújthat 

érdemi segítséget a Gyöngyös városában hamarosan megnyíló inkubátorház.  



Vállalatgazdaságtan szekció 

14 

 

KISPÁL GABRIELLA 
II. évfolyam 

Vállalkozásfejlesztés szak, logisztika szakirány, nappali tagozat, 4. aktív félév 

 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

 

Konzulens: Dr. habil Takács István 

egyetemi docens 

Üzleti Tudományok Intézete 

 

A csongrádi bor pozícionálása 

 

Egy átlagos tájékozottságú embertől manapság már elvárják, hogy tisztában legyen, 

hogy mely borok jók és melyek nem, illetve az egyes borok mikor, mihez és hogyan 

fogyasztandók, mert a (jó) borok nem csak hangulatjavítók, hanem gasztronómiai 

szerepük is erősödik. Ez a borkultúra része, amelynek fejlesztésére egyre több 

borászattal kapcsolatos program létezik, és a borokkal foglalkozó rendezvények 

napjainkban divatossá lettek.  

Ugyanakkor, ha onnan közelítjük meg a témát, hogy egyre kevesebb pénz jut 

„luxuscikkekre” – már pedig a minőségi bornak magasabb az ára és ezért annak 

tekinthető –, akkor kérdéses, hogy mennyire adnak az emberek arra, hogy minőségi 

bort igyanak és mennyit költenének adott borokra. 

A korábbi tudományos diákköri dolgozatomban a csongrádi szőlőtermelők gazdasági 

helyzetét vizsgáltam, amelynek egyik fontos megállapítása az lett, hogy a csongrádi 

borok megfelelő marketingje hiányzik. A szőlőtermelők másik gazdasági problémáját 

az okozza, hogy csak nagyon alacsony áron veszik át tőlük a szőlőt, és a csongrádi 

borokat is csak nyomott áron lehet általában értékesíteni, mert tapasztalatom szerint a 

fogyasztókban még az a kép él az itteni borokról, hogy rossz minőségűek. Ezt 

kívánom most vizsgálni, és több féle módszerrel (kérdőív, vakteszt, laborvizsgálat) 

megerősíteni vagy cáfolni ezt a vélekedést. 

Megvizsgálom többek között azt, hogy jelenleg mekkora területen és mennyi szőlőt 

termelnek a borvidéken és hogy még mindig igaz-e, hogy szükséges az új 

marketingstratégia. A marketingterv részletezi azokat a javaslatokat amelyek a 

Csongrádi borvidék forgalmának fellendítését, illetve az image javítását célozzák. 

A dolgozatom központi vizsgálata az, hogy a csongrádi borok minősége legalább 

olyan jó-e, mint a neves borvidékek hasonló karakterű boraié, úgy, mint az egri, 

szekszárdi, villányi és kunsági borvidékek. Ezt vaktesztes kísérlettel, valamint 

laborvizsgálattal állapítom meg.  

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

borvidék marketingstratégiáját és segítsem a csongrádi szőlőtermelők és borászok 

munkáját és megélhetését.  
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MIÓKOVICS TÍMEA 
IV. évfolyam 

Pénzügy és számvitel szak (BA) számviteli és adóigazgatási szakirány, nappali tagozat 

8. félév 

 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

 

Konzulens: Dr. Juhász István 

rektori tanácsadó 

 

Lesz-e nyugdíjam? 

 

A nyugdíj egy mindenkit foglalkoztató téma, az azzal kapcsolatos elvárások és 

lehetőségek összevetése szükséges az értékeléséhez. Engem is foglalkoztat a gondolat, 

hogy mi várható a jövőben, illetve igazak-e a sajtóból hallható hírek, hogy veszélyben 

van a nyugdíjunk folyósítása, és ha igen, milyen lehetőség van a javítására, illetve a 

probléma megoldására. 

A kutatásom során elsősorban az állami nyugdíjbiztosítás működését, és 

finanszírozhatóságát vizsgáltam. Az állam szempontjából a korosztályi számla mutatja 

a rendszer hatékonyságát, de hogy ez milyen hatással van az egyének 

nyugdíjfolyósítására, arra kerestem a választ. A nyugdíjak mértékét a foglalkoztatottak 

és a nyugdíjasok száma, egymáshoz viszonyított arányuk határozza meg. A múltbéli 

adatok alapján trendfüggvényt illesztettem, a foglalkoztatottak létszámára, ami 

segítségével megállapítottam, hogy várhatóan hogyan fog alakulni a számuk. A 

nyugdíjasok várható számának meghatározását a halálozási rátára illesztett 

trendfüggvény használatával állapítottam meg. A meglévő adatokat összevetettem a 

Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeinek és kiadásainak elmúlt 10 évbeni alakulásával, 

melyből azonnal megkaptam a kérdésemre a választ, hogy fenntarthatatlan a rendszer, 

ha az előző évek trendje folytatódik. A megoldást az jelentené, ha jelentősen 

emelkedne a foglalkoztatottak száma, illetve a nyugdíjak összege csökkenne. 

Az állami rendszer finanszírozhatatlansága végett, egyéb lehetőségeken is el kell 

gondolkodnunk, hogyan tudnánk fenntartani az aktív életkorunkban elért 

életszínvonalunkat a nyugdíjas éveinkre is. Ilyen a biztosítók által kínált nyugdíj 

előtakarékossági számla, valamint ilyen a magán-nyugdíjpénztár. A biztosítók felé 

történő befizetések hozama nem kiemelkedő, szinte megegyezik a kereskedelmi 

bankoknál elhelyezhető megtakarítások kamatával, aminél kockázatosabbak a 

biztosítók. A kockázat kedvelő befektetői típusú egyének, a tőzsdei árupiacon is 

kereskedhetnek, a nagyobb hozam reményében. Egy ilyen egyéb lehetőség értékelése 

végett készítettem portfóliót, melybe az öt legnagyobb forgalmat lebonyolító magyar 

részvényt szerepeltettem. A meglátásom, hogy minden befektetési típusnál 

elmondható, hogy hosszú távon számíthatunk nagyobb és biztosabb hozamra. 

Ami a kutatásaim során bebizonyosodott, hogy nem szabad csupán az állami 

rendszerre támaszkodni. Ahogy az életben is, úgy a befektetéseinkben is muszáj több 

lábon állni.  
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AXTOM-VARGA GÁBOR 

V. évfolyam 

Gazdálkodási és menedzsment BA, levelező tagozat, 10. félév 

 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

 

Konzulensek: Bezzeg Enikő 

gazdasági tanár 

Üzleti Tudományok Intézete 

 

A hazai non-profit szféra helyzete egy konkrét civil szervezet bemutatásán 

keresztül 

 

Dolgozatomban a hazai non-profit szektor elemző bemutatására vállalkozom egy 

konkrét civil szervezet tevékenységének ismertetésén keresztül. Célom, hogy a hazai 

civil szervezetek működési sajátosságait bemutassam. Az adott témakör körüljárásával 

egy teljesen új képet kívánok alkotni a hazai civil kezdeményezések 

eredményességéről a konkrét példa alapján. Személyes indíttatásom a téma iránt adott, 

hisz jómagam is egy roma civil szervezet alapító tagja és egyik fő koordinátora 

vagyok. 

A témához kapcsolódó hipotézisem két részből áll: egyrészt ahhoz, hogy egy non-

profit szervezet folyamatosan és hatékonyan tudjon működni, legalább 3 év aktív 

munka és megfelelő anyagi háttér szükséges. Másrészt megfelelő humánerőforrás 

nélkül egyetlen szervezet sem képes pályázatokat írni, ezáltal a folyamatos és 

megfelelő működését sem tudja biztosítani  

Dolgozatom a következő fejezetekből áll: a bevezető részt követően a hazai 

non-profit szektor bemutatására vállalkozom, a felhasznált szakirodalmak 

segítségével. Az elméleti fejezetben a fogalom meghatározások mellett, a civil szektor 

felépítését is bemutatom és a civil szervezetek típusainak ismertetésére térek ki. A 

következő rész tartalmazza a saját civil szervezetünk működését és eddigi 

tevékenységének elemző bemutatását. Az eddig megvalósult programjaink 

ismertetésén túl, a jövőbeli terveket, elképzeléseket is vázolom. A szociológiai kutatási 

módszer alkalmazásakor olyan civil szervezeteket kérdeztem meg a kérdőív 

segítségével, amelyek Hajdú-Bihar megyében tevékenykednek, illetve ott van a 

székhelyük. Minden esetben a szervezetek vezetőit kerestem meg, az ő véleményükre 

építem szakdolgozatom kutatásról szóló fejezetét.  

Az összegzés és a zárás a kutatási eredményeim alapján lett megfogalmazva, 

melyből kiderül, hogy a dolgozatomban megfogalmazott hipotézisek helytállóak. 

Mindkét hipotézis megerősítést nyert: jól látszik, hogy a „korosodó” szervezetekkel 

egyenes arányba növekszik a sikeres pályázatok száma. Vagyis valóban kell „múlttal” 

és tapasztalattal rendelkezni ahhoz, hogy befogadják a nagy és rendszeresen nyertes 

pályázók közé. A több éves szakmai tapasztalat hiányában nem, vagy csak ritkán 

születnek olyan pályázatok, amiben a kitűzött célok, vállalt kezdeményezések reálisak 

és életképesek. 
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A hipotézis második része is megerősítést nyert a válaszok alapján: ahol jó és 

felkészült a csapat, ahol reálisan látják és készítik el a szervezet SWOT analízisét úgy 

reálisan tudják felmérni azt is, hogy milyen területre, milyen típusú pályázatok 

beadására, megnyerésére és megvalósítására képesek. Ez sokat segít abban, hogy 

célirányosan, irányított pályázatokat készítsenek, jó esélyt teremtve így arra, hogy 

nyerjenek, és ezzel megerősítsék a szervezet anyagi helyzetét. 

Jól látszik, és markánsan kitűnik, hogy valóban csak azok a szervezetek életképesek, 

amelyek folyamatosan fejlesztik magukat szakmailag. A szakmai fejlesztés 

nélkülözhetetlen ahhoz, hogy minél több, minél nagyobb és nyertes pályázatuk legyen, 

hiszen enélkül a megélhetésük és a fenntarthatóságuk válik veszélyeztetetté non-profit 

voltuk miatt. 
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ENYEDI ZITA 

IV. évfolyam 

Emberi erőforrások BA, Levelező tagozat, 9. aktív félév 

 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

 

Konzulens: Bezzeg Enikő 

gazdasági tanár 

Üzleti Tudományok Intézete 

 

Kilátások munkaügyileg – nőként Sátoraljaújhelyen 

 

Dolgozatomban a kistérségünkben jelen lévő munkaadók atipikus foglalkoztatáshoz 

való hozzáállását és ezzel összefüggésben a nők munkavállalási esélyeit vizsgáltam. 

Az Európai Unióban és Magyarországon is kimutatható, hogy a munkáltatók az 

atipikus foglalkoztatási formákban dolgozók nagyobb rész női munkavállaló. A 

statisztikai adatok szerint a részmunkaidős foglalkoztatás a nők körében jelentősen 

magasabb, a távmunka esetében pedig még ennél is magasabb lehet a foglalkoztatási 

arány, mint a férfiaknál. Térségünk munkaadói és munkavállalói a meglévő 

lehetőségekhez képest még igen kis mértékben használják ki ezeket a lehetőségeket, 

lassú a térnyerése az új módszereknek.  

 

A helyzeten valamelyest javít a helyi munkaügyi központ nagyfokú aktivitása, 

melynek eredményeként a munkaadók mindig friss információkhoz juthatnak az 

atipikus foglalkoztatáshoz igénybe vehető támogatásokról. 

 

A kutatáshoz a kérdőíves módszert választottam, amelynek segítségével a munkaképes 

korú, kistérségünkben élő nőket kérdeztem meg. A vizsgálat konkrét célja az alábbi 

felvetések igazolása vagy elvetése volt a munkavállalók megkérdezésével: a távmunka 

típusú foglalkoztatási formában elsősorban a legalább érettségivel rendelkező, házas, 

két vagy több gyermekes nők aránya magasabb, szemben az alacsonyabb végzettségű, 

egyedülálló, gyermektelen vagy egy gyermekes nőknél. Az atipikus foglalkoztatási 

formában dolgozók nyitottabbak a további képzésekben való részvételre, további 

ismeretek megszerzésére, mint a teljes munkaidőben foglalkoztatott női 

munkavállalók.  

 

Az iskolai végzettség és a képzettség elméletben javítja a munkaerő-piaci pozíciót, 

viszont a foglalkoztatottság mégsem csak e tényezőtől függ, hanem a gazdasági 

növekedéstől és a növekedés által támasztott munkaerő kereslettől is. A munkaerő 

keresletet térségünkben a jelenlegi világgazdasági helyzeten túl az infrastrukturális 

hiányosságok, a támogatási rendszer fejletlensége és egyéb strukturális jellegű 

problémák egyaránt hátrányosan befolyásolják.  

 

Ezen negatív tényezők kiküszöbölésének lehetne egy hatékony módja az atipikus 

munkavégzési módok megismertetése és elterjesztése, úgymint: a távmunka, rugalmas 
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munkaidő, részmunkaidő, otthoni munka, bedolgozás. Ezek a munkavállalási módok 

azonban még más módon is segíthetnek a társadalom problémáin, hiszen 

népszerűsítésükkel akár a gyermekvállalási kedvre is pozitív hatást lehetne gyakorolni. 

A magyar népesség folyamatosan csökken, melynek oka többek között az, hogy ma a 

gyermekvállalás sok esetben elszegényedéssel jár. Ha azonban bármely atipikus 

foglalkoztatási formával kereset kiegészítésre lehet szert tenni, akkor ez a probléma 

megelőzhető, és a karrier vagy gyermeknevelés kettős nyomása sem nehezedik a nők 

vállára. 

 

Az Európai Unió fejlettebb országaiban, mint Hollandia, Németország, Svédország a 

munkavégzésnek ez a módja egyre nagyobb részt foglal el a munkaerőpiacon, annak a 

gazdaságpolitikai folyamatnak a részeként, melynek során az ipari termelés egyre 

inkább átadja korábbi vezető helyét a szolgáltatási szektornak.  

 

A távmunka tekintetében természetesen a magasabban képzett munkaerő aránya 

magasabb, de például a részmunkaidős foglalkoztatás vagy a bedolgozói jogviszony 

akár a szakmunka vagy a nagy élőmunka igényű területeken is lehet járható út. 

Részmunkaidőben akár szakmunkára is alkalmazni lehetne sok, gyermekét egyedül 

nevelő nőt, ápolási segélyben részesülőket és rehabilitációs programok résztvevőit is. 

Így két probléma oldódhat meg egyszerre, hiszen a halmozottan hátrányos helyzetűek 

is megoldást találhatnak a nem hagyományos munkatípusok keretei között. A sikeres 

atipikus foglalkoztatással a női munkavállalók megtarthatják a kapcsolatukat a 

munkaerőpiaccal, nem maradnak le szakmai téren és nem szenvednek el jövedelem 

kiesést. Saját magukat is hasznosabbnak, értékesebbnek érezhetik, hiszen nem kell 

megbirkózniuk a munkanélküliség okozta stresszel és a napi emberi kapcsolatok 

megszűnésével járó elszigetelődés érzésével. 

 

Napjainkban, a 2008-ban kirobbant gazdasági válság hatásai még mindig érezhetőek, a 

munkanélküliségi adatok azóta is rekordokat döntenek a korábbi időszakokhoz képest. 

A válság hatására valószínűleg átrendeződik az egész gazdasági élet, nem ugyanoda 

fog visszatalálni, ahol előtte volt. Szükségessé válnak strukturális, szabályozásbeli és 

foglalkoztatás politikai változások, azonban mindenek előtt egy hosszú távú, széles 

spektrumú, és a gazdasági – társadalmi téren fejlettebb országok példáját figyelembe 

véve az Európai Unió előírásait követő, de elsősorban hazai érdekeket előtérbe helyező 

stratégia kidolgozása.  

 

A dolgozat első részében foglalkozom a nők munkaerő-piaci helyzetével, a női karrier 

modellekkel, a második részben áttekintem a munkanélküliséget, mint közgazdasági 

fogalmat, a munkaerőpiac intézményrendszerét és a veszélyeztetett csoportokat.  

 

Megvizsgálom az atipikus foglalkoztatás formáit, elterjedtségét az Európai Uniótól a 

Sátoraljaújhelyi Kistérségig, valamint támogatási rendszerét.  

 

A téma vizsgálatának alátámasztására önálló kérdőíves felmérést végeztem a 

sátoraljaújhelyi kistérségben élő munkaképes nők körében, mely alapján javaslatokat 

dolgoztam ki.  
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HAJNAL DIÁNA 

III. évfolyam 

Emberi Erőforrások BA, Nappali tagozat, 7. aktív félév 

 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

 

Konzulens: Dr. Herneczky Andrea 

adjunktus 

Üzleti Tudományok Intézete 

 

Haller Kitti Judit 

HR Partner 

Mátrai Erőmű ZRt. 

 

Az egészségmegőrzés, mint HR tevékenység nélkülözhetetlen eleme a MERT 

gyakorlatában 

 

Dolgozatom témájának a visontai Mátrai Erőmű Zrt. munkavállalóinak 

egészségmegőrzését, valamint egészségfejlesztését választottam a 2012-es évre 

vonatkozóan. Szakmai gyakorlatom során betekintést nyertem a munkavállalók 

egészségi állapotát illetően, valamit számos olyan információ birtokába jutottam, ami a 

szakdolgozatomban is rögzítésre került. Mint minden munkáltatónak, így a Mátrai 

Erőmű ZRt-nek is nagyon fontos, hogy a munkavállalók egészségi állapota megfelelő 

legyen. A Mátrai Erőmű ZRt. és az ERGO MED Kft. között létrejött hosszú távú 

szerződés biztosítja a munkavállalók részére a foglalkozás egészségügyi szolgálatokat, 

illetve rendszeres szűrővizsgálatokon való részvételt. A dolgozatomban részletes 

betekintés nyerhetnek az orvosi- és szűrő vizsgálatokat illetően, valamint az eddigi 

eredményekről is beszámolok. Az idei évben kérdőíves felmérést végeztek, melyből 

többek között kiszűrhető az is, hogy a munkavállalóknak jelen esetben milyen 

egészségügyi problémákkal kell szembenézniük. A kérdőívek kiértékelése az én 

feladatom volt. Munkámat többek között 374 munkavállaló segítette. Legnagyobb 

problémaként a dohányzás merült fel, melyre mélyrehatolóbban kitértem és 

javaslatokat tettem. Nem csak a munkavállalók voltak segítségemre, hanem Takáts 

Ágnes munkapszichológus is, aki időt nem sajnálva válaszolt kérdéseimre, melyek 

teljes mértékben alátámasztották az általam megfogalmazott javaslatokat. Röviden 

összefoglalva, azt a következtetést vontam le a kutatásom során, hogy a munkavállalók 

sajnálatos módon nem fordítanak kellő figyelmet egészségük megőrzésére, és a 

legtöbb munkavállaló akkor eszmél fel, amikor már késő.  
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DR. JUHÁSZNÉ KEREKES GYÖNGYVÉR 
IV. évfolyam 

Emberi Erőforrások BA, Levelező Tagozat, 9. félév 

 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

 

Konzulens: Dr. Herneczky Andrea 

adjunktus 

Üzleti Tudományok Intézete 

 

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának lehetőségei 

 

Bevezető A megváltozott munkaképességű (MMK) emberek foglalkoztatása mind 

hazánkban, mind a nálunk fejlettebb országokban komoly problémát jelent. A 

probléma felismerése hatásos fegyver a a pártpolitikai csatározásokban, ám érdemi 

megoldás keresése, ezirányú változtatások meglépése mindig kényes kérdésnek 

bizonyult. Munkám kapcsán napi szinten találkozom a munkáltatóm MMK 

alkalmazási problémáival. Dolgozatom célja kielemezni a székesfehérvári 

nagyvállalatok MMK-hoz való viszonyulását a hatályos jogszabályok tükrében. 

Anyag és módszer Kérdőíves megkereséssel adatokat gyűjtöttem a régió 

nagyvállalataitól. Kielemeztem a MMK-hez való viszonyulásukat, az alkalmazott 

MMK-k számát, nem, kor, iskolázottság szerinti megoszlását, vizsgáltam a cégek 

véleményét az MMK alkalmazás előnyeiről-hátrányairól. Megvizsgáltam munkáltatóm 

– a régió vezető egészségügyi intézményének – MMK alkalmazási stratégiáját. Az 

adatokat statisztikai tesztekkel kielemeztem. 

Eredmények A kérdőívet a cégek 70%-a (n=37) küldte vissza. Bár a vélemények 

alapján az MMK alkalmazást alapvetően a cégek támogatják, mégis az MMK-k 

dolgozói aránya 2.08%. Döntő többségük mérsékelt fokban mozgáskorlátozott. Nemi 

különbséget nem találtam. Munkahelyemen az MMK alkalmazás időbeli változását 

figyelve javulás volt megfigyelhető az elmúlt 3 évben, de így is messze elmaradt a 

törvényben elvárt mértéktől. 

Összegzés A kiértékelés során mind a dolgozói, mind a munkáltatói oldalról az okot 

kerestem a gyenge alkalmazási eredményre. Az adatok kiértékelése és azok 

törvényekkel történő összevetése után levont következtetéseim: 1. a törvényileg elvárt 

alkalmazási arányhoz szükséges MMK-nál vélhetően kevesebb keres munkát. 2. a 

jelenlegi törvényi változások mellett egy MMK alkalmazása várhatóan nagyobb 

anyagi ráfordítást fog jelenteni a cégeknek. 3. speciális munkaköröket igénylő 

intézmények – pl kórházak - esetében a rehabilitációs határszámot módosítani kellene. 

4. a hozzájárulás emelése egy ponton túl várhatóan nem jár ösztönzőleg a cégeknél. 
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Üzleti tudományok intézete 

 

Öngondoskodás jelentőségének vizsgálata primerkutatás alapján 

 

A tudományos diákköri dolgozatom az - öngondoskodás jelentőségének vizsgálata 

primer kutatás alapján- címet kapta. Ennek oka, hogy vizsgálódásom a jelenkori 

gazdasági, társadalmi, politikai intézkedésekre terjed ki, mely 180 fokban 

megváltoztatta az emberek öngondoskodási hajlamát. Dolgozatomban bemutatom a 

2008-tól napjainkig eltelt időszakban a munkanélküliség és a fogyasztási hajlandóság 

alakulását, adók és járulékok lakosságot érintő változásairól. A fő magot a 

magánnyugdíj pénztárak, és a nyugdíjrendszer átalakulása adja. Ismertetem a témához 

kapcsolódó jogi hátteret. Elemzem és számokkal igazolom a hozott törvények 

szükségességét. Mindezek együttesen, valamint, hogy 2008 óta a reálbérek emelkedése 

is igen kis mértékűvé zsugorodott, és persze a deviza árfolyamok éles változása, mely 

a devizahitelesek számára tette élhetetlenné az életet, a kilakoltatások, döbbentették rá 

az embereket arra, hogy nem lehet csupán csak az államra hagyatkozni. Bemutatok 

néhány lehetséges megtakarítási formát mellyel megpróbálhatjuk kiszámíthatóbbá 

tenni jövőnket, szakmai gyakorlatom az OTP banknál töltöttem, többnyire az ő 

termékeit ismertetem, de kitérek a versenytársakra is. A bank által végzett felmérés 

eredményei alapján igazolom, hogy néhány évvel ezelőtt még nem volt „divat” az 

öngondoskodás. Dolgozatomhoz készítettem egy primer kutatást melyet három 

korosztály töltött ki. Idős (nyugdíjas), aktív (dolgozó), fiatal (tanuló). Kérdéseim arra 

irányulnak, hogy mennyire vannak tisztában a ma eseményeivel, azok mozgató 

rugóival, illetve mennyire foglalkoztatja őket ez a téma. Mi az ő véleményük a 

jelenlegi rendelkezésekről. Az egyes korcsoportokat külön-külön értékelem, végül 

pedig végeztem egy összehasonlítást is. Néhány megdöbbentő adatra is fény derül, 

mint például vannak olyan dolgozó emberek, akik nem rendelkeznek bankszámlával, 

vagy olyanok is akik még nem is hallottak a magánnyugdíj pénztárakkal kapcsolatos 

eredményekről. Összegezve tehát a dolgozatban, KSH, MNB, az alkotmány illetve a 

jogszabályok alapján próbálok egy képet adni arról, hogy mi a magyar valóság, 

valamint hogy az általam megkérdezett 150 ember mennyire van tisztában a helyzet 

súlyosságával, mennyire hajlandó a kényelmes életet félretenni azért, hogy a jövőjét 

biztosabbnak tudhassa, mennyire akar, és elsősorban mennyire tud az öngondoskodási 

lehetőségek felé fordulni. 
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2013-2015-re vonatkozó akcióterv Gyöngyös város klímastratégiája alapján 

 

A klímaváltozás korunk egyik legsúlyosabb környezeti problémája, mely globális 

kereteket ölt. Manapság szerencsére előtérbe kezd kerülni a környezettudatos 

viselkedés mind a közéletben, a politikában. Egyre szükségesebbek az országokra, 

régiókra, városokra és településekre történő megoldások megtalálása és az adott 

területen történő esetleges hatásokra történő felkészülés, ezért fognak még jobban 

előtérbe kerülni a zöldgazdaságok zöld technológiák és a környezetvédelem.  

A munkám az Energia Klub Gyöngyös Város Éghajlatváltozási Stratégiája alapján 

készült megvalósítható alacsony költségvetésű cselekvési terv 2013-15-re 

vonatkozóan, melyet Gyöngyös város önkormányzata azonnal végre tud hajtani. Fő 

célkitűzésem az volt, hogy olyan programokat dolgozzak ki, melyek nagymértékben 

hozzá járulnak ahhoz, hogy szülővárosom környezetbarát várossá váljon. Továbbá azt 

mutatom meg dolgozatommal, hogy kevés anyagi ráfordítással és odafigyeléssel 

nagymértékben lehet csökkenteni egy város ökológiai lábnyomát és ezzel egy pozitív 

példát mutatni. Az akcióterv 36 db intézkedési lehetőséget vonultat fel, mely 5 részre 

bomlik: Önkormányzat, közintézmények, iskolák; Hulladékudvar fejlesztése; 

Vállalkozások, gyárak cégek ösztönzése; Közösségi intézkedések; Lakossági szintű 

intézkedések. Az intézkedések nagy része főleg a szemléletformálást tükrözi meg úgy, 

hogy megszólítja mind a fiatalokat, középkorúakat és az időseket is. A terv tartalmazza 

a helyi tömegközlekedés környezetbarátabbá tételét használtétolajból készült 

biodízellel, öko-fesztivál rendezését, haszonkertek létrehozását a város közepén, a 

közösségi oldalak kihasználását a szemléletformálásra, a szelektív hulladékgyűjtés 

népszerűsítését, önkormányzatok leveleinek a borítékán történő takarékoskodási 

tanácsadásnyújtást, a katasztrófavédelem fejlesztését a városban és számos hasonló 

volumenű intézkedést. A terv próbál megoldási javaslatot nyújtani a város 

hulladékgazdálkodási problémáira; szorgalmazza a szelektívhulladékgyűjtést; javítja 

az önkormányzat intézményeinek energiagazdálkodását és vízgazdálkodását; és fő 

hangsúlyt fektet a lakosságtájékoztatására mind az interneten, gyöngyösi Tv-n és a 

gyöngyösi újságon keresztül.  Továbbá az akcióterv tartalmaz költségvetési 

alternatívákat is, mely megkönnyítheti az önkormányzat számára a választást a 

megvalósuló intézkedések közül (0-10000 Ft, 10000-500000 Ft, 500000-5000000 Ft, 

5000000 Ft feletti intézkedések). Az akcióterv kiváló választási lehetőséget biztosít az 

önkormányzatnak a környezetvédelem felé történő lépéshez. 
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Szerves növénykondicionáló hatása a talajra és a növényre 

 

A növénytermesztésben egyre nagyobb szerep jut az újfajta növénytápszereknek, 

mivel az egyre gyarapodó népességet megfelelő mennyiségű és minőségű 

élelmiszerrel kell ellátni. A műtrágyákkal való termésmennyiség növelésével 

rövidtávon nagyhozamok érhetőek el, de ez hosszú távon nem tartható fel mivel tönkre 

teszi a talajainkat, ami termés kieséshez vezet végezetül. Továbbá a túlzott 

műtrágyahasználat az édesvizeinket is elszennyezi, mivel bejuthat a talaj- és 

rétegvizeinkbe. A műtrágyákkal kezelt és szegény biológiai életű talajokon nevelt 

növények tápértéke csökken, mert kevesebb vitamint és enzimeket tartalmaz, aminek 

következtében elégtelen tápanyag mennyiségű növényeket fogyasztunk. A kísérletet a 

TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001„Folyékony Bio Növénytápszer” megnevezésű 

innovációs projekt keretén belül végeztem el. A folyékony bio növény tápszert a 

földműves emberektől kezdve a kertészeteken át az otthoni virágápolásig sok ember 

használhatja a bevezetés után. A bio tápszert szerves trágya, növényi hulladék és 

giliszták segítségével elő állított humuszból készítünk folyékony tápoldatot. Jó 

alternatívát nyújt a zöldségnövény termesztőknek, mivel a műtrágyák és egyéb 

termésnövelők (tőzeg) alkalmazása igen nagy költségekkel jár. A szabadföldi 

alkalmazás során kísérletek alapján 45%-kos termésnövekedést értünk el a szabadföldi 

kontrollhoz képest. A tőzeges táptalajban csupán csak 5%-kos termésnövekedést 

értünk el a tőzeges kontrollhoz képest, mert a folyadékban található 

mikroorganizmusok elkezdték bontani és átalakítani a tőzeget. Továbbá a szabadföldi 

kísérleti növények 26,2 %-kal jobb eredményt produkáltak, mint a tőzeges kísérleti 

növények. A növénykondicionáló folyadék alkalmazásának számos előnye van még a 

termésnövekedésen kívül. Újraindítja a talajainkban a mikrobiális életet, aminek 

következtében javul a talaj humusztartalma és vízgazdálkodása. A folyadék hatására a 

növények erősebb szárat és levelet hoznak létre, aminek következtében ellenállóbakká 

vállnak a viharokkal és a betegségekkel szemben. A folyadék hatására fellendülhet a 

biogazdálkodás, mivel nem tartalmaz semmi féle vegyszert, továbbá az alkalmazása 

jóval olcsóbb és egyszerűbb, mint a szerves trágya alkalmazása. A 

növénykondicionáló folyadék alkalmas a komposztálás felgyorsítására is. Paprika 

esetében 1 növényre vetítve hetente 0,012 liter folyadékot juttatunk ki permetezve, 

viszont a folyadék felhígítható klórmentes vízzel és összekeverhető növényvédőszerrel 

is.  
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A Dunakanyar rendezvényturizmusa 

 

Tudományos Diákköri Dolgozatom a Dunakanyar rendezvényturizmusáról szól, amely 

számomra igen közelálló téma, lakóhelyem révén. A dolgozat célja, hogy a 

rendezvények mögött álló szakmai és szervezési feladatokat, a turisztikai 

infrastruktúra változásait, valamint az idelátogatók motivációit megismerjem. A 

dolgozat első fejezetében a rendezvények közös tulajdonságait, fogalmi 

meghatározását, történetét, turizmus rendszerében elfoglalt helyét, valamint a 

rendezvények környezetükre gyakorolt pozitív és negatív hatásait mutattam be. A 

dolgozat második fejezete a Dunakanyar turisztikai értékeléséről szól. Elsőként 

földrajzi elhelyezkedését, megközelíthetőségét és az itt található településeket 

vizsgáltam. Második alfejezetben a Dunakanyar turisztikai kínálatát elemeztem a 

Dunakanyarban fellelhető természeti- és épített attrakciók bemutatásával, valamint a 

szállás- és a vendéglátóhelyek kapacitásának 2004-2011. évek közötti alakulásával. 

Kutatásom során kiderült, hogy a gazdasági világválság komoly hatással volt a 

turizmus kínálati oldalára: a szállás- és a vendéglátóhelyek száma 2008 óta csökkenő 

tendenciát mutat a térségben. Ezt követően a Dunakanyar turisztikai keresletét 

elemeztem, a 2004-2011. évi vendégforgalmi mutatószámok eredményeinek 

ismertetésével, amelyek a kínálati oldalhoz hasonlóan csökkenő tendenciát mutatnak. 

A negyedik alfejezetben a Dunakanyar Kiemelt Üdülőkörzetnek a hazai turizmusban 

betöltött szerepét, a többi kiemelt üdülőkörzethez való viszonyát vizsgáltam a 

vendégszámok, a vendégéjszakák száma és az átlagos tartózkodási idő tekintetében. A 

harmadik fejezet a Dunakanyar rendezvényturizmusának turisztikai értékeléséről szól. 

Az első alfejezetben a fontosabb rendezvényeket, valamint azok jellemzőit 

ismertettem. A második alfejezetben a rendezvények 2008-2011. közötti 

látogatottságát szemléltettem, amely valamennyi rendezvény esetében folyamatosan 

növekedett. A harmadik alfejezetben pedig két nagyobb rendezvényt, a Visegrádi 

Nemzetközi Palotajátékokat, valamint az Őszi Művészeti Heteket hasonlítottam össze 

meghatározott szempontrendszer alapján. A negyedik fejezet a Váci Világi Vigalom 

turisztikai értékeléséről szól. Az első alfejezetben az általános bemutatás keretében a 

rendezvény történelmére, előzményeire, általános jellemzőire, valamint a 2012. július 

29-i események következményeire helyeztem hangsúlyt. A második alfejezetben a 

Váci Világi Vigalom elemzéséről esett szó, amelyben a rendezvény karakterét, főbb 

jellemzőit és a látogatottsági adatok változását vettem górcső alá. Az ötödik fejezetben 
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a kérdőíves felmérésem eredményeinek értékelése található. Elsőként a kérdőív rövid 

ismertetésére került sor, míg a második alfejezetben az eredmények értékelését 

végeztem el, a kvantitatív kérdések (zárt kérdések) eredményein át a kvalitatív 

kérdések (nyitott kérdések) eredményéig. A hatodik fejezetben pedig a Dunakanyar 

rendezvényturizmusának legfontosabb erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, valamint 

veszélyeit mutattam be SWOT-analízis formájában. Végül az utolsó, hetedik 

fejezetben az előző fő fejezetek végső tanulságait összegeztem, valamint a fejlesztési 

javaslatokat mutattam be.  
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Biostimulátorok hatása szőlő (Kékfrankos) tápanyagfelvételére és fontosabb 

minősítési mutatóira. 

 

A biostimulátorok mára már széles körűen elterjedtek a szőlő és gyümölcs ültetvények 

tápanyagpótlásában.Ennek ellenére sajnos igen kevés a hazai tapasztalat alkalmazásuk 

tekintetében. Különösen igaz ez a szőlőültetvényekben való alkalmazhatóságukra. 

Célunk pont ezért az, hogy újabb kísérleti eredményekkel járuljunk hozzá a témakör 

pontosabb megismeréséhez. 

Kísérletünket Noszvajon a 023/91 hrsz-ú, 0,3268 ha –os 1988-as telepítésű 3x1m sor- 

és tőtávolságú Kékfrankos szőlőültetvénybe állítottuk be. A kontroll kezelésmellett, 

egy aminosavakból álló keveréket és egy élőalgás tápoldat szuszpenziót használtunk. 

Egy kezelés területe 0,1 ha volt ami mintegy 300 tőkét jelentett. A szerek kijuttatását a 

gyártó által javasolt időpontokban végeztük el, igazítva a szőlő megfelelő fenológiai 

fázisaihoz. Kísérletünk során talaj, növényanalitikai vizsgálatokat és üzemi 

megfigyeléseket, felvételezéseket végeztünk.  

Eredményeink alapján megállapítható, hogy az alkalmazott készítmények növelték a 

termés nagyságát és a beltartalmi mutatókat. A levéldiagnosztikai vizsgálatok 

megerősítették, hogy a kezelések a kontrollhoz képest kedvezően hatottak a tőkék 

tápanyagfelvételére, üdébb zöldebb lombozatot, nagyobb klorofill tartalmat 

eredményeztek a levelekben. Adataink figyelembe véve elmondható, hogy a 

készítmények pozitívan befolyásolták a bogyóméretét és a fürttömeget, különösen igaz 

ez az élőalgás kezelésre.  
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A Nemzeti Vágta turisztikai jelentősége hazánkban 

 

A Nemzeti Vágta című rendezvény bemutatásával szeretnék rávilágítani a hazánkban 

megrendezésre kerülő fesztiválok, rendezvények fontosságára és jelentőségére. 

A Nemzeti Vágta a budapesti Hősök terén és közvetlen környezetében zajló 

rendezvény. A lovas hagyományok, illetve a magyar városok és falvak ünnepe, melyet 

évente megrendeznek. A többnapos rendezvényen a lovak és a lovassportok kapják a 

főszerepet. Az esemény központi eleme a névadó „Nemzeti Vágta”, melyre évente 

mintegy 100 település nevezi be a lovát és lovasát. A Nemzeti Vágtára jelentkezhet 

minden magyar önkormányzat, minden határon túli közösség, de akár magánszemély 

is. A szervezők szándéka szerint a Nemzeti Vágta országimázs rendezvény, 

„Magyarország fellendítésének allegóriája” kíván lenni. Napjainkban jelentős hatást 

gyakorol a fesztivál turizmus által generált folyamat egy adott ország gazdasági 

mutatóira. Tudományos Diákköri Munkámban a Nemzeti Vágta esettanulmányként 

jelenik meg, amelyet különböző szempontok, úgymint a rendezvény történetének, 

helyszínének, kiegészítő rendezvényeinek, marketing tevékenységének bemutatása és 

leírása szerint taglaltam. A rendezvény mára már megarendezvénnyé forrta ki magát. 

Kutatásom célja, hogy bemutassam, hogyan lehet a rendezvényben rejlő lehetőségeket 

felismerni és kiaknázni, valamit az előforduló lehetséges hibákat kiküszöbölni. 

Dolgozatomhoz szekunder és primer kutatást egyaránt alkalmaztam. A szekunder 

adatokra épülő elemzésnél felhasználtam a témával összefüggő szakkönyveket, 

szakfolyóiratokat és kiadványokat, mint például a Nemzeti Vágta saját kiadványait és 

az évről évre megjelenő Pesti Est különszámait. Ezen kívül még számos napilap, 

különböző sport- és lovas kalendárium cikkez a Vágta eszmei és gazdasági 

jelentőségéről.  

A primer kutatás keretében interjút készítettem Lázár Vilmossal a Magyar Lovas 

Szövetség és a Nemzeti Vágta elnökével, valamint kérdőíves vizsgálatot készítettem. 

A mélyinterjú során választ kaptam a rendezvény céljaival és terveivel kapcsolatos 

kérdésekre. Ezek szerint a rendezvény célja a hagyományőrzés, a nemzeti öntudat 

erősítése és a nemzetközivé válás. 

A nem reprezentatív kérdőíves vizsgálat, 125 megkérdezett válaszait tartalmazta. A 

felmérést a rendezvény helyszínén, a Hősök terén és annak közvetlen környezetében, 

végeztem el. Arra voltam kíváncsi, hogy az immár ötödik éve megrendezésre kerülő 

esemény milyen változásokat eredményezett a látogatottsági és gazdasági mutatókban. 



Turizmus, természettudomány szekció 

32 

 

Ezen kívül a válaszadók személyes véleménye is előtérbe kerül, ami jelentős segítséget 

nyújtott a rendezvény SWOT analízisének elkészítésében. 

Idén immáron harmadik alkalommal vettem részt a Hősök terén megrendezésre került 

Nemzeti Vágtán, ami lehetőség nyújtott arra, hogy élőben tapasztalhassam meg az 

évről-évre megújuló rendezvény adta lehetőségeket. A személyes részvétel igazolta, 

hogy a rendezvény teljes mértékben megérett a nemzetközivé válásra.  



Turizmus, természettudomány szekció 

33 

 

VEREBÉLYI ANETT 

IV. évfolyam 

Turizmus-vendéglátás BA, rendezvény-, utazás- és attrakciómenedzsment szakirány; 

nappali tagozat, 7. aktív félév 

 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

 

Konzulens: Dr. Bagdi Róbert 

főiskolai docens 

Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet 

 

Passzív sportturizmus – A Forma-1 turisztikai szerepe Magyarországon 

 

Dolgozatom fő témája a Forma-1, mely már több mint 60 éve tölt be fontos szerepet az 

egész világon. Ennek a nagyszabású sportrendezvénynek hazánk már 26 éve a tagja, 

hiszen minden évben megrendezik a Magyar Nagydíjat Mogyoródon. A téma 

aktualitását jelzi, hogy Magyarország 2016-ig biztosan a részese lesz a 

versenysorozatnak. Ennek az eseménynek a megrendezése fontos turisztikai szerepet 

tölt be Magyarországon, hisz a rendezvény ideje alatt külföldi turisták ezrei jönnek 

hazánkba. Dolgozatom célkitűzése, hogy bemutassa a Magyar Nagydíj 

látogatottságának hazánkra gyakorolt hatását. 

 

Munkám során alkalmaztam szekunder és primer kutatást is. Az elméleti hátteret 

három fejezetben dolgoztam fel. Itt kifejtetem a sportturizmust, melynek két csoportja 

van: az aktív, illetve passzív sportturizmus. Miután tisztáztam ezeket a fogalmakat, 

bemutattam a magyar sportturizmus jellemzőit, valamint a sportesemények turisztikai 

hatásait, melyen belül vannak közvetlen és közvetett hatások is. Az elméleti kutatásom 

során a Forma-1 magyarországi helyzetét is bemutattam. Ezen belül bővebben 

kifejtettem a Hungaroring múltját. Vizsgáltam továbbá a Forma-1 Magyarországra 

gyakorolt turisztikai hatásait is. 

 

Primer kutatásom során kérdőíves felmérést végeztem a Magyar Nagydíj szombati 

időmérő edzésén. Két kérdőívet készítettem, az egyiket angol nyelven a versenyre 

látogató külföldi vendégeknek, a másikat magyar nyelven a hazai nézőknek. 

 

A következő feltevéseket vizsgáltam a munkám során: 

• Az igénybe vett szálláshelyek a külföldiek körében népszerűbbek, mint a hazai 

látogatók esetében. 

• A külföldi vendégek a Magyar Nagydíj meglátogatását összekötik a más 

programokkal is. 

• A tervezett napi költés a külföldi látogatók esetében magasabb, mint a belföldi 

nézőknél. 

• A futam megrendezése Magyarországnak nyereséges. 
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A kérdőíves és elméleti kutatás során ezekre a feltevésekre választ kaptam. 

Összességében elmondható, hogy ha már külföldről jön valaki a Magyar Nagydíjra, 

akkor több napot marad hazánkban, s összeköti a futam meglátogatását más 

eseményekkel. Ez idő alatt megszáll valahol, étkezési lehetőségeket vesz igénybe, 

egyéb programokon vesz részt. A pár nap alatt a turista nálunk költi el a pénzét, s 

leginkább ezzel indokolja a kormány, hogy támogatja anyagilag a futamot. Ezekkel 

szemben a hazai nézők nagyobb aránya nem vesz igénybe szálláshelyet, nem köti 

össze más programokkal az eseményt és nem költ magas összegeket. 
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